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PREFATA
,
Volumul de faţă cuprinde un mănunchi de studii şi cercetări arheologice întreprinse în ultimii ani pe teritoriul Capitalei, de Muzeul de istorie
a oraşului Bucureşti, cu ajutorul Comitetului de cultură şi artă al oraşului
Bucureşti şi al Institutului de arheologie al Academiei R.P.R.
Un prim rod al acestor cercetări îl constitue volumul intitulat "CERCETARI ARHEOLOGICE 1N BUCUREŞTI", dedicat unor rezultate
obţinute în săpăturile arheologice sistematice. Studiile publicate
în
acest volum pun în valoare săpăturile şi materialele arheologice obţi
nute în campaniile din ultimii ani şi reflectă partea tot mai largă care a
revenit colectivului de arheologi ai Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti în efortul general al arheologilor romi ni de .a îmbogăţi! pe calea
săpăturilor, documentaţia cu privire la trecutul îndepărtat al poporului
nostru în acest colţ al ţării. Ele reflectă totodată şi maturizarea ştiinţifică
a cadrelor de specialişti ai Muzeului istoric al Capitalei, care şi-au început
ucenicia în anii regimului nostru democrat-popular, alături de specialiştii
Institutului de arheologie al Academ,iei R.P.R., care, acum un deceniu, au
reluat pe scară largă şi pe baze cu adevărat ştiinţifice, cercetările arheologice din Bucureşti.
In chip firesc, Institutul de arheologie, căruia îi revine sarcina să coordoneze cercetările arheologice de pe întreg cuprinsul ţării noastre, a căutat
şi caută să sprijine activitatea diferitelor colective de cercetători ce activează în cadrul muzeelor regionale şi raionale. In chip tot atît de firesc,
pe măsură ce aceste colective cîştigă experienţa ştiinţifică necesară, trebue
să le revină un loc tot mai însemnat în efortul colectiv de cercetare.
Aceasta, cu atît mai mult cu cît avîntul extraordinar al industriali~ării ţării
noastre şi al socializării agriculturii de pe întreg cuprinsul ei, a dat naştere
unui ritm neîntîlnit pînă acum nu numai din punctul de vedere al descoperirilor, dar mai ales al cercetărilor sistematice de teren.
3
https://biblioteca-digitala.ro

Din acest îndoit punct de vedere - atît prin săpăturile de salvare,
necesitate de nu1nărul tot mai mare de lucrări edilitare şi de construcţii,
cît şi prin cercetările sistematice de teren, colectivul Muzeului de istorie
a oraşului Bucureşti şi-a cîştigat merite ce trebuie să fie subliniate.
Volumul de faţă, care are menirea de a pune în valoare aceste descoperiri, reflectă din plin contribuţia acestui colectiv la marele efort al
arheologilor romîni de a studia, pe baza concepţiei materialismului istoric,
trecutul îndepărtat al poporului nostru. Activînd pe şantierele de constT'ucţii sau pe şantierele arheologice deschise pe teritoriul Capitalei, colectivul IV1uzeului de istorie a oraşului Bucureşti a smuls din adîncurile
pămîntului documente istorice de cel mai mare preţ. Publicarea lor va contribui în chip substanţial la cunoaşterea trecutului Capitalei şi va fi de un
real folos tuturor acelora care doresc să afle date ştiinţifice exacte despre
dezvoltarea multiseculară a primului oraş al ţării noastre.
Acad. EMIL CONDURACHI
Directorul Institutului de arheologie
al Academiei R.P.R.
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INTRODUCERE
Volumul pe care-l prezentăm atît cercurilor de specialişti cît şi unui
public mai larg, mai mult sau mai puţin iniţiat în arheologie, dar, poate,
dornic să facă cunoştinţă cu urmele de cultură materială străveche ascunse
în pămîntul Capitalei patriei noastre, reflectă un prim efort colectiv de
valorificare a vestigiilor arheologice recoltate pe teritoriul de azi al
orasului
Bucuresti.
,
,
Cercetări arheologice pe meleagurile Capitalei se fac de mai bine de
trei decenii. lnsă condiţiile de muncă şi de investigaţii arheologice
în vremea trecutelor regimuri au fost, în Bucureşti - ca şi în toată ţara deosebit de dificile. De cîte ori osîrdia şi zelul unor arheologi s-au poticnit
în faţa indolenţei şi indiferenţei foştilor primari _sau a personalităţilor zilei
şi la cîte compromisuri era adeseori silit să ajungă un cercetător care voia
şi reuşea să smulgă cînd şi cînd - un fond de săpături arheologice,
pentru a putea ţese cît de cît un crîmpei din istoria timpurilor străvechi,
dinainte de întemeierea capitalei actuale. Şi cît de puţine din cercetările
făcute au ajuns să vadă lumina tiparului tocmai datorită lipsei condiţiilor de muncă ştiinţifică, ce a caracterizat din totdeauna regimul apus
al dominaţiei burghezo-moşiereşti de la noi.
Atari realităţi sînt astăzi pentru noi amintirile unui trecut întunecat.
Revoluţia culturală din patria noastră a adus transformări radicale în
toate sectoarele şi domeniile muncii ideologice. Introducînd o nouă orientare şi noi metode de cercetare şi în arheologia de la noi, ea a însemnat o
cotitură şi pentru activitatea arheologică desfăşurată în Bucureşti.
Curînd se va împlini un deceniu de cînd cercetările arheologice întreprinse în Bucureşti cunosc o desfăşurare amplă şi dirijată, sistematică şi
profund ştiinţific efectuată.
Incepind din anul 1953 Academia Republicii Populare Romîne a organizat, prin Institutul de arheologie al ţării, un şantier arheologic permanent al Bucureştilor, tocmai cu scopul de a cerceta istoria străveche şi
medievală a oraşului.
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Incepînd din acel an locuitorii Capitalei au putut fi martorii unui
fenomen interesant şi totodată tipic pentru condiţiile noi ale vieţii noastre.
Alături de atîtea şantiere de construcţii, care înălţau şi înalţă capitala
viitorului, puteau fi văzute ici-colo, în centrul sau în cartierele periferice ale oraşului şi şantierele arheologice, care dezvăluiau ochilor
trecutul.
In 1953 şi în 1954 au existat şantiere arheologice pe Dealul Arhivelor
Statului, în str. Radu Vodă, în Piaţa de Flori - acolo unde se cercetau
ruinele celei mai vechi Curţi Domneşti din Bucureşti - în cartierele
Giuleşti şi Crîngaşi, în preajma bisericii Bucur, la Dobroteasa şi în alte
părţi. In anul 1955 şi 1956 alte şantiere arheologice puteau fi întîlnite în
Bucureşti- pe str. Cazărmii, pe str. Apolodor, în Piaţa 1848 sau în curtea
Spitalului Colţei. La aceste şantiere, care au continuat, s-a adăugat în 1957
şi 1958 un nou şantier arheologic, cel deschis la Fundenii Doamnei în
raionul "23 August".
Incepind din anul 1958 activităţii depuse de colectivul de cercetători
ai Academi.ei li s-au adăugat strădaniile unui nou colectiv de arheologi
- cei de la Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti. Cu un bogat sprijin
material oferit de Sfatul Popular al Capitalei şi sub îndrumarea Institutului de arheologie al Academiei R.P.R., personalului ştiinţific al acestui
muzeu i-a revenit sarcina însemnată, dar plină de răspundere, de a duce
mai departe cercetarea arheologică pe teritoriul actual al Capitalei.
In cadrul preocupărilor ştiinţifice ale colectivului Muzeului de istorie
a oraşului Bucureşti, activitatea arheologică constituie un capitol însemnat,
întrucît aportul cercetărilor arheologice în cunoaşterea trecutului Capitalei
s-a dovedit a fi substanţial. Aspecte ale cercetării, cum sînt cele legate
de cunoaşterea evoluţiei istorice a populaţiilor omeneşti care au vieţuit pe
teritoriul acesta în perioada premergătoare constituirii oraşului feudal
Bucureşti, ori cele legate de apariţia şi dezvoltarea primară a acestui
oraş probleme pentru care documentaţia scrisă este uneori cu toţul
absentă iar alteori insuficientă îşi capătă adesea rezolvări numai datorită investigaţiei arheologice.
Punctul acesta de vedere stă în permanenţă la baza îndrumării şi
desfăşurării activităţii arheologice depusă de personalul de specialitate
de la Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti.
Această activitate tinde în deosebi către rezolvarea următoarelor
probleme:
In primul rînd către cunoaşterea din ce în ce mai temeinică a repertoriului arheologic al oraşului Bucureşti. A trebuit, pe de o parte, să fie
verificate toate punctele semnalate cu ani în urmă, iar pe de altă parte
să se întreprindă o largă activitate de investigaţie cu scopul depistării unor
staţiuni arheologice noi.
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Incă din 1958 a fost începută o atentă cercetare prin periegheze, tra-

seului celor două rîuri care străbat teritoriul oraşului - Dîmboviţa şi Colentina- acţiune continuată apoi în fiecare an şi extinsă din 1961 şi asupra teritoriului comunelor noi intrate în perimetrul Capitalei.
In al doilea rînd, în cadrul activităţii arheologice desfăşurată de personalul Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, un loc deosebit de însemnat îl ocupă acţiunea de salvare a tuturor vestigiilor trecutului. Atari
acţiuni apar cu atît mai necesare, cu cît o mare parte a teritoriului actual
al oraşului Bucureşt este supusă unor lucrări continui de transformare şi
amenajare, ca1'e au căpătat un ritm şi o amploare necunoscută, în urma
hotărîrilor organelor de partid şi de stat, legate de transformarea socialistă a oraşelor patriei noastre şi, între acestea, şi a Capitalei R.P.R. Lucrările mari de construcţie, cu caracter industrial, edilitar şi urbanistic,
precum şi cele legate de ridicarea unui număr din ce în ce mai mare de
complexe de locuit, dese ori duc la descoperirea unor nwnumente de
cultură materială datînd din perioade istorice anterioare. Ori, tocmai asemenea situaţii au determinat colectivul de specialişti de la Muzeul de
istorie a oraşului Bucureşti să acorde o atenţie deosebită şi permanentă
acţiunilor arheologice de salvare. Nenumărate au fost cazurile în care,
înştiinţaţi de conducerile diferitelor şantiere de construcţii, de muncitori, ţărani colectivişti sau de elevi, personalul de specialitate din Muzeul
de istorie a oraşului Bucureşti a fost chemat să întreprindă cercetări
arheologice pe şantierele marilor construcţii socialiste din oraş. Ca măr
turii în sensul acesta pot fi citate cercetările arheologice întreprinse asupra unor complexe din epoca feudală, descoperite cu prilejul construirii
blocului turn din Piaţa Splaiului, cercetările efectuate pentru salvarea
altor complexe feudale surprinse pe şantierul de construcţie a noii săli a
Palatului R.P.R., săpăturile arheologice efectuate la cariera de nisip
Cătelu Nou, ori săpăturile întreprinse la Bucureştii Noi, pentru salvarea
unor aşezări prefeudale şi feudale, apoi cercetările pe traseul vechiului
Pod al Calicilor, surprins de lucrările de canalizare de pe Calea Rahovei,
ori ur'mele rnateriale din epoca feudală descoperite cu prilejul lucrărilor
de sistematizare a Pieţii Unirii şi multe altele.
Dar, pornind de la preocuparea principală a Muzeului de istorie a
oraşului Bucureşti aceea de a cerceta şi cunoaşte tot mai temeinic istoria Capitalei - rezultă că investigaţiile arheologice efectuate în raza oraşului trebuie să fie orientate în aşa fel, încît de pe urma activităţii în
teren, să poată fi dobîndite date pentru acele perioade la care cunoştin
ţele noastre sînt insuficiente. Aceasta constituie tocrooi cea de a treia
problemă către a cărei rezolvare tinde mereu activitatea arheologică desfă
şurată de colectivul muzeului.
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Cîtă

vreme documentaţia scrisă oferă, măcar în prezent, date puţine
şi echivoce cu privire la istoria oraşului Bucureşti în sec. XIV şi XV,
apare de aceea necesar ca cunoaşterea unor atari aspecte de cercetare
să se facă pe cale arheologică. Acestui scop i s-au subordonat săpăturile
întreprinse într-un sat feudal descoperit la Străuleşti, reluarea an de an
a cercetărilor asupra complexelor depistate în Piaţa de Flori, începerea
în 1961 a unor săpături arheologice de mai lungă durată la Tînganu etc.
In sfîrşit, o altă preocupare a muncii de cercetare arheologică depusâ
în cadrul Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti o constituie strădania
colectivului de aici de a se situa - pe linia activităţii arheologice - în
miezul preocupărilor majore ale arheologiei din patria noastră: în etapa
actuală. In acest sens, în colaborare cu Institutul de arheologie al Academiei R.P.R. au fost şi vor fi efectuate săpăturile din staţiunea de la
Militari, unde este supusă unei cercetări sistematice o aşezare a carpilor
din sec. III e.n. ; tot în acest sens se desfăşoară şi cercetarea unor aşezăr;,
ale populaţiilor locale din sec. VI-VII e.n., descoperite la Străuleşti,
Căţelu Nou, pe str. Sold. Chivan Nicolae şi tot în acest sens colectivul arheologic al rnuzeului desfăşoară la Bucureşti Noi şi cercetarea sistematică
a unei aşezări din perioada feudalisrnului timpuriu.
Descoperirile arheologice făcute în staţiunile amintite au stîrnit interesul legitim al specialiştilor de la noi, unele dintre ele văzînd, în lucrarea
de faţă, lumina tiparului. Volumul "Cercetări arheoJ.ogice în Bucureşti('
grupează un mănunchi de rapoarte asupra unor săpături arheologice efectuate de Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti şi cîteva studii - încercări de aprofundare a unor aspecte variate de investigaţie arheologică,
ce s-au degajat din unele cercetări întreprinse. Lucrarea reflectă şi ea
direcţiile principale pe care se desfăşoară activitatea arheologică a Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti.
Toate materialele publicate informează asupra unor descoperiri
arheologice efectuate în staţiuni depistate în ultimii ani de personalul
ştiinţific al muzeului. Prin aceasta se reflectă preocuparea specialiştilor
noştri de a aduce contribuţii noi hărţii arheologice a oraşului Bucureşti iar prin valoarea deosebită a unora din descoperirile prezentate în volumşi contribuţi-i aduse hărţii arheologice a întregii noastre patrii.
Săpături arheologice ca cele întreprinse la Roşu, Giuleşti Sîrbi:
Căţelu Nou sau Bucureştii Noi, ori observaţiile arheologice efectuate pe
şantierele de construcţii din Capitală toate prezentate în volumul de
faţă, prin înscrierea rezultatelor mai deosebite dobindite pe unul sau
altul din sectoarele amintite - constituie mărturia celuilalt aspect de cercetare arheologică desfăşurată de Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti,
acela constituit de acţiunile întreprinse pentru salvarea unor vestigii de
8
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cultură materwlă,

datind din epoci şi perioade istorice trecute şi aflate
pe teritoriul Capitalei.
1n fine, reproducerea aici a unor observaţii şi concluzii cu privirP.
la aşezarea din sec. III e.n. cercetată la Militari sau cu privire la aşe
zările din sec. VI-VII e.n. descoperite tot la Militari sau la Străuleşti
şi Căţelu Nou, precum şi materialele publicate din a.şezările de la Giuleşti
Sîrbi şi Bucureştii Noi (sectorul Alba), datînd din perioada formării poporului romîn - toate acestea reflectă şi străduinţa cercetătorilor de la
muzeul nostru, de a participa, prin efortul lor de investigaţie, la acţiu
nile de studiu şi rezolvare a unora din actualele probleme majore ale
arheologiei din patria noastră.
Prezentînd specialiştilor şi pub!icului larg acest volum de cercetări
arheologice, colectivul de autori s-au străduit să ofere printr-însul un
plus de fapte şi observaţii inedite, de natură să aducă o contribuţie -fie ea cît de modestă - la progresul ştiinţei arheologiei din patria noastră.
Tocmai asupra unor atari aspecte îndrăznim să avizăm pe toţi cei ce se
vor apleca cu răbdare şi interes asupra paginilor de faţă.
1n studiul "Figurine gumelniţene de pe teritoriul oraşului şi regiunii
Bucureşti", pe lîngă o clasificare originală în parte, deosebită de cele
elaborate anterior - a acestor mărturii de artă neolitică, se subliniază
totodată şi semnificaţia de cult a figurinelor antropomorfe şi zoomorfe
caracteristice culturii Gumelniţa, dezvoltînd astfel aspecte interesant~
ale suprastructurii de la finele epocii pietrei şlefuite.
Prin publicarea studiului "0 aşezare din epoca bronzului la Roşu·'
se aduc la lurnină materwle noi cu privire la cultura populaţiilor de la
începutul epocii bronzului din Muntenia. Avem nădejdea că ele vor fi
cu atit mai bine venite, cu cît cunoaşterea complexului cultural
Glina III - Schneckenberg stă wrăşi în atenţia arheologiei de la noi.
lnşişi autorii studiului descoperirii de la Roşu iau atitudine faţă de noua
documentaţie şi de problemele complexe pe care le pune geneza şi periodizarea culturii Glina III - Schneckenberg - şi materwlele publicate
de ei desigur că vor reprezenta un argument în plus pentru rezolvarea
problemelor reactualizate şi în studiul amintit.
Pentru cei interesaţi în cunoaşterea culturii Tei din epoca bronzului,
volumul de faţă le oferă nu numai materwle inedite (cum sînt cele publicate în raportul asupra săpăturilor arheologice de la Căţelu Nou, în amplul
raport asupra săpăturilor de salvare de la Giuleşti-Sîrbi şi în studiul
"0 nouă fază în evoluţia culturii Tei: faza Fundenii Doamnei"), ci
totodată şi elemente noi pentru discutarea problemelor încă neclarificate,
ale genezei culturii Tei şi dispariţiei f armelor de viaţă şi cultură specifice
epocii bronzului dintre Carpaţi şi Dunăre. Autorul lucrărilor amintite
prezentate în volumul de faţă semnalează, pe de o parte, un aspect
9
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arhaic al culturii Tei, pe care îl consideră ca o etapă de început a culturii menţionate şi care, pTin legătuTile cu culturile anterioare - Glina III
şi Cernavoda aruncă, desigur, lurn,ini noi asupra formării culturii Tei,
iar pe de altă parte, prin valorificarea unor materiale aparţinînd fazei
Fundeni a culturii Tei, descoperite la Giuleşti-Sîrbi, ca şi prin studiul
"0 nouă fază în evoluţia culturii Tei - faza Fundenii Doamnei", dezvăluie aspecte pline de interes legate de dispariţia culturii epocii bronzului din Muntenia. Este, astfel, prezentată o etapă finală a culturii Tei
(îmbogăţindu-se deci schema evoluţiei culturii acesteia) şi se subliniază
rolul culturilor Girla Mare şi Verbicioara din Oltenia, precum şi al cultuTii Noa din Moldova, în dispariţia formelor de viaţă caracteristice epocii
bronzului din Muntenia.
Un interes deosebit sperăm să îl ofere şi publicarea în acest volum
a materialelor descoperite în aşezările populaţiilor locale, datînd din
sec. VI-VII e.n., cercetate la Militari, Străuleşti (Lunea) şi Căţelu Nou.
Aspectul de cultură materială din vremea amintită - strîns legat de problema sintezei dintre elementele de cultură locală şi cele de cultură slavă
şi, de aceea, în directă legătură cu p1·oblema formării poporului ramin a intrat în atenţia arheologiei de la noi destul de curînd. Şi nu o dată,
subliniindu-se importanţa unui atare tip de antichităţi, s-a relevat şi împrejurarea că progresul în acest domeniu de investigaţie arheologică şi
istorică este condiţionat de dobîndirea unor materiale şi date noi.
Numărul mare de complexe şi resturi de cultură din sec. VI-VII
e. n., pe care le dă la iveală volumul de faţă şi în special indicii de datare
sigură a aşezărilor cercetate (raportul asupra săpăturilor de la Militari
şi studiul "Fibule din sec. al III-lea şi al VI-lea e.n., descoperite în săpă
turile arheologice de la Mi li tari"), corespunde astfel tocmai cerinţei
amintite - aceea de înmulţire a documentării cu privire la cultura m1-terială din sec. al VI-VII lea e.n. In acelaşi timp, fără îndoială că publicarea unor materiale datînd - în mare - din aceeaşi epocă, dar provenind din aşezări diferite, dobîndeşte şi o altă valoare : aceea că oferă
posibilitatea ca prin studiul comparativ-tipologie să poată fi sesizate diferenţe cronologice sau de altă natură, ajungîndu-se astfel la o cunoaştere
de detaliu, cît mai profundă, a culturii /.ocale din perioada de pătrundere
a slavilor pe teritoriul actual al R.P.R. De altfel, documentaţia pentru problema complexă dar de însemnătate deosebită, a formării poporului ramin
capătă, în paginile volumului de faţă, încă alte elemente : publicarea unor
materiale datînd din sec. X-XI e. n. şi aparţinînd culturii Dridu, provenind din complexe descoperite şi cercetate la Giuleşti-Sîrbi şi Bucureştii
Noi (sectorul Alba). Materialele, restrînse cantitativ, nu au permis elaborarea unor ipoteze sau concluzii mai largi cu privire la aşezările din
sec. X-XI, amintite, dar faptul însuşi al publicării unor resturi de eul10
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tură materială

din perioada formării poporului romîn apare ca poziţiv,
cîtă vreme documentaţia în această p1·ivinţă rămîne încă săracă şi generînd poziţii de investigaţii şi interpretare divergente.
In fine, volumul "Cercetflri arheologke în Bucureşti" dă la iveală şi
o serie de descoperiri datind din perioada feudală de dezvoltare a Capitalei R.P.R. Majoritatea acestora se datoresc acţiunii de control arheologic
făcut pe marile şantiere de construcţii din oraş.
Dar, cu toate că in cele mai multe cazuri nu a fost vorba de cercetări ample, rezultatele obţinute sînt nu arareori pline de interes şi semnificaţie. Surprinderea unor dovezi certe de locuire din sec. XV în sectorul
Curţii Vechi Domneşti, descoperirile arheologice făcute pe şantierul de
construcţie a sălii Palatului R.P.R., atestînd întinderea perimetrului oraşului în a doua jumătate a sec. XVIII etc ..- întregesc mult documentaţia
scrisă referitoare la istoria Bucureştilor din epoca feudală şi adîncesc
astfel sensibil cunoaşterea acesteia. Pe de altă parte, cercetările arheologice sistematice întreprinse la Bucureştii Noi (sectorul Măicăneşti), scoţînd
la lumină urmele unui sat feudal datînd din sec. XV-XVI şi care pare
să poată fi identificat cu satul Măicăneşti, menţionat în docunwnte încă
de pe vremea lui Petru Vodă cel Tînăr - prilejuieşte astfel îmbogăţirea
informaţiilor noastre cu privire la aşezările rurale din preajma oraşului
feudal, legate desigur economiceşte de acesta.
Sperăm că lucrarea în ansamblul ei va fi privită cu interes de specialişti. Aprecierea pozitivă a unora din rapoartele şi studiile prezentate,
precum şi sesizarea unor eventuale lipsuri ale volumului vor constitui
pentru colectivul de autori un ajutor preţios.

Activitatea arheologică a Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti a
avut un substanţial suport în sprijinul acordat de Comitetul de cultură
şi artă al oraşului Bucureşti, precum şi în înţelegerea largă şi sprijinul
Institutului de arheologie al Academiei R.P.R. Publicarea volumului
"Cercetări arheolog=ce în Bucureşti" a devenit posibilă numai datorită
concursului acordat de cele două foruri. De aceea autorii lucrării de faţă
îşi exprimă recunoştinţa lor.
Praf. FLORIAN GEORGESCU

Directorul Muzeului de istorie
a oraşului Bucureşti
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RAPORT ASUPRA SAPATURILOR ARHEOLOGICE EFECTUATE
IN 1960 LA CAŢELU NOU
În partea de sud-est a Bucureştilor, pe malul drept al rîului Colentina şi în marginea carferului Căţelu Nou, a fost deschisă în 1959 o mare
carieră pentru extragerea nisipului, în vederea aprovizionării şantierelor
de construcţii din Capitală. Prin lucrări de excavaţie sau de hidromecan·zare, depunerile holocene sînt îndepărtate, pînă se ajunge astfel la
straturile de nisip pleistocene, depozitate masiv şi în acest loc, ca urmare
a actiunii de eroziune şi transport a riurilor coborîtoare din Carpaţi, într-o
vreme de mişcare şi de ridicare pe verticală a lanţului de munţi.
Şi chiar din prima etapă a lucrărilor din nisipărie s-a observat că
excavatoare1e smulgeau pămîntului, în repetate rînduri, obiecte de cremene sau de piatră lustruită, vase de lut sparte sau chirpici, monede
sau o~eminte. Cînd situaţia aceasta a fost constatată cu prilejul unei cerce~ări de suprafaţă întreprinsă de personalul Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, în urma unei sesizări a conducerii carierei, a apărut ca
evident faptul că acolo se află o întinsă şi bogată staţiune arheologică,
a cJ.rei investigare se impunea. Astfel s-a ajuns la campania de cercetări
arheologice întreprinsă la Căţelu Nou în 1960.

* "' *
Staţiunea

Căţelu

Nou se găseşte situată pe malul drept al bălţii
Colentina-Pantelimon, pe un pinten de deal - prelungire a terasei înalte
drepte a rîului Colentina - precun1 şi pe terasa din continuare de la
sud-ve3t, la o altitudine de 70,36 m şi la o distanţă de aproximativ 750 m
spre nord de fabrica "Electrocablu", cea. 700 m spre nord-vest de gara
Căţelu şi aproximativ 450 m spre nord-nord-vest de Fabrica de abrazive.
Săpăturile efectuate aici în 1960 de lVIuzeul de istorie a oraşului
Bucure~ti s-au desfăşurat în două etape.
Într-o primă fază - de la 9 la 24 mai - s-a procedat doar la salvarea
tuturor complexelor depistate pe profilurile marii gropi a carierei, care
era atunci deschisă în zona unde, din terasa inaltă, dreaptă a Colentinei
se desfăcea - orientat spre nord - botul de deal. Acţiunea de salvare
a constat, de regulă, in deschiderea a cîte unei casete pe locul unde de fiecare dată - se dovedise ex:stenţa vreunui complex de locuire stră
veche. Însă pe latura de est a carierei, unde au fost depistate resturi de
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cultură materială din epoca de trecere spre feudalism ţinînd seamă
de interesul şi importanţa acestora, precum şi de faptul că terenul din
jur, ce avea să fie răscolit şi îndepărtat, putea fi în acel moment explorat - in acel loc s-a aplicat o metodă de salvare întrucîtva mai eficientă,
cercetîndu-se printr-un sistem de secţiuni inguste dar lungi, dispuse în
caroiaj, combinate şi cu secţiuni radiale faţă de malurile carierei, o supra-

Fig. 1. Vedere din cariera Căţelu Nou, mai 1960 (săgeţile indică gropile bordeielor
neolitice, parţial distruse).

faţă de aproxin1ativ 200 m X 30 m. Astfel, au fost deschise, în cadrul
s.ăpăturilor efectuate la Căţelu Nou în luna mai 1960, 20 secţiuni şi
9 casete, fiind dezvelite şi tratate trei bordeie neolitice, un bordei din

perioada de început a epocii bronzului, un semibordei datînd din epoca
de trecere spre feudal.ism şi un număr restrins de gropi, datînd - una
din neolitic, alta de la începutul epocii bronzului, iar două din prima
epocă a fierului (fig. 2).
Cea de a doua etapă a cercetărilor arheologice de la Căţelu Nou s-a
desfăşurat în 1960, între 25 august şi 4 octombrie. De astă dată, zona
de cercetare -stabilită tot într-un teren ce avea să fie răscolit de lucră
rile carierei - a fost fixată pe latura de vest a botului de deal, întrucît
doar aici îndepărtarea culturilor agricole de vară făcea posibilă în acel
moment o explorare. Ca metodă de cercetare s-a recurs tot la un sistem
de şanţuri clispuse în caroiaj - secţiuni inguste dar lungi, cu lărgiri
prin casete în puncte cu complexe de locuire, terasa în prelungire la
sud-vest a dealului fiind şi ea sondată prin deschiderea paralelă cu marginea ei a unei secţiuni prelungi. In cadrul acestei de a doua etape a
săpăturilor au fost deschise 7 secţh1ni şi 23 casete, fiind acum dezvelite şi
tratate două complexe de locuire djn faza mijlocie a epocii bronzului,
16
https://biblioteca-digitala.ro

CARirnA
CĂŢEL~!-N~\2~-SĂPĂTURILOR A~HEOLOGICE
PlAMUL

e c

Q

10

:10

A.~ A.

-----

lO

·-

rtĂDIIIiLt CAi/IEI/fi

D

c=::J

Fig. 2.. Planul

r=J
~ ~turilor
sapa

.
arheolootce de la

Căţelu

Nau, efectuate Cn luna mai 1960

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

un bordei şi o groapă din prima epocă a fierului, patru bordeie, resturile
a cinci locuinţe de suprafaţă, un cuptor de olar şi şase gropi din a doua
epocă a fierului, precum şi încă alte patru semibordeie din epoca prefeudală (fig. 3).
rl<

*

Observarea profilurilor amenajate pe unele porţiuni ale malurilor
carierei, precum şi a pereţilor şanţurilor şi casetelor deschise în timpul
săpăturilor, a permis să se stabilească în staţiunea de la Căţelu Nou
w·mătoarea stratigrafie:
Peste un pămînt galben lutos - sol viu - se găseşte un strat de
pămint castaniu, cu o grosime medie de 0,70 m. De la limita inferioară
a acestui strat porneau a se adînci gropile unor bordeie neolitice aparţinînd culturii Boian-Giuleşti (Boian II), ceea ce dovedeşte că baza
solului castaniu a reprezentat nivelul de călcare al locuitorilor din epoca
pietrei şlefuite. Suprapus solului castaniu zace un strat de pămînt cenuşiu
inchis, cu o grosime medie de 0,40 m: şi fiind deosebit de bogat în materiale arheologice, aparţinînd atît fazei timpurii şi mijlocii a epocii
bronzului (culturilor Glina şi Tei), cît şi primei epoci a fierului (Hallstatt
B), dar mai ales celei de a doua epoci a fierului (culturii geto-dace).
În cuprinsul stralului de pămînt cenuşiu închis, numai materialele Latene
constituie un strat de cultură propriu-zis, bine conturat şi sesizabil ;
materialele aparţinînd epocii bronzului sau Hallstattului - fie datorită
unei vieţuiri efemere sau deloc intense, fie datorită nivelărilor sau deranjamentelor produse în timpul locuirii LatE~ne, nu constituie de aceea un
strat de cultură propriu-zis. Pe de altă parte, observaţii repetate au dus
la constatarea că complexele din epoca bronzului (atît cele aparţinînd
culturii Glina, cît şi cele aparţinînd culturii Tei), de asemeni şi complexele de locuiTe din prima epocă a fierului, precum şi gropile bordeielor Latene, porneau toate a se adînci de la baza humusului cenuşiu
închis, ceea ce duce la concluzia că limita inferioară a acestei depuneri
de pămînt a constituit nivelul de călcare al unor populaţii datînd din
epoci diferite. Locuinţele de suprafaţă Latene zăceau însă în plin strat
de pămînt cenuşiu, cu 1-2 em deasupra limitei de jos a acestui strat.
Faptul din urmă, impreună cu constatarea că groapa unui bordei LatEme
a fost parţial acoperită de o vatră de asemeni Latene (fig. 15 şi fig. 16),
precum şi cu constatarea că groapa unui cuptor de olar din a doua epocă
a fierului a amputat o altă groapă, datînd din aceeaşi perioadă, dovedeşte că în aşezarea Latene, situată în staţiunea de la Căţelu Nou în
cuprinsul stratului de pămînt cenuşiu închis, au existat două niveluri de
locuire. În sfîrşit, peste stratul de pămînt cenuşiu închis se află tot un
strat de pămînt, cu o culoare cenuşie deschisă, avînd o grosime de cea.
0,15 m. De la baza acestei depuneri de pămint porneau a se adînci gropile
semibordeielor din perioada de trecere la feudalism. Stratul de humus
cenuşiu deschis este la rîndul său, suprapus de stratul vegetal actual.

*

*

Locuirea neolitică de tip Boian-Giuleşti (Boian II) a fost constatată
numai pe terasa inaltă din prelungirea la sud-vest a pintenului de deal.
Acolo s-au descv-perit, aparţinînd culturii menţionate, trei bordeie şi o
groapă menajeră.
2 -

c. 2953
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Dintre cele trei bordeie, două au fost surprinse în profil, pe pereţii
din colţul sud-veslic al marii gropi, în timp ce bordeiul al treilea a fost
surprins în şanţul XII, cu prilejul cercetării terenului adiacent marginii
estice a carierei.
Din felul cum au fost surprinse în săpături cele trei locuinţe neolitice
nu se poate trage vreo concluzie asupra dispoziţiei lor în teren în cuprinsul
vechii aşezări. Altfel spus,
ţinînd seamă de împrejurarea
că între bordeiele 1 şi 2 pe
de o parte şi bordei ul nr. 3
pe de altă parte, pe o distanţă
de aproximativ 330 m, terenul fusese îndepărtat prin excavaţiile din 'carieră din
această cauză nu se poate şti
dacă aşezarea neoliticcă se întindea printr-un număr mai
mare de locuinţe, pe toată
distanţa menţionată, sau dacă
de pildă, bordeiul nr. 3 va fi
fost o locuinţă izolată prin
raport cu aşezarea (în această
alternativă, restrînsă poate - îndeosebi în zona primelor două locuinţe).
Gropile celor trei bordeie neolitice au fost săpate
de la baza solului ca.<)taniu
pînă la adîncimea maximă de
0,70 m. Forma locuinţelor s-a
dovedit a fi, pentru bordeiele
1 şi 2 rectangulară, cu colţurile
rotunjite, iar pentru
bordeiul nr. 3 pronunţat ovală. Dimensiuni reale au putut JIDIIIIIIDPil Strai ve~efol
fi stabilite doar pentru cel III Il Il Il Pamint cenusiu- de., chis
de al treilea bordei, deoarece fWO§I
"
• '
Inchis
numai acesta, neamputat prin ~ "
costoniv
lucrările moderne, a fost surl\SS\SI n
galfJen-/utos
prins în săpătură în întreSCAPA: f:5
gime. La această locuinţă,
lungimea a fost de 2,5 m, iar Fig. 4. Profilul şi planul bordeiului neolitic nr. 1
lăţimea de 1,80 m.
In legătură cu complexele neolitice n-au fost constatate nici resturi
de vetre şi nici amenajări în interiorul locuinţelor, fie ale po::lelei, fie ale
pereţilor. A rezultat însă cu toată claritatea (atît pe profil cît şi în timpul
golirii pămîntului de umplutură din groapă) că în bordeiul nr. 1 intrarea
se făcea pe laLura estică a locuinţei, prin două trepte (fig. 4).
Groapa menajeră, al cărei contur era circular, cu diametru! de 1,20 m,
şi a cărei adîncime, măsurată de la limita ei de pornire, era de 0,68 m, a
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constată în preajma bordeiului nr. 1, la o depărtare sudică de 1,38 m
de acesta.
Ţinînd seamă de împrejurarea că groapa fusese destul de mult adincită în solul galben lutos, se poate crede că ea a fost săpată în scopul
extragerii unui pămînt bun pentru preparatul vaselor de lut şi că după
aceea a fost folosită ca groapă menajeră, aruncîndu-se acolo fragmente de
vase sparte şi resturi de oase.

fost

faţă

Fig. 5.

Ceramică

de tip Boian-Giuleşti (Boian II)

In toate complexele neolitice de la Căţelu Nou s-au găsit materiale
puţine : doar cîteva oase de animale domestice (bovine), trei aşchii de
silex, atipice şi fragmente ceramice, dintre acestea cele mai multe fiind
constatate în bordeiul nr. 1.
Olăria neolitică (fig. 5) poate fi împărţită în două mari categorii : cea
a vaselor lucrate din pastă grosolană şi cea a vaselor lucrate din pastă fină.
În prima categorie se deosebesc două grupe: a) fragmente de vase (castroane cu corpul arcuit ori bitronconic, borcane cu corpul arcuit, vase cu
corpul puternic bombat şi cu gît cilindric), lucrate dintr-o pastă folosind
ca degresant pleavă şi puţine ciobwi pisate şi ornamentate cu barbotină
simplă sau organizată, alveole sau brîie alveolate ; şi b) fragmente de vase
(castroane~ cupe cu picior şi capace), lucrate din aceeaşi pastă, dar ornamentate cu decor excizat. A doua categorie ceramică - cea a vaselor din
20
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pastă fină se divide şi ea în două grupe : a) cea a vaselor (pahare tronconice şi castroane mici) cu decor plisat şi b) cea a vaselor (cupe şi castroane) cu decor incizat.
Existenţa în cadrul materialelor neoJ.itice prezentate mai sus a vaselor
de uz comun decorate cu barbotină organizată ; de asemeni frecvenţa
sporită a paharelor înalte, tronconice, cu prag în jurul In.aJrginii, precum
şi prezenţa vaselor lucrate din pastă fină şi ornamentate cu decor incizat,
îngăduie încadrarea complexelor neolitice de la Căţelu Nou în etapa
Aldeni a fazei Giuleşti (Boian II) a culturii Boian, întrucît elementele
amintite sînt caracteristice acestei etape 1}. Totodată însă, ţinînd seamă de
absenţa în cadrul materialelor neolitice de la Căţelu Nou a altor elemente
tipice etapei Aldeni (de pildă, asocierea dintre ornamentarea cu barbotină
şi lustruire a vaselor de uz comun sau fructierele ornamentate prin decor
excizat şi vasele mari cu corpul bombat şi gît cilindric, decorate prin
excizie) ; ţinînd seamă de asemeni şi de proporţia cu totul redusă a eeramicii fine cu decor incizat, prin raport cu celelalte grupe de olărie neolitică, se poate, credem, deduce de aici, că complexele neolitice de tip
Boian de la Căţelu Nou trebuie încadrate mai degrabă către începutul
etapei Aldeni a fazei Giuleşti (Boian II).

*

*
Din faza timpurie a epocii bronzului, aparţinînd culturii Glina III Schneckenberg, s-au descoperit la Căţelu Nou, în 1960, un semibordei şi
o groapă menajeră. Amîndouă complexele au fost constatate tot pe terasa
înaltă din prelungirea la sud-vest a dealului, într-un martor de pămînt,
cruţat o vreme în interiorul gropii carierei.
Semibordeiul pornea de la baza humusului antic cenuşiu închis şi,
de la acest nivel, străbătînd so1ul castaniu şi parţial şi pe cel galben-lutos,
se adîncea pînă la maximum 0,60 m. Ţinînd seamă de porţiunea păstrată
a locuinţei, rezultă că forma ei a fost ovală. Deşi conturul complexului s-a
desprins foarte clar în grundriss, vreo amenajare (în pămînt) a intrării în
semibordei nu a fost observată, tot aşa cum nu au fost constatate amenajări nici pentru podeaua sau pereţii locuinţei. La fel, in interiorul semibordeiului (în pămîntul de umplutură) nu au fost găsite resturi de vatră.
Cam în centrul locuinţei şi pe fundul ei a fost surprinsă o groapă
mică, cu forma ovală, în al cărei pămînt de umplutură s-au găsit cîţiva
cărbuni de lemn şi patru fragmente ceramice. Rostul acestei gropi nu
poate fi însă precizat ; forma sa ovală, cu diametrullung de 0,65 m, precum
şi prezenţa în ea a unor fragmente ceramice, poate să arate că de o groapă
de par nu e vorba ; pe de altă parte, adîncimea ei mică (maximum 0,20 m)
vine să se opună şi gîndului că ea ar fi fost utilizată ca groapă menajeră.
Groapa menajeră a fo!St eonstatată la o depărtare nordică de 6,50 m
faţă de semibordei, poziţia sa stratigrafică fiind întocmai aceeaşi ca şi a
locuinţei. Groapa avea contur în formă de pară, adîncimea sa, faţă de
nivelul de la care pornea, fiind de 1,15 m.
Inventarul ambe1or complexe a fost sărac ; cîteva aşchii de oase de
animale, o aşchie de silex, două fusaiole fragmentare şi de asemeni puţine
fragmente de vase de lut.
------

Eugen Comşa, "Stadiul cercetărilor cu privire la faza
Boian", în S.C.I.V., VIII, 1-4, 1957, pp. 33-40.
1)

Giuleşti

a culturii
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Ceramica Glina III descoperită la Căţelu Nou poate fi împărţită, după
tehnica de lucru a pastei, în două categorii : vase lucrate dintr-o pastă
cu pietriş, avind suprafaţa sgrunţuroasă şi vase lucrate dintr-o pastă mai
fină, cu aspect făinos. Datorită gradului diferit de ardere a recipientelor,
acestea prezintă - în cadrul ambelor categorii - o variaţie de tonuri
între culoarea cărămizie şi pînă la cea neagră-cenuşie. Materialul ceramic
fiind foarte fărîmiţat, precizări în legătură cu repertoriul formelor sînt

l:t'ig. 6. Fragmente ceramice GZina III

greu de adus. Amintim doar fragmentele de străchini, castroane şi vase
piriforme, lucrate din pastă făinoasă. Ornamentarea ceramicii Glina ·III de
la Căţelu Nou (fig. 6) s-a făcut prin benzi orizontale, aplicate pe umerii
vaselor, cu brîie alveolate ori cu şiruri orizontale de mici adîncituri ovale
neregula te.
Materialele de tip Glina III - Schneckenberg prezentate mai sus
vădesc un caract-er pronunţat arhaic al acestei culturi. O ceramică în parte
asemănătoare s-a mai găsit tot la Bucureşti, pe dealul Ciurel 1). Dar acolo
sînt deja prezente elementele atît de caracteristice culturii Glina - în
speţă vasele de lut lucrate din pastă nisipoasă şi ornamentarea ceramic.ii
cu "găuri-butoni". Ţinînd seamă de împrejurarea că atari elemente lipsesc
pe materialele de la Că ţel u Nou, ne pare de aceea firesc să admitem că
ceramica Glina din această staţiune marchează o etapă mai veche decît
cea surprinsă în aşezarea de pe dealul Ciurel. Concluzii mai precise şi mai
1) Seb. Morintz, "Săpăturile de pe dealul Ciurel", în "Materiale
arheolog.ce", VI, Buc. 1959, p. 770.
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şi

cercetări

de amănunt nu pot fi însă elaborate în această privinţă, cîtă vreme materialele Glina III de la Căţelu Nou sînt destul de puţ:ne şi cîtă vreme însăşi cronologia culturii Glina III Schneckenberg, elaborată de A. Prox,
stîrneşte astăzi rezerve, tinzind a fi revizuită 1 ).

* "' ,.,
Materialele şi complexele aparţinînd culturii Tei au fost constatate, mai ales pe botul de deal, iar acolo, atît pe latura de vest a acestuia
cît şi în interiorul său. Faptul este de menţionat întrucît analiza ceramlcii
pune în evidenţă deosebiri între atichităţile de tip Tei aflate spre buza
dealului şi cele găsite intr-un complex descoperit în interiorul înălţimii.
În afară de numeroasele fragmente ceramice găsite- răspîndit- în
întreaga săpătură, în 1960 au fost depistate la Căţelu Nou doar două complexe. Dintre acestea, unul (nr. 2) a fost constatat în secţiunea XXII, el
făcînd parte din grupul antichităţilor Tei aflate în zona de margine a
dealului, celălalt (nr. 1), surprins în şanţul XXVI, fiind caracteristic materialelor Tei aflate în interiorul botului de deal.
Amîndouă complexele prezintă trăsături caracteristice asemănătoare~
căci şi într-un caz şi în celălalt este vorba de gropi puţin adînci (-0,43 m
pentru complexul nr. 2, -0,20 m pentru complexul nr. 1) şi nu prea întinse (diametrul maxim al gropii complexului nr. 1 fiind de 1,22 m, iar al
gropii complexului nr. 2, fiind de 1,15 m). In ambele gropi au fost găsite,
în cantităţi mari, vase de lut sparte şi bucăţi de chirpici, cu urme de pari
şi nuiele întipărite pe ele, în complexul nr. 2 fiind găsită şi o măciucă de
piatră fragmentară. Este desigur vorba de construcţii amenajate, al căror
rost şi semnificaţie se arată însă mai greu de precizat. Ţinînd seamă de
dimensiunile reduse ale gropilor celor două complexe, credem că acffitea
nu pot fi interpretate drept locuinţe omeneşti, ci că, mai degrabă, pot fi
socotite ca adăposturi amenajate pentru păstratul vaselor de lut şi a altor
obiecte.
Inventarullocuirii Tei cuprinde. pe de o parte utilajul litic, pe de altă
parte materialul ceramic. Obiecte de bronz care să poată fi în mod cert
atribuite acestui nivel arheologic nu au fost descoperite. Cît priveşte
oasele de animale domestice, este de precizat că acestea au apărut în
genere, în staţiunea de la Căţelu Nou, într-un procent extrem de redus,
locuirii din faza mijlocie a epocii bronzului neputîndu-i fi atribuit cu
siguranţă nici un element de acest fel. (În cele două complexe Tei, oase
de animale nu s-au descoperit nicicum).
Din utilajullitic sînt de menţionat- ca unelte- percutoarele sferoi·dale de piatră, topoarele cu gaură de înmănuşare transversală, cu secţiunea
rectangulară, ceafa rotunjită şi tăişul curbat, precum şi ciocanul de piatră
cu gaură de înmănuşare transversală, cu secţiunea tot rectangulară şi cu
ceafa rotunjită (fig. 7/2). Ca arme menţionăm măciuca de piatră, cu gaură
de înmănuşare transversală, reprezentată la Căţelu Nou pnn cîteva frag1) Szekely Zolian, "Cercetările şi săpăturile de salvare executate de Muzeul
regional din Sf. Gheorghe în anul 1959", în "Materiale", III, 1957, pp. 154-157 ;
Al. D. Alexandrescu şi N. Constantinescu, "Săpăturile de salvare de pe dealul
Sprenghi", in "Materiale", VI, p. 673 ; Gh. Bichir, "Săpăturile de salvare de la Cuciulata", "Materiale", VII, 1961, p. 357.
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mente, unele dintre ele reproducînd un tip de măciucă sferoidală, dar cu
muchie pe diametrul maxim şi cu capetele aplatizate, un alt exemplar de
măciucă fragmentară avînd corpul bitronconic rotunjit, cu partea superioară mai lată dar mai scundă, partea inferioră fiind mai îngustă dar
mai înaltă, baza armei fiind prevăzută cu inel (fig. 7 /1).
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Fig. 7.

Măciucă şi

ciocan de

piatră

(cultura Tei)

Întreg materialul ceramic descoperit la Căţelu Nou se împarte în
următoarele categorii : a) vase lucrate dintr-o pastă conţinînd ca degresant
foarte mult nisip dar şi pietriş cu bobul mărunt, avînd suprafaţa aspră,
niciodată netezită ; b)
vase lucrate dintr-o pastă mai bine fră1nîntată,
mai omogenă şi mai cowpactă, la a cărei preparare s-a folosit un lut mai
fin şi în a cărei componenţă nisipul a intrat într-o proporţie cu totul
redusă, pietrişul cu bobul foarte mărunt fiind utilizat numai în cazul
vaselor mari ; şi c) vase (îndeobşte de dimensiuni mici şi mijloci1), lucrate
dintr-o pastă foarte bine preparată şi lipsită de impurităţi, materiile degresante fiind şi ele foarte fine. Formele primelor două categorii ceramice
sînt, în mare măsură, comune : vase mari de provizii (fig. 8) castroane
tronconice de dimensiuni variabile, vase de dimensiuni mijlocii, cu corpul
bombat, gît cilindric şi buza evazată, vase piriforme etc. A treia categorie
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ceramică cuprinde ceştile cu o toartă (fig. 9/1 şi 10) dar şi un vas cu pereţii
pu~r:ic traşi în ~~terior spre fund, cu umerii arcuiţi şi cu gît cilindric,
puţin

1nalt, buza fund dreaptă.
Dar, cum s-a menţionat, în cadrul antichităţilor Tei de la Căţelu Nou
pot fi deosebite două aspecte aparte : cel al materialelor găsite pe latura

Fig. 8. Vas de provizii din faza
a culturii Tei

Căţelu

Nou

de vest a dealului şi cel al materialelor aflate în interiorul acestuia. Deosebirea se exprimă prin faptul că astfel repartizate teritorial - formele
vaselor şi omamentarea lor nu concordă, întrucît : în interiorul dealului
sînt mult mai frecvente vasele mari şi foarte rare ceştile, acest raport inversîndu-se în cadrul materialelor Tei aflate în zona de margine a înălţimii ;
vasele din faza mijlo-cie a epocii bronzului, găsite pe latura de vest a dealului de la Căţelu Nou, sînt mai frecvent ornamentate, în timp ce acelea
aflate în interiorul batului de deal sînt decorate mai puţin şi mai rar :
dacă şi într-o zonă şi în cealaltă este comună ornamentarea vaselor "cu
măturica", în schimb vasele de dimensiuni mici găsite pe latura vestică a
dealului sînt ornamentate prin tehnica inciziei cu împunsături, pe cînd
redpientele mici, aflate în zona de interior a dealului sînt decorate prin
tehnica împunsăturilor succesive ; în sfîrşit, în timp ce într-o parte se
regăsesc motivele decorative în deobşte caracteristice culturii Tei, în cealaltă parte acestea vădesc un as·p ect oarecum inedit (fig. 11).
Materialele Tei găsite la Căţelu Nou pe latura de vest a batului de
deal trebuie atribuite fazei "La stejar" 1). Pentru această încadrare ple1)

Dinu V. Rosetti, "Civilizaţia tip Bucureşti -

Die Bukarester kultur", Buc.,

1936, p. 7-10.
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dează ceştile

cu corpul cilindric şi cu gura oblică, prezenţa ceştilor mai ales
neornamentate, faptul că incizia fină este mai rară decît incizia largă şi
mai neglijent executată, de asemeni frecvenţa - în ornrunentarea unora
dintre vase - a triunghiurilor ha.şurate şi, în sfîrşit, împrejurarea că, la
analiza profilurilor ceştilor şi altor vase de dimensiuni mici şi mijlocii, se
constată
că
elementele componente
ale arhitectonicii recipientelor se îmbină mai brusc, mai unghiular.
Materialele de factură Tei aflate
în zona de interior a botului de deal
de la Căţtlu Nou vădesc evident
- un aspect nou al culturii elin etapa
mijlocie a epocii bronzului din Muntenia, pe care din această cauză, încă
de pe acum îl vom denumi faza Căţelu
Nou a cuHurii Tei. Rămîne pentru
viitor de precizat poziţia cronoJogică
a acrstei noi faze. Ca ipoteză de lucru
- ce urmează a fi desigur verificată
prin cercetări ul terioo.re considerăm că faza Căţelu Nou este anterioară fazei "La stejar". Neînt{:meiată
pe argumente de ordin stratigrafic
(deoarece cele două aspecte Tei de la
Căţelu Nou s-au exclus teritorial şi
întrucît alte observaţii stratigrafice au
fost împiedicate datorită deranjamentelor produse de locuirea Latene pe
seama loc:uirilor anterioare), această
Fig. 9. Ceaşcă şi castron (faza Căţelu
concluzie se bizuie pe criterii de ordin
Nou a culturii Tei)
tipologie : ceramica fazei Căţelu Nou
vădeşte,
prin comparaţie cu eeramica fazei "La stejar" un aspect mai arhaic şi mai puternic legat de cultura Glina III, dar, poate şi de cultura Cernavoda, de curînd descoperită
pe teritoriul ţării noastre şi plasată în spaţiul de timp corespunzător sfîrşitului neoliticului şi perioadei timpurii a epocii bronzului 1).

*

*
Materialele hallstattiene, proprii unei faze mai timpurii a primei epoci
a fierului, au fost şi ele găsite în întreaga săpătură - iar astfel nu într-o
depunere cu caracter de continuitate, ci în zone restrînse şi izolate, răs
pîndite pe o suprafaţă destul de întinsă. Pare să fie rezultatul unei locuiri
de durată restrînsă şi de intensitate redusă.
Complexele de locuire- un semibordei şi 5 gropi menajere - porneau a se adînci tot de la baza humusului antic cenuşiu închis. SemiborD. Bcrciu, Scb. Morintz şi P. Roman, "Săpăturile arheologice de la Cernavoda", "Materiale", VI, p. 101 ; idem, "Şantierul arheologic Cernavoda", "Mat~riale'',
VII, pp. :.Jl-54 ; D. Berciu, "Contribuţii la problemele neoliticului în Romînia în
lumina noilor cercetări", ed. Acad. R.P.R., Buc., 1961, pp. 133, 135-138.
1)
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deiul, cu laturile de 4,25 m X 3,50 m şi adînc de 0,60 m, avea forma ovală.
Gropile, cu dimensiuni variabile, erau unele în formă de pară, iar altele
în forma unui fund de sac.
Inventarul locuirii hallstattiene se caracterizează îndeosebi prin
materiale cerarnice, acestora adăugîndu-li-se şi lama unui cuţit de bronz

Fig. 10.

Ceşti

din faza "La stejar" a culturii Tei

(fig. 12/4). După tehnica de lucru a pastei pot fi deosebite două categorii
ceramice : a) vase de dimensiuni mari sau mijlocii cu pereţii groşi, lucrate
dintr-o pastă mai grosolan preparată şi b) vase de dimensiuni mijlocii sau
mici, luc~ate dintr-o pastă fină. Din repertoriul formelor primei categorii
sint de menţionat castroanele mari şi adînci, tronconice şi vasele de
dimensiuni mijlocii, cu pereţii uşor arcuiţi, ornamentate cu brîuri alveolate
şi cercuri imprimate. Din a doua categorie, cuprinzînd în deobşte o ceramică neagră sau brună, lustruită şi adeseori canelată, sînt de menţionat
străchinile cu gura larg deschisă (fig. 12/2), vasele în formă de căuş, cu o
toartă supraînălţată (fig. 12/3) şi vasele mici cu corp tronconic şi gît cilindric, cu două torţi supraînălţate (fig. 13). Vasele aparţinînd acestei categorii au fost uneori ornmnentate cu cercuri concentrice, imprimate cu
torcvesul (fig. 12/1).
..

*

*
În istoria străveche a staţiunii de la Căţelu Nou, perioada de maximă
şi intensă vieţuire a reprezentat-o locuirea geto-dacă din a doua epocă a
fierului. După cum s-a menţionat, în aşezarea Latene au putut fi determinate două niveluri de locuire - primul caracterizat prin bordeie, celălalt
prin locuinţe de suprafaţă.
Aparţinînd primului nivel, s-au descoperit în cursul campaniei de
săpături djn 1960 şase bordeie ; dar dintre acestea numai patru au putut
fi complet tratate - ultimele două, apărute în perioada de sfîrşit a lucră
rilor rămînînd să fie cercetate în viitor.
Cele patru bordeie diferă în genere, unele prin raport cu altele, atît
în privinţa formei cît şi a dimensiunilor lor. între bordeiele nr. 1 şi nr. 2
pot fi făcute totuşi unele apropieri, deoarece adîncimea lor, modul în care
se făcea intrarea în locuinţă, precum şi felul în care fusese amenajat spaţiul propriuzis de locuire, sînt asemănătoare. Astfel, amîndouă bordeiele
aveau (de la nivelul la care fuseseră săpate), adincimea aproximativă
de 2,75 m; la ambele intrarea se făcea prin mai multe trepte şi de asemeni la amîndouă s-a constatat că încăperea propriuzisă de locuire fusese
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cuptorită.

Forma acestor două locuinţe este însă diferită (fig. 15/1, 2)), iar un
alt element deosebitor îl constituie faptul că, în timp ce în bordeiul nr. 1
a putut fi constatată o laviţă amenajată pe pămînt cruţat, în bordeiul nr. 2
a_ceasta nu a foot găsită. Faţă de aceste prime două bordeie, de altminteri

Fig. 11. Fragmente ceramice din faza

"Căţelu

Nou"

şi faţă

de al patrulea, cel de al treilea bordei diferă şi prin forma lui şi
prin adîncimea sa mai redusă (fig. 15/3}. Cît priveşte bordeiul Latene nr. 4
(fig. 15/4 şi fig. 17), el se deosebeşte de toate celelalte, pornind de la aceleaşi
criterii de comparaţie. În legătură cu acest din urmă bordei, este însă de
observat faptul că schema sa de construcţie îşi găseşte analogii în locuinţe
de acelaşi tip, dar mai vechi, constatate prin alte săpături, cel puţin pe
teritoriul Bucureştilor de azi. Amintim în acest sens, că bordeie cu gropi
la extremităţile axului lung al locuinţei, s-au găsit într-o aşezare Glina III
de la Bucureştii Noi şi într-o aşezare a culturii Tei, cercetată pe teritoriul
Capitalei în staţiunea "La stejar" 1).
Deşi la toate aceste patru complexe de locuire s-a urmărit sistemul de
amenajare a suprastructurii lor, datele obţinute sînt nu întrutotul sigure
şi concludente. Pămîntul de umplutură de aspect ceruşos, scos din gropile
1) Dinu V. Rosetti, "Cîteva aşezări şi locuinţe preistorice din preajma Bucureş
tilor", extr. Buc., 1932, p. 10 cu fig. 13 şi p. 11 cu fig. 19 de la pag. urm.
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bordeielor Latene nr. 3 şi 4, ba chiar şi destul de multă cenuşă găsită aici,
poate să indice că la construcţia exterioară a bordeielor s-a folosit trestia
sau păpurişul. Bucăţile de chirpic, cu urrr1e de pari şi nuiele, arată deasemeni că suprastructura locuinţelor a utilizat şi un schelet lemnos
pomostit cu lut. Nu s-au găsit însă, în legătură cu aceasta, gropi de pari,
astfel încît problema suprastructurii bordeielor Latene nu poate fi considerată pe
deplin rezolvată.
Cît priveşte vetrele de foc, este proţ;
babil că ele se aflau în afara bordeielor, în
~
preajma lor ; pentru aceasta ar pleda faptul că pe fundul celor patru locuinţe nu
1
s-au
niciodată urme de vetre sau de
_____ l arsurăgăsit
puternică, precum şi observaţia că
Fig. 13. Vas din prima epocă a
în depunerile mai de deasupra ale pămîn
fierului, descoperit la Căţelu Nou
tului de umplutură au fost constatate
uneori, în bordeiele 1 şi 4, bucăţi de vetre
cu lipitură, care posibil că au alunecat acolo, antrenate după încetarea
vieţuirii în bordeie.
Aparţinînd celui de al doilea nivel de locuire din aşezarea Latene, au
fost descoperite resturile a cinci locuinţe de suprafaţă (fig. 18). In nici un
caz însă nu s-au putut reconstitui forma şi dimensiunile reale ale acestor
colibe, care fuseseră construite din pari şi nuiele, pomootite cu un strat
gros de lut, amestecat cu păioase şi care avuseseră uneori, în preajma lor,
vetre. Aflate la o mică adîncime, imediat sub stratul vegetal, locuinţele
acestea au fost total răvăşite şi distruse, în urma repetatelor arături făcute
în terenul de acolo.
Gropile Latene, constatate în ambele niveluri, erau unele în formă
de clopot, iar altele în forma unui fund de sac. În genere este de admis că
ele au avut funcţia de gropi menajere. O situaţie aparte pare eă a avut-o
o groapă Latene surprinsă în
secţiunea XXIII, deoarece forma ei (în dublă pîlnie) se deosebea de forma celorlalte gropi,
dar de asemeni şi pentru faptul
că la fundul gropii, ars puternic,
s-a amenajat un mic cotlon, în
care a fost ascunsă o căţuie.
Celui de al doilea nivel de
locuire i-a aparţinut şi un cup·
d e 1a
tor cu reverberaţie, pentru ars
Fig. 14. Strachina ha l lstattzana
Căţelu Nou
oalele (fig. 19), a cărei porţiune
păstrată, avînd forma tronconica, era înaltă de 0,88 m, diametru} maxim fiind de 1,76 m. Sistemul
de construcţie al acestui cuptor este arătat prin reconstituire în fig. 20.
În inventarul aşezării Latene s-au descoperit mai multe obiecte de
fier - cuţite, o daltă (fig. 21/1), un cosor (fig. 21/2), pinteni (fig. 21/4), o
scoabă de uşă (fig. 21/3), două fragmente de Iibule (fig. 21/6), iar ca obiecte
w
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de bronz, o toartă de vas (fig. 21/5) şi fragmentele unui cercei. Majo['itatea
covîrşitoare a inventarului îl constituie însă ceramica. In cadrul acesteia
pot fi deosebite două categorii : vase de lut lucrate cu mîna şi cele
lucrate la roată. Prima categorie
ceramică se împarte la rîndu-i
în două grupe : CEa a vaselor lucrate din pastă poroasă că
ţuile (fig. 22/4) capacele cu apucătoare şi vasele în formă
de
urne (fig. 22/2), de diferite dimensiuni, ornamentate cu proeminenţe
cilindrice retezate, brîuri
alveolate, valuri incizate, cruci
imprimate, striaţiuni sau crestă
turi pe buză ; şi grupa vaselor negre sau brune, reprezentate prin
căni bitronconice cu toartă, vase
mari de tipul fructiE~rei cu picior,
cupe mici tronconice, fără picior,
urne mari cu copul puternic arcuit şi cu buza mult răsfrîntă
orizontal în afară etc. În eeramica lucrată la roată pot fi de
asemeni deosebite două grupe :
cea a vaselor de factură locală
ulcioarele cu o toartă (fig. 22/1),
Fig. 16. Bordeiul geto-dac nr. 1 suprapus
vasele bitronconice cu două torţi,
de o vatră Latime
fructierele cu p1c1or, imitaţiile
după cupe deliene, strecurătorile,
capacele cu buton (fig. 22/3) etc.,
ornametate cu benzi de linii orizontale, în zig-zag sau în val, adesea obţinute prin incizie, uneori
şi prin lustruN-e ; şi grupa vaselor de import, reprezentată îndeosebi prin amfore.
Pornind de la trăsăturile cele
mai caracteristice ale inventarului,
se poate afirma că aşezarea LatEme de la Căţelu Nou, corespunFig. 17. Bordeiul Latime nr. 4
de în timp cu marea acropole
geto--dacă de la
Popeşti-Novaci,
datată
îndeosebi în sec. II-I î.e.n. 1). O incadrare cronologică mai
strinsă a aşezării Latene de
la Căţelu Nou se poate obţine pe
Radu Vulpe, "Şantierul arheologic Popeşti", în S.C.I.V., VI, 1-2, 1955 p. 262 ;
id. "Materiale", VII. p. 331.
1)
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baza unei monede de bronz, errus1une de după anul 221 î.e.n. a coloniei
Byzantium 1).
Dar tot prin comparaţie cu aşezarea de la Popeşti-Novaci -unde cercetări arheologice îndelungate şi ample scot la iveală un important centru
meşteşugăres-c şi comercial- cu privire la caracterullocuirii geto-da-ce de la
Căţelu Nou este de precizat că toate faptele dobindite pînă în prezent ne
obligă să vedem aici o aşezare cu un aspect frapant rustic :poate un centru
tribal, unde economia colectivităţii se întemeiază îndeosebi pc agr:cultură.
pe creşterea vitelor şi unele meşteşuguri casnice - activitatea de schimb
şi cea meşteşugărească, măear că situate pe o treapta deplin închegată a
procesului celei de a doua şi celei de a treia mari diviziuni sociale a muncii,
ocupînd însă un loc mai redus.
* Nou
* au fost de~coperite şi 12 monede
În cursul săpăturilor de la Căţelu
romane imperiale. Monedele (fig. 23) - toate de bronz, poartă pe avers
efigia următorilor împăraţi : Marcu Aureliu (1), Septimiu Sever (2), Caracalla (1), Gordian (1), Tranquillina - soţia lui Gordian (3) şi Filip Arabul (3). O_ ultimă monedă, a cărei stare de conservare a fost proastă, nu
poate decît să fie datată în prima jumătate a veac. al III-lea e.n. Mone::iele
sint emisiuni ale coloniilor Adrianopolis şi Deultum :!). Cea mai veche
monedă se plasează într-al treilea pătrar al sec. II, ultimele monede, cele
de la Filip Arabul, situîndu-se în prima jumătate a veacului următor al
erei noastre.
Existenţa acestui grup de antichităţi în staţiunea de la Căţelu Nou
este greu de interpretat- cel puţin pe baza rezultatelor campaniei asupra
căreia referim aici ţinînd seamă de condiţiile de descoperire a monedelor : 11 dintre ele au fo~St găsite pe marginea vestică a batului de deal,
în secţiunea XXII, deasupra depunerii de humus antic cenu?iu închis,
monedele apărînd răspîndite pe o suprafaţă de circa 6 rn 2 . Pe locul de descoperire a fost constatat - dar pornind de la baza humusului ·cenuşiu închis - doar un complex Tei din epoca bronzului. Materiale care să aparţină epocii corespunzătoare monedelor sau unei vremi ime::iiat următoare
nu au foot depistate. A douăsprezecea monedă, aflată tot deasupra depunerii de humus cenuşiu închis a fost găsită în imediata vecinătate a bordeiului nr. 1, datînd din a doua parte a epodi prefeuda~e. Astfel, ţinînd
seamă de descoperirea în chip răspîndit a monedelor (a douăspreze·cea monedă a fost găsită faţă de primele la o depărtare de eca. 150 m), rezultă că
grupul acestora nu poate Ii interpretat ca tezaur. Toto:::l.ati, avînd în vedere
intreaga succesiune a diferitelor locuiri străvechi din sta-ţiunea Căţelu Nou,
mai rezultă că monedele din sec. al III-lea e.n. apar izolate în contextul
cultural-arheologic de acolo- desigur, numai dacă nu vom admite o refolosire a lor în timpul lo·cuirii din epoca prefeudală.
"'

În această perioadă, mat precis\n ~doua etapă a epocii de trecere spre
feudalism, terasa înaltă şi p:ntenul de deal de la Căţelu Nou au fost, în
ve·chi, locuite pentru ultima dată. Atunci s-a stabilit acolo, întE:·:neind
1)

recente

o descriere
şi

completă a monedei se gflseşt.~ la Bucur M trea : "Descoperiri
mai vechi de monede antice şi bizantine in Republica Popubră Romînă'',

în S.C.I.V., XII, 1, 1961, p. 145-146.
:2) Determinările monedelor au fost
de arheologie al Acad. R.P.R.

făcute

la Cabinetul numismatic al Instit.
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o nouă aşezare, o populaţie omenească, a cărei cultură materială este mai
demult cunoscută pe teritoriul ţării noastre, dar asupra căre;a abia în anii
din urmă arhelogia de la noi şi-a îndreptat cu precădere atenţia - structura etnieă a acestei populaţii, cît şi limitele cronologice în care cultura ei
materială se face prezentă aici, putînd fi definite acum în chip mai sigur.
In staţiunea de la Căţelu Nou
aşezarea din a doua parte a epocii
de trecere spre feudalism a apărut
sub forma unei selişti, statornicită pe
terasa ultimă a rîului Colentina. În
cadrul seliştii locuinţele se găseau
răspîndite numai către marginea terasei şi a batului de deal: iar în felul
acesta, situate răzleţ, risipit în teren.
Cele cinci locuinţe descoperite
în 1960 sînt semibordeie, cu conturul tinzînd către o formă în genere rectangulară, în unele cazuri cu
gîrlici, pe unde jntrarea se făcea în
trepte, în fiecare locuinţă aflîndu-se
şi cuptorul, în interiorul sau în
preajm3. căruia, aproape de fiecare
dată, a putut fi aflat şi majoritatea
inventarului locuinţei.
Faţă de nivelul la care au fost
săpate gropile lor, semibordeiele erau
adîncite in pămînt pînă la 0,651 - Conzeră o'l> Îo"
0,70 m, această din urmă limită ne- 2Pkio/' dt'.sf'a"lilo/'
fiind depăşită niciodată. Dimensiunile 3. -7Jia~o goV/'1/0· _,DI!'· ~D/'~ -~ t:T/€'ZOU oo/M!'"
·
laturilor (lungimii şi lăţimii) celor 4. -.Cdm~o o'l> o/'a'P/'t!'
cinci locuinţe variază între 3 m X 2 m
Fig. 20. Reconstituire secţionată
a cuptorului Latime
(pentru cel mc:d mic semibordei) şi
4,70 m X 3,80 m, atît cît au fost
lungimea şi lăţimea semibordeiului celui mai mare (v. fig. 24). În ni<cl
un caz nu a fost observată vreo amenajare în interiorul locuinţelor, fie
a podelei, fie a pereţilor.
Semibordeiele aveau acoperiş, această constatare fiind dedusă din
prezenţa în trei locuinţe a unor gropi de pari, situate pe axul lung al
semibordeielor. Dar dacă acoperişul va fi fost în două ape sau într-a
singură pantă, aceasta este mai greu de precizat, întruc-ît doar în cazul
unui semibordei gropile de pari au fost situate pe un ax care să impart§.
locuinţa, pe lungimea ei, în două părţi egale, fapt ce presupune un ac~
lJeriş în două ape. În cazurile celorlalte două semibordeie, gropile de
pari erau situate în aşa fel, încît dacă am admite un a(;oper~ş tot in douJ.
ape, atunci ar însemna că o parte a acestuia era aproximativ în dublu
mai mare, faţă de partea cealaltă. Cum însă în ambele cazuri ale acestor
locuinţe, gropile de pari pentru susţinerea acoperişului se aflau în apropierea cuptorului, Iapt care la un acoperiş în două ape presupune o prea
mare apropiere a sa faţă de cuptor şi deci o primejdie permanentă de incendiu, din atari motive pare mai probabil de admis că la aceste sem1-
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bordeie, acoperişul era într-o singură pantă, situat deci oblic faţă de
planul orizontal al locuinţei, creind o închidere pe latura opusă cuptol·ului şi o deschidere în partea în care se găsea acesta.
Cuptoare s-au găsit în toate locuinţele. Semibordeiele 1, 3, 4 şi 5
avuseseră cîte un cuptor, semibordeiul nr. 2 dovedindu-se că a avut două
cuptoare. In acest caz, existenţa a două cuptoare într-o singură locuinţă
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şi fier descoperite în
de la Căţelu Nou

Fig. 21. Obiecte de bronz
geto-dacă

aşezarea

se explică prin împrejurarea {clar surprinsă în teren) că cel de al doilea
cuptor a fost necesar să fie construit după ce în primul şi probabil din
cauza primului s-a produs în locuinţă şi în preajma ei un incendiu masiv.
Posibil că din această cauză s-a şi asigurat pentru cel de al doilea cuptor
o izolare, prin situarea lui într-o groapă cu contur în formă de pungă,
a cărei deschidere comunica cu locuinţa.
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Cuptoarele au fost situate de fiecare dată pe latura nordică a semibordeielor - în trei cazuri (la semibordeiele 3, 4 şi 5) în colţul nordestic al locuinţelor, într-un singur caz (al semibordeiului nr. 1) pe mijlocul laturii nordice a locuinţei, iar în cazul semibordeiului nr. 2 (cel
cu două cuptoare), primul, mai vechi, fiind situat către colţul nordvestic, iar al doilea în colţul nord-estic al locuinţei.

Fig. 22. Vase de lut geto-dace

În patru din cele cinci semibordeie s-a mai constatat că cuptoarele
ieşeau înafara locuinţelor, înăuntrul acestora aflîndu-se doar aproximativ o treime elin corpul cuptorului, anume partea din faţă, cu deschiderea, cu gura acestuia. Cuptorul semibordeiului nr. 5, precum şi cel
de al doilea cuptor din semibordeiul nr. 2 au fost însă în întregime
cuprinse înăuntrul locuinţei.
37
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Toate cuptoarele aveau baza
în formă de potcoavă şi fuseseră
ridicate pe un prag de lut cruţat.
Cit priveşte materialele din care
au fost construite cuptoarele şi
modul în care ele au fost amenajate, s-a putut constata că în semibordeiele 1 şi 3 cuptoarele au fost
făcute din bolovani de piatră şi vă
lătuci de lut, în timp ce cuptoarele
semibordeielor nr. 2, 4 şi 5 au fost
construite din lut. Dintre toate
cele şase cuptoare, numai la două
dintre de s-au găsit resturile (pră
buşite) ale unor tăvi din lut, care
probabil erau dispuse deasupra
cuptoarelor. De amintit şi faptul
că tăvile acestea s-au întîlnit numai la acele cuptoare (ale semibordeielor 1 şi 3) construi te din bolovani de piatră şi vălătuci de lut.
Tot numai în cazurile acestor două
cuptoare s-au constatat, în dreapta lor, înăuntrul locuinţelor, cîte o
groapă în care s-au găsit resturi de
arsură, cărbune şi cenuşă.

Fig. 23. Monede de bronz

din sec. III e.n.

Înăuntrul cuptoarelor s-au aflat vase de lut şi fragmente ceramice, în cel de al doilea cuptor al
semibordeiului nr. 2 găsindu-se şi
puţine concreţiuni calcaroase ovoidale, a căror prezenţă şi rost acolo
însă ne scapă.
În afară de un vîrf de săgeată
din fier (fig. 25), lung de 5 cm, reproducînd un tip cu tub de înmă
nuşare şi cu aripioare, descoperit
pe fundul locuinţei nr. 1 ; înafară
şi de trei fusaiole de lut, bitronconice, aplatizate, cu partea inferioară convexă iar cea superioară
adîncită concav şi cu crestături pe
linia ce marchează diametru! maxim, restul inventarului semibordeielor din a doua etapă a epocii
de trecere spre feudalism îl constituie ceramica.
Olăria se împarte în două
mari categorii : ceramica lucrată
la roată şi ceramica lucrată cu
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mîna. În locuinţele prefeudale de la Căţelu Nou olăria la roată a apărut
într-un procent simţitor redus, în timp ce olăria lucrată cu mîna a apă
rut mai abundentă.
Vasele lucrate cu roata au fost confecţionate dintr-o pastă nisipoasă,
amestecată însă şi cu pietriş foarte mărunt. Lutul a fost bine frămîntat,
recipientele prezentînd de aceea, în spărtură, pereţi cu o structură omogenă şi compactă. Vasele au fost lucrate
numai la roata perfecţionată, cu învîrtiri
repezi. Arderea, fă.cută în mediu oxidant,
din care cauză re2ipientele au căpătat
culoarea cărămizie-roşietică, a fost bine
făcută în majoritatea cazurilor şi anume
la acele vase care, în spărtură, prezintă o
culoare uniformă atît a stratelor super- ~~---- --4050 ----1_..
ficiale cît şi a miezului pereţilor. Există
Fig. 25. Vîrf de săgeată din fier,
însă şi fragmente de vase, lucrate la roată,
găsit într-o locuinţă din
sec. VI-VII e.n.
la care arderea a fost mai puţin bine realizată. Asemenea fragmente prezintă în
spărtură strate superficiale de culoare cărămizie, pe cînd miezul pereţilor
apare cenuşiu. Puţinele fragmente ceramice lucrate la roată şi aspectul
lor fărîmiţat îngăduie destul de greu precizări cu privire la formele
vaselor aparţinînd acestei categorii. Pe baza unor fragmente din părţile
superioare ori din pîntecele unor recipiente, se poate vorbi însă la Căţelu
Nou, aparţinînd categoriei de vase lucrate cu roata, de oale - borcan
fără torţi, de dilnensiuni mijlocii, cu pereţii subţiri sau mai groşi. Mai
în amănunt pot fi distinse un tip de borcan cu pîntecele mai proeminent,
mai putem.=c arcuit, cu gîtul mai înalt şi cu buza evazată (fig. 26/4) şi
un alt tip cu corpul mai zvelt, pîntecele fiind mai puţin reliefat, gîtul
mai scund şi arcuit spre interior, buza mai pronunţat evazată şi îngroşată, în interiorul recip~entului fiind prevăzut pe buză un inel uşor
adîncit (fig. 26/2).
Oalele-borcan lucrate la roată au fost ornamentate cu benzi de şăn
ţuiri paralele, superficiale, dispuse orizontal pe umerii vaselor, cu linii
în val alternînd cu linii orizontale, dispuse pe pîntece şi pe umeri, ori
cu şănţuili mai largi, tot orizontale dar neregulat realizate, încît nu sînt
paralele, acest din urmă ornament fiind dispus tot pe pîntecele recipientelor.
Aparţinînd categoriei ceramice lucrate la roată s-au găsit într-un
semibordei şi două fragmente din gîtul unor amfore. Un fragment mai
mare (fig. 26/1) arată că aparţine unui tip de amforă cu gîtul destul de
înalt şi relat~v strîmt, după mănuşa larg arcuită, pansa sau cel puţin
umerii recipien tului părîndu-se că au avut un diametru destul de mare.
In categoria ceramicii lucrată cu mîna pot fi deosebite două grupe :
pe de o ·parte vasele care au fost lucrate din aceeaşi pastă din care au
fost confecţionate şi vasele lucrate la roată, adică o pastă nisipoasă în a cărei
compoziţie a intrat de asemeni şi pietriş foarte mărunt, pe de altă partevase în a cărei pastă s-au folos.it ca degresant şi cioburile pisate, fără
a se renunţa însă şi la amestecul pietrişului cu bobul mărunt. Deosebirile
acestea se răsfrîng şi în modul de prepar3re al pastei, căci în timp ce
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pasta nisipoasă
omogenă, pasta

a fost mai bine frămîntată, căpătînd o structură ma1
folosind ca degresant ciobulile pisate apare adesea ma1

neglijent preparată.
Arderea cera.micii lucrate cu mîna nu a fost în genere prea bine
făcută, deoarece marea majoritate a fragmentelor de vase prezintă în

Fig. 26. Fragmente ceramice lucrate la

roată

spărtură rlliezul pereţilor cu o culoare neagră, chiar cărbunoasă, rezultat

&1 unei arderi necomplete.

Celor două grupe de vase lucrate cu mîna le sînt comune formele :
borcanul şi tipsia. Borcanul apare în două variante : un tip mai înalt şi
mai zvelt, cu pîntecele mai puţin reliefat şi umerii mai puţin arcuiţi,
buza fiind şi ea mai puţin răsfrîntă în afară (fig. 27/1, 4), celălalt tip
reproducind, dimpotrivă, un borcan cu o curbură a pîntecelui mai accentuată, cu umerii mai arcuiţi şi cu buza pronunţat evazată în exterior
(fig. 27 /2). Buzele borcanelor se termină uneori rotunjit, alteori teşite
oblic în exterior. Fundurile sînt fie drepte, fie trase puţin spre interior
sau prezentînd în exterior o tendinţă de profilare a bazei.
Tipsiile (fig. 28) cu discul mai mult ori mai puţin întins au marginile foarte joase, buza terminîndu-se arcuit.
Vasele lucrate cu mîna, găsite la Căţelu Nou, au fost extrem de rar
ornamentate. De fapt, pentru această categorie ceramică, decor s-a con40
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statat doar în trei cazuri : la un fragment din partea superioară a unui
borcan - crestături pe buză (fig. 29) ; pe umărul unui vas - crucea cu
braţele frînte, iar pe umărul unui alt borcan, un semn ce pare a reproduce
furca cu trei braţe (fig. 27 /3).
Aşezarea de la Căţelu Nou, datînd din a doua etapă a epocii de trecere spre feudalism, face parte sub raport cultural arheologic din grupul

•

Fig. 27. Vase de lut lucrate cu mîna (sec. VI-VII e.n.)
antichităţilor constatate cu precădere în ultimii ani, în spaţiul dintre
Carpaţii Sudici şi Dunăre, în staţiuni ca cele de la Ipoteşti (r. Slatina),
Cîndeşti (r. Buzău), ori cele din raza oraşului Bucureşti (Dămăroaia, Ciurel,
Militari, Dealul Arhivelor, Străuleşti, Str. Sf. Ion Nou etc.). Asupra aspectului cultural surprins în aşezările amintite s-au formulat păreri diferite.
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Realizînd la Dărnăroaia un prim contact în teren cu această cultură
materială, Dinu V. Rosetti a stabilit pentru antichităţile similare şi cu
cele de la Căţelu Nou (încadrate de el acolo în grupa Dămăroaia A),
veacul al VI-lea al e.n. ca terminus ante quem, în secolul amintit, cercetătorul menţionat datînd- pe baza unei monede de la Ju.stinian I - o altă
grupă de antichităţi, pe care în mod just o socotea mai tirzie şi pe care
... o,tAU \
o denumea Dămă.roaia B 1 ). Cînd însă
1

~--

~,~,·,'.il}U~~)~~-~;·, ~

_tt~~ 3~~';'
~~""'·~~~~-,:~-" -~-

~r~~·ialgr:~peăî:c:d;~st: ~~ta~~e,asp~ ~~~

1

meiuri mult mai sigure, în sec. X-XI
')) d .
~
"ţ"
1
:;-::--::.~~ ·":"' ,_\
r:~~,,..-~ \
e.n.- , es1gur ca poz1 1a crono o·{!· r: / . _, ·'(,
IL~ " . ţ'~
gică a materialelor Dămăroaia A a
~ :~·
,~'',~ ~~(~~-:::?.
-· -~ .:__~L. '!-·-._'·'.:- s:-~.'\~'.;,./:" ~rămas în suspensie. De aceea, cînd
::<- T ~~\\''<,. ~~ .(._ ,',.( -- -\~·,·. · · · '- 2~ · ::; \;
la Bucureşti, pe dealul Mihai Vodă
·~. .--...0.
~
\ -_- ....... -;
şi pe dealul Ciurel, s-au făcut noi
cercetări în aşezări cu o astfel de
· d e lu t
cultură materială şi s-a pus din nou
F 1·g . 28 • Fragmen t d e t'lpsze
problema încadrării cronologice a
acesteia, Seb. Morintz şi G. Cantacuzino 3 ), pe de o parte şi Petre Diaconu pe de alta, au datat descoperirile făcute de ei în sec. XII şi XIII,
ultimul cercetător afirmind chiar, pentru vasele lucrate cu roata, apartenenţa lor romînească, ceramica lucrată cu mina atribuind-o cumanilor 4).
Deosebit de această încadrare cronologică şi atribuire etnică, Maria
Comşa, constatînd pe olăria lucrată. cu mîna analogii cu ceramica slavă
veche din Cehoslovacia şi sudul Poloniei, a datatat materialele de la Dămă
roaia, Mihai Vodă şi Ciurel în sec. VI-VII e.n., precizînd totodată că
a~ezările amintite aduc, pentru acest timp, mărturia unei simbioze între
populaţia locală romanică şi cea slavă 5). Revenind asupra încadrării
făcute şi Seb. Morintz datează acum materialele prefeudale de la Ciurel
în sec. VI-VII e.n. 6 ). În fine, foarte recent Vlad Zirra, realizind o
analiză mai detaliată asupra complexelor de tipul Ciurel-Ipoteşti-Cîndeşti,
subliniază legătura dintre ceramica lucrată cu roata din aceste complexe
şi ceramica romană din sec. II-IV e.n., afirmă caracterul romantic şi culturii Ciurel şi o plasează pe aceasta în intervalul de timp dintre a doua
jumătate a sec. al V-lea e.n. şi sec. al VII-lea e.n. cu precizarea că
spre limita de jos, cercetătorul menţionat plasează "primul nivel de
.- ..~ --,-'
.

~;)}~~-,

L.

-------1)

Dinu V. Rosetti, "Siedlungen der Kaiserzeit und der
bei Bukarest", în Germania, XVIII, 1934, p. 211 şi urm.

Vălkerwanderungszeit

Odată cu formularea de către 1. Nestor a conceptului de cultură Dridu,
v. 1. Nestor, "Contributions arheologiques au problemes des proto-roumains. La civilisation de Dridu; Note preliminare", în Dacia N. S. II, 1958.
3) ln "Studii şi Referate privind istoria Romîniei", partea I-a, Ed. Acad. R.P.R.,
Buc., 1954, p. 65.
4) P. Diaconu, "Observaţii asupra ceramicii din sec. XII-XIII de pe teritoriul
oraşului Bucureşti", în S.C.I.V., IX, 2, 1958, p. 451-458.
G) Maria Comşa, "Slavii pe teritoriul R.P.R., în sec. VI-IX, în lumina cercetă
rilor arheologice", în S.C.I.V., X, 1, 1959, p. 66 ; id. "Slavii de răsărit pe teritoriul
R.P.R. şi pătrunderea elementului romanic în Moldova, pe baza datelor arheologice",
S.C.I.V., IX, 1, 1958, p. 78 ; Id. "Istoria Rominiei", I, Ed. Acad. R.P.R., Buc., 1960,
p. 738.
0) In "Materiale", VII, 1961, p. 662 ; VIII, 1962, p. 767.
2)

42
https://biblioteca-digitala.ro

locuire" de la Străuleşti (Bucureşti, 1960), în sec. al VI-lea e.n. Vlad Zirra
si tuînd aşezarea de la Militari (pe baza a două amnare şi a unei fi bule
de bronz cu piciorul infăşurat pe dedesubt, de form3. timpurie bizantină), către limita superioară (sec. al VII-lea e.n.) cef!Cetătorul plasînd
nivelul tîrziu de tip Ciurel de la Cîndeşti 1). Este de subliniat totod.ată
şi părerea emisă de Vlad Zirra, că analogiile dintre cultura Ciurel şi cea
slavă din sec. al VII-lea e.n. ar putea
fi explicatE' ca rezultat al transmiterii tehnicii, formelor şi decorului
din prima cultură în cea de a doua.
Rezultă că în prezent, tot mai
mulţi cercetători tind să dateze cultura Ciurel (aşa cum ea a fost numit{t
de Seb. Morintz), oricum şi într-o
vreme de pătrundere şi prezenţă a
slavilor pe teritoriul R.P.R., deosebirile de poziţii observîndu-se numai
atunci cînd este vorba de încadrarea
cronoJogică precisă a acestei culturi.
Îndeosebi, în acest sens, atrage atenţie punctul de vedere susţinut de
Vlad Zirra, care situează cultura
Ciurel şi într-o perioadă anterioară
venirii slavilor, precum şi poziţia
adoptată de Seb. Morintz, care urcd.
limita superioară a culturii amintite
pînă într-o vreme în care ea ajunge
să se situeze sincronie cu complexul
Luka R<1ikoveţkaia - Hlincea I. Remarcăm ins.ă că, fie o părere, fie cealaltă - presupun deopotrivă contacFig. 29. Vas fragmentar
din sec. VI-VII e.n.
tul cultui~al şi etnic dintre populaţiile
locale şi cele slave.
Ţinînd seam.ă de cele arătate mai sus, datăm aşezarea de tip Ciurel
ele la Căţelu Nou în intervalul de timp al sec. VI-VII e.n., înclinînd
~pre limita superioară a acestei încadrări, deoarece între materialele
prezentate aici, ceramica lucrată cu roata apare reprezentată într-un procent extrem de redus.
O încadrare mai precisă şi mai temeinic argumentată a aşezării prefeudale de la Căţelu Nou va putea fi eventual obţinută odată cu încheierea
cercetărilor din această staţiune.
VALERIU LEAHU

1)

Vlad Zirra,

"Contribuţii

autohtone pe teritoriul
sec. VII e. n."
mai 1961).

la problema permanenţei şi continuităţii populaţiei
în regiune (a doua jumătate a sec. III e. n. -

Bucureştilor şi
(Comunicare prezentată

la sesiunea pe
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ţară

a arheologilor din R.P.R.,

OT4ET 06 APXEOnOrH4ECKHX PACKOnKAX B K3UEnY HOY
(KpaTKoe co.nep}l{aHHe)
ApxeoJiori14CCKaH CTOHHKa K~nJ.eJiy Hoy Haxo.nHTCH Ha IDro-socro4HOH OKpaHHe rop.
5yxapecTa, Ha XOJIMHCTOM ycTyne npasoro 6epera npy.na KoJieHTHHa-ITaHTeJIHMOH. B
1960 r. KOJIJieKTHB My3eH HcropHH rop. 5yxapecTa npHcTynHJI K apxeoJiorwrecKHM pacKOnKaM :noro noceJieHIHI. OcHoBHble pe3yJibTaTbl HCCJie.nosaHHH 1960 r. CJie.nyiDw,He:
Ha Teppace, HBJimomeiicH npo.noJI}I{CHHeM xoJIMa c roro-3ana.nHoH: cropoHbl, BCKpbiJIH
TpH HeOJIHTH'IecKHe 3eMJIHHKH. Ha ocHoBaHHH KepaMH4ecKoro MaTepHaJia (pHc. 5\ rtx
OTHOCHT K 3Tany AJI.D.eHH cpa3bi .U}I{yJieWn-1 KYJibTYPbi ooHH (5oHH II 6).

B 3TOM ytracTKe HaWJIH H .nsa KOMnJieKca o6HTamur (noJiy3eMJIHHKY H X03HHCTBeHHYIO HMY) KYJibTYPbi fJIHHa III. KepaMHKa (pHc. 6) HJIJIIOCTpHpyeT 6oJiee .npeBHHH o6JIHK
3TOH KYJibTYPbi, OTJIHlJaiOw,HHCH KaK oTcyTcTsHeM KaTeropHH cocy.nos H3 TeCTa c npHMeCbiO
necKa, TaK H opHaMeHTa B BH.LJ.e «OTBepCTHH BbinYKJIOCTCH» .
.UpeBHeiiwee noceJieHHe Ha ycTyne xoJIMa socxo.D.HT K 3noxe cpe.nHeii 6pOH3bl,
IWMnJieKCbi H cJie.Ubi MaTepHaJibHOH KYJibTYPbi oTHOCHTCH K KYJibTYPbi Teii. HapH.UY c
MaTepHaJiaMH cpa3bl «Jla CTe}l{ap» (pHC. 10), OTO}I{Ll.CCTBHJIH KOMOJICKC, xapaKTepH3YIOlll.HHHCH3BeCTHblH 06JIHK
cy;UI no HaiÎ.D.eHHblM B HeM qepenKaM KepaMHKH (pHC. 8-9, 11) KYJibTYPhl TeH:, 6oJiee .npeBHHH, lJeM cpa3a «Jla CTe}l{ap». ITpe.nJiaraeM Ha3BaTb ero cpa3oii
«K3UeJiy Hoy» KYJibTYPbi TeH:.
Ha TOM }!{(' ycTyne XOJIMa 06Hapy}I{HJIH OOJIY3CMJIHHKY H llHTb X03HHCTBCHHblX HM
paHHe}l{eJie3Horo seKa (pHc. 12-14).
HaH6oJiee HHTeHCHBHOe o6HTaHHe Ha noceJieHHH OTMe4aeTCH Bo BTopyiO 9noxy }l{eJiaTeHCKOe llOCeJICHHe npoWJIO 4epe3 .LJ.B3 3Tana
JieJHOro EJeKa. feTO-.LJ.llKHHCKOe (ropH30HTa) o6HTaHHH. .Umr nepsoro ropH30HTa xapaKTepHbi 3eMJIHHKH, .D.JIH BToporoHa3eMHbie XH}I{HHbJ. Ko BTopoMy ropH30HTY oTHOCHTCH H rOH4apHaH ne4b. Ha ocHOBaHHH
HaH.D.CHHOfO MaTepHaJia MeT3JIJIH4CCKHX H3.LJ.eJIHH (pHC. 21) H KepaMHKH (pHC. 22) MO}I{HO .naTHposaTb JiaTeHcKoe noceJieHHe K9UeJiy HHy II-I B. .no H. 3. speMeHeM
60JibWOrO reTO-.LJ.aKHHCKOro aKpOOOJIH B f1oneWTH-J-Iosa4H.

B XO.lJ.C paCKOllOK B 1960 r. HaWJIH H 12 pHMCKHX HMnepaTOpCKHX MOHCT (pHC, 23).
0.nHaKO,- no KpaJ1HeH Mepe, cy.D.H no .LJ.O CHX nop C.LJ.eJiaHHblM OTKpbiTHHM- 3TH MOHCTbl He
CBH33Hbl C MaTepHaJiaMH OT.lJ.('JlbHblX apxeOJIOrH4eCKHX KYJibTyp, OTO}I{.lJ.('CTBJieHHbiX Ha
noceJieHH.
06HTdHHe Ha noceJieHHH K9UeJIY Hoy B noCJie.LJ.HbiH pa3 OTMe4aeTcH Ha BTopoM
9Tane nepexo.na K cpeo.naJIH3My . .UJIH noceJieHHH 9Toro speMeHH xapaKTepHhl B OCHOBHOM
npHMoyroJibHwe noJiy3eMJIHHKH (pHc. 24) c rJIHHHHhlMH ne4aMH B BH.D.e no.LJ.KOBhl. Ha
ocHosaHHH KepaMH4eCKoro MaTepHaJia, cpa6oTaHHoro Ha Kpyry H spy4HbiYIO (pHc. 26-29),
noceJieHHe MO}I{HO /l.1THposaTb VI-VII BB. H. 9.
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OE"bf/CHEHHE PHCYHKOB

1

Bua Kapbepa K3l{eAy Hoy, .Mau 1960 2. (CrpeAKu YKa3bt8wor Ha flNbt
'lQCTUtfHO pa3pyLUCHHblX HCOAUTU 1lCCKUX 3CMAflHOK

Puc. Hp. 2

flAaH apxeoAo2urLecKux pacKonoK 8 K3l{CAY Hoy, npoU38eaeHHbtX 8 Mae

.Puc. Hp.

1960
3 -

2.

1960 2.
Puc. H p. 4 - n pocpUAb u flAQH HCOAUTU!lCCKOU 3C.MAflHKll H p. 1
Puc. Hp. 5 Kepa.MuKa runa EoflH-Jl.JICyAewru (EoRH II)
Puc. Hp. 6 lfepenoK Kepa.MUKU KYAbTYPbl r AUHa III
Puc. Hp. 7 KaMCHHGfl CJy6uHa u MoAoroK. KyAbrypa Teu
Puc. Hp. 8 - flpoao80AbCT8CHHbtu cocya cpa3bt K3tteAY Hoy KYAbrypbt Teu

Puc. Hp.

flAaH pacKonoK, npou38edeHHbtX 8 a82ycre-ceHrR6pe

Puc. Hp. 9 -

lfawKa u KOplla2a (cpa3a K3l{eAY Hoy KYAbrypbt Teu)

10 -

Puc. Hp.

lfawKu cpa3bt «.Ha cre:JICap» KYAbrypbt Teu

Puc. Hp. 11 Puc. Hp.

12 -

Cocya paHHe:J~CeAesHo2o 8eKa, HauaeHHbtu 8 K3l{CAY Hoy

Puc. Hp. 13 -

Puc. Hp.
Puc. Hp.
Puc. Hp.

16 -

lfepenKu Kepa.MuKu cpa3bl K3l{eAy Hoy

Kepa.MuKa u 6poH308btu HOJIC paHHeJICeAesHoco 8CKa

14 15 -

JaAbLUrarcKafl MllcKa us K3l{CAy Hoy
flAaH u npocpuAu AareHCKUX se.MAflHOK

1, nepeKpbtrafl AareHCKU.M O'taco.M
.nareHcKafl 3C.MAflHKa Hp. 4

Fero-aaKuucKaR 3CMARHKa Hp.
Puc. Hp.

Puc. Hp. 18 -

17 -

OcrarKu Ha3C.MH02o JICUAUU{a 2ero-aaKuticKo2o noceAeHUfl

19 - FoH'tapHafl nel.fb us AareHCK02o noceAeHUfl
Puc. Hp. 20 Pecra8pal{Ufl no 'laCrfl.M AareHCK020 orw2a
Puc. Hp. 21 - EpoH308bte u J~CeAC3Hbte u3aeAUR u3 2ero-aaKuiicKo2o noceAeHUfl
Puc. Hp.

Puc. Hp. 22 -

Fero-aaKuucKue 2AUHRHbte cocyabt

Puc. Hp. 23 -

EpoH308bte MOHCTbt

III 8. H. 3.

24- flJtaHbt u npocpuAu noAys,e.MAflHOK VI-VII 8. H. 3. 8CKpbtTbtX 8 K3l{CAY Hoy
25 - }/(eAe3Hbte HaKoHCI.fHUKU crpeA, HauaeHHbte a JICUAUU{P VI-VII 8. H. 3.
Hp. 26 lfepenKu Kepa.MuKu, cpa6oraHHbte Ha 20HilapHo.M Kpy2e. VI--VII 8. H. a.
Puc. H p. 27 - f AUHRHbte cocyabt, cpa6oraHHbte 8PY"HY10 VI -V li 8 H. 3.

Puc. Hp.

Puc. Hp.
Puc.

Puc. Hp.

28

Puc. Hp.

06AO.MOK 60AbLU020 2AUHRH020 noaHoca

29 -

Pas6urbtu cocya

V I-V II
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8. H. 3.

RAPPORT SUR LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE CAŢELU NOU
(1960)

Resume
La station archeologique de Căţelu Nou est situee pres de la lisiere sud-est
de la viile de Bucarest, sur un eperon forme par la rive droite de l'etang de
Colentina-Pantelimon. Les fouilles y ont ete commencees par le Muse2 d'Histoire
d2 la viile de Bucarcst en 1960 et ont fourni les resultats suivants :
Sur la terrasse qui prolonge la hauteur vers le sud-auest on a decouvert
trois huttes enfoncees dans le sol d'cpoque neolithique que l'inventaire ceramique
permet d'assigner a l'etape Aldeni de la phase Giuleşti de la civilisation de Boian
(Boian II b).
Dans la meme zone on a egalement decouvert deux constructions (une demihutte et UD•"' fosse menagere) se rattachant a la civilisation de Glina III. La
ceramique (fig. 6) y revele un aspect plus archaique de cette civilisation, caracterise
par l'absence de vases fac;onnes en pâte contenant un pourcentage de sable, ainsi
que par celle des ornements "a creux et a boutons".
Sur l'eperon, la periode d'habitation la plus ancienne remonte a la periode
moyenne d2 l'âge du bronze, les elements d'habitation et le mobilier archeologique
decouverts appart.enant a la civilisation de Tei.
Outre la dccouvcrte de materiaux correspondant a la phase "La stejar"
(fig. 10), il faut s gnaler une construction qui, d'apres son inventaire ceramique,
revele un aspect inedi l de la civ;lisation de Tei, plus ancien que la phase "La
stejar" et pour lequel l'auteur propose le nom de phase "Căţ.~lu Nou".
On a decouv:rt dans cette meme zone une dcrni-hutte et cinq fosses menageres
datant de la premiere epoque du fer (fig. 12-14).
La vie la plus intense de la station a eu lieu au cours de la seconde epoque
du fer. L'ctabl ssement geto-dace de l'epoque La Tene comprenait deux elapes
(nivcaux) d'hab:1o.t : un premier nivcau caraterise par des huttes enfouies dans
le sol, ct un second niveau par des huttes de surface. Ce dern:er niveau contient
egalement un faur de poticr. D'apres le materiei dccouvert - objets metalliques
( l1g. 21) et ceramique (f1g. 22) - l'etablissement La Tene de Căţelu Nou peut etre
date des IIe-rcr siecles de n.e. ; il serait donc contemporain de la grande acropole
geto-dace de Fopeşti-Novaci.
Le fou lles de l"anDce 1960 ont egalement donne lieu a la decouverte de
douze monnaies impcriales romaines (fig. 23) qui - sous reserve de decouve~rtes
futurcs - doivcnt etre cons'dcrees comme etrangcres au contexte des differentes
c1vilisat: ons archeologiqucs identif ees dans la station.
La stat.on de Căţelu Nou a ete habito:', pour la derniere fois, au cours de la
seconde etape de la periode du passage au ieodalism2. L'etablissement de cette
epoque, dant l'dcrnent caracterist1que consiste en demi-huttes (fig. 24) le plus
souvent rcctangula.res, pourvues de fours en terre glaisc en forme de fer a cheval,
peut, a l'alde du mater.cl ceramique, fac;onne au taur et a la main (fig. 26-29),
etre date aux vre-viie siecles de n.e.
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Legendes des figures
Fig. 1 - Vue de la carriere de Căţelu Nou, mai 1960 (les fleches indiquent
l'emplacement des huttes neolithiques, partiellemcnt detruites).
Fig. 2 - Plan des fou.illes archeologiques de Căţelu Nou du mois de mai
1960.
Fig. 3 - Plan des fouilles des mois d'aout-septembre 1960.
Fig. 4
Coupe et plan de la hutte neolitihique n° 1.
Fig. 5
Ceramique du type Boian-Giuleşti (Boian II).
Fig. 6
Fragments ceramiques Glina III.
Fig. 7
Massue et marteau en pierre. Civilisation de Tei.
Fig. 8
Vase a provisions de la phase Căţelu Nou de la civilisation de Tei.
Fig. 9
Tasse et soupiere (phase Căţelu Nou de la civilisation de Tei).
Fig. 10
Tasses de la phase "La stejar' de la civilisation de Tei.
Fig. 11
Fragrnents ceramiques de la phase Căţelu Nou.
Fig. 12 - Ceramique et couteau en bronze de la premiere epoque du fer.
Fig. 13 - Vase de la premiere epoque du fer decouvert a Căţelu Nou.
Fig. 14 - Ecuelle hallstattienne de Căţelu Nou.
Fig. 15 - Plans et coupes des huttes La Tene.
Fig. 16 - Hutte geto-dace n° 1, surmontee d'un âtre La Tene.
Fig. 17 - Hutte La Tene n° 4.
F g. 18 - Restes d'une habitation de surface de l'etablissement geto-dace.
Fig. 19 - Faur de potier de l'etablissement La Tene.
Fig. 20 - Reconstitution en section du faur La Tene.
Fig. 21 - Objets en bronze et en fer de l'etablissement geto-dace.
Fig. 22 - Vases en terre glaise geto-daces.
Fig. 23 - Nlonnaie de bronze du Ilie siecle de n. e.
Fig. 24 - Plans et coupes des demi-huttes des VIe-viie siecles de n. e. decouvertes a Căţelu Nuu.
Fig. 25 - Pointe de fleche en fer, troum~e dans une habitation des VIe-V II~
siecles.
Fig. 26 - Fragments de ceramique fac;onnee a la roue. VIe-vne siecles de n. e.
Fig. 27 - Vases en terre glaise faits a la main. vre-VIIe siecles.
Fig. 28 - Fragment de plateau en terre glaise.
Fig. 29 - Vase a l'etat fragmentaire des VIe-vne siecles.
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Fig. 1. Planul staţiunii arheologice din cartierul Militari, Cîmpul Boja cu săpăturile efectuate în anii 1958-1961
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UNELE REZULTATE ALE SĂPĂTURILOR ARHEOLOGICE
DE PE CÎMPUL BOJA DIN CARTIERUL MILITARI
Cercetările

arheologice începute în anul 1958 în cartierul Militari, pe
terenul numit "C1mpul Boja", au prilejuit descoperirea unor locuiri stră
vechi importante, printre care unele din secolul al III-lea e. n. Caracterul
deosebtt al complexelor din acest veac a impus continuarea săpăturilor în
această staţiune şi în anul 1960 1 ).
Suprafaţa în care s-a determinat locuirea de la Militari a fost sondată
în partea de vest, cu trei ani în urmă. În campania din 1960, lucrările au
fost extinse spre est, paralel cu marginea terasei înalte, drepte, a rîului
Dîmboviţa.
Secţiunile

deschise au fost legate de acelea din 1958, dar în timp ce
primele au mers în adîncimea terasei, cele noi au căutat să se extindă cît
mai mult spre nord şi răsărit pentru a cunoaşte, în măsura posibilităţilor,
complexele din această zonă a terasei (fig. 1).
In urma lucrărilor efectuate în campania din anul 1960 - 1 aug.-20
sept. - s-au constatat resturi de locuire din epoca bronzului - cultura
Tei (slabele depuneri neolitice de tip Giuleşti-Boian, surprinse în anul 1958,
nu s-au mai repetat) patru gropi hallstattiene tîrzii ; un sernibordei şi trei
gropi menajere specifice culturii Militari, sec. al III-lea e. n. şapte bordeie
care aparţin culturii Ciurel. In afară de aceasta a fost surprins un bordei
din sec. al X-lea e. n. de tip Dridu (fig. 2).
Depunerile stratigrafice din staţiunea de la Militari nu au adus elemente noi faţă de situaţia precizată în 1958 2), peste solul viu cu rare con·Creţiuni calcaroase, urmează o depunere roşcată de sol de pădure.
Acest strat conţine în partea superioară depuneri ale culturii Tei şi slabe
urme de locuire din prima epocă a fierului. Nivelul imediat superior constă
dintr-un strat gros de pămînt cenuşiu, grăunţos, care corespunde locuirii
din sec. al III-lea, iar în partea sa superioară, complexelor culturale Ciurel
şi Dridu 3). Urmează solul vegetal.
Depunerile culturii Tei sînt răspîndite sporadic pe toată suprafaţa cercetată. Nu s-a identificat încă nici un complex "in situ".
1) Săpăturile

de la Militari au fost efectuate în 1958 şi 1960 cu fondurile Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti. In anul 1960 colectivul a fost format din
Gh. Cazimir, M. Zgîbea (din partea muzeului) şi Vlad Zirra delegat al Institutului
de Arheologie.
2 ) Vl. Zirra, Raport asupra săpăturilor în Bucureşti, 1958, Sector Cîmpul BojaMilitari, Materiale IX (sub tipar).
3 ) Limita superioară a stratului cenuşiu a fost distrusă parţial la lucrările agri·
cale făcute cu tractorul pină la adîncimea de 30 cm.
4 -

c. 2953

49

https://biblioteca-digitala.ro

C1l

o

~\--~::

~

.....

1

1
1

,..._,

/

.

1
1
1
1

::::

1

1

~

1
1

1
1
1
1

LEGENDA

1

1
1
1

1
1
1
1

1:<:.·:::::1 Bordei sec Dl
~ Borde1 sec Jll
~ Borde1 sec X

B • Bordel
Gr

1

n Cuptor

= Groapă

o

5

10

15 m

1

1
1

-'"'·

Fig. 2. Planul săpăturilor din 1960 de la Militari, Cîmpul Boja
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După fragmentele de vase adunate, se poate spune că acestea aparţin
aceleiaşi faze de tip Fundeni, cunoGCută încă din 1958 în staţiunea de la

Cîmpul Boja.
Resturile de locuire din prima epocă a fierului constau din patru gropi
(notate A şi F şi alte două surprinse la baza bordeiului 5/1960 de tip
Ciurel). Gropile hallstattiene sînt în formă de sac de dimensiuni destul de

L-4042---J

0

Fig. 3. 1. Fragment de vas hallstattian tirziu; 2. Buză de skyphos cu figuri roşii
sfîrşitul sec. IV î. e. n. ; 3. Fibulă de tip tracic din bronz reutilizată

reduse, iar conţinutul lor în general sărac, este reprezentat numai prin
Sînt specifice formele de borcane cu pereţii arcuiţi şi buza teşită,
care au sub umăr brîie şi ghirlande aplicate cu decor crestat sau impresiuni alveoJare şi mici apucători cunoocute în faza tîrzie a culturii BordeiHerăstrău (fig. 3/1). De relevat faptul că în groapa F, alături de cioburi
de tipul menţionat, s-a găsit şi o buză dintr-un skyphos attic cu figuri roşii,
databil către sfîrşitul sec. IV î.e.n. 1) (fig. 3/2).
Tn cuprinsul sectiunilor trasate s-a descoperit un singur semibordei
(nr. 7) din sec. al III-lea e. n. şi cîteva gropi din aceeaşi vreme. Locuinţa
ceramică.

~~--

-----------

Fragmentul de vas grecesc de la Militari, este al treilea cunoscut pînă acum
în descoperirile arheologice făcute în Bucureşti. Este interesant faptul că c:obul din staţiunea de la Tei şi acela de la Fundenii Doamnei, 1957 (VI. Zirra, Şantierul Bucureşti,
Sector Fundenii-Doamnci, Materiale VI, p. 758), nu au fost găstte în complexe închise,
corespunzătoare epocii cind acestea se pot data Oa Tei fragmentul ele cantharos de
tipul "Mantelfigur" a apărut într-un complex din sec. al III-lea e.n., iar la Funcleni,
de unele provine al doilea fragment ele cantharos tip "Mantelfigur", a ap~n·ut într-un
complex elin sec. al XVII-lea !) dar în ambele staţiuni sînt atestate locuiri hallstattienc
tîrz.i Borclei--Hcrăstrâu. Buza ele skyphos ele la M litari permite pentru prima clat[t
fixarea fazei tîrzii hallstattienc de tipul amintit, spre sfîrşitul secolului al IV -lea î.e.n.,
vreme in care se încadrează fragmentul amintit de la Militari, precum şi celelalte
1)

două.
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aflată

tocmai in extremitatea estică a secţiunii V, avea o formă pătrată (cu
latura de 3,30 m) cu colţurile rotunjite. Conturul său a fost surprins la
nivelul solului cenuşiu grunţuros, propriu locuirii din veacul al III-lea,
faţă de care se adîncea cu 0,85 m pînă în solul viu. Fundul bordeiului era
plat, lucrat din pămînt bătut, fără lipitură ; nu s-au găsit gropi de pari,
vatră deschisă sau cuptor. Către mijlocul laturilor de est şi vest a bordeiului s-au surprins două gropi destul de reduse în care se afla ceramică
fragmentară ca aceea din groapa locuinţei (fig. 4/1-2). Inventarul locuinţei
constă în deosebi din vase de lut.
Au fost găsite şi cîteva obiecte de metal : două fibule cu piciorul trapezoidal alungit, înfăşurat pe dedesubt, din argint şi bronz (fig. 7 /1-2), o
cataramă inelară romană fără limbă, din bronz, un inel simplu din acelaşi
metal (fig. 7/3), un vîrf de fier cu patru faţete (fig. 7 /4), o rondelă mică
de plumb, fuzaiole de lut (fig. 7/5) şi un fragment dintr-un balsamariu de
sticlă. S-a găsit de asen1enea şi o fibulă de bronz fragmentară Latene Il,
de tip tracic, reutilizată 1) (fig. 3/3).
Ceramica din bordeiul nr. 7 este relativ numeroasă. Se deosebesc douil
categorii : a) vase lucrate cu mîna şi la roată, executate de către localnici :
b) olărie romană de import.
Vasele făcute cu mîna reprezintă mai ales forme de borcan (fig. 8/1)
cu pereţii uşor arcui ţi, fundul plat, adeseori cu "talpă". Buzele răsfrînte
din umerii scunzi a vaselor, sînt îngroşate sau tăiate drept. Uneori, pe marginea teşită a buzelor, se găsesc creştături oblice (fig. 6/2).
In umplutura bordeiului au fost găsite şi două căţui fragmentare din
care una avînd toarta prinsă la bază (fig. 8/3). Alt exemplar era de tipul
fără toartă.

Pasta vaselor lucrate cu mîna conţine cioburi pisate, arderea este
făcută neuniform, castaniu negricioasă.
Ceramica locală lucrată la roată este reprezentată prin următoarele
forme: amfore cu toarta profilată şi fundul plat (fig. 9/8 ; 6/10-12), borcane cu pereţii arcuiţi avînd buza îngroşată sau răsfrîntă cu "jgheab" în
interior (fig. 8/6), căni bitronconice şi o cantitate apreciabilă de stră
chini (fig. 10/1-7). Vasele sînt lucrate dintr-o pastă bine pregătită, ardere
egală la cenuşiu deschis, cărămiziu sau negru castaniu. Pe căni şi străchini
apare uneori un decor realizat din caneluri orizontale (fig. 8/7), iar alteori
un decor format din dungi lustruite dispus orizontal neorganizat. Pe un
gît de amforă cenuşie şi pe un fragment de vas mare sînt striate linii în
val (fig. 8/4), iar un fragment de bol cenuşiu este decorat cu cîte două rînduri de alveole de mărimi diferite (fig. 9/9).
Cele mai multe forme din categoria de faţă repetă tipurile descoperite
în 1958 la Militari şi-şi găsesc analogii în inventarul ceramic din aşezarea
din acelaşi veac, descoperit pe malul lacului Tei 2).
------1) Fibula găsită face parte din categoria I b Nadezda - şi se datează în
sec. IV-II î. e. n. (D. Derciu, Ein Problem aus Fruhgeschichte Sud-europas, Balcania, VI, 1943, p. 283-306, fig. 6 I b). Datarea fibulei în sec. IV-II î.e.n. corespunde
nivelului hallstattian tîrziu în care a fost găsit şi fragmentul de skyphos grecesc.
Reutilizarea eventuală a fibulei de către locuitorii din sec. III e. n., se explică prin
faptul că aceştia şi-au adîncit locuinţele în pămîntul care altădată servise aşezării
din prima epocă a fierului şi în care s-a putut găsi obiectul în discuţie.
2) D. V. Rosetti : Aşezări şi locuinţe preistorice în preajma Bucureştiului, 1932,
p. 13-14.
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Fig. 4. 1 Resturi materiale din bordeiul 7 (sec. III e.n.)

după

demontarea

profilelor intermediare

Fig. 4. 2 Bordeiul 7 după· demontarea complexelor: ·de locuire
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Fig. 5. 1-2. Aspecte din timpul lucrului la bordeiele de tip Militari 1
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A doua categorie de vase este reprezentată de ceramka romană de import, venită probabil din Moesia Inferioară. Au fost găsite fragmente de
amforă de uz comun (fig. 11/2) şi altele avînd suprafaţa acoperită cu "glazură" roşie, buze de crater, străchini cu umerii puternic profilaţi (fig. 11/5)

Fig. 6. Groapa C din sect. VII (sec. III e.n.)
şi

fragmente de căni lucrate într-o pastă caolinoidă cu caneluri orizontale
(fig. 11/3-4).
Aceleaşi categorii ceramice au fost găsite In gropile din sec.
al III-lea e. n. notate cu siglele C, D, E, (gropile au formă de sac sau sînt
cilindrice, iar adîncimile lor variază între -1,45-2,10 m (fig. 6). Se
remarcă, din categoria de vase locale lucrate la roată, o gură de amforă
cenuşie (fig. 8/5), de tipul cu fundul plat, profile de străchini cu inelul
reliefat, la zona de trecere între umăr şi fund (fig. 10/6, 10/7) şi o strachină
romană deeorată la exterior cu liniuţe oblic incinate dispuse regulat pe
întreaga suprafaţă a vasului. Acelaşi decor se repetă în interiorul străchinii
pe fund (fig. 11/1).
În groapa E s-au găsit un mic cosor de fier (fig. 7,/6) şi 14 plăci de
bronz de la o cămaşă de zale, romană (Lorica Squamata) 1) (fig. 7 /7).
Cămăşi de z.ale, cu solzi de acest fel, din bronz şi fier, sînt cunoscute atît la
greci cît şi la romani. Formele şi sistemul de fixare al plăcuţelor nu variază simţitor,
încît datarea este greu de făcut. Dintre exemplele care le avem la îndemînă, amintim
un mormînt din sec. VI î. e. n. in care s-au găsit resturi!~ unei cămăşi de zale, cu
solzi asemănători acelora de la Militari (Marx Ebert : Ausgrabungen auf dem gute
Maritzin, curganul I b, P. Z., V. 1-2, 1913, p. 10, fig. 8, fig. 15-16). În alt mormînt
de inhumaţie datat în sec. I e. n. descoperit la Karagaci, lîngă Anhyalos, au fost
găsite plăci de bronz de la o căm<U?ă de zale, de asemenea apropiate de piesele găsite
de noi (I. V. Velkov, Novi Mogilni nDbotki, Izvestia, V, 1928-1929, p. 17 - fig. 9).
1)
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Datare-a bordeiului şi a gropilor în cursul sec. al III-lea este asigurată
nu numai de ceramica amintită ci şi de cele două fibule cu p1c1orul înfă
şurat pe dedesubt asemănătoare literei D de forma obişnuit întîlnită. în
aşezările şi cimitirile din acest veac pe teritoriul Munteniei şi Moldovei,
aparţinînd populaţiei autohtone 1 ).

* * *
Bordeiele care aparţin culturii Ciurel s-au găsit răspîn\lite pe suprafaţa cercetată, începînd de la extremitatea sa dinspre VSV (cuprinsă in
spaţiul sondat în 1958) şi se extind atît spre marginea terasei Dîmboviţei
cît şi spre ENE (fig. 2). Formele locuinţelor sînt în general rectangulare,
avînd colţurile rotunjite. Dimensiunile acestora diferă şi se pot deta.<;>a din
acest punct de vedere, două grupe. Prima, constă din bordeie de dimensiuni mici (2X2,25 m - 2,50X2,75) cum e cazul locuinţelor nr. 1, 2, 3. A
doua grupă e formată din bordeie de dimensiuni mai mari (3,40X 4 m 3,80X 4,40 m) respectiv locuinţele nr. 4, 5, 6 şi 9. Adîncimea bordeielor
indiferent de dimensiuni, variază între 0,50 m şi 1 m. In niciuna dintre
locuinţe nu s-au constatat găuri de pari, însă în B 6, către regiunea de
mijloc a acestuia, s-au găsit resturi de bîrne arse şi căzute din afară spre
interior, avînd pe partea de deasupra o lipitură groasă de lut (fig. 12/1-4).
In interiorul fiecărei locuinţe s-a găsit cîte un cuptor aşezat de obicei
într-un colţ, la 15-20 cm de conturul laturilor, spaţiul dintre colţul
locuinţei şi cuptor, fiind uşor adîncit. Plasarea cuptoarellorr în bordeie este
de obicei spre nord, cu oscilaţii în spre E NE şi N NE.
În borrdeiul 6 s-au găsit două cuptoare dintre care unul tăia o parte
din peretele celuilalt . .Această situaţie reprezintă refacerea cuptorului în
cadrul aceluiaşi bordei şi nu suprapunerea a doruă locuinţe diferite.
Cuptoarele bordeielor cercetate au fost lucrate toate în acelaşi fel.
In colţul în care urma să se construiască cuptorul, cu prilejul adîncirii
gropii bordeiului, s-a lăsat o platformă în solul viu (cu 15-20 cm deasupra
nivelului locuinţelor). În această platformă s-a adîncit mai întîi locul unde
urma să se facă vatra, iar deasupra s-au ridicat pereţii laterali şi bolta
cuptorului. Formele acestora sînt în potcoavă cu vetrele oval-alungite.
Înălţimea interioară a cuptoarelor nu depăşeşte 30 cm. În toate cuptoarele s-au găsit cantităţi mai mari sau mai mici de pietre albe arse pînă la
fărămiţare şi păpuşi de lut de forme diferite 2).
În jurul cuptoarelor şi parţial în interiorul acestora s-au găsit cantităţi mari de olărie (fig. 14/1).
Inventarul bordeielor de tip Ciurel din aşezarea de la Militari, este
în general sărac. Totuşi, în locuinţele nr. 1, 5 şi 6 care au fost părăsite
probabil în unna unor incendii se constată o aglomerare mai mare de materiale, fie ceramică (majoritară în toate complexele) fie obiecte de
metal şi os.
·
1) D. V. Rosetti, Siedlungen der Kaiserzeit und der Vălkerwanderungszeit bei
Bukarest, Germania, XVIII, 1934, p. 207-208. Radu Vulpe : Săpăturile de Za Poieneşti, Materiale I, p. 461, fig. 362/3.
:.>) Sebastian Morintz, Săpătu1·ile de pe dealul Ciurel, Şant. Bucureşti, Mater. VII,
pp. 661-662. Acelaşi sistem de lucru al cuptorului la Ciurel.
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1

de tip Militari 1 (sec. III e. n.)

Ceramica descoperită în locuinţe se poate împărţi în trei categorii :
a) Vase lucrate cu mîna reprezentînd aproape exclusiv tipul de borcan. Forma acestuia este de obicei sveltă, cu pereţii nu prea arcuiţi. Fundul
uneori îngroşat a căpătat în timpul lucrului o uşoară "talpă". Felul cum se
desfac buzele din umerii reduşi ai borcanelor dă impresia unor varietăţi

1
1

--~~

@

®
Fig. 9. 8-12.

~
1

Ceramică locală lucrată

cu mina

şi

la

roată

(sec. III e. n.)

apreciabile a acestei forme (profile drepte, arcuite uşor, puternic desfă
cute). Pasta vaselor conţine totdeauna pietricele şi rareori cioburi pisate.
Tehnica de lucru pare primitivă, dar frămîntarea pastei este bună, iar arderile sint făcute la negru castaniu şi cărămiziu. Modelările vaselor duc pe
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cit posibil la imitarea borcanelor lucrate la roată de piCior. Sînt cazuri
care corespund şi cu o tehnică de lucru mai inferioară şi atunci abaterea
de la această imitare este vizibilă. Majoritatea recipientelor nu sînt decorate. Uneori însă se constată pe buza vaselor im.presiuni alveolare sau
crestături oblice mai adînci sau mai superficiale (bordeiele 5, 6 şi 9). În
afară de borcane, în bordeiele de la Militari (mai ales Loc. 3) s-au mai găsit
fragmente de tigăi (tipsii) plate cu mărginile verticale sau uşor trase in
interior. Proporţia vaselor lucrate cu mîna faţă de celelalte categorii este
de circa 60-70% (fig. 15).
b) O a doua categorie o formează ceramica lucrată la roată repede.
Formele constau de asemenea aproape exclusiv din vase borcane. Variantele tipului respectiv sînt numeroase, în funcţie de arcuirea pîntecului ş\
de desfacerea buzei din umerii vaselor. Fundurile sînt totdeauna plate,
uneori în interior cu "umbo". Desprinderea vaselor de pe roată, s-a făcut
cu cuţitul sau cu sfoara, încît adesea se văd amprente elipsoidale sau
striuri paralele. Buzele borcanelor la roată sînt de obicei răsfrînte, avînd
în interior un uşor jghiab inelar. Unicul decor care apare de altfel foarte
rar sînt mănunchiuri de linii în val, cu unde egale, aşezate pe umerii
vaselor.
Inciziile paralele simple ori duble, sau canelurile dese şi adînci care
apar tot în regiunea superioară a acestor forme sînt efecte de cele mai
multe ori ale roţii, fără intenţii decorative propriu zis.
Pasta din care sînt lucrate vasele la roată conţine o mare cantitate de
pietricele şi nisip care dau o asprim.e exagerată pereţilor. Arderea este
aproape totdeauna la roşu, fără a fi secundară. Nu lipsesc unele borcane
care au fost coapte însă la cenuşiu.
Factura generală a acestei categorii atît ca formă cît şi ca tehnică este
foarte apropiată de produsele oJăriei de uz comun, romane tîrzii şi bizantine (fig. 16/1-12).
c) A treia categorie de ceramică constă din recipiente de import. La
1.\lilitari nu s-au găsit deocamdată decît cîteva mănuşi şi gîturi de amforă
din pastă roşie cu boabe de feldspatt negru ce provin elin ateliere bizantine.
Obiectele de metal aflate în bordeie sînt rare. Toate provin elin locuinţele de dim.ensiuni mari nr. 4, 5 şi 6. De menţionat printre acestea, două
amnare din fier de un tip puţin evoluat (fig. 17 /1-2) care după analogiile care le avem la îndemînă se pot încadra bine în secolul al VI -lea,
deşi unele de acest tip sînt datate şi în secolul al V -lea sau în secolul
al VII-lea (bordeiele 4 şi 5) 1).
----\

1) M. Roska, Das gepidische Grăberfeld von Veresmaart, Maros Veresmaart,
Germania XVIII, 1934, pag. 123-130, fig. 2;7 (sec. VI-VII) Gyula Torok, Das Germanische Grăberfeld von Kiszombor, Dolgozatok, Debrecen, XII, pag. 165 şi planşele
cu mormintele : 175, 404, 148, 334, 310, 220, 244, 308, 338, 367, 177, 17 (sec. IV-VI).
J. Banner, Ausgrabungen în den Grenzteil Batida und Gorsze van Hosmezăva
sarlzely, Dolgozatok, Szeged, 193.3-1934, pl. LXX/7 (sec. V).
J. Poulik, Staroslavanska Morava, pag. 91, fig. 11 (Velatice, a doua jumătate a
sec. V începutul sec. VI) ; K. Dinklage, Grundzi.lge der Entwieklung von Karolingischen Tonware und SchEifenringen Si.lddeutschland, im Rahmen einer Fri.lgeschichte
des Egerlandes, Si..i.dostdeutscheforschungen, 5/1940, pag. 167, Pl. III/2 (sec. VI, exemplar foarte apropiat de unul din amnarele de la Militari). Istoria Romîniei, vol. I,
pag. 736, fig. 183,11. (Cimitirul slav de la Sărata Monteoru, sec. VII).
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Fig. 10. 1-7. Cllramică locală lucrată la roată de tip Militari. I (sec. III e. n.)
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Din bordciul nr. 5 provine un fragment de pandantiv din bronz lucrat
semisfere, unile între ele printr-un peduncul de fier. Se mai
păstrează porţiunea prevăzută cu inel pentru atîrnare (fig. 17/ 4). Un exemplar dt._" o formă relativ apropiată care ar corespunde epocii în care se încadrează aspectul Ciurel de la Militari e cunoscut la Bacsi Monostar, de
din

două

Fig. 11. 1-5. Ceramică romană de import din aşezarea de sec. III r. n.
de la Militari-Cîmpul Boja
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unde provine şi un amnar de fier de un tip puţin evoluat 1). Pandantive
în semi-ove sînt cunoscute şi mai tîrziu, secolele IX-XI, dar de un tip
deosebit.
Din bordeiul 6 provine o fibulă de bronz cu piciorul înfăşurat pe
dedesubt, de formă timpurie bizantină (fig. 17 /3). Da tarea sa se fa,ce tot
în secolul VI-lea prin analogii cu descoperirile de la Suuk-Su 2) şi recent
de la Histria 3).
În bordeiul 4 s-a mai găsit un vîrf de suliţă din fier cu tub prelung de
înmănuşare dar cu frunza ruptă, o daltă (?). cu teaca de fixare, lucrată
prin batere şi alipire, un obioct de fier subţiat prin lovire şi îndoit, nedeterminabil. Nici una din piese, în starea găsită, nu pot da vreo indicaţie
cu privire la datare. Acelaşi lucru se poate spune şi de un cuţit de fier
aflat în bordeiul nr. 5 (fig. 17 ; 6-8).
Unica piesă de os descoperită (tot în bordeiul 5) este un fragment de
pieptene bilateral de dimensiuni mici. Se mai păstrează o extremitate care
are marginea dublu concavă, dinţii mari pe o parte, mici pe partea opusă.
Nu se constată urme de îngăurire pentru placa obişnuită de întărire, fapt
care ar însemna că pieptenul a fost rupt înainte de a fi terminat
(fig. 17 /5). Datarea acestor ustensile pentru uz personal se face în general
posterior sec. IV- între veacurile V şi VII. Nu lipsesc şi unele exemplare
în contexte mai vechi 4). Totuşi, contextul de la Militari, databil, cum s-a
văzut şi prin alte obiecte, limitează încadrarea cronologică a pieptenului
tot în sec. VI e.n. s).

"'

•

"'

În extremitatea de nord-vest a săpăturii, pe marginea unei rîpe care
pătrunde în locuirea de la Cîmpul Boja, s-a descoperit un bordei care aparţine culturii numite Dridu (bordeiul 8). Din conturul său nu s-au identificat precis decît trei laturi întregi, cea de-a patra, spre rîpă fiind distrusă.
A. E. - 1902, XXII, pag. 340 şi J. Werner, Studien zu Grabfunden des V.
Jahr., Slovenska Arheologia VII, 2, 1958, p. 430. (Datare sec. V).
1)

2) Nekotorie moghilniki oblasti Krimski gotovîi, Zapiski, XXVII, 1907, Odesa,
Mormintele 113, 11;), 155.
3 ) Şantierul Histria, Materiale IV, pag. 20, fig. 7, b. Sectorul bizantin din afara
cetb. ţii.
'•) ·Sebastian Morintz şi Constantin Preda, Săpăturile de la Spanţov, Mat. V.
Mormîntul 17, pag. 169, fig. 41 3 datat în sec. IV, în complex închis.
"> Forme de piepteni bilaterali din os lucraţi din trei piese, se întîlnesc la
Histria. (Şantierul arheologic Histria, Mat. IV, pag. 49, fig. 33 4 Mormîntul 11) la
Piatra Fr,:căţei, (Informaţie Petre Aurelian) toate aparţin mormmtelor şi se datează
în sec. V-VII e.n. (exemplarele de la Histria au fost datate probabil eronat în
sec. IV - prin analogie cu pieptenele bilateral de la Spanţov.
Singurul exemplar descoperit în vreo aşezare este pieptenul de la Militari.
în Transilvania, un fragment din varianta indicată se află la Veresmaart, dar nu in
mormintul cu amnar (1vl. Tiuska, opt. cit., pag. 126, Lg. 3. 3) ; La Kiszombor, din 7-1 de
piepteni dubli doar 4 sînt cu dinţii inegali (Gyula Torok, op. cit., pp. 157-160, planşele
cu mormintele 114, 51, 91 şi 387.
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Fig. 12. 1 Conturul bordeielor 5

şi

6 din sect. V de tip Militari II (sec. VI e.n.)

Fig. 12. 2 Aspect din timpul lucrului la aceleaşi bordeie
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Fig. 13. 1 Bordeiul 5

Fig. 13. 2
5 -

Porţiune

după

de profil din

c. 21153

golire

acelaşi

bordei
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Fig. 14. 1. Cuptorul bordeiului nr. 1 din sec. VI e.n. ; 2. Cuptorul bordeiului nr. 3
din sec. VI e. n.
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Ceramică lucrată

cu mina de tip Militari Il

(~ee.

VI e. n.)
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De asemenea, în locuinţă nu s-a mai găsit cuptorul obişnuit bordeielor de
tip Dridu, ceea ce ar însemna că acesta se afla pe latura de nord-vest,
mîncată de rîpă.
StraOgrafic, bordeiul 8 a întretăiat o altă locuinţă serniadîncită (nr. 9)
care aparţine culturii Ciurel (fig. 2). Condiţiile de urmărirea raportului
dintre cele două complexe au fost grele dar în cele din urmă s-a putut
surprinde situaţia relatată.
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Fig. 16. 1-12.

Ceramică lucrată la roată de tip Militari Il (sec. VI

e. n.)

Materialele din bordeiul 8 se rezumă numai la ceramică : fragmente
de borcane lucrate la roată înceată cu decor striat (fig. 18/1-3). Nu s-au
găsit oale lucrate prin tehnica lustruirii.
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Analogii cu ceramica aflată in bordei sînt numeroase, atît în aşeză
rile aparţinînd aceleiaşi culturi în Bucureşti şi nu mai puţin în Muntenia.
Datarea complexelor de la Militari se poate face deocamdată în secolul
al X-lea e.n.
Rezultatele săpăturilor efectuate la Militari în 1960 subliniază din nou
importanţa obiectivului de pe "Cîmpul Boja". Dacă descoperirile pentru
sec. al III-lea e.n. nu sînt decît restrînse (un semibordei şi cîteva gropi),
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Fig. 17. 1-8. Obiecte de inventar din fier, bronz şi os, găsite în bordeiele nr. 4, 5, 6
de tip Militari II (sec. VI e. n.)
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apOI materialele aflate in aceste complexe sînt în măsură să contribuie
faţă de 1958 la îmbogăţirea cunoştinţelor noastre, referitoare la cultura dacilor liberi din veacul al III-lea, din regiunea sud-esLdi a Munteniei. Se remarcă din nou caracterul băştinaş al aşezării, contactul strîns
cu lumea sarmatică apropiată şi penetraţia puternică a produselor romane
din Moesia Inferioară.
Faptul că săpăturile noastre din 1960 s-au limitat la prospectarea
zonei de coastă a terasei, ar explica, eventual, raritatea complexelor din
sec. al III-lea, acestea probabil fiind mai dese mai cu seamă spre interiorul platoului.

®

Fig. 18. 1-3. Ceramică de tip Dridu din bordeiul nr. 8 de la Militari-Cîmpul Boja
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Fig. 19. Parţi:une de terasă dreaptă a Dimboviţei cu staţiunile de la Militari-Cîmpul Boja Ciurel.
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Constatarea unei locuiri intense a culturii Ciurel, pe malul de nord-est
al terasei la "Cîmpul Boja", a fost o surpriză. Distanţa mare dintre aşe
zarea de la Ciurel şi aceea recentă de la Militari (circa 1000 m în linie
dreaptă) nu lasă îndoială asupra unei eventuale extinderi a acelei aşezări
în regiunea săpăturilor noastre (fig. 19).
De altfel, nici aspectul cultural şi cronologic al aşezării de la Militari,
nu corespunde cu acela din aşezarea eponi.mă. Lo-~uirea de tip Ciurel de pe
"Cîmpul Boja" (care pentru a nu fi confundată cu aceea d.ln secolul al
treilea o numim 1\!Ii.litari II, reţinînd pentru complexele veacului III-lea e.n.
indicativul de Militari I), s-a dovedit pentru studiul cunoştinţelor noastre
privitor la Cultura Ciurel, de o reală importanţă, nu numai asupra caracterului bine conturat al locuirii sau eventual al populaţiei, dar şi în ceea ce
priveşte datarea aspectului Militari II în cadrul culturii respective. Prezenţa celor două amnare, a fibulei tîrz.;i cu piciorul întors pe dedesupt şi
fragmentul de pieptene bilateral - permite pentru prima dată o fixare
certă în timp a fazei Militari II, (deci în parte şi a culturii Ciurel) în
sec. VI e.n., eventual prima jumătate a acestui veac. Această predzare ar
însemna după încadrarea cronologică făcută de Sebastian Morintz 1)
-sec. VI-VIII, care în 1958 dispunea de mult mai puţine elemente databile, că faza Militari II se inserează într-o etapă mai timpurie a culturii
Ciurel, urmînd ca alte descoperiri a aceleiaşi culturi să aparţină unor
~~aciesuri mai timpurii sau mai tîrzii. Este de subliniat, pe de altă parte,
caracterul băştinaş romank al locuirii Militari II, ca de altfel în parte a
culturii Ciurel. Prezenţa elementelor slave în cadrul acestei culturi, este
o problemă de urmărit şi dintre cele mai importante.
Descoperirea unui bordei din epoca feudală timpurie, sec. al X-lea e.n.
- m.ăreşte interesul pentru descoperirile arheologice de la Cîmpul Boja,
dar faptul că locuinţa de tip Dridu întreta;e un semibordei Militari II, nu
mai este de natură să ne 'surprindă. Acest fapt ar fi avut importanţa cuvenită în anii trecuţi, cînd asupra culturii Ciurel, mai dăinuia încă dubiul
unei atribuiri cronologice ulterioare secolului al X-lea. Datările însă avute
la dispoziţie pentru secolul al VI-lea chiar în complexele de tip Ciurel
de la Militari 1960, fac ca situaţia stratigrafică surprinsă să confirme doar
un lucru cîştigat şi atita tot.
VL. ZIRRA

şi

GH. CAZIMIR

Sebastian Morintz, Săpăturile de pe dealul Ciurel, Şantierul arheologic Bucu·
Materiale VJI, pag. 662.

1)
reşti,
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QUELQUES RESULTATS DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE
CIMPUL BOJ A -MILITARI

Les fouilles pratiquees en 1960 sur le plateau dit "Cimpul Boja" (commune de
Militari) representent la continuation des recherches entrepnses par le Musee d'histoire de Bucarest dans cette station en l'annee 1958. Ces travaux, etendus surtout vers
le nord et l'est, ont eu pour but de dccouvrir, dans la limite du possible, les ensembles
d'habitation situes sur cette terrasse de la Dimbovita.
Outre certains complexes appartenant a la civilisation de Tei - phase Fundeni
et CjUelques fosses de la premiere epoque du fer (civilisation de Bordei- Herăstrău),
la fouille a mis au jour plus·eurs ensembles d'habitation datant du Ilie siecle de n.e.
et, pour la premiere fois en ce point, une serie de fonds de cabanes appartenant a la
civll:sation de Ciurcl.
Les ensembles d'habitation ont ete dates au Ilie siecle de n.e. par deux fibules
a pied trapezoidal allonge et recourbe par en dessous (un exemplaire en argent et
l'autre en bronz2), ainsi que par la ceramique. Les auteurs insistent sur le caractere
autochtone (Daces libres) de l'etablissement, le contact serre de celui-ci avec le
monde sarrnate et la puissante penetration des produits romains de la Mesie
Inferieure.
Les habitations appartenant a la civilisation de Ciurel decouvertes par les
fouilles de 1960 ont pu etre datees au VIe siecle de n.e. par la decouverte de briquets
en fer et d'une f bule a pied recourbe par en dessous de forme byzantine ancienne.
En outre, l'existence d'une habitation du xe siecle de type Dridu superposee a une
hutte du VIe siecle precise aussi le rapport chronologique entre ces deux types de
constructions.
Les auteurs soulignent, enfin, le caractere autochtone, romanique de l'horizon
du VIe siecle identifie a Militari.

Lf~gendes

des figures

Fig. 1 -

Plan de la station archeologique de Cîmpul Boja- Militari, avec indication des fouilles faites en 1958-1960.
Fig. 2 - Plan des fouilles faites en 1960 sur le plateau Cîmpul-Boja Militari.
Fig. 3 1 - Fragment de vase hallstattien tardif.
2 - Fragment de skyphos attique d figures rouges, fin du IVe siecle
av. n.e.
3 - F'ibule en bronze de type thrace, reutilisee.
Fig. 4 - Difterents aspects des travaux effectues a la cabane no 7 sect. V

(Ilie siecle de n.e.).
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Fig. 5 - Aspects des travaus effectues a la cabane no 7 sect. V (Ilie siecle
de n.e.).
Fig. 6 - Fosse C de la section VII (Ilie siecle de n.e):
Fig. 7 - Objets trouves dans les complexes du Ilie siecle de n.e.
Fig. 8 - Ceramique locale faite
la main ou au tour, du type Militari l
(Ilie siecle de n.e.).
Fig. 9 - Ceramique locale faite tour du type Militari I (Ilie siecle de n.e.).
Fig. 10 1-7 Ceramique locale faite au tour type Militari I (Ilie siecle de n.e.).
Fig. 11 1-5 Ceramique roumaine trouvee dans l'etablisement du Ilie siecle
de n.e. de Militari Cîmpul-Boja.
Fig. 12 1 Contour des fonds de cabanes no 5 et 6 du type Militari II (VIe
siecle de n.e.).
2 Aspects des travaux effectues aux memes cabanes.
Fig. 13 Le fond de cabane no 5 apree l'evacuation du materiel et coupe partielle
de la meme cabane.
Fig. 14 1 Four l'habitation no 1 (VIe siecle de n.e.).
2 Four de l'habitation no 3 (VIe siecle de n.e.).
Fig. 15 1-13 Ceramique faite
la main du type Militari II (VIe siecle de n.e.).
Fig. 16 1-12 Ceramique faconnee au tour du type Militari II (VIe siecle de n.e.).
Fig. 17 1-8 Objets d'inventaire en fer, bronze et os, decouverts dans les fonds
de cabanes nos 4, 5, 6 du type Militari II (VIe siecle de n.e.).
Fig. 18 1-3 Ceramique de type Dridu de l'habitation no 8.
Fig. 19 Porton de la terrasse de la rive droite de la Dîmboviţa, avec l'emplacement des stations de Cîmpul-Boja, Militari et Ciurel.
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SĂPĂTURILE

DE LA BUCUREŞTII NOI 1960

Teras~le

joase ce mărginesc cursul meandric al rîului Colentina, în
porţiunea cuprinsă între podul Străuleşti şi apele lacului Băneasa, consLituie una din zonele cu cea mai intens.ă locuire de pe teritoriul oraşului
Bucureşti. Condiţiile deosebit de prielnice unei aşezări omeneşti, creiate
de lunea relativ lată a rîului, de apele lacurilor din vecinătate şi de codrii
ce adesea se opreau în buza nisipoasă a Colentinei, au făcut ca începînd
din neolitic şi pînă în zilele noastre omul să populeze, cu unele intermitenţe, această regiune. Prezentîndu-se ca un larg conglomerat arheologic,
triunghiul format de punctele Străuleşti, Dămăroaia şi Băneasa a format
obiectul unor cercetări arheologice, încă din primele decenii ale secolului XX 1 ). Prin cercetările de suprafaţă şi unele săpături organizate de
fostul Muzeu municipal, prin cercetătorul D. V. Rosetti, la Străuleşti,
Bucureştii Noi, Băneasa (la Stejar), Dămă.roaia, s-a putut întocmi schiţa
arheologică a acestui sector ce cuprinde urme de locuire omenească din
epoca bronzului (cultura Glina III şi Tei) epoca fierului (cultura Bordei,
Herastrău şi Latene); perioada de trecere la feudalism (sec. IV, VI-VII)
precum şi dovezi referitoare la epoca de formare a poporului romîn
(sec. X-XI) 2).
În anii 1958-1960, avîndu-se în vedere marile lucrări de construcţii
din Capitală, care afectau in parte şi acest sector, precum şi necesitatea
completării datelor senmalate cu decenii în urmă, s-au întreprins cercetări
de suprafaţă pe ambele maluri ale Colentinei. Harta arheologică a acestei
zone a fost îmbogăţită cu noi obiective. Pentru salvarea unor veiStigii istorice s-a propus efectuarea unor săpături arheologice, în special pe malul
stîng al rîului Colentina. Campania arheologică începută în anul 1960 a
avut ca obiective : efectuarea lucrărilor de salvare a unei aşezări din
perioada prefeudală (sec. VI-VII) semnalată la punctul Străuleşti-Lunca,
cercetarea unei aşezări din perioada de formare a poporului romîn (sec. X)
pe terenul G.A.S. Mogoşoaia, Secţia Alba, precum şi a unui sat feudal din
sec. XV-XVI pe terenul numit Măicăneşti (fig. 1).
1)

D. V. Rosetti, "Din preistoria

Bucureştilor". Bucureşti,

1929, p. 4.

2) Planul general al săpăturilor arheologice de la Bucureşti în "Bucureştii de
Odinioară",

E.S. 1959.
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Sectorul

Străuleşti

-

Lunea

Aşezarea din perioada de trecere la feudalism de la Străule~ti-Lunca,
este situată pe islazul G.A.C. 8 Martie- Băneasa, de pe malul stîng al
Colentinei. În cursul timpului, întregul islaz a servit pentru furnizarea
parcurilor Capitalei cu brazde de iarbă şi pămint negru, prielnic diferitelor plantaţii. Azi el este răvăşit şi brăzdat de viroage, succe::lîndu-se cu
mid întreruperi, la dreapta şi la stînga unui drum de ţară care, după ce
coboară spre sud din spre şooeaua Băneasa- Mogoşoaia, merge paralel cu
Colentina, pentru ca apoi să cotească din nou spre sud, şi trecînd printr-un
vad Colen tina, să urce spre Bucureştii Noi.
Porţiunea de islaz pe care se întind resturile aşezării vechi este măr
ginită la sud de apa Colentinei, iar la nord şi vest de linia sinuoasă a
terasei Colentinei, care spre vest se coboară pînă. aproape de apă, întrerupînd lunea, printr-un bot de deal înălţat cu cea 2 m de la nivelul apei
(figura 1 şi 2). Aşezarea prefeudală, a fost răvăşită. aproape în întregime de
săpătura ocazională, care în unele locuri s-a adincit pînă la peste 0,70 m.
Pe o întindere de aproape 3·JOO mp, resturile locuinţelor şi cuptoarelor
zăceau pe un sol galben lutos, apărut la suprafaţă prin îndepărtarea straturilor de pămînt ce-l acopereau (fig. 3). Din totalul de 19 locuinţe, precizate în cursul cercetărilor noastre, nici una nu a fost cruţată de săpătura
ocazională, aşa încît numai pentru două locuinţe am dispus de profile
parţiale.

Urgenta necesitate de a surprinde măcar ultimele urme ale acestei
precum şi apropierea iernii, au impus limitarea săpăturilor numai
la cercetarea comp~exelor deja dezvelite prin decapitarea terenului, rămî
nînd ca porţiunile de islaz neafnse să fie supuse cercetărilor în primăvară.
In afară de un singur şanţ cu caracter de sondaj, celelalte secţiuni care au
fost executale în pămînt cruţat, au urmărit amenajarea unor profile de
care partea răvăşită a aşezării era lipsită. Avind în vedere că resturile
locuinţelor se aflau împrăştiate pe o întindere împărţită în tre: zone prin
topografia fortuită a terenului, s-a desemnat prin litera A suprafaţa cuprinsă între Colentina şi o fîşie de pămînt cruţat paralelă cu rîul ; prin
litera B, suprafaţa de la nord de acest teren pînă la linia de la care se
înalţă terasa Colentinei şi, în fine, prin litera C, suprafaţa care continuă
spre est suprafaţa A şi în care s-a găsit un grup de 4 locuinţe (fig. 2).
În sensul celor spuse mai sus, s-au efe-ctuat lucrările de degajarea
locuinţelor mutilate şi concomitent s-au trasat 7 şanţuri pe axele nord-sud
şi est-vest. Şanţul I situat la limita dintre suprafaţa A şi C, orientat
nord-sud, începe chiar din malul Colentinei şi după ce parcurge pe o mică
distanţă pămintul cruţat, es~e întrerupt de o viroagă., pentru ca apoi să-şi
continue traseul pînă în suprafaţa B, unde este întrerupt definitiv de săpă
tura ocazională. Şanţul II şi III, tot în direcţia nord-sud, taie în curmeziş
fîşia de pămînt cruţat dintre suprafeţele A şi B. Aceste două şanţuri nu
au atins nici un obiectiv. Şanţul VI străbate o parte din suprafaţa B în
care săpătura ocazională nu s-a adincit chiar pînă la pămintul viu ; el are
orientarea nord-sud. Şanţul VII avînd aceeaşi orientare, porneşte din malul Colentinei şi străbate, ca şi şanţul I, o porţiune de pămînt cruţat, pînă
în suprafaţa A. El a fost trasat pentru urmărirea unui contur de locuinţă
aşezări,
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a cărui cuptor fusese dezvelit în suprafaţa A. Pe axa est-vest, a fost
efectuat şanţul IV, care porneşte de la capătul nordic al şanţului I şi
parcurge întreaga suprafaţă B pînă la linia botului de deal care întrerupe
!.slazul. Din loc în loc el întîlneşte insule de pămînt cruţat, restul traseului
f<:1cîndu-se în suprafaţa decapitată. Şanţul V de sondaj, pe axa nord-sud,
este cel mai lung şi singurul care străbate un pămînt nederanjat, pe toată
lungimea lui. El porneşte chiar din malul Colentinei şi străbate botul de
deal în lung, pe latura lui de est avînd o lungime de 97 m. Este în afara
suprafeţelor A B şi a fost tăiat pentru a se constata dacă aşezarea din
luncă se întinde şi pe deal.
Stratigrafia luncii Colentinei, aşa cum reiese din profilele secţiunilor
este următoarea : sub un strat de humus recent, cenuşiu galben, a cărui
grosime variază intre 0,15-0:20 m, urmează un sol vegetal aluvionar cenuşiu nisipos, gros de 0,50 m care conţine depunerea din sec. III şi VI-VII.
Acesta, la rîndul său, suprapune un strat de pămînt galben lutos, solul
viu - cu numeroase infiltraţiuni din stratul de deasupra, ceea ce îi dă
aspectul unui pămînt galben pătat uniform cu negru. După cea 0,60 m
ace:st sol se degradează, căpătînd aspectul unui mortar îmbibat cu apă.
!n aceasLă stratigrafie, destul de simplă şi prinsă clar în secţiuni, un
element nou a cărui explicaţie vom încerca să o dăm, îl aduc şanţurile I
şi VII. Situaţia fiind pînă la un punct aceiaşi în ambele secţiuni, vom
arăta-o pe cea din şanţul I. De la capătul de sud, care răspunde chiar în
albia CoJentinei, şanţul 1 străbate spre nord, o porţiune elin islaz care se
înalţă treptat pe o distanţă de 5,75 m, după care acesta, aşa cum am spus
n1ai sus, este tăiat brusc de o viroagă. !n acest punct, nivelul terenului este
rielicat cu 0,60 m faţă de cel obişnuit. Pe toată această lungime, humusul
antic lipseşte cu desăvîrşire fiind înlocuit cu o depunere masivă de nisip
de rîu steril. Dar în profilul şanţului VII, care a fost efectuat pentru degajarea locuinţei A 2, a cărui cuptor se găsea mutilat în suprafaţa A, s-a
observat că la partea inferioară, stratul de nisip este pigmentat cu rare
fragmente mărunte de chirpic ars iar sub acesta se află un rest elin groapa
locuinţei A 2. Aceasta înseamnă că masiva depunere de nisip a avut loc
după ce aşezarea elin perioada de trecere la feudalism, îşi încetase existenţa.
De unde provine această limbă de nisip, ce se ridică elin albia Colentinei
şi care atinge o grosime max. de 1,10 m este greu de precizat. Unele observaţii făcute spre limita de nord a islazului, atît în suprafaţa B, cît şi mai
departe spre est, arată că acolo avem de aface cu un pămînt mlăştinos
care mai păstrează încă multă umezeală şi unde apa apare la cea 0,70 m
adîncime. De altfel, toată această porţiune de nord a islazului, pare a fi
mai joasă decît partea din spre sud, din vecinătatea apei, unde pămîntul
este nisipos iar apa apare abia după 1 m adincime. Atît stratigrafia din
şanţul I şi VII cît şi constatările de mai sus, ne fac să emitem ipoteza că
într-o perioadă de ploi abundente, Colentina şi-a revărsat apele în luncă.
După inundarea întregii suprafeţe, cînd a fost acoperită probabil de ape
şi aşezarea prefeudală, rîul s-a retras într-o albie mai largă decît cea
actuală, a cărei depunere o vedem în stratigrafia celor două şanţuri. Spre
nord, lunea marcînd o depresiune, au rămas încă întinse bălţi care c:.r
timpul au secat, lăsînd pămîntul mlăştinos pe care-1 vedem astăzi. De alt-
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fel, dincolo de botul de deal, spre podul Străuleşti, şi acum Colentina
deseori islazul, iar bălţile nu seacă decit in anii extrem de

inundă

secetoşi.

Cele mai vechi urme omeneşti aflate în secţiunile din interiorul
suprafeţelor A. B şi C, datează din prima epocă a fierului. Cîteva fragmente ceramice, găsite la suprafaţa
,---------------r stratului de pamînt galben, apar! ţin aspectului de cultură materială Basarabi. O groapă, poate de
locuinţă,
surprinsă
în vecinătatea
1
~~~$.~~~~~~~'iii~~~~ epoci,
şanţuluidin VII,
aparţinînd aceleiaşi
:ffi
lipsă de timp, a rămas să
~ fie cercetată in campania viitoare. A
~ doua etapă de locuire se situează în
'/ sec. III e.n., aspectul ei cultural aprcr
piindu-se de acela aflat în aşezarea
de la lacul Tei. In stratul de humus
1 antic urmele ei, constînd exclusiv
/ din materal ceramic, sînt sporadice,
dar ele apar şi în pămîntul răvăşit al
___ _j suprafeţelor A B, uneori chiar în
cuptoarele locuinţelor de mai tîrziu.
Fig. 4. Vas lucrat la roată ;
Aceasta nu este surprinzător, căci
sec. III e.n.
nivelul de vieţuire al oamenilor din
această etapă se află în stratul de
humus antic in care se vor aşeza şi
locuitorii din etapa următoare. Urme
mai substanţiale, dar din păcate deranjate de o locuinţă prefeudală, s-au
găsit spre vest, la limita suprafeţei A.
Pe latura estică a locuinţei A 8 în exterior - s-au d,escoperit resturile a două vase, unul grosolan lucrat
cu mîna, din pastă cu cioburi pisate,
şi un altul care s-a putut întregi, din
pastă fină, cenuş~e (fig. 4). Prezenţa
mai stăruitoare a urmelor sec. III în
-----şanţul vecin (V), ne arată că aşezarea trebuie căutată spre· vest, pe
Fig. 5. Fibulă de bronz ;
sec. III-IV e.n.
botul de deal pe care-I formează terasa a 2-a a Colentinei, lucru confirmat şi de frecvenţa crescîndă a acestui material, la punctul Măic3.neşti,
unde în malul unei rîpe, s-a găsit şi o fibulă cu resort bilateral şi piciorul
întors pe dedesubt (fig. 5). După un timp în care lunea a fost părăsită,
ea este din nou locuită şi de această dată foarte intens, în a doua etap:l a
perioadei de trecere la feudalism, aşa cum ne arată. re3turile aşezării
dezvelite. Totuşi în stratul de humus antic în care se află nivelul de
vieţuire prefeudal, prezenţa ei este semnalată doar de pămîntul inegrit
de cărbune şi pigmentat cu rare fragmente minuscule de chirpic înroşit
de foc.
.

,.
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Şanţul de sondaj V de pe botul de deal, confirmînd cele trei etape
de locuire constatate în secţiunile din suprafaţa A şi B, aduce elemente
noi prin aceea că el ne documentează prezenţa, pe această parte mai
înaltă a malului Colentinei, şi a altor aşezări omeneşti. Spre capătul nordic
al şanţului V, se desprinde următoarea stratigrafie :sub un strat de humus
vegetal, care vanază între 0,30Scara: 1·50
0,50 m şi în care s-au găsit numeroase resturi feudale deranjate de
muncile agricole, se află un strat de
sa
pămînt cenuşiu gros de 0,50 m, în
care, în afară de fragmente ceramice
sec. III: s-a găsit un toporaş de fier
asemănător cu cel găsit la Băneasa 1).
Urmează un strat de pămînt castaniu
gros de 0,30-0,40 m în cuprinsul
-lm
căruia s-au aflat împrăştiate urme
de ln~uire din epoca bronzului, care
după materialul ceramic, se situează
în faza culturii Tei denumită de
D. V. Rosetti faza Stejar 2). La baza
acestui strat castaniu s-au găsit cîteva
fragmente ceramice aparţinînd neoliticului timpuriu şi un contur de
groapă ce pătrunde în solul galben
lutos viu dar care nu a cuprins nici
un fel de materal arheologic. Însă
~ pănunt ~..w nlJ'lfJO-'
contribuţia şanţului V este in deosebi
~
"
"
ti7P9r'l tT't> carbuni' st
preţioasă, prin descoperirea unei lo,.Oi9171Pnl'o-t cu /i-,.p dP ciNrptc inro~~~

-

cuinţe aparţinînd, fără îndo:ală, aşe
zării din suprafaţa A B. Aceasta ne

arată că aşezarea

~

,.oominl'

9alb~n /vlo.s.

Fig. 6. Profilul

şi

planul

locuinţei

9

se extinde spre
din şanţul v
vest şi pe botul de deal. Că acest3. a
fost locuit intens în perioada de trecere la feudalism, ne-o confirmă şi
descoperirile de la punctul vecin, Măicăneşti.
In suprafeţele A, B şi C au mai putut fi prinse resturile a 19 locuinţe,
dintre care 13 sînt bordeie puţin adîncite în pămînt, cu cuptoare în
formă de potcoavă. Vom vorbi mai întîi de acest tip de lo·cuinţe, care
se detaşează clar în cele 3 suprafeţe şi vom face abstracţie, deocamdată,
de ahe elemente, care intervin în chip destul de variat şi care ridică
problema unor etape de lo·cuire în cadrul acestei aşezări. Întrucît singura
locuintă nederanJată de săpătura o2azională este aceea din şanţul V de
sondaj şi întrucît nu s-a observat la aceasta nici un fel de refacere,
vom începe prin descrierea ei. Groapa locuinţei 9 porneşte din stratul
de humus antic şi se adînceşte în solul galben lutos cu 0,30 m (fig. 6).
1) Dinu V. Rosetti, "Siedlungen dn Kaiserzeit und der Volkerwanclcrungszeit
bei Bukarest", Germania XVIII, 1934, p. 212, fig. 7 11.
:!) D. V. Rosetti, "Civilizaţia de tip Bucureşti" Die Bukarester Kultur,
Bucureşti, 1936, p. 4 şi urm.
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Este de formă rectangulară cu colţurile rotunjite avînd dimensiunea
2,90/2,60 m ; fundul încăperii este orizontal. Nu s-a observat nici o urmă
de amenajare a podelei sau a intrării şi nici gropi de pari. Pe latura nordică, spre colţul de nord-est, se afla cuptorul săpat parţial în afara locuinţei şi aşezat pe un postament de pămînt cruţat, înălţat faţă de fund
cu 0,10 m. Cuptorul din care nu s-a păstrat decît partea inferioară, are
vatra în formă de potcoavă (dim. 0,70/0,50 m) cu gura spre sud. Lipitura
vetrei, foarte dură, are o grosime de 0,04 m, din care pătura de
deasupra este calcinată, avînd aspectul cimentului, iar restul este
puternic înroşită. În secţiunea transversală, cuptorul arată o vatră
plană,
deasupra căreia se ridică pereţii laterali, aproape drepţi.
Gro8pa locuinţei conţine numai pămînt puternic înegrit şi pigmentat cu
firişoare de chirpic înroşit. Cuptorul a apărut în săpătură acoperit de un
morman de cioburi de oale şi vălătuci de lut amestecaţi cu pămînt. ln
cuptor, zăceau de-a valma, f~agmente ceramice lucrate la roată şi cu
mîna, vălătuci de lut, bucăţi de chirpic cu urme de pari şi un număr mic
de oase de bovine şi ovine. De asemeni, s-au găsit cîteva fragmente dintr-o
placă găurită din lut. Este de remarcat marea cantitate de vălătuci din
lut amestecat cu pietricele mari şi cioburi pisate şi arse la roşu, de forme
variate : tronconice, ovale, prismatice. Uneori suprafaţa acestor vălătuci
poartă. urme de culoare albă care pare să fi acoperit tot obiectul iar pe
unii din ei se observă striuri neregulate oblice sau drepte. Un singur
fragment de amforă cu pîntecele canelat, reprezintă în această locuinţă
ceramica de import.
Locuinţele din suprafeţele A, B şi C, în genere nu se deosebesc de
locuinţa 9 din şanţul V. Ele pornesc tot din stratul de pămînt cenuşiu,
erau puţin adîncite, pătrunzînd în solul galben lutos cu 0,30 m, aşa cum
ne arată singurul profil de care am dispus în suprafeţele A B sau cu
0,50 m în cazul locuinţei 17 din 5Uprafaţa C. Forma lor este rectangulară,
cu colţurile rotunjite sau ascuţite, cu laturile variind între 2,50 m şi
3,50 m, uneori prezentînd o deformare prin aceea că două din laturi nu
se mai închid în unghi drept ci in unghi ascuţit. Cuptoarele, cu vatra
în formă de potcoavă, sînt situate in partea de nord-est a locuinţei spre
colţ cu gura spre sud. Au fost săpate de obicei parţial în afara locuinţei.
Numai locuinţele B 16 şi C 17 au cuptorul în interior, dar tot în colţul
de nord-est. Construcţia cuptoarelor este identică cu aceea a cuptorului
locuinţei 9. În cuptoare s-au găsit numeroase fragmente ceramice lucrate
cu mîna şi la roată şi numai într-un singur caz un vas întreg (fig. 7 a). O prezenţă care se impune a fi remarcată şi aici, prin frecvenţă şi cantitate,
este aceea a vălătucilor de lut pe care i-am întîlnit şi în locuinţa 9 şi care
neîndoelnic, au avut o funcţiune în legătură cu cuptorul locuinţelor.
Mereu prezenţi în cuptoare sau în imediata lor vecinătate, nelipsiţi în
pămîntul răscolit al celor trei suprafeţe, mărimea lor variază între
15-25 cm iar formele lor sint : cilindrice, bitronconice, ovale sau prismatice, uneori modelaţi cu multă grijă, alteori însă sînt simple bucăţi
de lut infonne. La ce au folosit acei vălătuci de lut, consideraţi de unii
cercetători drept separatori de vase în cuptoarele de ars oale, nu putem
şti cu siguranţă. Înclinăm însă a crede, potrivit unor observ~ţii ~ăcuU:
la Străuleşti că ei erau îngrămădiţi în jurul cuptorului în 1ntenor Şl
chiar deasup~a lui, avînd funcţia, poate, de a intensifica iradierea căldurii.
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Despre felul cum erau construite locuinţele cu cuptoare în formă
de potcoavă, aşezarea din luncă ne oferă puţine date. Nici în suprafeţele
A, B şi C nu s-a observat o amenajare a intrării. Fundul era plan cu o
singură excepţie, locuinţa 10 B, care arată o albiere spre centru. In sensul
amenajării vreunei podele, un indiciu pare că l-am avea într-o singură
locuinţă, unde s-a surprins o porţiune dintr-o lipitură alburie calcaroasă
ce zăcea pe fundul locuinţei la
- -f 0,80 m sud de cuptor. Dar ea stă pe
' un strat înroşit de pămînt aşa că
poate să fie vorba de o vatră. In altă
locuinţă, s-a găsit la o mică distanţă
de gura cuptorului, o groapă rotundă
cu diam. 0,20 m. Aceasta ar putea fi
o groapă de par care susţinea acoperişul. Poziţia şi singularitatea ei ne
~
1mpun rezerve.
~
Despre materialul de construcţie
întrebuinţat, înclinăm a crede că el
consta, în mare măsură, din stuf, pe
1
care locuitorii îl găseau din plin pe
malurile Colentinei. Pămîntul înnegrit din groapa locuinţelor, în care
cu greu se disting bucăţi mai mari de
cărbune, pare a proveni tocmai din
1
combustia unui material ce nu avea
calitatea lemnului de a se preface în
cărbune. Că s-a folosit totuşi şi lemnul, ne arată doua locuinţe unde s-au
Fig. 8. Vas borcan de lut lucrat
cu mina
găsit cîteva fragmente m:d de bîrne
arse. Raritatea bucăţilor de chirpic
de la pereţi, în interiorul încăperilor sau în preajma lor, este un lucru
inexplicabil. La ~ singură locuinţă, în interiorul cuptorului, s-au găsit
două fragmente din pereţi, pe care sînt imprimate urme de pari sub forma
unor alveo~e mari şi care provin probabil de la colţuri. Calitatea bună
a chirpicului care este compact şi neted, aproape lipsit de degresanţi şi
grosimea fragmentelor, ne arată că pereţii ca şi cuptoarele de altfel, erau
train:c construiţi. Cu atît mai mult rămîne inexplicabilă lipsa lor în stratul
de cultură sau în gropile locuinţelor. Prezenţa în cîteva cuptoare a unor
fragmente de plăd de lut cu pietricele în compoziţie groase de 0,05 m
şi perforate, a căror provenienţă nu o vedem încă, este demnă de semnalat.
Faptul că pe o faţă sint imprimate în lut urmele unei ţesături de nuiele,
iar pe cealaltă se văd urmele ordonate a degetelor care au întins pasta
pe împletitură precum şi grosimea lor considerabilă, ne fac să ne gîndim
la lipitura pereţilor, dar în acest caz nu vedem de ce aceste plăci sînt
perforate de găuri circulare, în genul platformelor de la cuptoarele de
ars oale. Acest lucru ne-ar putea îndrepta gîndul spre gardină, cu atît
mai mult cu cît in toate cazurile, fragmentele de plăci au fost găsite
în cuptoare. Dar grosimea lor mare şi lipsa unei suprafeţe netede care
1

j

____ j
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să îngăduie aşezarea vaselor, fac ca această presupunere să nu poată
fi susţinută. Deşi ele au fost găsite în cuptor cu partea pe care sînt
imprimate nuielele în afară, ceea ce constituie o poziţie anormală dac~
admitem că ele provin de la pereţi, ca o ipoteză ce rămîne a fi confirmată
sau nu, ne oprim la admiterea lor ca făcînd parte totuşi din pereţii locuinţei,
iar perforarea şi-ar găsi explicaţia în înfigerea unor ţăruşi scurţi, în poziţie
orizontală, în posmoteala incă moale
a pereţilor, pentru a evita o desplindere.
Despre ocupaţia locuitorilor din
aşezare putem spune şi mai puţine
lucruri. Uneltele lor nu s-au găsit.
În afară de o dăltiţă de fier, un fragment mic ce pare a fi un virf de
foarfece tot de fier, o fusaiolă rotundă şi trei fragmente dintr-o piatră
de rîşniţă rotundă elin rocă vulcank~ă,
găsită tot în cuptor, altceva nu s-a
mai des-coperit. Oasele găsite în aşe
zare sînt relat=.v puţine. Ele erau în
cuptoare şi aparţin unor bovine şi
ovine. Înclinăm a crede că lo2uitorii se îndeletniceau mai curînd cu
creşterea animalelor cu atît mai mult
cu cît în suprafeţele A B şi C nu
s-au surprins nici o urmă de cereale
şi nici o groapă de provizii. Lipsa
uneltelor sau a obiectelor de uz casnic a acestor locuitori de pe malul
Colentinei, este cu atît mai surprinzătoare, cu cît durata de folosire a
Fig. 9. Oală de lut lucrată la roată
cuptoarelor şi refacerile despre care
vom vorbi, ne arată că aşezarea a fost destul de îndelungată. Singurele
explicaţii pe care ]e vedem sînt fie în îndepărtarea acestor urme odată cu
pămîntul transportat recent de pe islaz, fie, dacă adn1item că aşezarea a
fo:.t supusă inundaţiilor Colentinei, în antrenarea de către ape a materialului aflat în afara cuptoarelor. Acea~.tă din urmă ipoteză ar putea să
expLce şi lipsa materialului arheologic din strat.
Cet am~ca găsită în cuptoare se împarte în două mari categorii : eeramica lucrată la roată cu învîrtiri repezi (Pl. I, II, IV, V, fig. 9) şi ceramica
lucrată cu mîna (Pl. III, VI şi fig. 8 şi 10). Proporţia dintre cele două cate~orii variază dar în general raportul este aproximativ egal. In schimb vasele
lucrate cu mîna ce au putut fi întregite, sînt mai numeroase decît cele
lucra~e la roată, din care nu dispunem decît de 2 forme întregi (fig. 9
şi Pl. I fig. 2). Lutului din care au fost confecţionate vasele din ambele
categorii. i s-a adăogat nisip cu m.·ca, pietricele albe şi cioburi pisate. Cantitate.J lor în pastă variază, dar se remarcă faptul că în timp ce olăria
lu·craU1 la roată, conţine nisip şi pietricele în cantitate mai mare, olăria
lucrat{! cu n1îna conţine o cantitate mai mare de cioburi pisate. Din variaţia
şi cantitatea degresanţilor în pastă, reies două aspecte ale ceramicei, con-
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statate 1n amîndouă categoriil . Una mai aspră la p~păit şi mai compactă,
prez ntînd o rezistenţă mai mare şi alta mai puţin rezistentă, suprafaţa
vaselor avînd o oar car catjfelare. Toată ceramica a fost arsă la ro u
cărăn1iziu sau galbe n cărămiziu , arder a fiind în genere destul de bună.
O r dusă cantitat d fragmente arată un miez rămas negru şi o mai
r dusă cantitate pare să fi fost iniţial cenuşie. În tehnica de lucru, fie cu

®

Fig.

19.

Vase borcan de lut lucrate cu mîna

roata fie ~u mîna, se observă vase cu pereţii şi fundul subţiri şi vase
cu p ereţii şi fundul gros. !n repertoriul formeiLo~ se disting , în categoria
ceramicii lucrată la roată : oala fără toarte cu fundul mai îngust decît gura
(fig . 9) oala scundă cu fundul şi gura egale (Pl. I , fig. 2) , şi chiupul pîntecos. Cîteva fragmente ne indică şi pr-ezenţa vasului de p~oiVizie, cu buza
lată , teşită . La toate aceste forme elementul cel mai variat îl constituie
buza. O gamă întreagă de fragmente ne arată în genere pe ntiru cerami·c a
mai fină cu p ereţii su bţiri , o buză scundă răsfrîntă în afară cu extremitatea
îngro ată şi teşită orizontal sau oblic în secţiune rectangulară ori faţeta ta
în secţiune triunghiulară ; o buză înaltă dreap tă, căzînd vertical pe pereţi
sau uşor evazată, avînd în interio~ o şănţuire mai mult sau mai puţin aocentuată . (Pl. I : II, IV, V) , etc. La vasele cu per-eţii groşi această varietate scade.
Obişnuit, buza este mai înaltă şi întoarsă în afară sau numai aplecată.
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Extremitatea este de obicei uşor îngroş&tă şi rotunjită (Pl. V, fig. 4, 7, 8, 9).
Pe fund şi la partea inferioară vasele cu pereţii groşi au în interior puternic imprimate, q.rmele largi de la roată, care uneori formează, în
centru, un umbo sau un cerc adîncit. La exterior, pe fund, în multe cazuri
se observă, urma desprinderilor de pe roată, sub forma unor cercuri concentrice, linii paralele sau a unor elipse ce se subţiază şi se unesc într-un
punct pe n1arginea vasului (Pl. II, fig. 6). Decorul obişnuit în ceramka
lL~crată cu roata este linia adîncită, mai mult sau mai puţin, care înconjură
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de obicei umărul vasului sau partea superioară a pîntecelui, fiind dispusă
în unul sau mai multe grupuri. (Pl. 1, fig. 1, 2, 4 ; Pl. II, fig. 1, 2, 3 ; Pl. IV,
fig. 1, 5 ; Pl. V, fig. 3, 10). În două cazuri, liniile adînci te, care obişnuit sînt
imprimate în cursul lucrului la roată, au fost trasate stîngaci cu mîna.
Linia în val dublu sau triplu însoţită uneori de o zonă de linii adîncite,
este şi ea prezentă ca decor pe vasele lucrate la roată, de obicei pe umăr.
(Pl. 1, fig. 5 ; Pl. II, fig. 7 ; Pl. V, fig. 1, 2, 5).
Toată olăria lucrată la roată arată o puternică influenţă romana-bizantină, în care poate singurul lucru specific, îl constituie calitatea materiei prime din care a fost lucrată. Ca forme şi decor se pot observa unele
analogii cu ceramica cenuşie şi roşie de la Moreşti, datată acolo în
sec. VI 1).
Din categoria ceramidi lucrată cu mîna, s-au putut stabili următoa
rele forme : vasul-borcan, chiupul pîntecos cu buza arcuită în afară !jii
aşa numita tipsie, de formă rotundă, prezentă prin două variante :
una cu n1arginile înălţate şi bine conturate, alta în forma unui disc cu
marginile uşor îngroşate. Două fragmente provin unul de la un pahar de
formă tronconică cu buza marcată doar printr-un şir de impresiuni
neregulate la exterior, rezultate din apăsarea cu degetul în timpul modelării ei, şi altul de la un capac cu buton cilindric.
Vasul borcan foarte numeros în aşezare, deşi în general are un aspect
uniform, luat fiecare în parte, arată numeroase variante. Dintre aceste<-l
de~prindem : vasul-borcan bine modelat, svelt, cu pereţii relativ subţiri,
buza înaltă, nple·cată în afară, teşită drept sau oblic şi cu pîntecele avînd
o bombare alungilă (fig. 10 : 1, 4, 5, 7) ; vasul borcan modelat rudimentar,
mai s·cund, cu umărul desvoltat, pîntecele un1flat, fundul foarte gros şi
înălţat, şi cu buza înaltă răsfrîntă în afară (fig. 8 ; fig. 10 : 2 ; Pl. VI,
fig. 1, 2, 7) ; vasul-borcan tot rudimentar modelat cu buza scurtă uneori
dreaptă sau uşor apleocată în afară, alteori răsfrîntă, întotdeauna terminaU.
prin subţiere, avînd două variante : cu umărul dezvoltat de la care pereţii
se coboară oblic spre fund (Pl. III, fig. 2) şi o varianta cu pîntecele bombat,
avînd linia de maximă lărgime la partea superioară (Pl. III, fig. 4). O ser:e
întreagă de funduri şi buze de vase-borcane arată variaţiuni numeroase
asupra cărora nu mai stăruim. Remarcăm doar vasul din fig. 10 : 6 care
se deosebeşte ca formă de restul vaselor-borcane, dar care fiind mult
deformat, nu ne vom opri deo·camdată asupra lui.
O variaţie se observă la acest fel de recipiente şi în felul cum sînt
modelate. Cele mai multe au fost lucrate prin simpla apăsare a paslei cu
degetele, care se observă în interiorul vaselor prin adîncituri neregulate
în pastă. La exî..erior, olarul a netezit suprafaţa de obicei acoperind cioburile şi pietricele cu un strat subţire de făţuială. Alteori 1nsă pietricelele sau
cioburile apar în relief pe suprafaţa vasului. Unele vase arată o netezire
cu o lopăţ;că de lemn care şi-a lăsat urmele prin striuri mai mărunte sau
mai largi, neregulate. În fine o altă formă de a lucra vasele mai rar întîlnită la Străuleşti, este aceea în care olarul a netezit pasta de sus în jos pe o
linie continuă, astfel că a rezultat un fel de caneluri care de obicei se
observă în interiorul vaselor ; într-un singur caz ele acoperă şi în1) Informaţie primită

de la Vlad Zirra, care a
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treaga suprafaţă exterioară. Mai amintim de vasul borcan cu fundul foarte
înalt şi gros care arată o faţetare a suprafeţei exterioare (fig. 8).
Decorul pe vasele borcan lucrate cu mîna este destul de rar întîlnit
dar v&riat. Motivele decorative, întotdeauna incizate sînt : crestături
neregulate, paralele sau în unghi pe buză (Pl. III, fig. 2, 3) ; valul simplu
sau dublu pe partea superioară a recipientului (într-un singur caz el se
află şi pe buză la exterior) (Pl. III, fig. 1, 4) şi crucea cu două variante 1 ),
După cum am spus mai sus, în aşezarea de la Străuleşti, fie în interiorul locuinţelor cu cuptoare în potcoavă, fie în afara lor, apar unele
elemente care nu-şi pot găsi - deocamdată- decît o înţelegere ipotetică.
Din locuinţa B 11, a cărei contur nu s-a putut prinde, deoarece o
viroagă adîncă 1-a suprimat, nu a mai rămas decît obişnuitul morman de
cioburi şi pămînt care desemna cuptorrul. După degajarea lui, s-a constatat
că din cuptorul în potcoavă, s-a păstrat partea inferioară a pereţilor şi
vatra. În interior s-a aflat pămînt, bucăţi de chirpic probabil de la cuptor
şi două fragmente de vase, unul lucrat cu mîna de tipul borcan şi altul
avînd forma unui chiup pîntecos cu buza lată, teşită. Deasupra cuptorului
se aşterneau trei lipituri de vetre succesive. Intre vatra cuptorului în
potcoavă şi prima vatră care se rezema de pereţii cuptorului era o distanţă
de 0,15 m. Unna la 0,04 m a doua refacere iar la 0,03 m a treia refacere.
Desigur că cele trei vetre de deasupra cuptorului reprezintă refaceri în
cadrul unei aceleiaşi locuiri. Dar credem că după părăsirea cuptorului în
potcoavă şi pînă la refacerea lui primă, a existat un timp în care locuinţa
a fost părăsită. Este de adăogat că şi deasupra vetrei celei mai noi s-au
găsit fragmente ceramice care erau împrăştiate pe o distanţă destul de
mare şi în jur.
Din locuinţa 12 B n-au mai rămas decît resturile a două vetre adiacer~te cure au fost secţionate şi în adîncime de săpătura ocazională. Una
arată un contur oval, alta un contur mai mult rectangular. Pe ambele vetre
s-au găsit împrăştiate fragmente ceramice. Probabil că după uzarea unuia
d1n cuptoare s-a refăcut un altul alături. O atare situaţie s-a găsit in
locuinţele de la l\t1ilitari şi Căţelu Nou. Lipsa oricărui alt indiciu nu ne îngăduie să venjm cu n1ai multe precizări.
În locuinţa B 16, întîlnim o situaţie unică în cursul lucrărilor de salvare. Cu ocazia săpării şanţului IV, la minus 0,70 m adîncime s-a surprins un contur trapezoidal, în care pămîntul pigmentat cu fărîme de
chirpk ars şi cărbune se detaşa din pămîntul galben cu infiltraţii - pă
mîntul viu. Adîncindu-se săpătura în acest contur, la 0,95 m s-a dat de
o groapă conţinînd păn1înt intens înegrit cu fărîme de chirpic ars şi bucă
ţele mici de cărbune. La 1 m adîncime a apărut o groapă mai mică cu o
umplutură formată exclusiv din cărbune şi fărîme de chirpic ars, adîncă
de 0,10 m. S-a deschis o casetă pe latura sudică a şanţului şi s-a dat de un
cuptor de formă rotundă cu gura spre nord-vest, avînd în faţa gurii
groapa cu cărbune şi chirpic ars intîlnită în şanţ. Vatra cuptorului, bine
păstrată, avea o făţuială cenuşie urmată de o pătură de pămînt înroşit
groasă de 0,02 m. Din cupoJa cuptorului, de formă sferică turtită, nu s-a
mai păstrat decît o foarte subţire crustă de pămînt foarte sfărămicios,
1) Vase cu astfel de semne incizate sînt prezente aproape în toate aşezările
contemporane, v. şi D. V. Rosetti, "Siedlungen der Keiserzeit: .. ", p. 210, fig. 5/4.
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înroşit. În cuptor nu s-a găsit nici un fel de material. De asemeni a apărut
casetă conturul în continuare a gropii cuptorului, care astfel împlinită avea forma de pară (fig. 11). Pe latura de nord a şanţului în cursul lucrărilor de degajare, într-un dîmb de pămînt cruţat de săpătura ocazională,
a apărut cuptorul cu vatra în formă de potcoavă, avind jumătatea inferioară a pereţilor păstrată. In interiorul cuptorului se alla, în afară de un

în

Fig. 13. Cuptorul

locuinţei

vas întreg lucrat cu mîna, plin cu

A 3, cu vatra

adiacentă

pămînt,

o cantitate mare de cioburi şi
păpuşi din lut. Cuptorul în potcoavă era orientat nord-vest sud-est cu gura
spre sud-est, iar cuptorul de vis-a-vis avea orientarea sud-est nord-vest,
avînd cum am spus gura spre nord-vest. Ele sînt aşezate la o distanţă de
trei metri unul de altul. Atît cuptorul cît şi locuinţa au întrebuinţat a·celaş
spaţiu pentru gropile lor respective. Că ele au funcţionat simultan sau nu,
nu putem preciza. Avînd în vedere însă conturul lărgit din şanţ, care s-a
diferenţiat din solul viu la - 0,70 m de nivelul de călcare ; faptul că în
cvprinsul conturului la această adîncime nu s-a observat nici un contur
de groapă ; faptul că în cuptorul în potcoavă s-a găsit mult material, printre care şi un vas întreg, ceea ce arată că acesta a rămas aşa din momentul
în care locuinţa a fost părăsită precum şi uzura calotei cuptorului rotund,
toate acestea ne îndreptăţesc a presupune că locuinţa s-a aşternut peste
groapa cuptorului rotund şi deci este mai nouă decît cuptorul rotund cu
groapă. în acest caz cuptorul rotund este o amenajare în aer liber, de felul
-cuptoarelor rotunde scunde, care au fost descoperite la Militari - Cîmpul
Boja, în anul 1958. Acolo este vorba de un complex de trei cuptoare în aer
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liber, dintre care două alăturate, identice cu cuptorul nostru 1). La punctul
Măicăneşti vecin, depe botul de deal s-au găsit resturile unui cuptor ce
deasemeni nu pare să fi aparţinut unei locuinţe. Nu este însă exdusă, cum
am n1ai spus, o întrebuinţare simultană a celor două cuptoare, în cadcul
lo·cuinţei B 16, ele presupunînd în acest caz două funcţii deosebite : unul
pentru preparat hrana şi altul pentru copt piinea.
Din locuinţa B 13, situată pe latura nordică a şanţului IV B într-o
suprafaţă decapitată între 0,75 m şi - 0,95 m de la pămintul actual de
călcare, nu s-au mai păstrat decît două aglomerări de fragmente ceramice
şi bucăţi de chirpic, cuprinse într-un contur pătrat (dim. 4/4) format din
pămînt răvăşit, care se detaşa din pămîntul galben cu infiltraţii prin aceea
că era uşor umbrit şi pigmentat cu rare bu-căţele de chirpic ars. Cele două
aglomerări formau două dîmburi cruţate, înălţate cu 0,15 m faţă de adîncimea suprafeţei. După degajarea suprafeţei de restul pămîntului rămas
din săpătura ocazională, la 0,96 m adîncime faţă de solul actual s-a putut
observa bine, conturul unei gropi în formă ovală, cu partea din spre
sud-est mai bombată, care se situa perfect în conturul pătrat. Groapa s-a
adîncit cu 0,85 m de la nivelul de la care a pornit. In umplutura gropii
se deosebeşte o parte puternic înegrită de cărbune, conţinînd fragmente
ceramice, bucăţi de chirpic şi cărbune, restul fiind alcătuit dintr-un pămînt
lutos galben cu mult calcar murdar care pare a proveni din stratul al 4-lea
pe care l-am distins în stratigrafia lunc.;i şi unde nu mai apare nki un fel
de material arheologic. Doar la fundul gropii s-a dat de o lentilă care conţinea un pămînt putern:c înegrit şi bucăţi de chirpk. Ce rost a avut această
groapă în cadrul aşezării este greu de spus. Adîncimea ei considerabilă ne
face să nu o putem considera groapa unui cuptor de felul celui din B 16.
Totuşi situaţia este s:milară, avind în vedere şi resturile locuinţei aflate în
partea de nord-est a gropii.
În vecinătatea locuinţei 8 A se afla un rest de lipitură de vatră pe
pat de pietriş alb care însă nu a mai putut fi ancorată de vreun contur,
ea apărînd doar ca o crustă de pămînt înroşit, la 2 m de locuinţa 8 A,
spre nord.
În locuinţa 3 A, cuptorul, înainte de golirea lui, avea ca şi la celelalte locuinţe cu cuptor în potcoavă, aspectul unui morman mare de fragmente ceramice prinse în bucăţi sau piese întregi de păpuşi din lut amestecate cu pămînt, în care cuptorul n;ci nu se ve::iea. Dup3. ridi·carea unei
cantităţi destul de mare de fragmente ceramice şi mai ales de păpu5i de
lut de dimensiuni considerabile, a apărut conturul in pot.coavă a cuptorului, iar pe latura lui estică, un rest de l"pitură de vatră (fig. 12 şi 13).
Golindu-se complet cuptorul în potcoavă, ai cărui pereţi se păstraseră pină
Este interesant de arătat că la Militari - Cîmpul Boja, în anul 1958, s-a
un complex de trei cuptoar~ de acelaşi tip cu cuptorul rotund din B. 14. Unul
din cuptoare suprapune altul pe o mică porţiune şi este alăturat celui de al tre lea.
In imediata aprop ere, s-a dat de o locuinţă cu cuptor în potcoavă. Locuinţa este de
tipul celor din luncă. Deci a!ci avem de aface cu cuptoare rotunde situate în a[ara
locuinţei cu cuptor în potcoavă. Din păcate, raportul cronologic dintre complexul de
cuptoare şi locuinţa cu cuptor în potcoavă nu a putut fi prins. Ambele amcnajări
erau situate chiar în marginea terasei Dîmbov.ţei, aşa încît ele au fost parţ"al d:struse.
pc de o parte, de surparea inev. ta bilă a mal ului d:nspre drum, wr pc de alta, numeroasele intervenţii moderne şi faptul că terenul era în pantă., au pricinuit acolo o
alunecare de straturi, în care nu s-a putut prinde nici o situaţie.
1)

găsit
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la 0,20 m înălţime, s-au putut constata următoarele : cuptorul în potcoavă
era a~ezat pe pămînt cruţat cu 0,10 m mai sus de nivelul de căkare din
locuinţă. La nivelul pereţilor se afla restul de vatră adiacentă cuptorului
care la rîndul său stă pe un postament de pămînt cruţat. Vatra este
groasă de aproape 0,8 m, are tot o lipitură cenuşie dar este mult uzată

1

s
-~-·-

1

Flanşa

I. Vas

şi

fragmente ceramice lucrate la roata repede
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şi crăpată. La prima vedere se părea clar că restul de lipitură reprezenta
o vatră mai veche, care a fost spartă de cuptorul în potcoavă mai nou,
a cărui vatră şi o parte din pereţii laterali se păstrau foarte bine. Deoarece
însă distrugerea părţii superioare a pereţilor cuptorului s-a făcut chiar
pe linia orizontală a vetrei adiacente, mai poate stărui indoiala dacă nu
cumva peste cuptorul în potcoavă scos din uz s-a aşternut cealaltă vatră
care 1-a acoperit. După părăsirea locuinţei, cu timpul, vatra s-a prăbuşit,
căzînd în cuptorul
Dacă ne rapo['tă1n

mai vechi împreună cu materialele ce se aflau pe ea.
la cazul cuptorului B 11 unde am văzut cele trei refaceri deasupra cuptorului în potcoavă constatate sigur şi la cazul cuptorului locuinţei A 2 unde la fel ca în B 11 - s-a găsit o lipitură de vatră
"in situ" chiar în interiorul cuptorului în potcoavă, desigur că trebuie
să adn1item şi în cazul locuinţei A 3, vechimea cuptorului în potcoavă.
În complexul A 1, avem de aface cu o vatră rotundă (diam. 1,15 m),
perfect orizontală, frumos .făţuită, avînd o crustă calcinată iar restul
pămînt înroşit (grosimea vetrei - 0,3-0,4 m). Gura pare să fi fost spre sudest. Un rest de groapă ovală porneşte de la vatră iar la capătul opus, spre
est, la 3 m se află o altă lipitură de vatră cu pietriş din care se mai păs
trează foarte puţin. Restul de groapă conţine pămînt puternic înnegrit de
cărbune şi fragmente mici de chirpie ars şi se adînceşte faţă de cele
2 vetre cu 0,20 m (fig. 12). Situaţia aici pare a fi similară cu cea din
B 16, adică o locuinţă şi un cuptor rotund care au întrebuinţat acelaşi
spaţiu pentru gropile lor. Nici aici nu a putut fi prins mai clar raportul
dintre cele două amenajări.
În grupul celor patru locuinţe din suprafaţa C o situaţie mai clară
în ce priveşte raportul dinti·e ele, pare să prezinte locuinţa C 17 şi 18.
Locuinţa C 17, a cărei cuptor a fost observat în malul săpăturii ocazionale,
are forma aproape pătrată (3,20/3,10) din care una din laturi, cea opusă
cuptorului, este mai 1nică. Are colţurile rotunjite şi se adînceşte
cu 0,50 m în pămîntul galben cu infiltraţii. In colţul de nord-est, în
interior, se afla cuptorul. Acesta era acoperit ca de obicei de pămînt
amestecat cu cioburi, păpuşi de lut întregi şi fragmentare, bucăţi de riş
niţă din rocă vukanică ce forma un morman înalt de 0,50 m (fig. 76). Pe
latura de vest, cea opusă cuptorului, s-a dat de o vatră, din care se mai
păstra o mică porţiune. O parte din contur (colţul de sud-est), fragmente
de vase lucrate la roată, păpuşi de lut şi bucăţi din lipitura vetrei alcătuiau
singurele resturi din locuinţa 18. Aceasta se afla cu 0,20 m mai sus decit
locuinţa C 17 şi de aceea a fost distrusă aproape în întregime de săpă
tura ocazională. Totuşi s-a putut observa că restul din vatra locuinţei
C 18 suprapunea pe o foarte mică porţiune, latura vestică a locuinţei C 17
şi deci este mai nouă.
Tot în suprafaţa C, la 2 m de cuptorul în potcoavă C 19 s-au mai prins
urmele unei vetre foarte uzate, care avea în lipitura de pămînt înroşit
pietricele albe de rîu. Intre cuptorul C 19 şi această vatră, un rest de
groapă cu pămînt înnegrit de cărbune şi conţinînd fărîmituri de chirpic
ars pare a reedita situaţia din B 16 şi A 1.

* **
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înregistrate în cursul săpăturilor de salvare de la
Străuleşti şi redate pe larg în raportul de faţă, credem că putem trage
cîteva concluzii care, unele din ele, în stadiul actual al cer-cetărilor, au
doar cara-cterul de ipoteză de lucru.
Aşezarea de la Străuleşt~-Lunca face parte din categoria aşezărilor
de tip silişte, situate pe malul unei ape curgătoare. In cadrul acestei
Din

observaţiile

Planşa

II. Fragmente ceramice lucrate la roata repede

aşezan

se întîlnesc bordeie puţin adîncite în pămînt, caracterizate prin
cuptoare în formă de potcoavă, care apar ca nişte mormane de
pămînt amestecat cu cioburi de vase, păpuşi de lut întregi şi fragmente. Fără îndoială că nucleul aşezărli se afla în suprafeţele A B,
unde s-au găsit resturile celor 15 locuinţe. Că ea se întindea şi spre est
ne-a arătat locuinţa 9 din şanţul V. Dar faptul că spre nord în şanţul V
ca şi în suprafaţa B şi C, urmele ei se răresc ne face s.ă credem că aşezarea
s-a situat mai cu seamt. în vecinătatea rîului. Prezenţa celor 4 locuinţe
din suprafaţa C, ridică problema dacă avem de-aface cu continuarea
aşezării spre est, cel puţin pînă la acel punct, sau dacă nu cumva este
vorba de pi. . curi de locuinţe răzleţe. lnclinăm a crede în ipoteza a doua,
întruc1t în spaţiul răscolit al suprafeţei C, pe o distanţă de 53 m nu a mai
aparut nici un rest de locuinţe sau alte urme. Ipoteza existenţei unor
7 -

c.

2953
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grupări de locuinţe îşi găseşte sprijinul Şl 1n descoperirea urmelor din
aceeaşi epocă, situate la punctul Măicăneşti de pe terasa a doua a Colentinei, la o distanţă apreciabilă spre vest.
Prezenţa a două tipuri de cuptoare, suprapunerea unora din locuinţe
şi chiar unele refaceri ale cuptoarelor şi părăsirea altora, la care se adaugă
conslatarea unor grupări de locuinţe precum şi deosebiri, încă neclare dar
sesizate în ceramica găsită în aşezare, ne îndreptăţes·c, credem, a afirma
că aşezarea prefeudală de la Străuleşti a fost locuită în două sau chiar
mai multe etape. Rămîne însă ca în viitor să putem preciza, dacă aceste
etape marchează fazele unei evoluţii în cadrul culturii materiale a populaţiei de la Străuleşti sau sînt numai refaceri de locuinţe în urma unei
părăsiri de scurtă durată a aşezării. Ultima ipoteză, în condiţiile de viaţă
a populaţiilor din fosta Dacie, perioadă de frămîntări pe plan istorie şi
social, ne pare a fi cea mai susţinută. Iar aspectul cuptoarelor în potcoavă
ce apar totdeauna, cum am văzut, acoperite de un morman de pămînt
~n care se află de-a valma fragmente de vase, păpuşi de lut şi materiale
de construcţie, lăsînd impresia că au fost special acoperite în vederea
unei reveniri şi reîntrebuinţări a lor, vin să întărească această ipoteză.

*

* *

Aşezarea

de la Străuleşti se situează în etapa a doua de trecere la
feudalism, timp în care triburile slave au pătruns şi s-au stabilit pe teritoriul fostei Dacii.
în spaţiul dintre Carpaţi, Dunăre şi Olt - cea mai importantă descoperire din această etapă este cimitirul slav de incineraţie de la Sărata
Monteoru 1 ) care, prin prezenţa fibulelor digitate şi a materialului eeramic, incontestabil înrudit cu tipul Praga, a făcut ca necropola să fie atribuită slavilor, iar în tin1p să fie situată în sec. VII.
în Moldova, la Suceava, Hlincea şi Spinoasa, s-a putut urmări prezenţa slavHor în cursul sec. VI-IX pe baza aşezărilor descoperite.
Pe teritoriul oraşului Bucureşti, descoperirile datînd din această etapă,
a II--a de trecere la feudalism, sînt numeroase. La Ciurel, Mihai Vodă,
str. Sf. Ion Nou, Fundeni, Dămăroaia, Lacul Tei, Militari, Căţelu Nou.
Străuleşti au apărut aşezări care, împreună cu acelea de la Ipoteşti şi
Cîndeşti, s-au dovedit a face parte dintr-un singur grup cultural, care
în ultimul timp, a căpătat denumirea de cultura Ciurel 2 ). Dat fiind că
descoperirile aparţinînd culturii Ciurel, deşi numeroase, nu au oferit elemente precise cercetătorii au ezitat în concluziile lor, cu pnVlre
la apartenenţa etnică şi la o mai restrînsă datare a culturii Ciurel,
precun1 şi la stabilirea unor eventuale faze în cuprinsul acestei culturi,
deşi din numeroasele des.coperiri, s-a constatat că grupul cultural Ciurel
cuprinde aspecte diferite.
In raza oraşului Bucureşti, cercetătorul D. V. Rosetti 3 ) a fost primul
care a datat descoperirile de tip Ciurel de la Dămăroaia şi Lacul
1) 1. Nestor şi E. Zaharia, "Săpăturile de la Sărata Monteoru", în Materiale V,
1959, p. 511-517 ; VI, 1959, p. 509-514 şi VII, 1961, p. 513-515.
2) S. Morintz, "Săpăturile de pe dealul Ciurel", Materiale VII, 1960, p. 662.
:1) D. V.
Rosetti, "Siedlungen der Keiserzeit ... ", p. 207-213 şi Bucureştii de
odinioară în lumina cero2tărilor arheologice, E.S., 1959, p. 33. ·
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Tei, pe baza unei fibule digitate, în sec. VI. Mai tîrziu, cercetătorul
S. Morintz, după ce împreună cu P. Diaconu 1), a opinat datarea roate~
rialului de la Mihai Vodă, în sec. XII-XIII, revine şi în lumina
descoperirilor de la Ciurel 2 ), datează cultura Ciurel între sec. VI-VIII,
emiţind şi părerea existenţei a două faze de evoJuţie în cuprinsul aspectului de la Ciurel.
In cadrul culturii materiale de tip Ciurel, aşezarea de la Străuleşti Lunea pare a se apropia mai mult de aspectul din aşezarea de la Căţelu
Nou 3 ). În ce priveşte însă aşezarea de la Căţelu Nou, există o deosebire
evidentă, prin aceea că ceramica lucrată la roată arată o proporţie foarte
redusă în comparaţje cu cea de la Străuleşti. Intr-o şedinţă de referate
o~ a avut loc în primăvara 1961 "), Valeriu Leahu datează aşezarea de
la Căţelu Nou în sec. VI-VII 5 ). Cu ocazia aceleiaşi şedinţe am arătat
că aşezarea de la Străuleşti aparţine populaţiei localnice din fosta Dade
şi se încadrează într-o perioadă pe care o situam în a doua jumătate a
sec. VI şi în cursul sec. VII. Spuneam atunci că în olăria de la Străuleşti
reies evidente două trăsături esenţiale. Olăria lucrată la roata perfecţionată,
găsită într-o proporţie aproape egală cu olăria lucrată cu mîna, vădeşte
o puternică influenţă romano-bizantină. Olăria lucrată cu mîna, arată
o aprop1ere în ce priveşte forma şi modul de lucru cu unele vase din
cimitirul de incineraţie slav de la Sărata Monteoru şi din aşezările slave
de la Suceava (Sipot şi Drumul Naţional) 6 ). Avînd în vedere că olăria
lucrată la roată, la acea dată, nu putea aparţine decît unei populaţii
localnice, prin aceasta înţelegînd o populaţie a cărei cultură materială
evolua pe de o parte pe bazele tradiţionale ale sec. III-IV din fosta Dacie
iar pe de alta pe elemente primite din lumea bizantină şi avînd în
vedere că un contact slav în cultura materială a localnicilor nu putea să
se facă simţit decît cel mai devreme în a doua jumătate a sec. VI, secol
în care scriitorii antid pomenesc de prezenţa slavilor la Dunăre, prin
forţa lucrurilor nu puteam data aşezarea de la Străuleşti-Lunca mai jos.
Ulterior, Vlad Zirra 1) reluînd problema culturii Ciurel şi cunoscînd
materialele atît din aşezările bucureştene cît şi cele de la Ipoteşti şi Cîndeşti, stabileşte următorea clasificare cronologică în cuprinsul culturii
Ciurel, : cea mai veche fază ar fi după autorul citat, aceea întîlnită în
aşezarea de la Străuleşti pe care o consideră contemporană cu aşe~
S. Morintz şi Gh. Cantacuzino, "Sectorul Mihai Vodă". (Bucureşti. Rezultatele săpăturilor arh~ologice şi ale cercetărilor istorice din anul 1953. Bucureşti.
Ed. Acad. R.P.R., p. 65) şi P. Diaconu, "Observaţii asupra ceramicei din sec. XII-XIII
de pe teritariul oraşului Bucureşti", în SCIV, IX, 2, 1958, p. 451-458.
2) S. Morintz, op. cit.
:J) V.
Leahu, "Ra]Jort asupra săpătw·ilor arheologice de la Căţelu-Nou" 1960,
(în volumul de faţă).
"> Şedinţa de referate privind săpăturile arheologice executate în anul 1960
de către Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti.
s) Autorul referatului înclina atunci mai curînd spre limita de sus, nerespingînd chiar posibilitatea unei urcări a ei în sec. VIII.
fi) Parte din materialul din necropola de la Sărata Monteoru l-am putut vedea
datorită bunăvoinţei prof. I. Nestor. Pentru materialul din Moldova, cf. M.D. Matei :
Contribuţii la cunoaşterea ceramicii slave de la Suceava, în SCIV, X, 2, 1959,
p. 409-439.
1) Vlad
Zirra "Contribuţii la problema permanenţei şi continuităţii populaţiei
autohtone p(' teritoriul Bucureştilor şi în regiune (a doua jumătate a sec. 1II e.n.)'·.
Comunicare prezentată la sesiunea pe ţară a arheologilor din R.P.R., mai 1961.
1)
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zarea de la Ipoteşti. Bazat pe caracterul şi cantitatea mare a ceranucn
lucrate la roată, el plasează aşezarea de la Străuleşti în a doua jumătate
a sec. V - prima jumătate a sec. VI, urmată de aşezarea de la Militari,
Căţelu Nou şi Ciurel, în sec. VI, cea mai nouă dintre acestea fiind aşe
zarea de la Ciurel. In ce priveşte apartenenţa etnică a grupului Ciurel,
Vlad Zirra îl consideră propriu populaţiilor localnice, asemănările
cu ceramica slavă în forma şi tehni_ca vaselor lucrate cu mîna,
atribuindu-le tocmai manifestărilor localnice în cultura populaţiilor slave.
De sigur că, admiţînd această ipoteză ca valabilă, datarea aşezar11
de la Străuleşti poate fi coborîtă în a doua jumătate a se2. V şi chiar
mai jos, adică într-o etapă preslavă a perioadei de trecere la feudalism. Totuşi unele vaE:e lucrate cu mîna din cimitirul de la Sărata
lVIont€OTU şi de la Suceava (Sipot şi Drumul Naţional), arată o asemănare
evidentă cu cea mai n1are parle din olăria lucrata cu mîna ne la Străuleşti.
Chiar dacă admitell). că aceste vase de la Monteoru şi din Moldova rep~~e
zintă ceramka localnică, ele se datează, prin însăşi prezenţa lor acolo
în sec. VI-VII.
În consecinţă, în stadiul actual al ipotezelor, menţinem datarea
elin referatul asupra săpăturilor de la Străul.eşii, dar vedem r:o-;ibilă, tot cu caracter de ipoteză, acea inversiune de influenţă pe care o
preconizează Vlad Zirra. Rămîne ca studierea temeinică a materialului
aparţinînd culturii Ciurel, pr·ecum şi săpălul'il~ care vor continua în campaniile viitoare, să aducă precizările atît de necesare în stadiul actual al
cercetărilor referitoare la perioada de treoere la feudalism pe teritoriul
ţării noastre.
MARGARETA CONSTANTINIU

Sectorul Alba
Pe terenul G.A.S. Mogoşoaia, secţia Alba, aflat la nord-est de Unitatea 20 a I.M.C. "Ceramica", pe malul stîng al rîului Colentina, au fost
semnalate în anul 1915H fragmente de vase datînd din perioada de formare
a poporului romîn.
Cercetările de suprafaţă întJ"eprinse pe întreaga zonă au dovedit
că urmele acestei culturi materiale se află răspîndite pe o întind2re de
cea. 5 ha, ocupînd atît prima terasă a Coleniinei cît şi lunea joasă a rîului 1).
In toamna anului 1960 a fost efectuat, în această aşezare, un sondaj arheologic. Terenul pe care s-au început cercetările se prezintă ca o terasă joasă, ce urcă într-o pantă uşoară spre şoseaua Băneasa-Străuleşti,
avînd două scunde mamelonări de pămînt. Din şoseaua Băneasa-Străuleşti
se desprinde un drum de ţară care, străbălînd teritoriul acestei aşezări,
se bifurcă în dreptul unui vad, o parte trecînd albia rîului spre Bucureştii
Noi, cealaltă îndreptîndu-se spre locul numit de D. V. Rosetti "La Stejar".
1)

La aceste

cercetări

a participat

şi

Valeriu Leahu.
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Sondajul arheologic a constat dintr-o secţiune trasată în partea de
est a aşezării pe o lungime de 154 metri. Şanţul a avut orientarea nordsud pornind din apropierea zonei mlăştinoase ce mărgineşte cursul apei,
spre şoseaua mai sus amintită (fig. 14).
Sub stratul vegetal recent a fost găsit un pămînt cenuşiu ce conţine materiale arheologice din perioada feudalismului timpuriu. Grosimea
acestui strat atinge în porţiunea de jos a pantei 0,45-0.55 m, subţiindu-se
în capătul de nord al şanţului la 0,20 m. La baza acestui strat au fost
găsite în special în porţiunea de sud a secţiunii, fragmente de vase aparţinînd epocii bronzului, cultura Glina III şi Tei. Acest material a apărut
destul de izolat indicînd, totuşi în apropiere existenţa unor aşezări din
epoca bronzului 1). Sub stratul de pă.mînt cenuşiu urmează solul castaniu,
gros de 0,30-0,40 m - solul viu - şi apoi loessul albicios ce conţine
bogate concreţiuni calcaroase.
Exceptînd o mică porţiune în sectorul de nord al şanţului, unde s-a
afundat groapa unui bordei din sec. al XVIII-lea restul stratului feudal
timpuriu nu a suferit decît în partea superioară, pe alocuri, deranjări
ulterioare.
Şanţul de sondaj a dovedit că acest teritoriu a cunos.cut o relativ
intensă locuire în perioada feudalismului timpuriu. Incă de la începerea
săpăturilor au fost semnalate fragmente de vase, presărate neuniform în
stratul cenuşiu, alături de bucăţi de pămînt ars, cărbune etc. S-a observat
totuşi că materialul arheologk este mai frecvent în partea superioară
a pantei, acolo unde au fost surprinse şi gropile a două bordeie.
Bordeiul I (Bt) avea o formă rectangulară, cu laturile de
2,80 m X 2,60 m (pereţii de sud şi est erau de 2,80 m, iar cei de nord
şi vest de 2,60 m) şi colţurile uşor rotunjite. Pereţii erau săpaţi vertical,
coborînd faţă de nivelul actual l a - 0,82 m iar faţă de nivelul feudal timpuriu cu 0,52 m, fără a păstra urme de căptuşire. In colţul de sud-est
din latura sudică a gropii se crea o treaptă care indica intrarea în bol\dei
(fig. 15). Podeaua amenajată în solul albicios prezenta o slabă ondulaţie,
fiind mai joasă pe latura de sud şi uşor bombată pe centru. Deşi nu
a fost lipită, ea se afla bine tasată, probabil din cauza unei intense
locuiri a borrdeiului. Pe latura de vest a acestei locuinţe au fost semnalate
trei gropi dintre care cea din colţul de nord-vest avea formă de cotlon
săpat în pereţii bordeiului. pînă la adîncimea de 0,23 m, diametru! ei fiind
de 0,30 m. La mijlocul laturii de vest podeaua era spartă de o altă groapă
rotundă cu pereţii drepţi, adînciţi cu 0,25 m care poate fi atribuită .unui
stîlp de lemn. Groapa din colţul de sud-vest, cu diametru! de 0,30 m
avea pereţii albiaţi şi se afunda în pămîntul albicios numai cu 0,07 m.
ln colţul de nord-est al bordeiului a fost descoperit, pe o suprafaţă
de cea. 1 mp, un conglomerat de chirpic, cenuşă şi fragmente de vase,
cărbuni etc. Alunecarea acestui material deosebit de bogat în fragmente
ceramice s-a făcut dinspre colţul bordeiului spre latura de sud. Prin
demontarea acestei prăvălituri au fost degajate resturile unui cuptor
săpat într-un bloc de pămînt castaniu cruţat şi avînd forma de potcoavă
cu diametrele de 0,78 m şi respectiv 0,58 m (fig. 16). Gura cuptoruluj
In urma cercetărilor de suprafaţă efectuate în anul 1960, pe malul stîng
al Colentinei, în dreptul cartierului Dămăroaia, la cea. 500 m de punctul Alba, au
fost descoperite urmele unei bogate aşezări din epoca bronzului cultura Tei.
1)
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se deschide spre sud, la nivelul podelei. Din pereţii laterali ai cuptorului
au mai fost salvate porţiuni înalte de 0,20 m. Vatra cuptorului era
amenajată în pantă, coborînd de la gură spre fund cu cea. 0,08 m.
Suprafaţa ei bine arsă prezenta neregularităţi accentuate.
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1
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Fig. 15. Planul bordeiului 1 Alba
Existenţa unei mari cantităţi de chirpic, gros de 0,04-0,05 m dovedeşte că deasupra cuptorului fusese construită, din pămînt amestecat cu
multe păioase, o gardină cu marginile înalte de 0,10-0,12 m. Pe această
platformă se aflau în momentul prăbuşirii bordeiului numeroase vase din

lut. În faţa gurii cuptorului, alături de latura estică a locuinţei, era săpată
o groapă adîncită faţă de podea cu 0,36 m în care se mai păstrau urme
de cenuşă şi bucăţi de chirpic prăvălite. Această groapă era folosită probabil pentru evacuarea cenuşii din cuptor.
Bordeiul I a fost distrus în urma unui incendiu. Urmele Cl!Cestuia
au fost surprinse în pămîntul de umplutură al gropii ce conţine numeroase bucăţi de cărbune provenite de la nuiele, cu diametru] de 0,020,05 m, bîrne de lemn înguste, material care aparţinea acoperişului
locuinţei. Cu excepţia gropilor mai sus amintite nu au fost găsite şi alte
lăcaşuri care ar putea fi atribuite stîlpilor de susţinere ai acestui acoperiş.
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Confirmîndu-se şi aici observaţiile referitoare la aglomerarea locuinţelor în aşezările feudale timpurii 1), la 5,5 metri de bordeiul 1 a fost
descoperită groapa unui alt bordei de formă rectangulară, cu laturile
de 4,50 X 4,25 m (fig. 17). Pe cînd colţurile de nord-est şi nord-vest erau
puternic rotunjite, celelalte două se închideau în unghiuri aproape drepte.
Săpaţi vertical în stratul castaniu, pereţii acestui bordei nu prezentau

Fig. 16. Cuptorul bordeiului 1

urmele vreunei căptuşeli. Podeaua amenajată în lutul albicios la- 0,97 metri faţă de nivelul de călcare al stratului feudal timpuriu, era orizontală
nelutuită.

In colţul de sud-vest al bordeiului au fost descoperite resturile unui
de fonnă prismoidală, cu pereţii groşi de 0,12 m făcuţi din
pămînt amestecat cu multe păioase. Înălţimea părţii interioare a cuptorului era de 0,40 m iar lăţimea de 0,36 metri. Gura se deschidea spre nord
iar vatra orizontală se afla la acelaşi nivel cu podeaua bordeiului. Deasupra acestui cuptor fusese amenajată o platformă din chirpic, cu marginile înălţate, pe care se mai păstrau fragmente de vase şi bucăţi de
piatră cakaroasă. Prăbuşirea părţii superioare a cuptorului şi a peretelui
din faţă s-a produs în condiţiile izbucnirii unui incendiu care a distrus
întreaga locuinţă. Acest fapt a intervenit in mod brusc, surprinzînd locuitorii bordeiului preocupaţi de pregătirea hranei. In colţul de sud-vest al
cuptor-sobă,

1) Ion Nestor, "Contributions archeologiques au probleme des proto-romains.
La civilisation de Dridu". Dacia N.S. II (1958), nr. 2, pag. 374.
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Intreg acest material a fost acoperit încă din timpul incendiului cu
un strat de pămînt castaniu amestecat cu lentile de lut albicios, gros
de 0,25-0,45 metri. Deasupra acestui pămînt, a cărei provenienţă este greu
de precizat, s-a depus, concomitent cu prăbuşirea acoperişului incendiat,
un strat de pămînt cenuşiu, amestecat cu numeroase resturi de bîrne de
lemn carbonizate, bucăţi de pămînt înroşit şi puţine cioburi (fig. 18).

~1!1D!Offiiîhîlffil~
1 .

~-.' ~-.-,:-

Sol

rrrmn

[]ŢJ

vtll

_

sol cas!arw nederan.;al

~~sol albi['!OS

purlaf

Fig. 18. Profilul bordeielor 2

1

• • • • arsum yl reslun de carbune

t>C«'®) sol raslamu pur/ar
şi

1

Cantitatea mare de bucăţi de cărbune provenite de la bîrne late
de 0,10-0,25 metri şi groase de 0,05-0,07 metri precum şi dispunerea
lor dau posibilitatea presupunerii existenţei unui acoperiş din scînduri
cu pante de scurgere spre est şi vest. Stîlpii de susţinere ai acestui acoperiş
nu au putut fi localizaţi în interiorul gropii. În arderea lui, n1aterialul
lemnos a înroşit pămîntul înconjurător pe porţiuni relativ întinse, distribuite pe întreaga suprafaţă a bordeiului şi mai ales pe latura de sud.
~
La demontarea cuptorului-sobă s-a constatat că la cea. 0,15 m sub
vatra acestuia începe cupola unui alt cuptor (notat C 1) săpat în stratul de
pămînt albicios. Partea din spate a acestui cuptor era puternic rotunjită,
iar gura se prezenta ca un fel de canal scurt. Diametrul longitudinal al
cuptorului era de 0,62 m iar cel latitudinal de 0,58 metri, înălţimea boltei.
la gură fiind de 0,30 metri. Vatra era orizontală fără a prezenta urme de
lipitură. Atît pereţii cît şi vatra erau puternic arşi, dovedind o intensă
folosire a cuptorului. Gura cuptorului C 1 se deschidea spre vest într-o
~roapă adîncă de 0,40 metri, faţă de nivelul podelei, avînd pereţii oblid .
0
. e fundul acestei gropi şi deasupra vetrei cuptorului, în porţiunea ei din
Laţă, se mai păstra un strat de cenuşă amestecată cu bucăţi de lemn carbonizat.
Prezenţa celui de al doilea cuptor în cadrul aceleiaşi locuinţe, situaţie
întîlnită şi într-un bordei feudal timpuriu descoperit în cartierul Bereasca-Ploieşti 1 ) poate fi exphcată fie prin existenţa lui ca un cuptor de
pîine construit anterior locuinţei 2, fie prin atribuirea a două etape de
amenajare a bordeiului respectiv. Faptul că acest cuptor nu este săpat în
stratul castaniu, ci în solul albicios, la adîncime destul de mare faţă de
nivelul de călcare medieval (circa 1,30 m) pare a exdude prima explicaţie.
Considerăm că cea de a doua ipoteză poate fi argumentată mai temeinic,
ţinînd seama de observaţiile stratigrafice făcute asupra părţii de nord
a bordeiului. A apărut concludent faptul că lutul albicios scos cu ocazia
--·----·---

1) Informaţie

V. Teodorescu.
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săpătorii

cuptorului 1 şi depus la cea. 3 metri nord de acesta, a fost tăiat
ulterior de groapa lărgită a locuinţei respective. Existenţa a două etape
de folosire a acestui bordei este dovedită şi de faptul că pămîntul de
umplutură a camerii cuptorului şi a gropii din faţa gurii lui, diferă în
mod evident de stratul inferior de pămînt ce acoperă groapa locuinţei. El
se prezintă ca un pămînt cenuşiu lipsit de lentile de pămînt albicios sau
de resturi de cărbune. Menţinerea într-o stare intactă a cuptorului I precum şi faptul că în pămîntul de umplutură a acestuia nu au fost găsite
urme ale unui incendiu sînt indicii care par a dovedi că prima etapă a
locuinţei II nu s-a sfîrşit printr-o distrugere violentă aşa cum s-a petrecut
la incheierea existenţei celei de a doua etape sau a bordeiului 1. Motivele
acestui proces de locuire oarecum intermitentă, fenomen întîlnit adesea
în aşezările feudale timpurii din cîmpia munteană 1 ) sînt greu de precizat
în stadiul cercetărilor recente de la Alba. Presupunem totuşi că lucrările
de reamenajare a bordeiului II prin lărgirea suprafeţei lui în special pe
laturile de nord şi vest precum şi prin construirea unui cuptor-sobă la
nivelul podelei, au fost întreprinse la un timp relativ scurt după încheierea primei etape.
Sanţul de sondaj efectuat în toamna anului 1960 în această aşezare
a surprins în partea sa de sud resturile a două vetre deschise. Aflate la
adîncimea de -0,30 metri faţă de nivelul actual, în partea superioară a
stratului feudal timpuriu, ele au fost deranjate de săpăturile legumicole
recente. S-au păstrat totuşi suprafeţe rotunde de pămînt înroşit amestecat
cu cărbune şi cioburi. La una din vetre materialul ceramic fiind supus la
o temperatură ridicată, este puternic degradat. Împreună cu fragmentele
de vase la aceste vetre au fost găsite lupe metalice obţinute în urma procesului de prelucrare a minereului de fier 1 ).
Materialul arheologie descoperit în special în jurul cuptoarelor celor
două locuinţe, sau al vetrelor, este aproape în exclusivitate ceramic şi se
poate grupa în două categorii : vase lucrate la roata de mînă dintr-o past§
cu n]sip, avînd pe suprafaţa exterioară ornamente incizate şi vase executate tot la roata de mînă, dintr-o pastă mai bună, fiind decorale prin
tehnica lustruirii.
Tipul de vas din prima categorie îl reprezintă oala fără toartă, cu
umărul rotund uşor înălţat: cu pereţii pîntecului într-o pornire oblică
spre fundul plat. Pasta din care sînt făcute aceste vase conţine ca degresant nisip de diferite mărimi. Se poate observa însă că la majoritatea
recipientelor a f01st folosit nisip cu granule evidente, care dau pereţilor
un aspect aspru. Cu excepţia fragmentelor ceramice descoperite la
vatra II, la restul materialului ceramic pasta ce conţine ca degresant
pietrkele este destul de rară. Apare evident însă faptul că dacă în B 2
circa 1/3 din materialul analizat conţine în pasta sa nisip fin uneori doar
pigmenţi de siliciu la B 1 proporţia este de 1/4, iar la vatra 1 de numai 1/10.
Arderea acestor vase s-a făcut la roşu-cărămiziu, puţine prezentînd o
nuanţă de castaniu închis. La vasele roşii-cărămizii se distinge o categorie
1)

Ion Nestor, op. cit., pag. 374.
Din analiza chimică a acestor lupe rezultă că ele conţin 55,58% fier şi
numai 1,54% oxid de carbon. Certificat nr. 40 din 17 martie 1961 emis de Politeh~
nica Bucureşti.
2)
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Fig. 19. Fragmente de vase din lut, lucrate la
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Fig. 20. Fragmente de vase din lut, lucrate la
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Flg. 21. Fragmente de buze de vase decorate prm incizie

cu ardere incompletă, mijlocul pereţilor vasului rămînînd
cenuşiu. În raport cu stadiul de ardere, materialul ceramic al celor două
bordeie diferă, procentul de oale ij,rse incomplet fiind în B 1 de 26,6°/0 iar
în B 2 de 47%.
Vasele din această categorie descoperite în aşezarea feudală timpurie
de la Alba, au în exclusivitate pereţii groşi (0,8-1,1 cm) neuniformi. Astfel, zona de intersecţie a gîtului cu umărul vasului şi îndeosebi regiunea
inferioară a pereţilor sînt mai îngroşate decît porţiunea pîntecului. Gîtul
de

cerami-că

1
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vasului este scurt iar buza îngroşată adesea prin răsfrîngerea bruscă a
marginii şi alipirea ei în afară (fig. 19/6, 11, fig. 20/3). Foarte rare
au fost oalele cu buza uşor răsfrîntă spre exterior şi teşită oblic
(fig. 21/2). Fundul acestor oale este în exclusivitate plat avînd grosimea mai mică decît partea de jos a pereţilor vasului. Pe suprafaţa fundului, în partea exterioară. se mai păstrează urmele nisipului aşternut
de meşterul olar pe discul roţii.
~
Toate aceste vase ce se pot integra în categoria ceramicii "de
1
tip slav" 1) au suprafaţa exterioară ornată cu incizii orizontale. (Fig.
19/1-11, fig. 20/1-6). Deşi nu s-a reuşit să se întregeaseă complet
nici un exemplar din această categorie, se poate afirma că 4/5 din
suprafaţa vasului sînt acoperite cu acest cîmp de striuri, realizate adesea cu un instrument puţin ascuţit la vîrf.
Marea majoritate a vaselor de la Alba au pe umăr o dungă lată
de 1,2-1,8 cm pe care a fost aplicat un alt motiv decorativ format din
brîu în val, împunsături, linii verticale etc. Cel mai fracvent decor depus
pe această fîşie este acela de brîu de linii în val, adeseori dens întîlnit
la vasel2 din B 1 în procent de cea. 60% iar la ee le din B 2 de cea. 35%.
(fig. 19/3-5, 8-9 ; fig. 20/1 ; 3-4 ; 6). Decorul prin împunsături
c2 redau linii obliee, execut'at cu un instrument cu 5-9 dinţi aplicaţi
perpendicular pe umărul vasului (fig. 21/4) sau linioare mai adîncite
la bază (fig. 19/10) sau grupe de cîte două gropiţe a fost m:U frecvent
în B 2 unde vasele cu aceste n1otive reprezintă 35°/0 evident mai puţin
întîlnit în B 1 (3,3°/0 ) şi complet lipsă la 1naterialul ceramic al celor
două vetre. Extrem de rar a fost întîlnit decorul cu linii re::tlizate din
împunsături suprapus p2 cîmpul de striuri (fig. 19/11 ; fig. 20/5) (2 exemplare în B 2 ) acela de linie în val trasă pe mijlocul vasului pe:ote şen
ţuirile orizontale (fig. 19/7) (un exemplar în B 1) sau motivul format
d;n linii scurte, verticale, aşternute pe un1ărul vasului (fig. 21/1). Unele
din oalele acestei categorii nu prezintă în afară de strirnile orizontale
nid un alt de·cor (fig. 20/2).
Cele mai puternice analogii asupra formelor vaselor şi a de:::orului
lor, se pot fac2 eu materialul cerami.c des·coperit în aşezarea feudală timpurie de la Dridu 2). Totuşi, caracterul general al ornamentic;i vaselor
din ac2astă pericadă face ca unele din nwtivele de:::orative de la Alba să
a.i.bă ac;eD15.nări cu ornamentioca
materi::1lului cerami·c de la Piaţa de
3
5
Flori ), Ciurelli), Capidava ) precum şi cu cel găsit în aşezările din
sudul Dunării.
P2 fundul cîtorva oale de:;;coperite la Alba au fost întîlnite mărci
obţinL~~e atît în relief cît şi prin apăsare. Ele redau în general semne ce
Maria Chişvasi-Comşa, "Contribuţii la cunoaşterea culturii străromîne în
lumina săpăturilor de l2 Blicov". S.C.I.V. an X (1959) nr. 1, pag. 84-85, fig. 21 2a-2b,
1)

fig. 3,'Ia-Ib. B. l\Titrea, Şantierul Arheologic Satu Nou, Materiale VII, pag. 556.
') Ion Nestor şi Eugen:a Zaharia, "Săpăturilc de la Dridu". Materiale V, pag. 550
f;g. 3 '13, 16, 17. Idem Materiale VI, pag. 597 fig. 2/2, 3, 14 ş. a. Ibidem Materiale VII,
pag. 563, fig. 1/1, pag. 565, fig. 2 12.
:l) "Bucureştii de odinioară în lumina cercetărilor arheologice", Ed. St., 1959.
Plansa XXXI/13, 17.
4) Ion Io~aşcu şi colaboratorii, "Şantierul Arheologi~ Bucureşti'', Materiale VII,
pag. 662, fig. 5/1.
5) Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, "Capidava". Ed. Acad. 1958, pag. 180.
Planşa XI/4.
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Fig. 22. Semne pe funduri de oale din lut cu decor prin incizie
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4

Fig. 23. 1. Semn pe fundul unui vas cu decor incizat. 2. Semn pe fundul unui vas cu
decor prin lustru. 3. Vîrf de săgeată Latime descoperit cu ocazia săpăturilor de la Alba
https://biblioteca-digitala.ro

reprezintă cercuri sau forme geometrice rectangulare. Din cele
găsite pe materialul ceramic din B 1 , patru redau motive pe bază

-

5 semne
de cerc :
cerc mic înscriind o cruce, aplicat pe mijlocul fundului ;
cerc mare, pe margini şi cerc mic pe centru, tăiate de o dungă

diagonală;

----1

-~-----1

1

1
1
1

~~
1
1

1

5

__4.

J

Fig. 24. Profile de buze de vase decorate prin lustru

- cerc pe mijlo-c, înscris de două linii tangente şi avînd diametrul
continuat în sens invers tangentelor ;
- cercuri concentrice unite prin linii radiare, cercul mic înscriind, se
pare, o cruce (fig. 22/1).
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Aceste mărci atribuite meşterilor olari, ca semne de garantare a
produselor 1o·r 1), au asemănări cu cele găsite pe vasele de la Dridu 2),
Capidava 3), în cimitirul 2 de lt Satu Nou 4 ), precum şi în aşezările de
la Madara 5), Popina 6 ) şi Preslav 7) din sudul Dunării.
Cea de a doua categorie ceramieă descoperită la Alba este format§. din
vase scunde cu corpul globular sau recipiente sferoidale sau tronconice
de dimensiuni mari. Ceea ce reprezintă o caracteristică a materialului
ceram:e din această aşezare, este procentul ridicat al ceramicii cu de2or
lustruit care reprezintă în bordeiul I cea. 40% din totalul vaselor, iar
în B 2 circa 37%. Pasta din care au fost realizate aceste vase e.ste mai hine
pregătită decît la oalele din prima categorie. Aproximativ 80% din tote1lul
de 20 de forme stabilite în B 1 şi 50% din cele 10 din B 2 sînt executate
dintr-o pastă ce conţine ca degre3ant nisip foarte fin, care permiLe pereţilor vaselor să prezinte suprafeţe netede. Restul ceramicii, rnai abundentă în B 2 , conţine boabe de nisip de diferite mărimi.
Arderea acestor vase este bine făcută, obţinîndu-se nuanţe de roşu
cărămiziu, cenuşiu şi negru. Se constată faptul că pe cînd în B 1 vasek
arse la roşu-cărămiziu reprezintă 75% iar acele cenuşii 10%, în B 2 procentul la aceleaşi nuanţe este de 60% şi respectiv 30%.
Pe cînd pereţii oalelor sînt subţiri, la vasele rnari a·ceştia
ating 0,8-1,5 cm prezentînd îngroşări evidente spre fund. Linia de maxim.ă curbură a pîntecului se află pe mijlo·c sau in registrul superior al
vasului. Unele din recipientele mari au pe umăr toarte mki rotunde
(fig. 25/3, 6 ; fig. 26/1). Majoritatea vaselor au buza îngroşată in afară
în formă de colac, fiind continuată cu un gît scurt (fig. 24/1-6) .•
îngroşarea buzei a fost obţinută prin întoarcerea marginilor şi alipirea
1or în afară. In materialul ceramic din această categorie găsit în B 1 se
află cîteva fragmente de vase sferoidale cu buza înălţată neîngroşF '}
(fig. 25/6). Ţoate exemplarele ceramice din cea de a doua catego:_ie LJ
fundul plat, mult mai subţire decît partea inferioară a pereţilor laterali.
Decorul acestor vase este realizat prin tehnica lustruirii cu vn insl.rument plat, relativ îngust. Sînt executate haşuri în reţea şi f:J.3ck:ole de
benzi verticale sau oblice care adesea se suprapun la c:1.p2te.
(fig. 25/4-7). Dacă în B 1 vasele cu decor în re'~ea (fig. 25/1-3 ;
fig. 27 /1) reprezintă 30% în B 2 , acestea sînt în procent de cea. 5G 0/o

le.

său "Cu privire la semnificaţia mărcilor de ol'],T
din epoca feudală timpurie" cercetătoarea Maria Comşa atribuie ace.~;te semne stă
pînului feudal sub dependenţa căruia se afla meşterul olar. S.C.I.V., XII, 1961.

1) Idem,

pag. 224. In studiul

2, p. 301.
2) Informaţie Eugenia Zaharia.
3) Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, op.

cit., pag. 216, Pl. XXX/I-2.
") B. Mitrea şl N. Anghelescu, "Săpăturile de la Satu Nou", Materiale V.
pag. 539, fig. 3.
5) K. Miiatev, Slovianska Keramika ... Sofia, 1948, pag. 42, fig. 32 A.
6) J. Vîjarova, Sloviano bălgarskoto seliste crai selo Popina Sofia, 1956, pag. 24.
Pl. XIII A.
7) Izvestia Institut... Sofia, 1957, XXI, pag. 274, Pl. II, nr. 12.
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Fig. 25. Vase cu decor prin lustru
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Decorul prin lustru acoperă în exclusivitate jumătatea superioară a pereţilor vasului.
Partea inferioară a ace,stora este lucrată cu mai puţină
atenţie, aplicîndu-i-se în jumătatea de sus incizii orizontale, unele slab
realizate şi pe alocuri suprapuse, pe cînd partea de jos a vasului rămîne
nedecorată.

Din categoria ceramicii cu decor prin lustru, un singur vas găsit în B 1
păstrează pe fund o marcă formată din trei dungi paralele, în relief şi
două linii scurte ce înscriu un unghi ascuţit (fig. 23/2).
V ase le cu decor prin lustru fac parte din acea categorie ceramică a
cărei arie de răspîndire a fost semnalată atît în aşezările şi necropolele
din Dobrogea, Cîmpia Munteană, Transilvania, cît şi în sudul Dunării.
Stadiul cercetărilor întreprinse în aşezarea feudală timpurie de la Alba
nu permite precizarea originii etnice a purtătorilor acestei culturi 1).
Observaţiile făcute în cele două locuinţe au dovedit că vasele scunde
din categoria ceramicii cenuşii erau folosite la prepararea hranei calde.
În ceea ce priveşte vasele mari, sferoidale sau tronconice, considerăm că
rolul lor de recipiente pentru apă propus de prof. Ion Nestor 2 ) este
posibil şi la cele găsite în aşezarea de la punctul Alba. Rămîne totuşi de
prec_=zat, cu ocazia săpăturilor viitoare, problema păstrării acestor vase
în cadrul locuinţei, ţinînd seama de numărul lor mare şi de suprafaţa
relativ restrînsă a gardinilor cuptorului. Am putea avea d~aface în aceste
locuinţe cu unele poliţe amenajate deasupra cuptoarelor.
Cercetările efectuate în toamna anului 1960, deşi au dovedit în mod
neîndoielnic existenţa unei aşezări feudale timpurii pe cursul Colentinei,
nu au putut surprinde elemente suficient de convingătoare în problema
datării acestor monumente arheoJogice. Este neîndoelnic faptul că cele
două bordeie cercetate cu ocazia acestui sondaj nu au funcţionat concomitent, ele reprezentînd probabil două faze de locuire a acestei aşezări.
Deosebirea evidentă a dimensiunilor laturilor bordeie1or a intrărilor lor,
a cuptoarelor şi în deosebi a unor caracteristici ale materialului ceramic,
dovedeşte cu prisosinţă că bordeiul 1 reprezintă o etapă ce diferă de
locuinţa 2, care aşa cwn am arătat anterior, la rîndul ei, a cunoscut două
faze de amenajare. în timp ce se constată în mod cert deosebiri la procesul de ardere, la procentul decorurilor aşternute pe umărul oalelor
""

Asupra ceramicii cenuşii din perioada feudalismului timpuriu de pe teritoriul R.P.R., au fost emise pînă în prezent două principale ipoteze : atribuirea
unei origini locale cu tradiţii ce pornesc încă din perioada migraţiei popoarelor,
susţinută de Prof. Ion Nestor (Contributions ... Dacia, N.S. II (1958), nr. 2, pag. 371) şi
integrarea acestei ceramici în cultura Saltovo-Maiaţk răspîndită în bazinul
Dunării de către proto-bulgari, ipoteză propusă de cercetătoarea Maria Chişvasi
Comşa (Slavii de răsărit pe teritoriul R.P.R. şi pătrunderea elementului romanic în
Moldov1. pe baza datelor arheologice. S.C.I.V., an IX (1958), nr. I, pag. 82). Unii
cercetători consideră că datele cunoscute pînă în prezent nu sînt suficiente în atribuirea originii purtătorilor acestei culturi. (B. Mitrea, Şantierul Arheologic Satu
Nou, Materiale VII, pag. 556. V. Zirra, Cimitirul feudal timpuriu de la Capul Viilor,
Materiale, V, pag. 316).
2 ) Ion Nestor, op. cit., pag. 376.
1)
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"de tip slav", sau al celor cenuşii, formele vaselor, compoziţia pastei, procentul aproape egal al ceramicii lustruite, faţă de cea ornată prin striuri,
sînt elemente care dovedesc că cele două etape de locuire a aşezării feudale
tilnpurii de la Alba se succed într-o perioadă de timp foarte scurtă.
Citeva elemente pe care cercetările ulterioare le vor îmbogăţi sau le
vor infirma, par a indica faptul că aşezarea de la Alba lŞl desfăşoară

Fig. 27. Detalii de ornamente pe ceramica cu decor lustruit
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existenţa

înainte de sfîrşitul primei jumătăţi a sec, X. Procentul ridicat
al cerarnicii ornate prin tehnica lustruirii 1 ) (circa 37-400/0 din întregul
material ceramic al celor două bordeie), lipsa cu desăvîrşire a amforelor
cu corpul sferoidal şi cu torţile începînd de la nivelul buzei, caracteristice în deosebi celei de a doua jumătăţi a veacului X 2), slaba prezenţă
a vaselor cu buza uşor răsfrîntă şi teşită oblic în afară, permit datarea
aşezării feudale timpurii de la Alba la sfîrşitul sec. IX şi în prima jumătate
a sec. X. Aceeaşi perioadă pare a fi indicată şi de faptul că în materialul
ceramic destul de bogat nu a fost găsit nici un fragment de vas ornat cu
decor de striuri orizontale, asociate cu linii oblice sau verticale, motiv datat
de cercetătorul 1. Barnea la Şantierul Basarabi, la sfîrşitul sec. X şi începutul sec. XI 3).
Rezultatele obţinute cu ocazia sondajului din toamna anului 1960
dau unele indicaţii şi asupra ocupaţiilor locuitorilor acestei aşezări. Descoperirea unei cantităţi relativ bogate de lupe, în special în jurul celor două
vetre, dovedeşte preocuparea pentru reducerea minereului de fier, situaţie
întîlnită şi în aşezările de la Bucov t.), Piaţa de Flori din Bucureşti 5 ) etc.
Deşi nu au fost găsite unelte agricole sau boabe de cereale, pe baza
cantităţii de păioase ce se află în chirpicul cuptoarelor se poate atribui
locuitorilor de aici ca şi celora de la Dridu 6 ) preocupări agricole. Extrem
de <:;labă apare documentată, pînă acum, preocuparea pentru creşterea
vitelor. Atît în cele două locuinţe, cît şi în stratul feudal timpuriu, cantitatea de oase de animale a fost foarte redusă.
Cercetările de la punctul Alba, din Cartierul Bucureştii Noi, sînt
abia la început. Sondajul întreprins în anul 1960, deşi a scos la iveală
importante mărturii referitoare la modul de existenţă al purtătorilor
acestei culturi materiale, nu a putut elucida problemele de bază al2
cunoaşterii acestei populaţii. Pentru precizarea datelor referitoare la fo'1dul etnic al locuitorilor aşezării feudale timpurii, la dat:-1rea ei şi la precizarea unor elemente econornico-sodale, se impune extinderea s.ăpăturilor
pe întreaga suprafaţă pe care au fost semnalate în 1958 mărturile acestei
culturi.
P. I. PANAIT
1) Şi

în bordeiele ce aparţin fazei mai vechi de la Dridu, ceramica cenuşie se
în cantitate mai mare decît în cele din etapa mai nouă. (Ion Nestor şi
Eugenia Zaharia, "Săpăturile de la Dridu", Materiale, VI, pag. 599). In schimb, în
necropolele de la Satu Nou datate la mijlocul sec. X, ceramica cenuşie este mai rar
întîlnită (B. Mitrea, "Săpăturile de la Satu Nou", Materiale, VI, pag. 588). Aceeaşi
situaţie este semnalată şi în aşezarea feudală tmpurie de la Olteni. (C. Preda, "Să
pâturile de salvare de la Olteni", Materiale, VII, pag. 509).
2) Maria Chişvasi-Comşa, "Săpăturile de la Bucov", Materiale, V, pag. 498.
a) 1. Barnea şi V. Bilciurescu, "Şantierul arheolo{]ic Basarabi", Materiale, VI,
pag. 550, fig. 15/3. D. Bogdan, "Grafitele de la Basarabi", Matenale, VI, pag. 562-563.
t.) Maria Comşa, "Cont1·ibuţii la cunoaşterea culturii străromîne" ... SCIV, an. X
(1959), nr. 1, pag. 87.
5 ) Vezi Observaţii arheologice pe şantierele de construcţii din Capitală (în vogăseşte

lumul de faţă).
G) Ion Nestor, op. cit., pag. 375.
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Sectorul

Măicăneşti

Necesitatea îmbogăţirii cunoştinţelor referitoare la pro2esul de
apariţie şi dezvoltare a tîrgului Bucureştilor în sec. al XV-lea a impus în
anii puterii populare extinderea săpăturilor arheologice feudale atît în
raza ·centrului Cap~talei cît şi în împrejurimi. Rezultatele obţinute pe şan
tierele de la Radu Vodă, 1\ijhai Vo:lă, Curtea Veche 1) şi în nlt:mul timp
pe Dealul Patriarhiei 2) au dovedit necesitatea lărgirii cîmpului de activitate a arheologiei feudale bucureştene şi asupra aşezărilor săteşti
existente în sec. XV-XVII pe actualul teritoriu al Bucure-ştilor.
Deşi documentar este dovedită pînă la 1625 existenţa a 42 de sate 3),
arheologic aceste aşezări rămîn în mare parte necunos.cute sau îndoielnic
stabilite. Cercetările de suprafaţă efectuate în vara anului 1958, pe malul
rîurilor Dî1nboviţa şi Colentina au stabilit pe lîngă numeroase a~ezări
anterioare orînduirii feudale şi locul cîtorva sate datind din sec. XVXVII 4). Printre acestea se află şi vatra unui sat medieval des·coperită pe
n1alul stîng al Colentinei, în cartierul Străuleşti, raionul Gr.iviţa Ro~ie.
Cu ocazia începerii săpăturilor arheologice de la punctele Alba şi
Lunea, aflate în apropiere, au fost reluate în 1960 şi cerceW.rile de suprafaţă ale urmelor satului feudal. Terenul pe care este răspîndit materialul
arheolog.:c are forma unui platou scund, mărginit la sud de cursul rîului,
iar pe laturile de est şi vest de terasele joase ale Co~entinei. Spre nord, la
cea. 500 metri se află şos. Băneasa-Străule;ti. Întreaga suprafaţă de
cea. 3 ha aparţine gospodăriei agr1cole colective "8 MarLe" Băne:1sa.
Precizarea existenţei acestor complexe arheologice feudale a fost
favorizată de prezenţa unei adîncituri făcute de lucrările unei cariere de
pietriş, exploatată cu decenii în urmă, precum şi a unor gropi recente.
Avîndu-se în vedere timpul înaintat, în cursul lunii noiembrie 1930 nu
s-au putut întreprinde decît lucrări de salvare a vestigiilor amen:nţate
de prăbuşirea rnaluriLor şi s-a trasat un şanţ de sondaj pe mijlocul
platoului.
În urma acestor săpături s-a constatat că solul vegetal recent acop2ră
un strat de pămînt cenuşiu-deschis, gros de 0,20-0,25 metri, în c:1re se
aflau fragmente de vase feudale, chirpic, bucăţi de cărbune, oase, şi alt2le.
Gros:mea acestui strat apare mai mare în partea de nord a şanţului I şi
se subţiază către cursul apei. Sub stratul feudal urme:1ză un pimînt
cenu;,iu închis bogat în cărbune fragmente de vase din ep<:x::a preieuc:hlă,
bolovani de pămînt ars şi altele. La baza acestui pămint deasupra solului
castaniu eare reprezintă stratul neumb~at, au apărut într-o sl:1bă frecvenţă
cioburi aparţinînd culturii Tei din epoca bronzului. Cu ocazia amenajării
1) "Bucureştii

de odinioară ...", pag. 51-170.
Vezi Observaţii arheologice pe şantierele de construcţii din Capitală.
3 ) I. Donat, "Aşezările omeneşti din Tara Romînească în sec.
XIV-XVII",
Studii, an. IX (1956), nr. 6, pag. 91.
4 ) Prof. N. Ghinea a identificat pe baza izvoarelor scrise 15 sate pe malurile
Dîmboviţei şi 10 în jurul Colentinei. "Aşezări omeneşti de pe teritoriul actual al oraşului Bucureşti în sec. XVI-XVII". Comunicare expusă la 17 aprilie 1961 în cadrul
Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice Bucureşti).
2)
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profilului gropii carierei mai sus amintite şi a săpării şanţului 1 a fost
precizată existenţa a trei bordeie medievale, dintre care două erau în
mare parte distruse şi a unei gropi de bucate 1).
Locuinţa feudală surprinsă în şanţul 1 se prezintă ca un bordei de
formă rectangulară avînd laturile de 3 X 3 m (fig. 28). Groapa acestui
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profilul bordeiului 1 sec. XV

bordei se afundă cu 0,64 m sub nivelul m-9dieval, avînd podeaua orizontală nelipită, iar p2reţii verticali, fără a păstra vreo urn1'1 de an12:1ajare.
Nu au putut fi identificate urme de p:.ui şi nk::i intrarea în bo~·de-i. În
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indica existenţa unei_ ve~re. Un1plerea gropii cl:22'3Lel ls.:::u.inJ~e- s-a făcut
cu un p.iimînt c2nuşiu ame::,'ce:::at cu rnuli: ·::irbune, provenit de b rnatcrialul păios ce forma probabil a·2o:r::;e::·i~ul. La e::::a. 0,20 me~ri deasupra podelei resturile de cărbune ~2 prezcnlau ca un ~trat CJ·mpact c::: acJpcrea
întreaga suprafaţă a gropii. Provenit de la o ve:;e~.aţie de esenţ9. slab.1
- trest;e, paie, - acest cărbune dove:le}te faptul că lo:::uinţa a fost
d.!strusă în urma unui incendiu.
De~i puţin, materialul cerami.c a fost răspîndit în tot stratul de
urnp]utură şi în deo·sebi în zona bogată în eJ.rbune. El este fo9.rle fra_r:;mentat şi provine de la oale din lut fă·cut2 la rocl~ă rep2de, di~tr-o past3. fină,
bine arsă la roşu, avînd pereţ:i subţiri. Forma de buză c2a mai fre·cventă
este aceea înălţată, avînd spre gît o nervură trasă puternic în afară
(fig. 29/1-5). Gîtul este înalt iar diametrul maxim corespunde părţii
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Cu ocazia reluării cercetărnor în anul 1961 au mai fost descoperite 8 bordeie
feudale, numeroase gropi de bucate precum şi 2 morminte.
1)
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Fig. 29. Fragmente de buze de vase din lut sec. XV-XVI
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umărului.

Deseori, ca decor apare pe umăr un brîu de striuri orizontale,
lat de cea. 3 cm. În afara fragmentelor de oale au mai fost găsite cioburi
de ukioare, farfurii, pahare cu piciorul înălţat etc. (fig. 30/2-3). Categoria
ceramicii cu smalţ este foarte slab reprezentată şi ea provine de la o farfurie cu piciorul inelar înălţat. În afara fragmentelor de vase ceramke au
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Fig. 30. Fragment de

buză şi

funduri de vase sec. XV-XVI

fost găsite două lame de cuţit de fier lungi de 14,5 cm şi late de 2 cm
(fig. 31/1-2).
Celelalte două bordeie feudale cercetate în anul 1960 erau distruse
în cea mai mare parte de săpăturile recente. Din conturul rămas pe profilul de vest al carierei rezultă că latura uneia din aceste locuinţe era
de 3,5 m, iar groapa ei se afunda faţă de stratul medieval cu 0,68 m. În
pămîntul de umplutură al acestei gropi au fost găsite numeroase bucăţi
de cărbune, provenite probabil tot de la acoperiş şi fragmente de vase.
Predomină oalele cu buza înălţată, dreaptă cu suprafaţa exterioară ornată
cu dungi de angobă orizontale. De la buza vaselor pornesc spre pîntec
toarte late, uneori avînd partea superioară acoperită cu smalţ de nuanţă
verde sau maron (fig. 29/6 ; fig. 30/1).
!J -

c. 2953
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Alături de acest material, în bordeiul 2 feudal au fost găsite fragmentele unei farfurii cu margini mari răsfrînte în afară şi cu suprafaţa
interioară acoperită cu smalţ galben depus peste un strat de angobă
albă. Pe fondul acesta a fost realizat un decor de dungi sau arcade de
smalţ verde, cîrlige şi pete de smalţ maron închis etc. (fig. 29/7).
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Fig. 31. Lame de

cuţit şi

vîrf de

săgeată

din sec. XV

Groapa de bucate descoperită în şanţul 1 are forma de pară cu adîncimea de 1,70 m şi diametru! maxim de 1,70 m. Fundul ei este orizontal
fără a prezenta vreo urmă de ardere. În interimul acestei gropi a fost
găsit în pămîntul de umplutură cărbune, cioburi şi oase de animale mari.
La 0,50 m de gura acestei gropi, în stratul feudal, a fost găsit un vîrf de
săgeată feudală în formă de bulb (fig. 31/3).
După numeroasele oase de cabaline, bovidee, ovine, rîmători etc.
descoperite cu ocazia sondajului din 1960, rezultă că locuitorii acestei
aşezări se îndeletniceau intens cu creşterea vitelor. Deşi săpăturile de la
punctul numit Măicăneşti au fost destul de restrînse în campania din
1960, s-a putut constata existenţa unei aşezări săteşti feudale, a cărei
datare se poate face, pînă în momentul de faţă, prin compararea materialului ceramic, cu acela descoperit pe alte şantiere feudale din Muntenia.
Astfel, vas.ele descoperite în bordeiul I sînt datate la Tîrgşor 1) la sfîrşitul sec. al XIV-lea şi în prima jumătate a sec. XV, pe cînd oalele păstrate
în resturile celorlalte bordeie sînt semnalate la Piaţa de Flori 2), Radu
Vodă 3 ), Tînganu 4 ) în sec. XV-XVI. Continuarea existenţei acestei aşe
zări săteşti pînă către mijlocul sec. XVI pare a fi dovedită şi de o
monedă poloneză emisă de Sigismund al II-lea Augustus pentru Lituania
în anul 1556 5 ), descoperită în stratul feudal.
1) Informaţii

2) "Bucureşti

- N. Constantinescu.
de odinioară" ... Pl. CVI/3,5.

Idem, Pl. L VII/2, 7.
Material descoperit în anul 1961 pe locul
Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti.
0 ) Identificare O. Iliescu:
3)

r.)

mănăstirii
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Tînganu. Se

află

la

Identificarea acestui sat în grupul de aşezări medievale ce populau
cursul Colentinei în sec. XV-XVI pare a indica aici, vatra satului Măiocă
neşti menţionat într-un hrisov domnesc, dat de Petru Vodă cel Tînăr la
18 octombrie 1560 1). Pînă către începutul sec. XX fîşia de pămînt de pe
malul stîng al Colentinei, din actualul cartier Străuleşti, purta numele
de moşia Măicăneasa, fapt care întăreşte identificarea mai sus propusă.
Extinderea cercetărilor acestei aşezări va aduce noi date referitoare
la una din etapele cele mai importante şi totuşi cel mai puţin cunoscute
din istoria Bucureştilor, perioada de început a tîrgului feudal.
P. 1. PANAIT

1)

"Documente privind istoria romînilor", sec. XVI,

pag. 143.
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Ţara Romînească,

voi. III,

APXEOnOrM4ECKME PACKOnKM B BYKYPElliTM HOH
(KpaTKoe co.n.ep)l{aH11e)
Y4ACTOK CTP.3YJIEll1Tl10 HaLiaThle B 1960
CTp3yJieWTI1-JlyHKa npo113Bemt: c u.eJibiO 11CCJie.n.oaaHI1H

ro apxeoJIOrHLiecKHe
ocTaTKOB noce.neHI1H

pacKonKH

VI-VII

B
BBo

(nep110)l.a nepeXO)l.a K <!Jeo)1.aJII13MY), pa3pyweHHOf0 B X0)1.e npOB0)1.11BWI1XCH TaM CJiyqaf!HO
pa6oTo
113

4

PacKODKI1 Bb15IBHJII1 16 )I{HJII1UJ. Ha DJIOUJ.a)1.11 np116JII1311TeJibHO B 3000 KBo Mo 11 rpynny
)1{11JII1UJ., paCI10JIO)I{eHHbiX Ha p3CCTOHH1111 50 Mo Ha DJIOUJ.a)1.11 B Dp11MepHO 156 KBo Mo

npe.ll.OJiaraeTCH, "'TO KOJII1LieCTBO )1{11JII1UJ. 6biJIO ropa3)1.0 60JibWeo
)KI1JI11UJ.a,

8

11MeiOUJ.I1C

DOL!T11

KBa.n.paTHYIO

<!JopMy,

HeBeJI11KI1

(pa3Mepb1-np116JIO

2/3) o

H11X eCTb netib C OL!afOM B B11)1.e DO.li.KOBbl, CTOHUJ.aH Ha D0)1.CT3BKe 113 HeCpbiTOH 3eMJII1o

06bi"!HO LiaCTb neLII1 BbiKOnaHa
BOCTO"'HOM yrJiyo
HaJII1LII1e

KpyrJioif

DO)l.KOB006pa3Hb1X neqeif
npe)l.DOJI0)1{11Tb,
HCCKOJibKO

3T3DOB

11CKJIIOLieHHeM
KOCTeif

L!TO

B

neLIH

HMOH

KOpOTKI1H

0611TaHI1Ho
He

c

)1{11JIIIUJ.a,

11 Ha)1.CTpOHKa

KepaMI1KI1,

)1{11BOTHhiX

BHe

11

HO

11HOf)1.3

ocTaTKOB

)1{11JII1lll.

B

0TCYTCTBHe

no3BOJIHIOT

TaKI1X

neqeif,

BpeMeHI1

opy.LI.11H

HM

3aHHTI1H

11

a

BHyTp11,

TaK)I{e

H .LI.pyrHX

aBTOpOB

CMeHI1JIOCb

npe.n.MeTOB,

He3H3LIHTe.JlbHOe

)1{11TeJieH,

cesepo-

nepecTpoifKa

DOCJie)1.0BaTeJibHO
11

B

MeCTaX 33CTaBJIHeT

np0113BO)l.CTBa

X03HHCTBeHHbiX

yTOLIHI1Tb

CT011T

HeKOTOpbiX

npoMe)l{yTOK

OTCYTCTB11e

OHa

33

KOJII1L!eCTBO

3aceJIHBWI1X

no6epe)l{be

peKI1 KoJieHTHHao

8

neqax )1{11JII1UJ. HaWJIH

MHOI'OLII1CJieHHblH

KepaMI1L!eCKI1H

MaTep11aJI,

rJII1HHHhiX 113.ll.eJII1H, Bhi.LI.eJiaHHhiX Ha ycoaeprneHCTBOBaHHOM Kpyre

(60%) o

COCTOHBWI1H

113

11 BPY"~HYIO

40%)

(oKoJio

Cpe.LI.I1 HHX "!3CTO BCTpeqaeTCH COCy.LI.-6aHKa, nona)1.aeTCH 11 DO.li.HOCo

noceJieHI1e

Tl1na

ceJII1UJ.a

B

CTp3yJieWTI1-JlyHKa

BXO.l1.11T

B

KYJibTYPHYIO

rpynny,

noJiyLI11BWYIO B DOCJie.ll.Hee BpeMH Hai1MCHOBaHHe KYJibTYpbl 4ype.ri Ha OCHOB3HI111 CIH3JIOrHH
c noceJieH115IMI1 B K3U.e.TIY Hoy H M11JII1Tap11-KhiMnyJI Eo)l{ao
Ha

OCHOBaHHH

KepaMI1LieCKOfO

MaTep11aJia,

CBI1)l.eTeJibCTBYIOUJ.ero,

C O)l.HOH

CTOpOHbl

(Bbl.ll.eJiaHHaH Ha Kpyry KepaMI1Ka), O MOryqeif p11MCKOoBH3aHTHHCKOH Tpa)l.HLI,I111, a C .z:;.pyroH
CTopoHbl (KepaMHKa pyLIHOH pa60Tbi), o6 3JieMeHTax MaTep11aJibHOH KYJibTYPhl .LI.permeCJiaBHHCKoro TI1Da, aBTOpbl CKJIOHHbl OTHCCTH noceJieHHe B CTp3yJie'lllTI1-JlyHKa K MeCTHOH
Hapo.LI.HOCTH, pa3B11BaaweifcH
xo.LI.a

CJiaBflH

HapH.ll.Y c

Y4ACTOK
Ha

D3HHca),
qepenKH
tiecKI1H
Typbi.
a

K

«AJIEA»o

JieBoM

6epery

ceaepo-aocroKy

paHHe<!Jeo.LI.aJibHOH
rnypcp,

B

III

B

xo.n.e

peKI1

3eMJIHHKa

1

wocce

BBo

H B

VII

Bo, To ecrb nocJie

np11-

BCKpbiTbl cJia6hie CJie.ll.bl paHHe)I{C,lC3Horo

OT

nyHKTa

6oraTOfO

154

Ha

20
1960

Hpo

OceHbiO

H3Jifftll1e

coce.n.cTBy,

noaepxHOCTHbiX

KoJieHTI1Ha,

ceaepHoH lJaCTI1 paa .LI.JII1HOH B

Hanp<1B.neHI111

Bo

MHOf0"111CJieHHbiC LiepenKI1

Bo, o6Hapy)KeH HoMy no

3DOXHo

BblflB11BWI1H

VI

noJIOBHHe

VI-VII

51Mbll1 cpaBHHTeJibHO

oTHOCflTCH K noceJieHHIO
ro

BTopoif

6hiBWCH ,llaKHI1o

ocTaTKaMn )I{HJII1UJ.

BeKao ,Uae KpyrJible

1958

ao

Ha TeppHTOpHIO

HCCJie.LI.oBaHHH,

Tepp11TOp11H
HOMOCO
ro

CJIOH

KepaMI1K11,

Ha

6biTboMO)I{eT

B M3HK3HeWTHo
npoBO;lHBWI1XCfl

coaxo3a

«KepaMHKa»

noceJieHI111

MorornoH
HaWJII1

3aJI0)1{11JII1

cpe.n.HeBeKOBOH

r.lHH51Hhie
apxeoJiofl1-

MaTep11ClJihHOH

M, nepeceKaiOw.cro y4aCTOK 6JII13 pyCJia

E3HHca-CTp3yJieWTI1,

BCKpbiJII1

.LI.Be

HMeJia npHMOyrOJibHYIO <j:>opMy; )l.JIHHa CTOpOH -
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(8 1

3eMJIHHKI1

2,80

H

2,60

M;

B

( ceJio

11

KYJibpeKii

B:!) o

yrJibl CJICrKa

B

3aKpyqJieHhl.
BOCTO'IHOM

IOfO-BOCTOl.!HOM

yrJiy

HaWJIH

yrJiy

OCTaTKH

6hiJI

TICtiH

B

BXO.U,

BH.Ue

o6pa30BaHHbiH

TIO.UKOBbl,

CTyneHhKOH;

BbiKOTiaHHOH

Il

B

fJihi6e

reaepo-

HeCpblTOH

3CMJIH.
Ha.n:

ne%10

3eMJIHHKa

6biJia

B 5,5
}I{HJIHill.a

CO

M.

K

coopy}l{eHO
KYCKH

BblpbiTOH

B

0,4

Ha

6eJIOB::lTOH

H3

fJIHHbl,

CMeWaHHOH

C

COJIOMOiÎ.

cpopMbi

OTBepcTHeM

pa3pyrneHHH

no.n:

0Taepcme

HMY

IOf0-3anaAHOM
c

TIOCJie

pa3JIO}I{HJIH,

fJIHHe.

o6Hapy}I{HJIH

B

M.

ee

Ha

ceaep.

K

Ha.n:

HaXOJI,HJIHCb
netibiO

OKa3aJIHCb

oKa3aJicH

o6pameHO

npHMoyroJibHOro

3CMJI5IHKH

3eMJI5IHKH

oqaroM

TIOCJICAHCH

BToporo

yrJiy

cao.n

HMe,

6biJio

COCY.Ubl

.n:pyroi1

BblpbiTOH

H

netll1,

Ha

fJ1y-

M OT no.n:a 3eMJIHHKH.

ApxeoJIOrHl!eCKHH
KepaMHKOH.

MaTepHaJI H3 o6eHx JeMJIHHOK npe.n:cTaBJieH nol!TH HCKJIIOt.IHTeJihHo

Ee no.n:pa3.UeJIHIOT Ha .n:ae KaTeropHH:

H3 TeCTa C npHMeChiO neCKa
cocy.n:hr,

4,25

H

KOTOpOM

net.Ib

B1

3C'MJI5IHKH

4,5

npH3MaTHt.IeCKOH

Kor.n:a

npHKpbiTHe

no:>KapoM.

OT
B

npHKpbiTHe,

KaMHH.

coopy}l{eHO

10ry

CTOpOHaMH

ne4H-Ot.Iara

CJICAhl

6HHY

6hiJIO

pa3pyweHa

T3K}I{e

H rpaBHH,

H3fOTOBJieHHble

Ha

cocy.n:hr,

Bhi.UeJiaHHhre Ha py4HOM

yKpaWCHHhie CHapy}I{H

pyl!HOM

Kpyry

H

yKparneHHhre

B1

KepaMHKa BTopoii KareropHH o6Hapy}l{eHa B 3CMJIHHKe

Bpe3aHHbiM

cHapy}I{H

B nponopuHH

Kpyry

opHaMeHTOM,

40%,

H

JIOill.eHHeM.

a a JeMJIHHKe

8 2 -37%.
QqeBH.UH3H pa3HHUa
06

HX

B1

H

BXO.UaX,

B2

ne4aX

H

npe.n:craBJIHIOT

pa3MCpOB 3eMJI5IHOK,
THTie

KepaMHl!eCKOfO

pa3Hhre

3Tanbr

H

a TaK:>Ke pa3JIHtJHOe pa3perneHHe BOnpoca
MaTepHaJia

l!TO

CBH.UCTCJibCTBYIOT

B2 ,

3CMJIHHKa

B

caoro

O

TOM,

oqepen.b,

l!TO

npowJia

4epe3 .UBe CT3.UHH TIOCTpOHKH.
PaHHecpeo.n:aJibHOe noceJieHHe a

X

TIOJIOBHHOH

lhHHce MO}I{HO .n:aTHpoaaTb KOHUOM

Ha6JIIO.IlCHHH

a

CBH3H c

rnypcpoaKoH

3CMJIC.UCJIHCM, o6pa60TKOH MeTaJIJIOB H T .
Y4ACTOK

M.3YfK.3HElllTI1.

M K 33TI3JlY OT BbifOHa KOJIX03a HM.
<jleGJl3JibHOH 3TIOXH.
PacKOTIKH
MaTepHaJibHOH
ceJibcKoro

npoBOAHJIHCb

KYJibTYPhi
l!aCTHllHO

naHHbiX HM. )I(HJIHI1I.3
OT

ypOBHH

a

H nepaoi1

B.

flpH

2-12

noceJieHHH

sanHMaJIHCb

6epery

peKH

KoJieHTHHa,

B

npHMepHo

1960 r. Ha)J. 6oraThiM
(III-IV) o6Hapy}I{HJIH

HOH6pH
Hapo.n:oa

HCCJie.n:oaaHHH BcKpbiJIH TpH 3eMJIHHKH,

H3-3a

npHMOYI'OJibHOH

l!TO }I{HTeJIH

MapTa (D3HHCa) npOii3BCJIH pacKOTIKH noceJieHH5l

nepeceJieHHH

nocrpa.UaJIH

cpe.UHeBeKOBOfO

noKa3aJm,
JieaoM

8

nepHo.n:

nepHo.n:a

XV-XVII

noceJieHHH
JLBe

a.

.LJ:.

Ha

200

KOTOpbiX

IX

B.

pbiTbH

rpaBHHHOfO

cpopMbl Bblpb!Tb!

K3pbepa

B 3CMJie Ha

H

CJIOel\1
CJie.Ubi

H3

l!HCJia

He.UaBHO

BbiKO-

rJiy61my

0,65-0,75

'•1

CJIOH.

Apxeo"lorwiecKHH

HHBeHTapb cKy.n:eH H npe.n:craaJieH JIHWb qepenKaMH.
KepaMHtieCKHlJ:
MaTepHaJI, JlC1THpyeMbli\
Ha
OCHOBaHHH
aHaJIOfHH
C
M<JTepHaJIOM H3 Tbiprrnopa HJIH c 6yxapecTcKoro UaeTOliHOl'O pbiHKa, .noKa3biaaeT, l!To
cpeona.TibHOe noceJieHHe a CTp3yJieWTH nepe}I{HJIO 9Tan o6HTaHHH OT XV a . .n:o cepe.n:HHhi
XVI B.
HatfneHHbii1:

4TO
cTpeJihi

a

KacaeTCH

MeTaJIJIHl!eCKHX

H3.UeJIHH,

TO

H3UIJIH

aH.n:e JIYKOBHUhi H MOHeTy, BbilJeKaHeHHYIO B

ABa

1556

r.

JIC3BHH

H0}1{3,

CHrH3MYH.UOM

H3KOHelJHilX

II

AarycTOM

.UJIH JlHTBbi.
MHorolJHCJieHHbre
HbiX

CBH.UeTeJibCTBYIOT

npo.n:oaoJibCTBeHHbie
O

TOM,

l!TO

HMbi

06HTaTeJIH

H

6oJibilloe

TIOCeJICHHH

KOJIH4ecTBo

3aHHMaJIHCb

KOCTeii

>KHBOT-

3eMJIC.UCJIHeM

li

CKOTOBO.UCTBOM.

1 - flAa!-l pacKonoK EyKypewru Hot'i c rpeMfl paC!wna!-ll-lbt.Atll nyNKTaMU
Puc. 2 - 06U{ttl'i nAa!-l cnacareAbl-lbtX apxeoAocttttecKux pacKonoK B CT03YAeWTb-.nlf!-lKa.
Puc. 3 - Buo nAoU{aou nocAe yaoJa ocraawel'icfl 3eMAu U3 cAyttat'i!-lo2o pae1wna
Puc. 4
Cocyo, cpa6oTaHI-lbtt'i 1-la 201-lttap!-loM Kpy2e, Il/ B. 1-l. a.
Puc.

Puc. 5 Epol-l30Bafl cpu6yAa
Puc. 6 pocpttAb u nAa!-l JICllAUU{a 9 U3 V pBa
Puc. 7
etLb JKUAUU{a 14 c zte.~1btM cocyooM
CocyiJ-6aHKa, cpa6oraHHbtl'i BPY'tl-lYTO
Puc. 8 F AUHf/1-lblU 20pWOK, cpa60TaHHblU Ha 6btCTpOM 20flttapHOM Kpycy.

n
-n

Puc. 9 -
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r

Pu:. 10 /lUHJlHbte cocy8bt, cpa6oraHHbte 8PY'lHY10
Puc. 11 - flAaH :HCUAUU{a 16
Puc. 12 /l.eraAb nJtoU{aau .4 Crp3TyAeturu-JlyHKa
Puc 13. - fler1b :HCUAUU{~ 3 A.
Puc. 14 - flAaH apxeoJtozu'lecKotl tuypcpo8KU 8 AA6e
Puc. 15 - flAaH 3eMARHKu Hp. 1 8 AA6e
Puc. 16 - 0'laz 3eMARHKu Hp. 1
Puc. 17 - llJtaH 3C.M/lJlHKU Hp. 2 c 88y.MR HaxoaflU{UMUCJl oauH Ha iJpyzo.M ottaza.Mu
Puc. 18 - flpocpuAb 3CMAflHKu 2 u 1 8 AA6e
Puc. 19 - l.Jepen-Ku ZAUHf!HbtX cocyaoa, cpa6oraHHbtX Ha ZOH 1tapHoM Kpyze,
C 8pC3QHHbt.M OpHaMCHTOM
Puc. 20 - To :HCe
Puc. 21
lJ epenKu BCH'lUKoa cocyaoa c ape3aHHbtMll opHaMCHraMu
Puc. 22 - 3HaKu Ha 80HbflX ZAUHf!HbtX ZOptuKOB
Puc. 23 1 - 3HaK Ha iJHe zoptuKa c ape3aHHbtM opHaMCHTOM.
2 - 3HaK Ha 8He zoptuKa C /lOUlCHbl.M OpHaMCHTOM
3 - HaKOHe'lbHUK crpeAbt aropot1 enoxu :HCCAC3a.
Puc. 24 - flpocpuAu aeH 1lUKOB cocyaoa, yKpatuCHHbtX AOU{CHUCM
Puc. 25 - Cocy8bt c AOU{CHbtM opHaMeHTOM
Puc. 26 l.JepenKu u npocpuAu cocyaoa c AOU{CHbtM opHaMeHroM
Puc. 27 /l.eraAu opHaMeHra Kepa.HuKu c AOU{CHbt.ll{ opHaMeHroM
Puc. 28 - flAaH u npoqJUAb 3CMAflHKU Hp. 1 XV B.
Puc. 29 - lfepenKu ZAllHf!HbtX cocyaoa XV-XVI BB.
Puc . .30 - 06AOMOK BCH 1lllKa ll aoHbfl cocyaoa XV -XVI BB.
Puc. 31 - }KeAC3Hbtc AC3BUfl HO:J!Ca u HaKOHC 1LHUK crpeAbt XV o.
Ta6A. 1 - Cocya u 1LepenKu KepaMuKu, cpa6oraHHotl Ha 6btcrpoM ZOH'WPHOM Kpyze
Ta6A. II l.JepenKu KepaMUKU, cpa6oraHHotl Ha 6btcrpoM zOH'LapHOM Kpyze
Ta6A. III l.JepenKu ZAUHflHbtX cocyaoe, cpa6oraHHbtX opyrmym
U yKpatuCHHblX opHaMCHTOM
Ta6A.

IV -

V: Kepa.wurlecKue cppazMeHTbt cpa6oraHHbte Ha ZOH'lapHOM Kpyze.
Ta6A. VI - CpaiJorHHbtbte 6pyzHyKJ
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LES FOUILLES DE

BUCUREŞTII

NOI

Resume
Secteur de

Străuleşti

- Lunea

Les fouilles archeologiques de Străuleşti- Lunea, commencees l'automne de
l'annee 1960, ont eu pour but l'etude des restes d'une station datant de la periode
de passage au feodalisme (VIe-vue siecles), endommages par des excavations
occasionnelles.
L2s recherches ont permis d'identifier 16 habitations reparties sur une surface
de pres de 3.000 m 2 et, a une distance de ~O m des premieres, 4 habitations groupees
sur une surface de pres de 156 m 2• Il est probable que les logements avaient ete
autrefois beaucoup plus nombreux, toutes des huttes a demi enfouies daus le sol.
Les habitations, de forme approximativement rectangulaire et de dimensions
reduites (2 m./3 m. environ), sont pourvues d'un four dont le foyt2r en fer a cheval
est eleve sur une base de terre reservee. Habituellement, le four est amenage en
partie en dehors du logement, mais il arrive parfois qu'il se trouve a l'interieur,
dans le coin nord-est.
La presence d'un four rond pourvu d'une fosse, ainsi que celle de r·2stes
d'autres exemplaires du meme type, les refections dont les fours en fer a cheval
ont visiblement fait l'objet, certaines superpositions de logements, enfin, autorisent
l'opinion qu'il aurait existe deux ou plusieurs etapes d'habitation se succedant a
bref intervalle. Les fouilles n'ont livre ni outils, ni objets d'aucune sorte hormis la
ceramique, ni fosses menageres, ni os d'animaux en quantite appreciable : aussi
est-il impossible de preciser la nature des ocupations de la population qui a
habite le site.
A proximite des fours on a recolte un abondant materiei ceramique, consistant en poterie fac;onnee au tour perfectionne (40% env1ron) ou a la main
(60%), parmi laquelle les pots sont largement representes et les plateaux ne
manquent pas.
L'etablisscment a caractere villageois de Străuleşti-Lunca appartient au groupe
culturel denomme dernierement civilisation de Ciurel ; il presente surtout des analogies marquees avec les etablissements de Căţelu Nou et de Militari- Cîmpul Boja.
S'appuyant sur le materiei ceramique qui d'une part, par la ceramique
fac;onnee au tour, revele le caractere autochtone d'influence romano-byzantine et
d'autre part, par celle faite a la main, atteste un contact avec la culture propre
aux populations slaves primitives, les auteurs inclinent a attribuer l'etablissement
de Străuleşti-Lunca a une population locale qui se serait developpee a partir de la
seconde moitie du VIe siecle et au cours du vue siecle, c'est-a-dire a une epoque
posterieure a la venue des Slaves sur le territoire de l'ancienne Dacie.
En dehors des restes d'habitations des VIe-VIIe siecles, on a releve egalement de faibles vestiges de la premiere epoque du fer. Deux fosses circulaire" et
une quantite assez considerahle de fragments ceramiques eparpilles pourraient
appartenir a la station du IIIe siecle dont la presence a ete relevee dans le
voisinage, a Măicăneşti.
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Secteur d' Alba

A l'occasion des recherches de surface entreprises sur la rive gauche de la
riviere Colentina au cours de l'annee 1958, on a decouvert sur l~ terrain de la ferme
d'etat "Mogoşoaia" a
Băneasa, au
nord-est de l'unite n° 20 de l'entreprise
"Ceramica", des fragments ceramiques datant de la periode du feodalisme ancien.
Un sondage archeologique effectue en automne 1960 a demontre l'existence en ce
point d'une riche couche de culture materielle d'epoque feodale. Dans la partie
nord du fosse de 154 m de longueur qui traverse le terrain a proximite du lit de la
Colentina, vers la route Băneasa-Străuleşti, on a decouvert des huttes enfouies dans
le sol (B 1 et B~). La hutte 1 avait la forme d'un rectangle aux câtes mesurant
2 m 80 X 2 m 60 et aux angles legerement arrondis. Dans l'angle SE se trouvait
l'entree, localisee par une marche, et dans l'angle NE les restes d'un four en forme
de fer a cheval, amenage dans un bloc de terre reservee et surmonte d'un rebord
en terre melangee de paille. La hutte avait ete detruite par un incendie.
La seconde hutte, situee a 5 m 50 de la premiere, etait egalement rectangulaire,
ses câtes mesurant 4 m 50 X 4 m 25. Les restes d'un four-cheminee de forme prismatique, ayant l'ouverture dirigee vers le nord, etaient visibles dans l'angle 50. Le
four etait couronne d'un rebord sur lequel des vases et des morceaux de pierre se
trouvaient poses au moment de l'effondrement de la hutte. En demontant le four,
on tumba sur la coupole d'un second four, amenage sous le premier et s'ouvrant
vers l'ouest dans une fosse creusee a om40 sous le plancher de la hutte.
Le mobilier archeologique des deux habitations consiste presque exclusivement
en ceramique, laquelle peut etre repartie en deux groupes : vases fac:;onnes a la
roue par action manuelle, d'une pâte melangee de sabie et de menus cailloux, et
decores d'ornements incises, et vases fa<;onnes pareillement, mais dans une pâte
de meilleure qualite et lustres exterieurement. Cette derniere categorie de ceramique
se trouve en proportion de 40% dans la hutte B 1 et de 37°/0 dans B 2 .
L'ecart considerable entre les dimensions des deux huttes, les solutions differentes que l'on y constate pour le probleme de l'entree et celui du four, enfin certaines differences en ce qui concerne leur ceramique prouvent que ces deux
habitations correspondent a deux etapes distinctes et que la hutte B 2 a connu a
son tour deux phases d'amenagement.
L'etablissement feodal d'Alba a ete date a la fin du IXe siecle et dans la premiere moitie du xe siecle. Il ressort des recherches effectuees qu~ ses habitants
s'occupaient surtout d'agriculture et du travail des metaux.
Secteur de

Măicăneşti

Sur la rive gauch~ de la riviere Colentina, a 200 m environ a l'ouest de la
ferme collective "8 Mars" de Băneasa. des fouilles de sauvetage ont ete entreprises
dans un etablissement de l'epoque feodale au cours du mois de novembre de
l'annee 1960.
Les travaux ont mis au jour les restes d'un village des xve-xvie siecles,
qui surmontaient une riche couche de culture appartenent a la periode de la migration des peuples (IIIe-Ive siecles).
On a decouvert trois huttes enfoncees dans le sol, dont deux etaient en partie
detruites par les excavations recentes d'une carriere. Il s'agit de logements de forme
rectangulaire, creuses a om65-0ID75 sous le niveau du sol d'alors.
L'inventaire archeologique en est pauvre et en entier a l'etat fragmentaire.
Le materiei ceramique, date d'apres ses analogies avec les decouvertes de
Tîrgşor et du "Marche aux Fleurs" de Bucarest, permet de conclure que l'etablissement feodal d2 Străuleşti a connu une etape d'habitation s'etendant du xve siecle
jusque vers le milieu du XVIe siecle.
Comme objets metalliques, on a trouve deux lames de couteaux et une pointe
de fleche en forme de bulbc, ainsi qu'une monnaie emise en 1556 par Sigismond
II Auguste pour la Lituanie.
La site rcnferme une quantite considerable de fosses a aliments et d'os d'animaux, d'ou l'on peut conclure que ses habitants pratiquaient l'agriculture et l'elevage.
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Legendes des jigures
Plan du chantier de Bucureştii Noi avec trois secteurs de fouilles.
Plan des jouilles archeologiques de Străuleşti-Lunca.
Vue de la surjace A apres evacuation des restes de terre de l'excavation occasionnelle.
Fig. 4 - Vase fa~onne au taur (Ili-e siecle de n.e.)
Fig. 5 - Fibule en bronze.
Fig. 6 - Coupe et plan de l'habitation 9 de la section V.
Fig. 7 a - Faur de l'habitation 14 avec un vase entier. 7b. Faur de l'habitation 17.
Fig. 8 - Pot jait a la main.
Fig. 9 - Vase en terre glaise fa~onne au taur rapide.
Fig. 10
Vases en terre glaise jaits a la main.
Fig. 11
Plan de l'habitation 16.
Fig. 12
Detail de la surface A, Străuleşti-Lunca.
Fig. 13
Four de l'habitation 3 A.
Fig. 14
Plan du sondage archeologique d' Alba.
Fig. 15
Plan de la hutte 1, d'Alba.
Fig 16 - Four de la hutte 1.
Fig. 17 - Plan de la hutte 2, avec ses deux jours superposes.
Fig. 18 - Coupes des huttes 2 et 1.
Fig. 19 - Fragments de vases en terre cuite fa~onnes au taur et decores
jar incision.
Fig. 20 - Idem.
Fig. 21 - Fragments d'embouchures de vases decores par incision.
Fig. 22
Marques de vases en terre glaise.
Fig. 23
1 Marque de vase a decor par incision.
2 Marque de vase iL decor lustre.
3 Pointe de fleche en fer La Tine.
Fig. 24 - Coupes d'embouchures de vases iL decor lustre.
Fig. 25 - Vases iL decor lustre.
Fig. 26
Fragments et coupes de vases iL decor lustre.
Fig. 27 - Details d'ornementation sur ceramique iL decor lustre.
Fig. 28 - Plan et coupe de la hutte 1 (XVe siecle).
Fig. 29 - Fragments de vases en terre glaise des xve-xvre siecles.
Fig. 30 - Bases et fragment d'embouchure de vases des xve-xvre siecle.
Fig. 31 - Lames de couteaux et pointe de fleche en fer du xve siecle.
Planche l
- Vase et fragments ceramiques ja~onnes au taur.
- Fragments ceramiques fa~onnes au tour.
II
"
III - Fragments de vases en terre glaise decores, jaits iL la ma in.
"
IV
Fragments de vases en terre glaise fa~onnes au taur.
"
Idem.
V
"
VI
Coupes de vases jaits iL la main.
Fig.
Fig.
Fig.
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OBSERVAŢII

ARHEOLOGICE PE ŞANTIERELE DE
DIN CAPITALA

CONSTRUCŢII

Oraşul Bucureşti cunoaşte în anii puterii populare o perioadă de
radicale transformări edilitare şi urbanistice. Harta Capitalei este îmbogăţită cu cartiere noi, se deschid bulevarde moderne, sînt schimbate şi
extinse reţelele de canalizare, electricitate, telefoane etc.
Urmărirea uriaşelor excavaţii de pămînt, efectuate în Bucureşti în
anii 1958-1960, a permis semnalarea şi salvarea a numeroase vestigii
istorice privind orînduirea feudală a oraşului. Sectorul cel mai important
din punct de vedere arheologic a fost şi în această perioadă fostul teren
al vechii Curţi Domneşti 1). Lucrările de construcţii s-au desfăşurat exclusiv în partea de est a Curţii, în porţiţtnea cuprinsă între Piaţa de Flori
şi Bd. 1848, afectînd o suprafaţă de peste 1500 m.p. Materialele arheologice descoperite în această zonă sînt variate şi ele confirmă existenţa
unei întinse aşezări din perioada feudalismului timpuriu 2), precum şi
continuitatea prefacerilor pe care oraşul le-a înregistrat în decursul
sec. XV-XIX.
În imediata apropiere a blocului din Bd. 1848 nr. 42 sub temeliile
unor pivniţe feudale, la - 2,70 m faţă de nivelul actual au fost descoperite resturile unei locuinţe semiîngropate din perioada feudalismului
timpuriu (B 1). Săpată în stratul castaniu groapa acestei locuinţe avea o
formă rectangulară, cu dimensiunile de circa 3 m X 2,65 m. Pereţii erau
drepţi, fără a prezenta urme de căptuşire cu scînduri sau împletitură de
nuiele. Podeaua era orizontală, nelipită. In colţul de nord-est al locuinţei
se mai păstrau resturile unui cuptor săpat într-un bloc de pămînt cruţat,
deranjat în cea mai mare parte de un zid feudal. Cu ocazia instalării
noului canal colector de pe Bd. 1848 au fost descoperite urmele altor
două locuinţe semiîngroapate datînd din aceeaşi perioadă. Condiţiile spe1) Cercetările

arheologice din acest sector au fost începute în anul 1953 şi
continuate în campania din anul 1954 de către cercetătorul D. V. Ros,~tti de la
Institutul de arheologie al Academiei R.P.R. In perioada 1955-1958 au fost făcute
numai observaţii arheologice asupra săpăturilor efectuate cu prilejul unor lucrări
restrînse şi s-a continuat depistarea urmelor de ziduri ale Curţii Domneşti păstrate
încă la suprafaţa solului. Cu ocazia începerii amenajării
şanţurilor de
fundaţie
pentru noile blocuri ridicate în anii 1959-1960, Şantierul arheologic Bucureşti a delegat
pentru a face observaţii arheologice pe D. V. Rosetti şi P. I. Panait.
2 ) "Bucureştii de odinioară în lumina cercetărilor arheologice", Ed. Ştiinţifică,
1959, p. 33.
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ciale în care s-au desfăşurat lucrările şantierului nu au permis cercetarea
întregii lor suprafeţe. In şanţul lat de circa 2 m s-a putut stabili că
groapa locuinţei B 2 porneşte din stratul feudal timpuriu iat de 0,25 m
şi se afundă în solul neumblat pînă la - 2,90 metri faţă de nivelul actual
şi la - 0,35 m faţă de nivelui medieval. In pămîntul de umplutură al
acestei gropi au fost găsite numeroase bucăţi de cărbune şi fragmente de
vase. Nu s-a putut preciza forma locuinţei sau existenţa vreunui cuptor.
Cea de a doua locuinţă de pe Bd. 1848 (B: 1) a fost găsită în dreptul
străzii Patria, sub bîrnele unei ulJiţe podite, la cea. 5 m N de B 2 . Podeaua
ei săpată în solul castaniu se afla la - 3,20 m faţă de nivelul actual de
călcare. Spre latura de nord s-a păstrat o suprafaţă de pămînt ars de
formă ovală, acoperită cu un strat de cenuşă şi cărbune, avînd un diametru de circa 0,40 metri. Această vatră ce pare a fi aparţinut unui
cuptor, fusese lipită cu pămînt ce conţine nisip şi pietricele de diferite
mărimi. Amestecate între fragmentele de vase şi cărbune au fost găsite
cîteva bucăţi de zgură şi lupe metalice\{_
Materialul arheologic descoperit în aceste resturi de locuinţe este
în exclusivitate ceramic. 1 ) Predomină vasele borcan, executate la roată
înceată, dintr-o pastă ce conţine mult nisip sau pietriş. Arderea în majoritatea cazurilor este făcută la roşu vineţiu, incompletă, partea de mijloc
a pereţilor şi adesea suprafaţa interioară a vaselor, rămînînd ·cenuşie. Grosimea pereţilor acestor oale este de 0,8-0,9 cm accentuîndu-se în special
în partea de jos a vasului. Buza în general este îngroşată în afară prin
răsfrîngere-a şi alipirea marginilor. Vasele cu buza dreaptă, trasă spre
exterior sînt într-o proporţie redusă. Toate oalele descoperite în aceste
locuinţe au fundul plat, păstrînd urme de nisip aşternute de olar pe
discul roţii pentru o mai uşoară desprindere a vasului crud.
Suprafaţa exterioară a acestor oale a fost acoperită cu un decor de
striuri orizontale care acoperă circa 4/5 din vas. Spre deosebire de materialul ceramic de la Bucureştii-Noi unde decorul de striuri se prezintă
compact, pe vasele de la Piaţa de Flori el este adesea segmentat de zone
orizontale, neornate. Pe umărul vaselor se rezerva o fîşie pe care era
aşternut un decor de linii în val (fig. 1/1-3 ; fig. 2/2-3), motiv deîmpuns.ături sau asoderi de împunsături cu linii în val. La unele din
aceste vase motivul aplicat pe umăr este format din două benzi de linii
în val ne-identice separate de striuri orizontale (fig. 1/5) sau de benzi de
linii în val asemănătoare. Puţine fragmente de vase prezintă un motiv
realizat prin împunsături de pieptene făcute din loc în loc cu ocazia trasării striurilor orizontale (fig. 1/6). Decorul cu grupuri de striuri verticale aşternute pe cîmpul de şenţuiri orizontale nu a fost întîlnit în aceste
locuinţe.

Pe fundul cîtorva oale au fost găsite semne în formă de cerc a căror
arie de răspîndire a fost semnalată atît în Dobrogea şi în Republica
Populară Bulgaria, cît şi pe teritoriul R. P. Ungară 2 ).
1) D. V. Rosetti şi P. I. Panait, "Săpăturile din sectorul Curtea Veche",
Materiale VIII, p. 767-771.
2) Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, "Capidava", Ed. Acad., 1958, p.
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Fig. 1. Fragmente de vase decorate prin incizie
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Fig. 2.

Ceramică

cu decor prin incizie
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Este de subliniat faptul că în aşezarea de la Piaţa de Flori, categoria
ceramicii cenuşii decorată prin tehnica lustruirii a fost extrem de puţin
întîlnită.

Urmele celor trei locuinţe semiîngropate cercetate în anii 1959-1960
confirmă existenţa unei intense aşezări din perioada feudalismului timpuriu semnalată şi în campaniile anterioare pe suprafaţa cuprinsă între
Calea Moşilor, str. Blănari, Palatul Poştei, str. Şepcari, Piaţa de Flori 1)
şi datată de cercetătorul D. V. Rosetti mai întîi în se:!. VI 2 ) şi apoi î~1
sec. IX-XI 3).
Descoperirea în pămîntul de umplutură a acestor locuinţe a numeroase oase de animale mari dovedeşte că una din ocupaţiile de bază ale
locuitorilor acestei aşezări era creşterea vitelor. Se practica de asemenea
meşteşugul prelucrării fierului fapt atestat de bucăţile de zgură întîlnite
în deosebi în locuinţa B 3 aflată pe actualul traseu al Bd. 1848.
In timp ce datele referitoare la perioada feudalismului timpuriu au
fost îmbogăţite în anii 1959-1960 cu noi descoperiri, cunoaşterea secolelor următoare a rămas incă slab documentată. Cu excepţia unor materiale arheologice din sec. al XIV-lea găsite cu ani în urmă lîngă Biserica
sft. Gheorghe Vechi 4 ), etapa de dezvoltare a relaţiilor feudale pe suprafaţa ce va deveni în a doua jumătate a veacului al XV -lea tîrgul Bucureştilor, este încă puţin cunoscută.
Cărui proces istoric se datorează scăderea bruscă a monumentelor
arheologice din sec. XII-XIV în sectorul de azi al Pieţii de Flori este o
problemă insuficient studiată pînă în momentul de faţă. Cert este faptul
că începînd cu prima jumătate a sec. XV, terenul ce va găzdui probabil
pe la sfîrşitul acestui veac zidurilor Curţii Domneşti 5 ) cunoaşte o mai
frecventă locuire. Observaţiile arheologice făcute în anii 1959-1960 au
adus date noi referitoare la această etapă a dezvoltării Bucureştilor. Astfel, la fosta intersecţie a str. Covaci cu Bd. 1848 la adîncimea de - 2,90 m
faţă de nivelul actual, a fost descoperită groapa unui bordei din sec. XV,
săpată în pămîntul castaniu. Această locuinţă avea o formă rectangulară
cu pereţii drepţi, necăptuşiţi, una din laturi avînd lungimea de 4,8 metri.
Groapa acestui bordei nu a putut fi cercetată în întregime deoarece o
parte intra sub trotuarul B-dului 1848. În pămîntul de umplutură au fost
găsite bîrne de lemn carbonizate, resturi cie nuiele, numeroase oase de
animale şi de pasăre, fragmente de vase etc. Materialul ceramic se
compune din oale cu fOIITilă globulară, lucrate la roata repede şi străchini
cu suprafaţa interioară acoperită cu smalţ. Pentru executarea acestor vase
a fost folosită o pastă bună, în compoziţia căreia s-a întrebuinţat ca
degresant nisip fin. Toate oalele descoperite în această locuinţă erau bine
1)

"Bucureştii

2)

"Studii

şi

de odinioară ... ", p. 33-34.
referate privind istoria Romîniei", Ed. Acad., 1954, vol. I, pag. 463,

fig. 6, pag. 466 fig. 8, pag. 473 fig. 14/2 ş.a.
3) "Bucureştii de odinioară", Pl. XXXI/13-17.
4) Idem, p. 148.
5) Ccrcetătorul P. S. Năsturel atribuie pe baza unui izvor hagiografic, ridicarea
Curţii Domneşti de pe Dîmboviţa lui Basarab cel Tînăr. "Cetatea Bucureştilor în
sec. XV", Comunicare expusă în cadrul Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti mss. depus la bilioteca M.I.B.
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arse la roşu. Buza lor este înălţată, puţin trasă în afară prezentînd pe
suprafaţa exterioară şenţuiri orizontale (fig. 3/ 3-6). Torţile erau prinse
de partea superioară a buzei şi de pîntec. Fundul ocestor vase este plat

păstrînd evidentă

cul

urma s.forii cu care meşterul a desprins oala de dis-

roţii.

®

®

Fig. 3. Buze de vase sec. XV descoperite la

Piaţa

de Flori

Ceramica smălţuită este reprezentată de fragmentele unor străchini
cu piciorul inelar înălţat şi cu marginile mari răsfrînte în afară. Suprafaţa interioară a acestor vase este ocoperită cu un strat de smalţ galben
deasupra căruia s-au executat ornamente obţinute prin sgrafitare sau
prin stropire cu smalţ de nuanţă verde, brună etc.
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Pe baza materialului arheologic descoperit această locuinţă poate fi
în a doua jumătate a sec. al XV -lea.
Admiţînd zidirea Curţii Domneşti la sfîrşitul sec. al XV-lea în imediata vecinătate a acestui bordei se poate formula ipoteza că noile construcţii impuse de transformarea Bucureştilor în reşedinţă de scaun, au
fost ridicate pe locul unor modeste locuinţe săteşti.
Stabilirea Curţii Domneşti la Bucureşti a determinat o puternicfl
transformare a sectorului Pieţii de Flori de astăzi devenit centrul aşezării
orăşeneşti. Multe din dovezile acestor prefaceri au fost însă distruse cu
ocazia nesfîrşitelor schimbări edilitare care au avut loc atît în perioada
existenţei aici a palatului domnesc, cît mai ales în sec. XVIII-XIX. Urmărirea săpăturilor şantierel:or de construcţii a dovedit că terenul cuprins între turnul Bărăţiei şi Bd. George Coşbuc se prezintă ca o aglomerare haotică de ziduri şi pivniţe, datînd de la sfîrşitul sec. XVII pînă
în sec. XX. Printre aceste ziduri se mai păstrează izolate mărturii arheologice, datînd din veacurile mai îndepărtate ale istoriei oraşului Bucureşti.
Astfel, la intersecţia Bd. 1848 cu str. 30 Decembrie, sub temeliile unor
construcţii din sec. al XVIII-lea a fost descoperită o conductă de apă şi
resturile unei uliţe podite. Aflată la - 2,50 m faţă de nivelul actual conducta se compunea din olane, din lut ars, protejate de un manşon gros de
mortar cuprins între cărămizi puse vertical şi orizontal (fig. 4). 1) Ea se îndrepta spre Curtea Domnească avînd orientarea sud est-nord vest. Este
foarte posibil ca această conductă să fi făcut parte din sistemul aşa-numitei
visterii a apelor descoperită cu ocazia săpăturilor din anii 1953-1954 în
ograda bisericii Curtea Veche 2 ). Podeaua este formată din bîrne de
stejar, late de 0,25-0,45 metri şi groase de 0,12-0,15 metri, prinse pe
urşi rotunzi cu diametrul de 0,35-0,40 metri. Deasupra acestor bîrne s-a
depus un strat de pămînt negru amestecat cu paie, oase şi fragmente .de
vase, datînd de la sfîrşitul sec. al XVII-lea şi începutul veacului următor.
Lucrările de construcţii desfăşurate în anul 1960 au scos la iveală
lîngă colţul de sud-est al fostei clădiri a Pieţii de Flori urmele unei alte
uliţe podite, care pornind probabil de la Curtea Domnească se îndrepta
spre actuala str. Patria. Resturile acestui pod au fost surprinse şi în şanţul
trasat pe Bd. 1848 la - 2,30 m adîncime faţă de nivelul actual. Ele au
aparţinut unei uliţe podi te pe centru cu bîrne lungi de 2,80 metri- şi pe
laturi cu podele de cîte 1,5 metri lungime (fig. 5). Aceste bîrne erau prinse
cu ajutorul unor cuie de lemn în grinzi (urşi) de stejar puse longitudinal.
În părţile laterale bîrnele erau fixate de asemenea cu grinzi longitudinale
puse ca un fel de parapet.
Deasupra acestui pod s-a aşternut un strat de pămînt murdar amestecat cu multe paie, oase de animale şi cioburi de vase din sec. XVIII.
Pămîntul destul de mlăştinos al acestei zone a determinat pe constructorii sec. XVII-XIX să folosească la temeliile zidurilor ţăruşi şi
bîrne de lemn. Marea majoritate a clădirilor surprinse în aceste săpături
datată

1)
Pe terenul fostei Curţi Domneşti mai sînt cunoscute pînă în prezent două
conducte de apă, una surprinsă pe str. Soarelui nr. 5 şi alta în str. Şepcari şi Pasajul
FranCI2Z, "Bucureştii de odinioară", p. 158.
:!) Ibidem, p. 159.
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Fig. 4.

Uliţă podită

sec. XVII-XVIII
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şi conductă

de

apă

au la fundaţia pereţilor de cărămidă un pat de scînduri, prinse la rîndul
lor pe trunchiuri groase împlîntate în pămînt. În dărîmăturile acestor
clădiri au fost găsite unelte de producţie din fier, datînd din sec. XVIIIXIX, numeroase vase ceramice, obiecte din sticlă, monede etc. (fig. 6). Sub
pavimentul unei pivniţe aflate în apropierea bordeiului din sec. X-XI, cercetate în 1959 (B 1) s-a găsit un mic tezaur de monede din bronz, turceşti,
emise în anul 1757 în timpul sultanului Mustafa liP).

Fig. 5.

Uliţă podită

sec. XVIII

descoperită

la

Piaţa

de Flori

Observaţiile

arheologice făcute în anii 1959-1960 în sectorul Curtea
Domnească din Bucureşti, au precizat unele probleme referitoare la
existenţa aşezării din perioada feudalismului timpuriu pe acest teritoriu,
precum şi la dezvoltarea centrului orăşenesc începînd cu a doua jumătate
a sec. XV pînă în veacul al XIX-lea. Deşi s-a săpat o suprafaţă apreciabilă
nu a fost surprins nici un indiciu asupra existenţei în această zonă a cetăţii
Bucureştilor în sec. al XV-lea. Caracterul sporadic al urmelor vieţii
orăşeneşti din prima etapă a dezvoltării tîrgului Bucureştilor, se datorează în bună parte intervenţiilor ulterioare care au transformat în
mod radical aspectul topografic al centrului Capitalei. Atît în regiunea
înconjurătoare a Pieţii de Flori, cît şi pe B-dul 1848, construcţiile ridicate
după scoaterea la mezat a terenului vechii Curţi Domneşti 2) au distrus
în cea mai mare parte monumentele arheologice mai vechi.
Lucrările de sistematizare a Pieţii Unirii ce se vor executa în anii
viitori vor crea noi posibilităţi de lărgire a documentaţiei arheologice
asupra acestui important sector al Bucureştilor.

* * *
Identificarea monedelor a fost făcută de cercetătorul H. Dj. Siruni.
Florian Georgescu, Paul Cernovodeanu, Ioana Panait, "Documente privind
istoria oraşului Bucureşti", S.P.C., 1960, p. 128-129, 175-179, 187 ş.a.
1)

2)
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Fig. 6. Vase din lut, fragment de
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sec. XVIII-XIX

Sondajul arheologic din B-dul 1848 Nr. 2 *)

La 10 decembrie 1956 Comitetul Executiv al Sfatului Popular al
Capitalei a hotărît organizarea Muzeului de Istorie a oraşului Bucureşti,
în sălile clădirii din B-dul 1848 nr. 2. În vederea amenajării acestei vechi
case bucureştene, pentru găzduirea exponatelor muzeale, au fost necesare
ample lucrări de restaurare. Concomitent cu executarea acestor lucrări
a fost efectuat un sondaj arheologic în vederea stabilirii etapelor de
con8irucţii ale clădirii şi a mărturiilor de cultură material.ă aflate în acest
sector bucureştean.
Cercetările au fost întreprinse în spaţiul liber din jurul edificiului
deschizîndu-se şase secţiuni. Şanţul 1 (3 X 1 m) a fost trasat pe latura
de nord a clădirii avînd orientarea vest - sud-vest - est nord-est. După
înlăturarea unui strat de moloz modern, adîncirea şanţului s-a făcut într-un
pămînt negru de umplutură a unei gropi de mari dimensiuni. La adîncimea
de - 2,5 m-2,8 m au fost găsite cîteva fragmente de vase din sec. XVIII
a căror frecvenţă a fost însă foarte slabă. Săparea ~anţului pînă la solul
viu nu s-a putut face din cauza scurgerilor de la un canal colector.
Şanţul 2 (4 X 2 m) a fost deschis în faţa aripei de sud a clădirii la
14 metri de zidul acesteia avînd orientarea vest-sud-vest-est-nord-est.
Sub stratu] de pămînt de grădină, gros de 0,50 metri a fost găsit un
pămînt purtat cenuşiu, amestecat cu bucăţi de cărămidă, var şi cărbune.
La capătul de vest secţiunea a interceptat o conductă de apă făcută din
cărămidă şi mortar,
avînd orientarea nord nord-est-sud-vest. Sub
această conductă a apărut conturul unei gropi de formă rectangulară
umplută cu pămînt negru, oase de animale mari, cărbune, fragmente de
vase din sec. XVIII. Solul neumblat, castaniu, se află în această porţiune
la adîncimea de - 1,10 m faţă de nivelul actual.
Şanţul 3 (3,5 X 1,5 m) a fost trasat perpendicular pe latura de
sud a clădirii. Solul neumblat, castaniu, a fost găsit la 1,62 m
faţă de nivelul actual. Deasupra lui se afla un strat de pămînt negru
amestecat cu bucăţi de cărbune, care par a proveni de la un incendiu.
Acest strat era acoperit de un pavaj din pietriş şi nisip, gros de 5-6 cm
deasupra căruia s-a depus un pămînt negru măzăros, ce conţine fragmente de vase din a doua jumătate a sec. al XVII-lea. La capătul de nord
al şanţului, acesta era întrerupt de o depunere de mortar compact provenită de la lucrările de refacere a unei clădiri din cărămidă. S-au succedat apoi pînă la nivelul actual şase straturi de pămînt amestecat cu
mortar bucăţi de cărămidă, cioburi, din sec. XVIII-XIX.
Cercetările arheologice efectuate pe terenul din B-dul 1848 nr. 2,
au dovedit că actuala clădire ridicată în anii 1833-1834 1) păstrează la
temelii urmele unor construcţii anterioare. Şanţul 4, deschis în faţa aripei
de sud a edificiului, a surprins la - 0,15 m sub nivelul actual, zidurile
unor încăperi şi unei pivniţe (fig. 7). După evacuarea stratului de moloz,
de la suprafaţă gros de 0,85 metri, a fost dezvelită podeaua din cărămizi,
a acestor încăperi. Aşternute pe un strat de nisip, cărămizile acestui pa*) La aceste cercetări a participat şi M. Sînpetru cercetător la Institutul de
arheologie al Acad. R.P.R.
1) Florian Georgescu şi Paul Cernovodeanu, "Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, S.P.C. 1960, pag. 19.
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viment ~au fost ~ir:iţi~l. dispuse în rînduri de cîte două pe lung, alternînd
cu un nr:d de car~z1 pe lat. În momentul dărîmării locuinţei, pavimentul
se afla Intr-un 1nruntat stadiu de degradare, multe din cărămizi fiind
roase, altele deranjate sau înlocuite cu fragmente de cărămidă de diferite
dimensiu~n~. Sub s!ra!ul de nisip al podelei, în partea sudică a şanţului 4,
a fost gasit un pamint brun care conţine fragmente de vase din sec.
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Fig. 7

al XVIII-lea. Sub acest strat urma un pămînt negru, amestecat cu cărbune
şi apoi solul castaniu neumblat. În partea de nord şanţul 4 a interceptat
zidul unei pivniţe orientat est-vest. Construit din cărămidă cu dimensiunile de 29 X 15,5 X 4 cm zidul acestei construcţii avea o grosime
de 0,75 m. Rosturile groase de 4-5 cm erau umplute cu mor-tar rezistent
în compoziţia căruia se găseşte n1ult var şi pietriş. În partea interioară,
din zidul lateral lua naştere bolta încăperii sprijinită pe dublouri. Şan
ţul 4 a surprins un astfel de dublau lat de 1 m şi gros de 0,29 m. Zidul de
sud al pivniţei ies.e de sub actuala clădire, pe o lungime de 7 metri, ţesîn
du-se cu zidul de est într-un unghi drept.
Construirea acestei pivniţe s-a făcut pe locul unei clădiri din paiantă,
mistuită de un incendiu. Pentru ridicarea zidurilor, constructorii au săpat
un şanţ lat de 1,35 metri, care a perforat un strat de pămînt amestecat cu
chirpic, arsură, cărbune, cenuşă şi fragmente de vase ce pat fi datate la
sfîrşitul sec. XVI şi începutul veacului următor. Se remarcă cioburile unei
farfurii cu picior inelar înălţat, cu suprafaţa inter-ioară, acoperită cu smalţ
lucios, în care se disting nuanţe de galben cu pete maron şi verde deschis.
A fost găsit de asemeni un fragment de cahlă plată nesmălţuită, avînd în
relief un motiv geometric. Existenţa unor gropi, provenite de la clădirile
anterioare, a determinat pe constructori să întreprindă mai întîi nivelarea
terenului, fapt pentru care s-au folosit atît resturile clădirii incendiate,
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cît şi un strat de pămînt negru purtat. După materialul ceramic, descoperit
în şanţul 4, reiese că această pivniţă a fost ridicată la începutul sec. XVII.
Dintr-o serie de documente referitoare la mahalaua Colţei, rezultă că pe
terenul actualei clădiri a IVIuzeului de Istorie a Oraşului Bucureşti, exista
la începutul sec. al XVII-lea casele judeţului Seman, transmise apoi cronicarului Stoica Ludescu 1). În cursul sec. XVIII vechilor clădiri li s-au adău
gat camerele dep e latura de sud, care, au fost surprinse cu ocazia sondaJUlui arheologic din anul1958. Zidul sudic al acestor clădiri lat de 0,60 metri
are orientarea paralelă cu acela al pivniţei. De el sînt ţesute zidurile laterale ale încăperilor adosate la peretele beciului. Pe pavimentul de cărămidă
al acestor camere au fost găsite fragmente ceramice din sec. XIX, iar într-una din încăperi, cărămizile innegrite ale unei sobe. Confirmînd unele
ştiri documentare 2) observaţiile arheologice dovedesc că în primele
decenii ale secolului al XIX-lea clădirile ridicate la începutul secolului XVII au fost dărîmate, în locul lor ridicîndu-se în 1833-1834 zidurile actualului edificiu.
Caracterul restrîns al acestui sondaj impus atit de spaţiul mic afectat
cercetărilor, cît şi de intensa activitate a şantierului de construcţii nu a
permis extinderea săpăturilor în care s-ar fi putut eventual surprinde
dovezi de locuire şi mai veche decît sec. al XVI-lea. Cercetările desfăşu
rate în cursul aceluiaşi an în curtea Spitalului Colţea, au dovedit că acest
teritoriu este locuit încă de la sfîrşitul sec. al XV-lea 3 ), situaţie care ar fi
posibilă şi pentru partea de vest a actualului Bulevard 1848.

* *

Şantierul

noua

sală

:;o

a Palatului R.P.R.

Unul din numeroasele cartiere ale Bucureştilor care a primit în anii
puterii populare un aspect radical schimbat este şi sectorul aflat în jurul
actualei săli a Palatului R.P.R.
In locul unor clădiri minuscule aflate într-un dezacord arhitectural
dezgustător, a fost ridicată în anii 1959-1960 cea mai modernă şi încăpă
toare sală din patria noastră înconjurată de un ansamblu de blocuri care
dau actualei pieţi un aspect impunător. Terenul pe care s-a ridicat în zilele
noastre acest armonios complex arhitectural a aparţinut cu aproape trei
secole în urmă mahalalei Popei Stoica, mai tîrziu cunoscută sub numele
de Brezoianu şi mahalalei Stejaru. Înfiripate probabil în a doua jumătate
a veacului al XVII-lea între zona plină de izvoare şi mlaştini a proprietăţilor lui Dura şi întinsele vii ale mănăstirilor Mărcuţa şi Sărindar, aceste
mahalale reprezentau la începutul sec. XVIII limita nordică a oraşului
----/

"Şantierul

1)

gescu
2)

3)

şi

arheologic Bucureşti", Materiale VII, pag. 657 şi Florian GeorPaul 02rnovodeanu, op. cit., pag. 16.
Florian Georgescu şi Paul Cernovodeanu, op. cit., pag. 19.
"Şantierul Arheologic Bucureşti", Materiale, VII, pag. 672.
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Bucureşti.

Primele menţiuni scrise despre existenţa lor datează din ultimul
deceniu al sec. al XVII-lea. Astfel, într-un document din 20 decembrie 1691
este amintită mahalaua Stejaru 1 ). Cealaltă mahala, constituită probabil în
aceeaşi perioadă, apare menţionată într-un document din 27 martie 1693 2 ).
Ca şi la celelalte margini ale oraşului, mahalalele Stejaru şi Popa
Stoica au fost formate la început din locuinţele modeste ale unor orăşeni
de rînd. Către sfîrşitul sec. al XVII-lea ca urmare a sporirii numărului
boierilor din ţară aşezaţi pe lîngă Curtea Domnească are loc şi aici un susţinut proces de deposedare a locuitorilor săraci :1). La 11 octombrie 1693
Vergo mare portar îşi măreşte suprafaţa proprietăţilor sale din mahalaua
"bisăricii ci se cheamă <Popa Stoica> Sterpul" cu 25 de stînjeni prin dărî
marea caselor lui Stoia ceauş de saragelii şi Tudor sarageau 4 ). La 8 martie 1703 Pătraşco Brezoianu mare şetrar "neavăndu loc ca să-şi facă case
aici în Bucureşti" primeşte din partea lui Constantin V odă Brîncoveanu o
întinsă suprafaţă de pămînt în mahalaua Popa Stoica 5). Stabilirea Brezoienilor în această parte a oraşului s-a făcut prin deposedarea locuitorilor de
rînd fapt dovedit şi de hrisovul domnesc care menţionează că "cei ce s-ar
afla cu niscare case făcute pre acestu locu, pentru aceia am datu domnia
mea voe boiarinului domnii mele ce scrie mai sus, s.ă aibă a se tocmi cu acei
oameni şi să le plătească numai lemnele" ... Exceptînd marile proprietăţi
ale Brezoienilor, ale Creţuleştilor, ale lui Oprea mare şetrar şi pe acelea
ale unor feudali mai mărunţi ca Mănăilă Căpitanul şi alţii, mahalalele
acestea erau ocupate şi în sec. XVIII de meşteşugari, mici negustori, ostaşi,
populaţie nevoiaşă în rîndul căreia sînt semnalaţi în primele decenii ale
sec. al XIX-lea sacagii şi vizitii 6 ). Deşi relativ întinsă mahalaua Brezoianu
se compunea în 1789 din 25 de case 1 ), iar pe la 1810 în cele 29 locuinţe
cartagrafiate trăiau 64 de bărbaţi şi 77 femei 8 ). Mahalaua Stejaru număra
la începutul sec. al XIX-lea 43 de case cu 326 locuitori 9 ).
Ţinînd seama de informaţiile documentare cercetările arheolosrice întreprinse concomitent cu lucrările de construcţii au urmărit în afara depistării şi salvării unor vestigii arheologice şi confirmarea pe teren a izvoarelor scrise. Observaţiile arheologice au dovedit faptul că începuturile vieţii
orăşeneşti pe terenul înconjurător sălii Palatului R.P.R., datează din sec.
al XVII-lea. Pretutindeni, sub stratul de umplutură modernă a fost semArhivele Statului Bucureşti, Mănăstirea Zlătari, XVI/89.
Arhivele Statului Bucureşti, A. N. CLXXVII/9 şi St. Olteanu, "Meşteşugurile
in Bucureşti în sec. XVI-XVII", Studii an XII (1959), nr. 5, pag. 107.
3
) Acest proces este semnalat şi în alte mahalale ale Bucureştilor. Astfel în
anul 1696 Ianache Văcărescu primeşte din partea lui Constantin Vodă Brîncoveanu
loc în mahalaua bisericii "Dintr-o Zi", prin deposedarea locuitorilor de rînd. (Florian
Georgescu, Paul Cernovodeanu, Ioana Panait, "Documente privind istoria oraşului
Bucureşti", S.P.C., 1960, pag. 56-59) şi Ioana Panait, "Casa lui Ianache Văcărescu din
mahalaua bisericii "iDntr-o Zi" (Mss). La sfîrşitul sec. al XVII-lea tabacii aflaţi în
porţiunea de început a Căii Victoriei de azi au fost mutaţi în afara oraşului spre mă
năstirea Radu Vodă terenurile lor fiind împărţite fam,liilor boiereşti. Paul Cernovodeanu şi Nicola<2 Vătămanu, "Tabacii din Bucureşti în veacul al XVII-lea" (Mss).
~) Florian Georgescu, Paul Cernovodeanu, Ioana Panait, "Documente ... ",
pag. 53-55.
!i) Idem pag. 66-68.
G) Arhivele Statului Bucureşti, Ad. vechi, 1388/1830, Fila 4.
7)
Gazeta Municipală, an IV, (1935), nr. 187.
R) Biserica Ortodoxă Romînă, 1907, XXX/5, pag. 602.
!l) Idem, 602-603.
1)
2

)
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nalat un strat de pămînt negru, gros de cea. 0,80 metri, in care se aflau
fragn1ente de vase, elin lut, resturi de obiecte de uz casnic, chirpie, bucăţi
de cărămidă, şi altele. Este de menţionat faptul că pe cînd resturile culturii materiale din sec. al XVII-lea au fost destul de rare, cele din veacul
următor au avut o frecvenţă mai
mare. Solul viu, un strat de pămînt
castaniu, a fost găsit la -0,951,20 m faţă de nivelul actual.
Unul elin punctele mai im portante al cercetărilor arheologice
din acest sector l-a constituit terenul din jurul intersecţiei str. 13 Decembrie cu str. Alecu Constantinescu. Aflată în directa vecinătate
a traseului fostului Pod al Mogoşoaiei: suprafaţa aceasta a cunoscut probabil şi primele aglomerări
de locuire feudală la începutul sec.
al XVIII-lea. Importanţa ei în ansamblul vieţii orăşeneşti a sporit
concomitent cu cretşerea rolului
Podului din apropiere. Măsurile
domneşti de deposedare a orăşeni
lor mărunţi şi de stabilire a curţi
lor boiereşti în mahalaua Popii
Stoica au afectat în primul rînd
porţiunile din vecinătatea Podului
Mogoşoaia. Aici s-au ridicat la începutul sec. al XVIII-lea casele lui
Pătraşco Brezoianu, pe la jumă
tatea aceluiaşi veac, casele lui
Toma Creţulescu şi al tele.
Fig. 8. Detaliu de zidărie la beciul
Săpăturile efectuate cu ocazia
din sec. XVIII
lucrărilor de construcţii au scos la
iveală urmele unor clădiri din cărămidă datînd din sec. XVIII. Astfel sub
temeliile actualului bloc nr. 6 a fost găsită o pivniţă din cărămidă. Ocupînd
o suprafaţă de cea. 125 mp această construcţie avea şapte încăperi dispuse
în jurul a trei culoare. Zidurile groase de 0,50-0,60 metri erau făcute din
cărămidă (26 X 13 X 4 cm) prinsă cu mortar slab care conţine mult nisip.
(fig. 8). La două din camerile pivniţei tavanul se prezenta în formă de boltă
realizată din cărămizi puse pe cant în sistemul "coadă de rîndunică" (fig. 9).
În sec. al XIX-lea deasupra pivniţei au fost ridicate ziduri noi păstrate
în parte pînă la ultimele lucrări de sistematizare a acestui sector.
Urme ale unor construcţii din sec. XVIII au apărut şi la cea. 50 metri
vest de pasajul Creţulescu. Săpăturile de fundaţie ale Blocului 8 au surprins temeliile casei ridicate pe la jumătate sec. XVIII de către Toma
Creţulescu mare ban 1).
1)
reşti".

N. Stoicescu "Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale
Ed. Acad. 1961, pag. 67.

din

Bucu-
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Stabilirea familiilor boiereşti în aceste mahalale a impus înlocuirea
modestei biserici din lemn a Popii Stoica menţionată în documente în
anul 1701 1) cu o construcţie de cărămidă cunoscută sub numele de
biserica Brezoianu. Din textul pisaniei aflată la dreapta uşii de intrare,
reiese că acest edificiu a fost terminat în octombrie 1710 de către vel clu-

Fig. 9.· Cheia boltii uneia din

încăperile

beciului

din sec. XV III
Mănăilă Mărăcineanu şi vel vistier-ul Şerban Bujoreanu pe locul
dăruit de Pătraşco Brezoianu 2 ). Săpăturile care au afectat în special
partea de vest a acestei clădiri au permis cîteva observaţii asupra tehnicii
de construcţii. Deşi ridicată pe un teren destul de mlăştinos ea a păstrat
încă masivitatea edificiilor din sec. al XVII-lea. Zidurile laterale afundate

cerul

la cea. 1,50 metri sub nivelul actual aveau o grosime de 1,40 metri. Ele au
fost aşternute pe un pat de mortar gros de 3-4 cm sub care, pentru o mai
1) G. Ionescu-Gion, "Istoria Bucureştilor", Buc., 1899, pag. 210, ap.
Cond.
Brîncov. 1697.
:!) N. Iorga, "Inscripţii din bisericile Romîniei", fas. 1, Buc., 1905, pag. 293.
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deplină

stabilitate a zidului erau bătuţi ţăruşi de lemn, ale căror diametre
variau între 8-12 cm. Deasupra patului de mortar au fost aşezate în zid
în lungul acestuia două rînduri de bîrne de stejar - tiranţi -cu dimensiunile de 20/20 cm. Cărămida bine arsă a fost fixată cu mortar ce conţine
mult var şi pietriş care a dat zidului o puternică rezistenţă.
Trecîndu-se la cercetarea tindei lăcaşului şi a terenului înconjurător
acesteia au fost semnalate 17 morminte ce aparţineau sec. XVIII-XIX.
Sub podeaua tindei a fost găsit un pămînt de umplutură amestecat cu
bucăţi de cărămidă, oseminte şi altele. Deşi suprafaţa acestei încăperi era
destul de mică, numărul celor înhumaţi sau reînhumaţi aici a fost de
nouă, fapt care a făcut ca unele din morminte să fie puternic deranjate.
Inventarul arheologic descoperit la aceste morminte este format din obiecte
de podoabă - inele, cercei, mărgele - resturi vestimentare - bucăţi de
stofă, fluturaşi de ie, nasturi, monede, diverse obiecte.
Astfel, la M 4 descoperit în tinda bisericii a fost găsit un inel sigiliu cu
pecetea mare avînd redată în relief stema unei familii feudale (fig. 10/1).
De o parte şi de alta a unui scut pe care este înscrisă o cruce se află doi
scorpioni stilizaţi, care ţin deasupra lor o coroană. În partea de jos a discului sînt înscrise sub două frunze de laur literele I1 K. Obiectul este făcut
dintr-un aliaj argintat avînd bara groasă de 0,7 cm şi pare a fi executat
în sec. XVIII.
Un alt inel sigiliu din argint a fost găsit la M 0 aflat tot în tinda bisericii. Pecetea este elipsoidală avînd gravată pe mijloc o cruce încadrată la
stînga de un steag desfăşurat iar la dreapta de un steag strîns. Pe cîmpul
rămas liber în partea stîngă sînt executate literele M K, iar pe partea
dreaptă K .n. Sub o frunză de laur care susţine crucea şi cele două steaguri
se află litera K. (fig. 10/2). Inelul este destul de stîngaci realizat şi pare a
fi făcut la sfîrşitul sec. XVIII şi începutul sec. XIX.
Multe obiecte de podoabă descoperite la mormintele din jurul
bisericilor Brezoianu şi Stejaru datează din sec. XIX. Cele mai frecvente
monede întîlnite cu această ocazie sînt Kreuzer-ii austried emişi în primele decenii ale sec. XIX. Una din aceste piese, din 1816, a fost semnalată
şi la un mormînt de femeie (M 10 ) care păstra la un deget un inel de alamă
aurie avînd în montură o piatră verde rotundă de calitate inferioară. Lîngă
craniu s-a găsit un cercei compus dintr-un corp pătrat, în mijlocul căreia
este n1.ontată de asemeni o piatră ovală verde. De acest corp erau prinşi
trei pedunculi care aveau la partea inferioară cîte o piatră mică verde
(fig. 10/3). De la mijlocul sec. XIX datează şi alte două inele din argint.
Primul, a fost întîlnit la mîna dreaptă a lui M 11 şi are săpat pe discul sigiliului numele TIAI1KO şi anul 1857. Cel de al doilea inel are înscris pe
sigiliul dreptunghiular cu colţurile tăiate o cruce şi două linii ce se întîlnesc la baza acesteia şi literele fM. În partea de jos este marcat anul 1857
(fig. 10/4). Printre celelalte obiecte descoperite se mai pot aminti 21 de
bumbi de bronz găsiţi la M 15 , o foarfecă, cuie de sicriu lucrate de meşteri
fierari şi altele.
Majoritatea mormintelor descoperite în jurul celor două edificii datează de la sfîrşitul sec. XVIII şi prima jumătate a sec. al XIX-lea. în
general, inventarul descoperit confirmă faptul că cei mai mulţi dintre înmormîntaţii în jurul acestor biserici proveneau din rîndul meşteşugarilor,
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a negustorilor şi a populaţiei nevoiaşe a mahalalelor. Prefacerile continui
care au avut loc în a doua jumătate a sec. XIX şi în primele decenii
ale veacului XX, au făcut ca urmele modestelor aşezări ale locuitorilor de
rînd din aceste mahalale să dispară aproape cu desăvîrşire. Deşi lucrările
de excavaţii au afectat suprafeţe apreciabile nu s-a putut identifica nici

®

Fig. 10. Obiecte

găsite

pe

Şantierul

noii

săli

a Palatului R.P.R.

una din locuinţele din paiantă care desigur se aflau în sec. XVII-XVIII
pe acest teren.
De o reală importanţă pentru studierea circulaţiei monetare în Bucureşti, în perioada de descompunere a relaţiilo~ feudale, a fost descoperirea
unui tezaur monetar şi a unui grup de 22 monede. Depus sub pardoseala
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bisericii Stejaru la adîncimea de - 0,40 metri, tezaurul se compune din
piese de argint turceşti, ruseşti şi austriace şi monede de aur turceşti şi
belgiene. Cu participarea muncitorilor şantierului au fost găsite 315 taleri
de argint turceşti, 2 monede ruseşti şi 2 austriece precum şi 25 monede de
.aur 1 ). Ceea ce constituie o caracteristieă a- pieselor de argint este faptul
că eJe au avut o circulaţie restrînsă fiind foarte bine conservate (fig. 10/5).
Acest fapt pare a confirma ipoteza datării tezaurizării monedelor în perioada războiului ruso-turc din anii 1806-1812.
Grupul de 22 monede este alcătuit din aocele turceşti bătute în timpul
sultanilor Mahmud I, Mustafa III şi Hamid I, în perioada 1730-1774 2 )
şi par a fi aparţinut unei salbe. Cu ocazia ridicării fundaţiilor blocului 2,
a fost descoperit un vestigiu epigrafic care constă dintr-un fragment de
piatră funerară lung de 1 metru şi lat de 0,27 m (fig. 10/6). Pe una din
feţe a fost săpat un text din care s-au mai păstrat următoarele :
ARMEE
GESTELL
VONSEINER
GEMAHLIN
1812 DEN
28FBR

Armată
aşezat

de către
soţia

1812la
28 f-<-<~>br-<-<Uarie»·

După

resturile de uniformă găsite în groapa de mormînt rezultă că
această piatră a fost pusă la căpătîiul unui ofiţer aflat probabil în armata
rusă şi decedat la Bucureşti în februarie 1812.
Observaţiile arheologice efectuate cu ocazia lucrărilor de construcţii
pe terenurile ce au aparţinut cu trei secole în urmă, mahalalelor Brezoianu şi Stejaru, deşi sporadice au adus unele contribuţii la cunoaşterea
acestui sector bucureştean. Ele au dovedit în mod incontestabil că cele
mai vechi urme de existenţă feudală pe acest teritoriu aparţin veacului XVII. Prefacerile care au intervenit ulterior au distrus în cea mai
mare parte urmele locuitorilor de rînd, ceea ce a rămas pînă la zilele
noastre fiind temeliile unor clădiri aparţinînd proprietăţilor boiereşti sau
lăcaşelor de cult şi acestea destul de puţin concludente.

* * *'

Sectorul

Piaţa

Splaiului

În vara anului 1959, cu ocazia lucrărilor şantierului de locuinţe din
Piaţa Splaiului au fost descoperite resturile unor construcţii feudale tîrzii.
La intervenţia Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, lucrările con1) Taierii turceşti sînt emişi între anii 1789-1806 în timpul sultanului Selim III.
Cele două monede ruseşti sînt bătute de Ecaterina II, iar acele austriece de Maria
Tereza. Din cele 25 piese de aur, 18 sînt emisiuni turceşti din perioada 1730-1803
iar restul napoleoni belgieni din anii 1808-1809. Identificarea pieselor turceşti a fost
făcută de H. Dj. Siruni.
2) Identificare de H. Dj. Siruni.

157
https://biblioteca-digitala.ro

structorilor au fost întrerupte şi s-a trecut la cercetarea arheologică a
acestor monumente. Ele constau dintr-o porţiune a unei încăperi dotate
cu citeva conducte şi un fragment de canal de scurs apă aflat la cea. 25 m
sud-vest. Ambele obiective au fost tăiate de şanţurile de fundaţie ale unei
clădiri începută în anul 1912 pe acest teren.

s~ora:~$(1
Fig. 11. Planul

construcţiei

sec. XVIII

descoperită

în

Piaţa

Splaiului

Zidul încăperii surprins pe o înălţime de 0,95 metri a fost ridicat pe
un strat de mortar aşternut în pămîntul brun roşcat neumblat. El este
făcut din cărămidă adesea fragmentară, prinsă cu mortar bogat în nisip
şî pietriş. Ceea ce constituie o caracteristică a acestui zid este forma lui
sinuoasă dată de laturi scurte ce se întretaie în diferite unghiuri. Două
abside semicirculare par a indica colţurile de nord-vest şi sud-vest ale
acestei construcţii (fig. 11). În vederea fortificării zidului constructorii au
amenajat la temelia lui pe partea exterioară branşamente din cărămidă.
Podeaua acestei încăperi era formată din plăci de piatră calcaroasă,
îmbucate între ele prin şenţuiri laterale (fig. 12). Majoritatea acestor dale
au forma dreptunghiulară cu laturile de 0,75 X 0,80 metri şi grosimea de
0,08 metri. Ele au fost puse pe un postament format din patru rînduri de
cărămizi. Pe cînd rosturile între cărămizi sînt foarte mici, legătw'a între
rînduri este realizată cu straturi groase de mortar. Pentru stabilitatea
acestui postament s-au folosit bîrne de lemn late de 0,08-0,010 metri şi
groase de 0,05-0,06 m dispuse perpendicular. În lăcaşurile acestor tiranţi
s-au mai păstrat urme de lemn putrezit şi resturi de cuie din fier. Pe o
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înălţime

de 0,50 metri de la podea pereţii laterali fusese căptuşiţi cu plăci
de piatră prinse de zid cu un strat gros de mortar (fig. 13).
Construcţia de sub temeliile blocurilor din Piaţa Splaiului a fost amenajată pentru păstrarea unei cantităţi de apă, fapt dovedit şi de cele patru
conducte ce însoţeau încăperea. Dintre acestea, una fiind mai departe de

/// //~~----=--=-/"

r-

~i ·#

/

//
//
-------

----··'
/

Se-ora f/lo

Dq/o o'tn fK1VimPnlul c-onslruc_liei.
St!'C'· A""///.
Fig. 12
şanţul

temeliei zidului modern, s-a păstrat pe o porţiune de cea. 3 metri.
Această conductă (C 1 ) însoţeşte zidul absidei de nord la distanţa ,de
cea. 0,50 metri şi este formată din olane, legate între ele prin îmbucare,
protejate cu un manşon gros de mortar prins între două cărămizi dispuse
oblic (fig. 14). Conducta 2 porneşte se pare din cea exterioară şi străbate
jumătate din încăpere. Ea este realizată tot din olane, lungi de
0,30-0,31 m, acoperite cu un strat de mortar peste care au fost aşternute
plăcile de piatră. în mijlocul încăperii conducta se termină într-un orificiu tăiat in două din dalele podelei. De la celelalte conducte au fost
păstrate numai porţiunile prinse în zidul încăperii.
Olanele din care sînt realizate aceste conducte au fost făcute dintr-o
pastă cu nisip fin bine arsă, avînd suprafaţa interioară acoperită cu un
strat subţire de zmalţ de culoare verde, galben sau maron. Impermiabilitatea podelei şi a pereţilor, verificată şi cu ocazia lucrărilor de salvare din
1959, existenţa celor 4 conducte precum şi evidentul proces de clivare al
dalelor de piatră sub influenţa unei puternice umidităţi întăresc ipoteza
că această construcţie a fost ridicată pentru a păstra o cantitate de apă. La
această concluzie duce şi descoperirea în partea de sud-vest a încăperii
a unui fragment de canal făcut tot din cărămidă. El se compune din
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2 piloni verticali din care ia naştere o boltă neregulată a cărei parte exterioară este acoperită cu un strat de mortar ce conţine mult nisip (fig. 15).
In timp ce pilonii sînt executaţi din bucăţi de cărămidă, bolta este realizată din cărămizi întregi ce au dimensiuni identice cu cele care compun
postamentul dalelor de piatră ale încăperii. După orientarea canalului se

Fig. 13. Partea de sud-vest a

construcţiei

sec. XVIII din

Piaţa

Splaiului

poate presupune că el străbătea porţiunea de pămînt înconjurată de bucla
albiei Dîmboviţei în acest sector. Debitul lui de apă era destul de mare
ţinînd seama de faptul că diametrul era de 0,65 m iar înălţimea de 0,60 m.
Pe fundul canalului, deasupra unui strat de pietriş folosit probabil drept
paviment, s-au depus stratud de mîl groase de 0,35-0,40 m. Această masivă sedimentare pare a indica faptul că prin canal a curs o cantitate de
apă destul de mare, provenită direct din albia Dîmboviţei. Galeriile subterane ale clădirii începută în anul 1912 au distrus eventualele legături
între încăperea cu conducte şi canal. Considerăm totuşi că nu poate fi o
greşeală în a socoti cele două obiective ca făeînd parte dintr-un complex
unitar.
Descoperirea din Piaţa Splaiului pune o serie de probleme legate de
data ridicării acestor construcţii, de utilitatea şi tehnica funcţionării lor.
Deşi condiţiile de lucru au fost extrem de anevoioase s-a urmărit încă
de la începerea cercetărilor stabilirea unor repere cronologice. Pămîntul
fi~nd foarte deranjat nu s-a putut surprinde o situaţie stratigrafieă certă
decît sub conducta 1. La ·- 0,45 metri faţă de baza acesteia a fost găsit un
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:.trat de

pămînt

castaniu, neumblat, în care s-au afundat temeliile zidului
incăperii. Deasupra acestui strat s-a depus un pămînt cenuşiu ce conţine
fragmente de vase, bucăţi de chirpic pe care se mai păstrează urme de
pari şi nuiele, oase de pasăre calcinate, etc. Dir. materialul arheologic
descoperit în acest pămînt rezultă că pe acest teren se ridicau la începutul

Fig. 14 Conducta 1 şi zidul construcţiei din sec. XVIII din Piaţa Splaiului

sec. al XVI-lea construcţii din paiantă, probabil bordeie, distruse în urma
unui incendiu. În timp ce conducta 1 este amenajată deasupra acestui strat
nemai avînd sub ea nici un alt nivel arheologic, în porţiunea conductei 4
s-a constatat că zidul încăperii taie un strat de pămînt gros de 0,25 metri,
amestecat cu bucăţi de cărămidă, mortar şi cioburi din sec. XVIII. Astfel
situaţia stratigrafică precum şi tehnica construcţiei la care este evident:;!
folosirea unui mortar slab cu mult nisip, indică ridicarea acestui complex
arhitectural în decursul sec. al XVIII-lea.
Într-o fază iniţială a cercetărilor s-a crezut că aceste resturi pot fi
atribuite unei băi 1) ridi·cată în apropierea caselor construite în 1708 de
1)

Il -

P. I. Panait,

"Săpăturile din

Piaţa Splaiului",

c. 2H53

Materiale, VIII, p. 788-790
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mar~le spătar

Toma Cantacuzino 1 ). In sprijinul acestei ipoteze, formulată
pornind de la constatarea existenţei unei încăperi amenajată pentru a perrnite circulaţia condiţionată a apei era şi faptul că în perioada dintre prim:c1
domnie a lui Grigore Matei Ghica (1733-1735) şi anul 1749, fostele case
ale spătarului Toma Cantacuzino dăruite de lan Vo'"Hl 1\lfqvrr·:'l·"'~"~t- 111l

Fig. 15. Canal de

apă

Iordache Creţulescu la 15 septembrie 1718 2 ) fuseseră transformate în
local de găzduit dregătorii străini, trecători prin Bucureşti. Cum majoritatea acestora era formată din slujbaşi turci, în preocupările cărora băile
aveau un deosebit rol 3 ), s-a crezut că în prima jumătate a sec. al XVIII-lea
a funcţionat aici un stabiliment de acest gen.
Incheierea lucrărilor şi cercetarea unor documente şi planuri referitoare la istoricul sectorului Pieţii Splaiului a permis formularea unor noi
interpretări a rolului construcţiilor descoperite. Este cunoscut faptul c.:\
după 1749 clădirile de pe acest teren au trecut, în urma unui schimb, în
proprietatea logofătului Constantin Brîncoveanu, care s-a preocupat de
repararea lor. I1nportante lucrări de înnoire şi de ridicare de noi construcţii
-- - -- - - - ---~

N. Stoicescu, "Repertoriul bibliografic al monumentelor feuiale din Buct~
Ed. Acad., 1961, p. 66.
:1) "Documente privind istoria oraşului Bucureşti", S.P.C., 1960, p. 76-79.
3 ) A. De la Motraye, "Voyages ... ", London, vol. 1, p. 108, ap. P. Cernovodeanu,
"Istoria Bucureştilor prin călători". Mss. depus la Biblioteca M.I.B.
1)

reşti " ,
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au avut loc sub îngrijirea lui Nicolae Brîncoveanu în a doua jumătate a
sec. al XVIII-lea. Planul întocmit de ofiţeri topografi din armata rusă
la 1770 menţionează această casă printre clădirile de seamă ale Bucureşti
lor 1). Ea era înconjurată de o vastă grădină, care trecea şi dincolo de albia
Dîmboviţei 2). După războiul ruso-turc din anii 1768-1774 Nicolae Brîncoveanu poseda pe partea stîngă a rîului un parc bine întreţinut în care se
afla şi un chioşc poleit menţionat în însemnările călătorului englez Thomas
Hoppe ca una din atracţiile proprietăţilor acestui mare feudal 3). Acest
parc era întreţinut de grădinari specializaţi, dintre care unul, Matei, este
menţionat într-un document din 23 februarie 1775 4 ).
Cele două planuri ale oraşului Bucureşti, întocmite de austrieci la
sfîrşitul sec. al XVIII-lea- planul lui Franz Purcel şi Ferdinand Ernstînscriu pe a.cest teren palatul lui Nicolae Brîncoveanu şi parcul amenajat
cu alei ce converg într-un rond. În lumina acestor izvoare rolul construcţiilor descoperite în vara anului 1959 în Piaţa Splaiului apare mai bine
conturat. Ele par a fi aparţinut unui mare havuz care alături de chioşcul
mai sus menţionat constituiau interesante elemente de decor ale grădinilor
brîncoveneşti de pe acest teren 5 ).
Suprafaţa acestui havuz era destul de mare ţinînd seama de fap·~ul
că porţiunea rămasă acoperă cea. 22 mp ea reprezentînd mai mult de 1/4
din întinderea totală. O probl_emă importantă a funcţionării construcţiei
era aceea a aducerii şi evacuării apei. Fără îndoială că baza de alimentare
o constituia albia Dîmboviţei care se afla în apropiere. Apa era adusă probabil prin canalul al cărui fragment a fost semnalat in partea de sud est a
construcţiei şi de aici prin conducte. In urma unei experienţe făcute în
1959 s-a constatat că apa curge prin conducta I şi trecînd prin cea radiară (C2) se îndreaptă spre mijlocul încăperii unde a fost surprins şi orificiul tăiat în dalele de piatră. Acest fapt lasă să se întrevadă posibilitatea
funcţionării havuzului pe principiul fîntînilor arteziene. In acest caz trebuie admisă existenţa, undeva, probabil lingă malul rîului, a unui turn de
ridicare a apei. Evacuarea era fă,cută tot prin conducte fapt dovedit de conducta 3 în care apa curge în sensul dinlăuntru spre afară.
Construcţia aceasta a funcţionat probabil pînă în prima jumătate a
secol. al XIX-lea cînd terenul trece în posesia lui Grigore Brîncoveanu 6 ).
Noul proprietar 1nai puţin animat de gustul de fast ce-l caracteriza pe
Nicolae Brîncoveanu a renunţat probabil la havuzul grădinii, distrugînd
chiar o bună parte din el. Pe latura de est a construcţiei menţinute pînă
astăzi a fost găsită o groapă, care, deranjînd patul de cârămizi ce adăpostea
dalele de piatră, se afunda în pămîntul castaniu. In această groapă tăiată
cam în mijlocul suprafeţei havuzului, au fost găsite în afara unor bucăţi
1)

I. Ionaş.cu, Planul cartografic inedit al oraşului Bucureşti din anul 1770".

Studii an. XII (1959), nr. 5, p. 113-131. O copie a acestui plan se află la Muzeul de
istorie a oraşului Bucureşti.
:.!) Intr-un document din 23 februarie 1775 se menţionează de către N. Brîncoveanu că în t"mpul războiului din 1768-1774, nemaiputînd îngriji partea de gră
dină de peste Dîmboviţa a hotărît să o vîndă lui Gr. Razu. Document original romînesc, hîrtie, în colecţia Dr. N. Vătămanu.
3 ) "Anastasius sau Memoriile unui grec". Romînul, an. V (1861) nr. 12.
~) Documentul amintit din colecţia Dr. N. Vătămanu.
~') Această jpoteză a fost propusă şi de arhitect prof. Horia Teodoru.
1;) N. Stoicescu, op. cit., pag. 67.
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cărbune două vase : o căniţă şi un vas mare de grădină acoperit cu
smalţ galben şi pete verzi care pot fi datate la sfîrşitul sec. al XVIII-lecl
şi la începutul veacului următor. Deasupra fostului havuz s-au ridicat
construcţii noi ale căror z.iduri au fost găsite in apropiere şi care par
a fi aparţinut ultimei faze a existenţei edificiilor feudale pe acest teren.
lntr-un raport întocmit în iunie 1912 cu ocazia demolării ruinelor acestor
case se menţionează faptul că în afara temeliilor lor au mai fost g.ăsite
citeva ziduri care nici nu aparţineau zidăriei propriu-zise a clădirii 1) şi
CCJ.l'e nu au fost distru~e. Este greu de precizat dacă era vorba de complexul de ziduri surprinse cu ocazia lucrărilor din anul 1959 sau de alte
temelii de construcţii r.ămase pe acest teren.

de

Construcţia descoperită

în Piaţa Splaiului reprezintă singurul monument de acest gen cunoscut pina acum în Bucureşti. Ea denotă stadiul
înaintat pe care meşterii constructori îl atinsese în cea de a doua jumătate
a sec. XVIII precum şi existenţa unor influenţe baro-ce în arhitectonica
horticolă bucureşteană.

Iniţiativa S.P.C. de a păstra acest monument şi de a-i amenaja o încă
per·e specială este o dovadă a atenţiei cu care sînt protejate vestigiile istorice în anii puterii populare.

* * *

Sondajul arheologic de pe Calea Rahovei

În cursul lunei iunie 1960 cu o~azia unor lucrări de canalizare întreprinse pe Calea Rahovei, au fost descop€rite în porţiunea cuprinsă între
str. Justiţiei şi str. Libertăţii, urmele unei uliţe podite cu bîrne de lemn.
Adincimea la care au fost surprinse capetele podinelorr osdlează fa·ţă de
nivelul actual al străzii între -1,10 m -1,50 m. Avîndu-se în vedere
faptul că aceste resturi aparţin unuia din cele patru mari poduri ale oraşului în epoca feudală 2 ) s-a trasat în faţa imobilului cu nr. 57 un şanţ cu
dimensiunile de 6 X 2 metri perpendicular pe lăţimea străzii. Bîrnele podului au fost găsite la - 1,25 m, faţă de nivelul actual avînd deasupra un
strat de pămînt negru amestecat cu resturi de paie, nuiele, oase şi cioburi.
Grosimea acestui strat găsit pe întreaga lungime a podului este de
0,10-0,15 metri. Peste el au fost depuse mai multe straturi de pămînt şi
nisip în vederea ridicării terenului, pe care s-a pavat în sec. XIX caldarîmul de piatră.
Şanţul de sondaj a dovedit că urmele podului păstrate în por-ţiunea
carosabilă a a.ctualei străzi au fost distruse în cea mai mare parte de lucră
rile urbanistice moderne. Pe suprafaţa rămasă neatinsă de aceste lucrări
s-au mai găsit bucăţi de bîrne de lemn, care permit o relativă reconsti1) Arhivele Ministerului Finanţelor, Administrative dos. 211912 Senat, fila 228.
:!) Podul Beilicului, Podul Mogoşoaiei Podul Tîrgului de Afară şi Podul Ca-

licilor.
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tuire a constru2ţiei podului. A apărut
evident că la marginile porţiunii ce
urma să fie podită se puneau direct pe
pămînt urşi rotunzi de stejar cu diametru! de 0,30-0,35 m şi lungi de 12-14
metri. Între aceştia, la distanţa de cea.
1,5 metri erau dispuse paralel cu urşii
grinzi de stejar de dimensiuni mai mici.
Peste acest postament erau puse podinele late de 0,35-0,40 metri şi groase
de 0,08-0,12 metri. Pe mijlocul podului şi la margini pentru fixarea podinelor se aşterneau bîrne longitudinale
late de 0,20-0,25 metri (fig. 16). Cerce-·
tările efe2tuate în acest sector nu au
putut surprinde şanţul de scurgere existent în general la aceste poduri 1 ).
Descoperirea făcută în iunie 1959
la semnalarea muncitorilor şi inginerilor ICAB are o deosebită importanţă
în stabilirea traseului Podului Calicilor.
Această principală cale de acces în Capitală din partea de vest a ţării, pe care
pînă de curînd o socoteam, conform planurilor cartograHce din sec. XVIII 2 ),
ca urmînd traseul Căii Rahova a cunoscut în decursul funcţionării ei importante modificări. Un interesant studiu
asupra topografiei acestui sector înto2mit de Paul I. Cernovodeanu şi Dr. N.
Vătămanu :3) dovedeşte pe baza unui
vast material documentar că în sec. al
XVII-lea şi poate şi în perioada anterioară, Podul Calicilor urma traseul Căii
Rahova de azi de la albia Dîmboviţei
pînă la intersecţia acesteia cu str. Bibescu Vodă unde. cotind la dreapta se
îndrepta spre Puţul Calicilor stabilit
de cei doi cercetători, la întîlnirea stră
zii Cazărmii cu str. Militari (Raionul
V. I. Lenin) de unde se continua cu drumul Mehedinţilor. Pe la sfîrşitul acestui
secol şi în decursul veacului urm:ltor, în
1)

P.

Săndulescu,

"Istoricul

l

CONDUCTE

l
CĂRÂMÎZI

CANAL

pavajelor

bucureştene", Bucureşti,
2 ) Planul întocmit
din armata rusă la 1770,

1936, pag: 9.
Fig. 16. Urmele Podului Calicilor
de ofiţeri topografi
din sec. XVIII-XIX
precum şi planurile
din 1739 şi 1791, G. Florescu. Din vechiul l3ucureşti, Buc. 1935, pag. 144.
3)
Paul Cernovodeanu şi Dr. N. Vătămanu, "Consideraţii asupra calicilor bucureşteni

în veacurile XVII şi XVIII. Cîteva identificări topografice legate de
lor în Studii şi materiale de istorie medie, vol. VI (sub tipar).

aşezările
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timp ce vechiul traseu este tot mai puţin frecventat creşte rolul uliţei care
trecind printre proprietăţile familiHor boiereşti stabilite aici, du-cea spre acelaş drum al Craiovei, dar printr-o pantă mai puţin abruptă ca aceea a
Calicilor. Astfel, în sec. XVIII Podul Calicilor, denumire transformată în
izvoarele vremii în Podul Caliţei, se stabileşte definitiv pe actualul curs
al Căii Rahova unde începe a se înfiripa şi o activitate negustorească.
Cercetările arheologice confirmă întru totul concluziile celor doi cercetători. Deşi porţiunea săpată cu ocazia instalării conductei de apă a depaşit cîteva sute de metri, nu a fost identificat sub bîrnele de stejar
n:ci un indiciu care ar putea dovedi că, podul a funcţionat pe acest traseu
şi înaintea sec. al XVIII-lea. Materialul ceramic găsit într-o frecvenţă
foarte mică în stratul de pămînt negru clisos pe care sînt aşternute aceste
podele datează din sec. al XVIII-lea.
Datorită intensei folosiri şi a putrezirii materialului lemnos podul a
suferit numeroase reparaţii parţiale şi generale. Urmele descoperite în
1960 datează din prima jumătate a sec. al XIX-lea, ultima etapă a pra·cticării sistemului de podire cu lemn a străzilor bucureştene 1 ). Un document
din 30 aprilie 1819 men ţioneaz.ă neînţelegerile ivi te în legă tură cu re pararea Podului Calicilor şi a Podului Şerban Vodă "fiind cu totul dără
pănate 2 ). Lucrările probabil nu au avut loc căci porţiunea dezvelită ~cu
ocazia sondajului arheologic conţine bîrne de stejar foarte degradate. In
găurile provocate de distrugerea podinelor fuseseră aruncate bucăţi de
cărămidă şi moloz, procedeu adesea întîlnit la începutul sec. XIX 3 ).
Cercetarea urmelor Podului Calicilor pe lîngă faptul că a constatat
unele elemente ale sistemului de podire a uliţelor Bucureştene a indicat
în mod neîndoielnic traseul urmat în sec. XVIII de această frecventată
arteră de comunicaţie, în porţiunea sa de ieşire din Bucureşti.

* * *

Sondajul arheologic de pe Dealul Patriarhiei
In perioada 1-15 august 1960, concomitent cu unele lucrări de restaurare a complexului arhitectonic de pe Dealul Patriarhiei întreprinse
de Direcţia monumentelor istorice, a fost efectuat un sondaj arheo}ogic în
vederea precizării principalelor etape de locuire a acestej coline. In acest
scop a fost trasat un şanţ pe axul longitudinal al bisericii, secţionîndu-se
10 metri în porţiunea de la intrarea în edificiu spre palatul mitropolitan şi
1)

pavarea
:l)

Din 1824 conform propunerilor arhitecţilor Hartel şi Freiwald s-a început
străzilor din Bucureşti cu piatră de rîu. P. Săndulescu, Luc. cit., pag. 13.
V. A. Ui·echa, "Istoria Romînilor", Bucureşti, 1898, tom. III (seria 1800-1821),

pag. 279.
3) La 2:> noiembrie 1807 Divanul Ţării Romîneşti, luînd cunoştinţă de starea
proastă a podurilor bucureştene, dispune mahalagiilor ca "ori-unde vor fi niscaiva
găuri şi mîncături pe la uliţde lor, să le îngriiească a le astupa şi a le drege cum
mai for·t de zăbavă cu tufă şi cu moloz". V. A. Urechia, "Istoria Romînilor", tom. IX
(seria 1800-1830), pag. 598, nota 4.
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10,5 m est de altar. La capătul de vest al şanţului sub patul de nlslp al
caldarîmului de piatră a fost găsit un strat de moloz în care erau amestecate
fit otenii, fragmente de vase din sec. XVIII-XIX, şi altele. Acest moloz
acoperea un strat de pămînt -castaniu, în partea superioară a căruia au fo3t
gftsite cioburi de vase din epoca bronzului (fig. 17). Deşi aflat într-un înain-

Fig. 17. Fragmente de vase din epoca bronzului

tat stadiu de descompunere s-a putut stabili că acest material provine de la
vase scunde cu pereţii groşi, făcuţi dintr-o pastă cenuşie cu mult nisip,
avînd buza îngroşată în afară şi fundul plat. Pe umărul unora din aceste
vase se aflau torţi rotunde, groase, cu un orificiu cilindric orizontal sau
torţi de formă triunghiulară.
In apropierea scărilor de la intrarea în biserică a fost dezvelit un pavi.ment format din bucăţi de cărămidă prinse cu mortar slab cu mult
nisip 1). Grosimea acestui paviment era mai mare spre pridvorul bisericii
(0,25-0,30).
Astfel capătul de est al şanţului 1 a dovedit că terenul pe care a fos:
întreprins sondajul arheologic a suferit raderea urmelor de cultură materială med:evală.

Sectorul de est al secţiunii (SII) a confirmat în parte această situaţie.
Sub stratul de moloz gros de 0,80 metri, perforat de numeroase gropi de
canalizare, instalaţii electrice a fost găsit un pămînt galben murdar depus
la sfîrşitul sec. XVIII, pentru ridicarea nivelului de călcare a acestei pDrţiuni. În partea de est a şanţului acest strat era tăiat de o groapă umplută
cu bucăţi de cărămidă arse şi înegrite de fum, resturi de bîrne de lemn,
carbonizate etc. (fig. 18). În acest material provenit de la un incendiu au
fost găsite cîteva cărămizi care aparţineau probabil cornişei edificiului 2).
Pe fundul acestei gropi adîncită cu 0,25 m, faţă de nivelul medieval, se
află un paviment din cărămizi neprinse în mortar. Stratul de pămînt
galben a acoperit un pămînt negru măzăros în care nu au fost găsite urme
arheologice şi care suprapune lutul castaniu neumblat. În această parte
a şanţului resturile culturii materiale din epoca bronzului au fost foart~
~.poradice. La 1,50 faţă de nivelul actual începe stratul de loess şi apoi
un pin1înt negru cu concreţiuni ealcilroase, în c~re se aLlncEi pîn}
Din informaţiile muncitorilor şantierului de restaurare reiese că acest pavlment se afla şi pc latura de nord a edificiului.
2) Se cunosc reparaţii ale clădirii patriarhiei în anii 1793 şi 1799 cînd i s-a
pus un nou acoperiş şi a fost tencuită. N. Stoicescu, "Repertoriul bibliografic al mo·
numentelor feudale din Bucureşti", Ed. Academiei, 1961, pag. 242.
1)
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la - 3,40 metri faţă de nivelul actua], zidul de est al edificiului. Construit
din cărămidă, zidul acoperă întregul şanţ de fundaţie şi este aşternut p~·
un pat de mortar gros de 3 cm. Suprafaţa exterioară a zidului este acoperită cu un strat de n1ortar ce conţine var, cărbune, şi pietriş. Alături
de zidul altarului, la adîncimea de - 1,30 faţă de solul actual a fost surprins mormîntul unui prelat. Pe una din cele patru cărămizi puse pe craniu
in formă de cruce, erau incizate cuvintele : IUAN c.uKill IOKO. Mx
În afara cîtorva resturi de îmbrăcăminte a fost găsit la acest mormînt o cataramă din fier (fig. 19).
Pentru controlul pantelor dealului a fost trasat un şanţ pe partea
de nord a aleei, ce coboară spre str. 11 Iunie, şi altul pe versantul dinspre

1

j_
Fig. 19.

Cataramă

din fier sec. XVIII

b-dul George Coşbuc. Prima secţiune adîncită în pămîntul de umplutură
3,20, a interceptat la acest nivel cîteva fragmente ceramice de la
sec. al XVII-lea şi începutul sec. al XVIII-lea. Adîncirea ei nu
s-a putut continua datorită primejdiei de surpare a malurilor. În şanţul
de pe latura de nord-vest a colinei, s-a constatat că solul castaniu neumbla t se află la cîţiva centimetri sub nivelul actual.
Sondajul arheologic efectuat pe Dealul Patriarhiei în august 1960 a
dovedit că acest promontoriu a suferit puternice şi repetate transformări.
Lipsa totală a nivelelor de locuire feudală, cel puţin din prima jumătate
a secolului al XVII-lea, cînd este atestată aici existenţa bisericii de lemn
a podgorenilor 1), a urmelor constructorilor lui Constantin Şerban, precum şi a mărturiilor intensei activităţi din sec. XVIII se datoreşte raderii
păr~ii superioare a dealului. Putem presupune că primele lucrări de
pînă la sfîrşitul

) D. Caselli. Gazeta Municipală, V (1936),
N. Stoicescu, op. cit .. pag. 241.
1

m.

234

şi

VI

(1937).

nr.

2:5G:
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decapitarea a acestei coline au avut loc la mijlocul secolului al XVII-lea
cînd ridicarea unui edificiu impunător prin proporţiile sale, a cerut lăr
girea suprafeţei de construcţie. Prefacerile care s-au succejat în veacurile
următoare, determinate de unele calamităţi sau de eventualele noi C}n~~tr ucţii au provocat repetate curăţiri sau înălţări a părţii sup2rioare a
dealului. Unele din lucrările de acest gen, dovedite în cadrul sondajului
arheologic, au avut loc şi în prima jumătate a sec. XIX cînd terenul
din jurul edibciului religios a fost înălţat cu molozul provenit de la
reparaţii 1).

!n timp ce partea superioară a dealului a fost decapitată începînd
probabil cu sec. al XVII-lea, versantul de sud-vest şi vest a fost înălţat
ulterior prin depunerea unei uriaşe cantităţi de pămînt.
Sondajul arheologic de pe Dealul Patriarhiei nu a putut surprinde:
în afara urmelor de locuire din epoca bronzului şi aeestea destul de sporadice, nici un indiciu referitor la începuturile vieţii feudale pe aceast:l
colină.

Observaţiile arheologice efectuate în anii 1958-1960 pe şantierele
de construcţii din Capitală au permis obţinerea sau confirmarea unor date
privind istoria feudală a Bucureştilor precum şi depistarea şi salvarea

a preţioase monumente arheologice. Dobîndirea acestor rezultate s-a datorat în bună parte atenţiei acordate de muncitorii şi inginerii şant~erelor
de diferite profile precum şi sprijinului dat de S.P.C. Perioada 1958-1960
a dovedit astfel că grija pentru tezaurul de monumente istorice începe
să preocupe nu numai un grup restrîns de specialişti ci masele largi de
oameni ai muncii. In această situaţie activitatea de depistare, conservare
şi studiere a vestigiilor istorice cunoaşte o largă bază de masă, rod de
sean1ă al prefacerilor revoluţionare din patria noastră.
P. 1. PANAIT

Sînt cunoscute lucrări de
G. D. Florescu, op. cit. pag. 40.
1)

reparaţii

în anii 1839 N. Stoicescu, op. cit., pag. 242,
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APXEOJIOfHlJECKHE

HA6JIIO)lEHH51

HA

CTPOfiKAX

6YXAPECTA

(KparKoe conep>KaHHe)
Ha6moneHne crpoHTeJibHbiX pa6oT 1958-1960 r. B 5yxapecre no3BOJIHJIO o6Hapy>KHTb H cnaCTH MHOfOllHCJICHHbie HCTOpHtieCKHe naMHTHHKH <1Jeo.UaJibHOro CTpOH B CTOJIHUC
PHP. TaK, Korna Bbirpe6aJIH 3eMJIIO Ha CTpoHTeJibHOH nJioma.uKe noMa Hp. 44 Ha 5yJIL>sa pe HMCHH 1848 r. H pbiJIH HOBbiH BO.UOCTOllHbiH KaHaJI, BCKpblJIH CJIC.llbl Tpex >KHJIHlll. noJiy3eMJIHHOK 3noxH
paHHero
cpeo.uaJIH3Ma.
Haii.ueHHbiH
apxeoJiorHLiecKHH
MaTcpHilJl
npencrasJieH rJiaBHbiM o6pa30M KepaMHKoii, npH4eM npeo6Jia.UaiOT tiepenKH cocy.uos -6aHoK, Bbi.UeJiaHHbiX Ha Me.llJICHHOM Kpyry H3 TCCTa C npHMeCbiO 60J1bU10fO KOJ111liCCTBa
necKa. ITpH6JIH3HTeJibHO 4/5 Hapy>KHoii nosepxHOCTH
cocy.uos
noKpbiTa
ropH30HTaJibHbiMH noJiocaMH. Ha ITJielle ropwKos tiacro BCTpetiaeTcH y3op H3 BOJIHHCTbiX JIHHHH, H3
npOKOJIOTbiX JIHHHH H T. Jl.
CepaH KepaMHKa BCTpel!aeTCH tipe3BbltiaiiHo pe.UKO, KaK B HMax 3eMJIHHOK, TaK
H B OCTaTKaX cpe.UHeBeKOBOfO CJIOH. Ha OCHOBaHHH apXeOJIOrHtieCKHX paCKOTIOK 19531954 rr . .IT.. B. PocceTH narHposaJI 3TO noceJieHHe X-XI B. Haxo.uKa Kocreii >K~-tBOTHbiX
H KYCKOB WJiaKa TIOKa3biBaiOT, llTO 06HTaTeJIH 3eMJIHHOK 3aHHM3JIHCb CKOTOBO.UCTBOM H
o6pa60TKOH MeTaJIJIOB.
Ha nepeKpecTKe 5yJihBapa HMeHH 1848 r. c ymmeii KosatJH BcKpbiJIH ocTaTKH
cpeonaJibHoro >KHJIHlll.a BTopoii noJIOBHHbi XV B. B OTBaJiax HMbi 3eMJIHHHK HaWJIH MHorotJHC.Jie!-IHbie CJie.Ubl yrJIH, KOCTeH >KBal!HbiX >KHBOTHbiX, tiepenKH fJIHHHHbiX COCY.UOB. H
T. n. .UonycKaH, tiTO KHH>KeCKHH .Usop 6biJI nocTpoeH K KOHUY XV B. Ha TeppHTOpHH
HbiHemHero UserotiHoro PbiHKa, MO>KHO npennoJio>KHTb, tiTO 3TO 3.UaHHe B03BeJIH Ha MecTe
cKpOMHoro ceJibCKoro noceJieHHH.
YcTpoiicTBO KHH>KecKoro .Usopa B 5yxapecTe Bbi3BaJio 60JibWHe nepeMeHbi B
CTpOHTeJibCTBe, B tiaCTHOCTH B ueHTpe ropo.ua. MHorHe CJie.Ubi 3THX c.usnros HCtie3JIH
nocJie npo.ua>KH c Topros nJioma.un .Upesuoro KHH>KecKoro nsopa soesonoii KoHcTaHTHHOM XaHn>KepJIHy. Ha MecTe npeLKHHX KHHW.:eCK~-tx nocTpoeK BbipocJIH MHorotiHCJieHHbie
ToproBbie norpe6a, o6Hapyw.:eHHbie B xo.ue pacKonoK 1959-1960 rr. BOKpyr cTpoeHHH
UseTOtiHoro PbiHKa n Hti 5yJihBape HM 1848 r. 06Hapy>KHJIH TaK)!{e sononposonHYJO rJir-~
HHHYIO Tpy6y, tiaCTb cncTeMbi so.uocHa6>KeHHH CTaporo KHH)!{CCKoro nsopa B XVIXVII BB., ocraTKH .uomaToii MOcTosoii XVII-XVIII BB, He6JJI~>moii KJia.u TypeuKnx
6poH30BhiX MOHeT tieKaHKH 1757 r., opy.UHH npoH3BO.llCTBa XVIII-XIX DB. H T. n.

8

1958

*

O,UHODpeMeHHO C pa6oTaMH TIO BOCCTaHODJieHHIO 3.LI,amm l-Ip. 2 Ha
5yJibsape HM. 1848 (r.ue Tcnepb noMemaeTCH My36I J1cropHr-~ rop. 5yxapeCTD), 3DJIO>KHJIH apxeoJiorH'IeCKHH wypq) B ne3acTpoeHHOM Y'IClCTKe BOKpyr 3.UaHHH. flpH noMOLUI-1
lJICCTH pa3pe30B Bb!HCHIIJIOCb, 'ITO B cjlyH.!l3MCTe HbiHCWHeH TIOCTpOlll<H, B03BC.UCHHOt"J B
1833-1834 IT., coxpaHHJIHCb CJIC.llhl OOJiee paHIIHX CTpOeHHH. C IO>KHoi'! CTOpOHbl :).ll,;lHH51
BcKpbiJIH CTCHLI norpc6a Ha'!aJia XVII B. H KHpnHLIHLie cTeHLI XVIII B. CorJlaCi!O .uoi<yMeHT<tJibllhiM .uaHHhiM, B Ha'IaJie XVII o. Ha 3TOM yqacTKe BOJBbiUiaJIHCb .UJMa CcMaiia
)Ky.ueuyJia, snocJie.UCTBHH ncpcwenwne so DJia.UeHHe IIpoiiHCTa CToiiKH JlyJlecKy.
ro.uy
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PacKonKH orpaHfilJHJifiCb 3TOH mypcpoBKOH, nocKOJibKY c O.Il.HOH cTopOHbi, no.Il. fiCc.:Ie.Il.OBaHfiH OTBeJifi JIHlllb He6oJibwoi1 Y'!aCTOK, a c .Il.pyroii CTOpOHbi, a 3TO apeMH Ha
npoHTCJibHOH OJIOLU.(IJl.Ke KHOeJia pa60Ta, npcmiTCTBOBaBlll<IH ,llaJibHCHUJeH apxeO.lOfHtleCKOi'! ,aeHTCJibHOCTfi.

*
ApxeoJiorwieCKHe
OTKpbiTHH
B
XO.Il.C
.Llsopua PHP nonTBep.Il.fiJIH .Il.OKyMeHTaJibHbiC
Y'I<ICTKe
ObiBillHX

HatiaJIOCb so BTopoA
OKpaHH CTe:>Kapy fi

0,80

co.LI.ep:>KaW.HH

M.,

xo.Il.a,

KYCKH

0TMeTHM,
TYPhl

XVII

B.

liTO

rJifiHHHbiX

KfipOH4eH
ecJifi

BOKpyr
nJiow.a.Il.H
o6HTaHHe B 3TOM

noJIOBHHc XVII B., PacKonKH .LI.OKa3aJIH, liTO Ha y4acTKe
nona CTOHK<l HaXO,LI.HTCH nJiaCT 4epHo3eMa TOJIW.HHOH B

llepenKH

caM<IHa,

cTpoHTeJibHbiX
pa6oT
CBC,LI.eHfiH o TOM, lJTO

fi

T.

cocy.Il.oll, o6JIOMKH

n.

Bec

cpaBHHTeJibHo

CBfi.Il.eTeJihCTBIOT o

M<nepHaJI

npe.Il.MeToa

OTHOCHTCH

Hc-MHoro4HCJieHHbie

pe.Il.KOM OOfiT<IHHH, TO

K

CJie.Il.bi

Jl.OMaumero

3noxc

M<ITHpHaJihHOH

MaTepfi<IJibi

XVIII

o6fi-

cpeo.Il.aJIHJM<I.

a.

KYJib-

BCTpelJaiOTCH

lJ<lW.e. Bo BpeMH CTpOHTeJibHbiX p<160T HCCJieJl.OBaJifi cpyHJiaMCHTbl 3Jl.<IHHH CBCTCKOfO
peJIHrHOJHoro xap<~KTepa XVIII a., TaK:>Ke MorHJihi XVIII fi XIX BB., OTHOCHW.IiCCH
uepKBHM

5pe30HHy,

CTe:>Kapy

li

KaJibBiiHfiCTCKOH

Kfipxe.

HccJie.Il.OBaTeJIH

li
K

o6Hapy)i{liliH

yh.paweHIUI, Ha.Il.rpo6Hble K<lMHfi fi MOHeTHbiH KJI<I.Il., CO.Il.ep:>KaW.fiH 30JIOTbie fi Cepe6pHHbiC
:j1<3CMnJIHpbi, shmyw.eHHbie a TypuHH, PoccHH, AacTpHfi n 5eJihrHH a nepHo.Il. 1730-

1809

rr.

*
OceHbiO 1959 r. npH
BCKpbiJIH ocTaTKH CTpoeHfiH

nocTpoAKc
XVIII
B.

)30Jl.OOpOBOJl.HblMfi
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XV III

8.

II

OBSERVATIONS ARCHEOLOGIQUES FAITES SUR LES CHANTIERS
DE CONSTRUCTION DE BUCAREST

Resume
Les travaux des chantiers de construction de Bucarest des annees 1958-1960,
suivis avec attention par les archeologues, ont mis au jour de nombreux vestiges
se rapportant au passe feodal de la capitale de la R. P. Roumaine.
C'est ainsi que, lors des travaux d'excavation du chantier du Bd. 1848 n° 44
et de ceux d'amenagement du nouvel egout collect::ur, on a releve les traces de
trois habitations a demi creusees dans le sol datant de la periode du haut feodalisme. Le materiei decouvert consiste surtout en fragments ceramiques, parmi
lesquels la prem:ere place revient aux restes de nombreux pots, fac;onnes au taur
lent en une pâte contenant une forte proportion de sabie. Ces vases ont pres des 4/5 de
leur surface exterieure occupes par des stries longitudinales, alors que leur rebord
presente souvent comme motif decoratif des bandes de lign::s sinueuses, poinconnees
et autres.
Autant dans les fonds de cabanes que dans la couche du Moyen Age en
general, la ceramiquc gnse n'a ete rencontree que tres rarement. S'appuyant sur
les decouvertes archeologiques des annees 1953-1954, D. V. Rosetti a date cet
etablissement aux xe-xie siecles. La decouverte d'os d'animaux domestiques ainsi
que de res dus de la fusion des metaux prouve que les hab.tant de ces huttes
pratiquaient l'elevage, mais aussi le travail des metaux.
A l'intensection du Bd. 1848 et de la rue Covaci, on a decouvert les restes
d'une demeure feodale datant de la seconde moitie du xve siecle. Dans le remblai
de la fosse de cett2 hutte on a trouve d'abondantes traces de charbon, des os de
ruminants, des fragments de vases en terre cuite etc. En admettant donc que la
cour princ'ere ait ete bâtie vers la fin du xve siecle autour de l'emplacement de
l'actuel "Marche au Fleurs", il est permis de supposer qu'elle l'a ete sur un lieu
occupe anterieurement par de modcstes constructions appartenant a quelque etablissement rural.
L'installation de la cour princiere a Bucurest a entraîne d'importantes modifications edilitaires, surtout dans le secteur central de la v1lle, mais les traces de
ces transformations ont souvent disparu a la suite de la vente a l'encan du perimetre de l'ancienne cour princiere par le prince Constantin Hangerli. Un grand
nombre de sous-sols de marchands ont pris la place des edifices princiers, constructions mises au jour par les fouilles executees dans les annees 1959-1960 autour
de l'ed fice central du "Marche aux Fleurs", ainsi que sur le Bd. 1848. On a cgalement decouvert un canal construit en tuiles arrondies, faisant partie du systeme
d'approvisionnement en eau de l'ancienn:- cour princiere aux XVIe-xvne siecles,
des restes de pavages en poutres des xvne-.xvine siecles, un petit tresar de
monnaies de bronze turques emises en 1757, differents out.ls des XVIIIe-XJXe
siecles, etc.

*

*

Au cours de l'annee 1958, lors des travaux de restauration de l'immcuble du
Bd. 1848 n° 2 (aujourd'hui siege du Musee d'histoire de la ville de Bucarest), un
sondage archeologique fut execute sur le terrain entourant cette bâtisse. Les six
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sections pratiquees a cette occasion ont etabli que l'actu~l edifice, datant des annces
1833-1834, a ete eleve sur l'emplacement de constructions antcrieures. Ainsi, on
a releve sur le câte sud les restes d'une cave construite au debut du XVIIe siecle
ainsi que des murs en brique appartenant a des bâtisses du meme siecle. Or il
est atteste documentairement que le terraian cn question etait occupc au debut
du xvne siecle par la maison du magistrat Seman, devenue ulterieurement la
propr ete du chroniqueur Stoica Ludescu. L'exiguite du terrain affectc au sondage
d'une part. l'activite intense du chantier de construction d'autre part, ont empeche
l'extension des fouilles.

*

*

Les decouvertes archeologiques auxquelles donnefl2nt lieu les travaux de construction executes a l'entour de la place du Palais de la R. P. Roumaine confirment
les donnees documenta!res attestant que ce secteur a commence a etre habite dans
la seconde moitie du xvne siecle. L'emplacement des anciens quartiers de "Stejaru"
et de "popa Stoica" est recouvert d'une couche de terre nmre de 0,80 m d'epaisseur
contenant des fragments de vases en terre cuite, des restes d'objets d'usage domestique, des morceaux de brique ou de terre pilonnee etc. datant de l'epoque feodale.
A ce propos, l'auteur signale que si la rarete des traces de culture materielle
du xvne siecle temoigne de l'importance reduite de l'habitation a cette epoque,
celles qui se rattachent au siecle suivant deviennent plus frequentes. Enfin des
recherches, executees en liaison etroite avec les travaux de construction, ont porte
sur les fondements de differ~nts edifices civils ou religieux du xvrne siecle,
de meme que sur une serie de tombes des xvrne-xrxe siecles ayant appartenu
aux eglises Brezoianu, SL~iaru et a l'eglise calviniste. Ces recherches ont mis
au jour des objets de parement, des pierres tombales, ainsi qu'un tresar monelaire
constitue par des pieces d'argent et d'or turques, russes, autrichiennes et belges
datant de la periode 1730-1809.

*

*

En automne 1959, sur le chantier du vaste ensemble d'habitations de "Splaiul
Unirii", on a decouvert des restes d'objets du xvrne siecle, a savoir une portion
d'une construction pourvue de tuyaux et d'un fragment de canal d'ecouleme:1t.
L'etancheite du plancher et des parois, recouverts de dalles de pierre, l'exist,:->nce
de quatre conduits d'eau, ainsi que la technique de clivage des dalles indiquent
que le but de cette construction etait de recevoir une certaine quantite d'eau.
Il ressort d'ail~t~urs de certains documents et plans de la fin du xvrne siecle
que la construction en question etait situee sur l'emplacement du parc de Nicolas
Brancovan et il semble qu'elle ait fait partie d'un grand bassin d'eau qui a subsiste
jusqu'au milieu du xrxe siecle. Elle represente la seule construction de ce genre
cormue jusqu'a ce jour a Bucarest et prouve d'un~ part le niveau avance auquel
on etait arrive en matiere de construction dans la seconde moitie du xvnre siecle,
d'autre part l'existence d'influences baroques dans l'architecture des parcs bucaresto~s de cette epoque.

*

*

Des travaux de canalisation entrepris en juin 1960 dans l'avenue Rahovei
ont mis au jour, dans la portion comprise entre la rue Justiţiei et la ru2 Libertăţii, les restes d'une rue pavee de poutres. Etant donne qu'il s'agissait de l'une
des quatre grandes arteres pavees traversant la viile a l'epoque feodale, on a creuse
cn face de l' mmeuble n° 57 un fosse de sondage, perpendiculaire a la rue. Quoiqu'une
pcrt on considerable de la surface fouillee fut derangee par des travaux posterieurs,
certaines constatations sur le systeme d,~ pavage des rues ont pu etre faites. La
portion de pavage decouverte en 1960 correspond au trace du "podul Calicilor"
du xvrne siecle, epoque a laquelle on avait abandonne l'ancien trace assurant
la sortie de la viile vers le "drumul Mehedinţilor" par l'actuelle "strada Cazărmii".

Au cours de la periode ·1-15 aout 1960, le Musee d'histoire de Bucarest a
execute, parallelement a certains travaux de restauration de la Dh1:-ction des Monuments Historiques, un sondage archeologique sur la colline de la Patriarchie. Les
fouilles, consistant essentiellement en une section de 20,5 m. de longueur dirigee sur
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l"axe longitudinal de l'eglise, ont etabli que ce lieu avait subi

a

plusieurs repris2s

de transformations considerables. Sous la couch2 de decombres des XVIIIe-xrxe

sjcclcs, on a rccontre une couche de terre marron dant la partie superieurc renfcrmait des fragments de vases de l'âge du bronze. L'absence de n'veaux des
XVIIe-xvrue siecles est duc au fait que la partie superieure de colline avait
etc rasee. A la fin du XVIIIc siecle, en echange, le câte est de la colline a ele
surhaussc par une couche de terre jaune rapportee.
En dehors des traces d'habitat, elles-memes sporadiques d'ailleurs, de U1g2 du
bronze. le sondage archeologique pratiquc sur la colline de la Patriarchk~ n·a livr-0
aucun element se rattachant aux dcbuts de la vie feodale en ce lieu.

V!gendes des figures
Fig 1 - Fragments de bols a clecoration incisee.
Fig. 2 - Ceramique a decoration incisee.
Fig. 3 ·- Embrouchures de vases datant du xve siecle.
Fig. 4 - Rue a pavage en pouters des XVIIe-XVIIIe sit?cles et conduit d'eau.
Fig. 5 - Rue a pavage en poutres du XVIIIe siecle.
Fig. 6 - Fragment de plaque et objets en verre et en terre cui te des XV II JeXI xe siecles.
Fig. 7
Fondements des edifices des XVIIe-XVIIIe siecles decouverts
Bd. 1848 no 2.
Fig. 8 - Detail du mur de la care du XVIIIe siecle.
Fig. 9 - La elef voute d'une chambre de la cave du XVJIIe siecle.
Fig. 10 - 1-4 Objets de parement trouves dans les tombes creusees autour de
l'eglise Brezoianu; 5, tresar de monnaies des XVIIJe-XI xe siecles; 6, pierre tombale d'un officier allemand de l'armee russe mort a BucaTest en l'annee 1812.
Fig. 11 - Plan de la construction du XVIIIe siecle decouverte Piaţa Splaiului.
Fig. 12 - Dalle du pavage de la construction du XVJIJe siecle.
Fig. 13 - Partie sud-est de la construction et conduit d'eau n° 4. On distingue

a gauche

une dalle de revetement de la paroi, tombee.
Fig. 14
Le conduit d'eau et le mur de la construction du XVJIIe siecle.
Fig. 15
Canal'd'ecoulement.
Fig. 16
Restes du pavage de "podul Calicilor", des XVJIIe-XJXe siecles,
decouverts sur l'avenue Rahovei.
Fig. 17
Fragments de vases de l'âge du bronze.
Fig. 18
Profil de la paroi nord de la Sect. II.
Fig. 19
Boucle en fer du XVIJie siecle.

https://biblioteca-digitala.ro

II
STUDII ŞI PRELUCRĂRI DE
MATERIALE

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

SĂPATURILE

ARHEOLOGICE DE SALVARE DE LA GIULEŞTI-SîRBI

Înainte să înceapă a străbate teritoriul Bucureştilor, Dîmboviţa
larg în dreptul Dragomireştilor, orientîndu-şi astfel cursul mult
în spre sud-est, apoi urcă în spre nord-est, pe o distanţă de oca. 2 km.,
pentru ca, îndată ce trece de Chiajna, din nou frîngîndu-şi mersul, să-şi
poarte la vale apele- de astă dată însă mai lin, mai puţin capricios, mai
statornic, pînă dincolo de Roşu.
De o parte şi de alta, largă şi netedă, prima teras.ă a rîului oferă tot
n1ereu acelaşi peisaj, alcătuit de alternanţa imaşurilor cu mlaştinile. Abia
pe terasele înalte, secundare, peisajul acesta se schimbă, pierzînd din unifoJ'mitate şi monotonie. Pîlcuri dese de copaci, cîmpuri întinse, boturi
de deal desprinzîndu-se din terasă şi ieşind în luncă, cu marginile uneori
abrupte şi de la ale căror poale ţîşnes.c izvoare molcome - toate sînt
adunate acolo; într-o regiune parcă anume destinată unei statornice locuiri
omeneşti. Că este a~a, stau mărturie nu numai aşezările durabil închegate
azi - comune şi cătune peste tot răspîndite - dar şi urmele de vieţuire
străveche, aflate aici nu în mai mică măsură.
Cercetări de suprafaţă întreprinse pe ambele maluri ale Dîmboviţei,
de la Roşu şi pînă la Chiajna, au reuşit să identifice staţiuni arheologice
relativ numeroase.
Fragmente ceramice caracteristi·ce culturilor Glina III şi Tei - citînd
astfel doar cîteva din urmele aşezărilor omeneşti străvechi din zona aceasta
- au fost găsite, pe o suprafaţă de mai multe hectare, la est de ·clădirile
fermei Chiajna, la intrarea în satul cu acelaşi nume, lîngă cimitir.
ln dreapta unui drum de ţară ·ce se desfa-ce din şoseaua Bucureşti
Chiajna, mergînd pe lîngă pădurea Hoşu, au fost găsite alte numeroase
fragmente ceramice Glina III.
Resturi de cultură materială din epoca bronzului şi din prima epo::::ă
a fierului au fost aflate şi în marginea din spre Bucureşti a pădurii Roşu.
În comuna Roşu, la capătul străzii Bisericii, pe terasa dreaptă a Dîmboviţei, au fost descoperite urme de vieţuire hallstattiene şi din sec. IV e.n.
[n satul Giuleşti-Sîrbi, la capătul din spre Chitila al străzii 1 Mai,
pe un teren aflat în proprietatea lui Dumitru Ilie şi a vecinilor săi au
putut fi identificate resturi de locuire din sec. X e.n. 1).
coteşte

1) Cercetările

arheologice pe ambele maluri ale Dîmboviţei, între comunele Roşu
Panait, muzeograf la M.I.B., care mi-a oferit

şi Chia;na au fost efectuate de Panait 1.
informaţiile şi materialele culese de el.
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In această regiune - care, după dovezile de cultură materială stră
veche, precizate în teren, arată că a fost intens populată în epoca comunei
primitive şi în perioada de trecere spre feudalism - se află situată şi
staţiunea arheologică de la Giuleşti-Sîrbi
(Bucureşti, r. 16 Februarie),
(fig. 1).

eordeni

'
Fig. 1. Planul
Staţiunea

oraşului Bucureşti

cu

staţiunea arheologică

Giuleşti-Sîrbi

aproape în întregime distrusă - se găseşte la o
depărtare estică de cea. 100 metri faţă de ruinele mănăstirii Chiajna (ctitorie din sec. XVIII a lui Alexandru Ipsilante, dar rămasă neterminată şi
dărîmată cu trecerea timpului), în ogorul lui Dumitru Miu din Giuleşti
Sîrbi, pe un teren limitat spre nord de un drum de care, precum şi de
traseul unei linii de cale ferată, iar spre sud de rîpele unei lutării.
Lucrările moderne efectuate acolo au modificat în foarte mare măsuri
configuraţia terenului, astfel încît în prezent este vorba de un martor de
terasă înaltă, aspectul originar al locului pe care se situaseră în vechime
aşezările omeneşti ne mai putînd fi azi precizat.
In regiunea în care a fost des-coperită staţiunea cercetată se găseşte
acum o deosebit de largă fossă - rezultat al necontenitelor seoateri de
pămînt, din vremea actuală. Malul nordic al lutăriei singurul - mai
-

astăzi

de la
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păstra resturi din aşezările străvechi întemeiate acolo (fig. 2). Pe latura
sud-estică a gropii carierei, terasa înaltă se leagă printr-o pantă lină de
prima terasă joasă, dar, în mare măsură, aceasta este şi ea rezultatul depozitării şi nivelării pă.mîntului scos din lutărie. O situaţie nefortuită a configuraţiei terenului poate fi urmărită la cea. 600-800 m. de locul cu sta-

Fig. 2. Malul

lutăriei

de la

Giuleşti-Sîrbi,

cu

staţiunea

arheologică

ţiunea arheologică,

unde trecerea de la prima terasă la cea de a doua se
poate constata in situ cu claritate.
Dar lucrările lutăriei moderne de la Giuleşti-Sîrbi nu numai că au
schimbat mult conformaţia fizică a terenului din preajma actualelor ruine
ale mănăstirii Chiajna ; în acelaşi timp şi în aceeaşi măsură e~e au cauzat
şi distrugerea aproape cu totul a mai multor aşezări omeneşti din comuna
primitivă şi din perioada de trecere spre feudalism şi tocmai această
situaţie a determinat
efectuarea acolo a unor săpături arheologice de
salvare.
In literatura de specialitate, staţiunea de la Giuleşti-Sîrbi apare menţionată doar o singură dată în studiul lui Bucur MHrea "Problema
populaţiei geto-dace în Muntenia în sec. IV e.n. 1), unde autorul aminteşte
aşezarea din acest veac, de lîngă ruinele mănăstirii Chiajna. De asemeni,
în 1955, într-un curs predat la Facultatea de Istorie din Bucureşti, conf.
univ. D. Berdu, amintea locuirea Tei, din epoca bronzului, de aici 2).
1)
2)

din

In "Studii şi Referate privind istoria Romîniei", partea 1-a, Buc., 1954, p. 114.
"Epoca bronzului pe teritoriul R.P.R. ". Curs predat la Facultatea de istori·2

Bucureşti

în an. univ. 1955/1956 (ms).
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O "rede.s·coperire" a acestei staţiuni arheologice a fost făcută în luna
aprilie 1958 de P. 1. Panait. Cercetătorul surprindea într-un martor de terasă din vecinătatea estică a ruinelor mănăstirii Chiajna, pe o distanţ3 de
cea. 150 m din ruptura malului, fragmente ceramice Boian-Giule?ti
(Boian II), Tei, din sec. IV e. n. şi din sec. X e. n. - toate, constatate fie
in depuneri uniforme de stratificaţie, fie în complexe vizibile p2 profil gropi de locuinţe şi gropi menajere. O lună mai tîrziu de la constatarea
situaţiei precare în care se afla staţiunea arheologkă de la Giuleşti-Sîrbi
au început cercetările arheologice de acolo 1).
Să păturile

Prin specificul şi problemele pe care le-au avut de rezolvat, cer·cet3.rile
arheologice întreprinse în staţiunea de la Giuleşti-Sîrbi au constituit o
săpătură de salvare (v. fig. 3). Efectuarea lucrărllor începute în ziua de
12 mai şi încheiate la 16 iunie 1958- s-a desfăşurat în două etape. Într-o
primă fază au fost tratate toate complexele surprinse pe profilul lutăriei ;
mtr-o a doua fază s-a urmărit rezolvarea unor probleme specifice săpăturii
de sondaj -anume, verificarea- prin date cît mai numeroase- a stratigrafiei din staţiune şi stabilirea limitelor de întindere a resturilor de aşe
zftri de acolo.
Prima etapă a cercetărilor a fost marcată prin deschiderea casetelor A,
A 1 , B şi C, ele corespunzînd unor trei porţiuni din malul surpat al lut3riei, pe al cărui profil putuseră fi observate diferite complexe, astfel după
cum urmează :
La o depărtare estică de aproximativ 200 metri faţă de ruinele mănăs
tirii Chiajna a fost observat pe profilul amenajat al malului, un complex
de locuire. Groapa acestuia începea s.ă se adîncească de la baza unui strat
de pămînt castaniu, iar în pămîntul de umplutură din groapă puteau fi
observate oase de animale domestice şi fragmente ceramice de caracter
Boian-Giuleşti (Boian II). Pentru tratarea acestui complex a fost deschis.§.
caseta A, cu laturile de 3,60 m X 5 m. La săparea ei s-a observat că îndat3.
după stratul vegetal actual au apărut cîteva fragmente ceramice din
sec. X-XI e. n., aflate în zona superioară a unui strat de pămînt cenuşiu ;
că, mai jos, tot în cuprinsul acestei depuneri, se găseau fragmente ceramice
Tei, din epoca bronzului, constatate mai cu osebire în preajma unei vetre
din această epocă şi eă, în sfîrşit, la baza unui strat de pămînt castaniu,
zăceau resturile împrăştiate· ale unei coJibe de suprafaţă Bo.~an-Giuleşti,
care suprapunea - parţial - atît groapa bordeiului neolitic observat pe
profil, pre·cum şi groapa unui alt bordei, de acelaşi aspect cultural, CClre, la
rîndul său, întretăia groapa primului bordei. Dar întrucît complexele nou
apărute (coliba rie suprafaţă şi cei de al doilea bordei) arătau că se întind
mai mult decît suprafaţa casetei A, săpătura a trebuit să fie extinsă. Pentru a surprinde către nord restul conturului bordeiului nr. 2 a fost deschisă
- adiacentă cu caseta A - caseta A 1 , cu laturile de 3,60 m X 4,40 m. La
1) în anul 1958 lucrările de pe şantierele arheologice ale Muzeului de
oraşului Bucureşti au fost conduse de Vlad Zirra. La sectorul Giuleşti-Sirbi
Margareta Constantiniu şi Valeriu Leahu.
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săparea

acesteia, succesiunea depunerilor arheologice s-a dovedit aceeaşi,
conturul celui de al doilea bordei neolitic apărînd in întregime. Pentru a
constata întinderea colibei de suprafaţă către est-nord-est, a fo:;t trasată o
secţiune (numerotată 1nai tîrziu secţiunea IV), perpendiculară pe cele două
casete - în funcţie de întinderea în această secţiune a colibei neolitice
fiind lărgite casetele A şi A 1 , pe laturile lor nord-estice, cu aproximativ
încă un metru. În secţiunea IV fragmentele cerami·ce de cara-cter protorom:nesc· nu au apărut. În schimb, în cuprinsul depuneri! de pamînt
cenuşiu, împreună cu fragmentele ceramice Tei a fost constatat un complex de chirpici deloc compact şi foarte puţin întins. Pentru a verifica dac~
ac2sta se extinde fie într-o parte, fie într-alta a secţiunii IV, au fost de3chise- perpendiculare faţă de această secţiune -alte două şanţuri, numerotate V şi VI, ambele paralele nu numai între ele, dar şi faţă de laturile
nord-estice ale casetelor A şi A 1 . Complexul de chirpi-ci din epOtca bronzului
nu a fost îns.ă surprins în aceste două secţiuni, în care, de altminteri, nu au
apărut decît foarte puţine fragmente ceramice, atît de aspect Tei cît şi de
cara·2~er Boian-Giuleşti. În secţiunea IV, la o depărtare de 1,35 m faţă
de capătul ei nord-estic, s-a constatat însă, la baza solului castaniu, o nouă
aglomerare de materiale neolitice. Pentru a dezveli complexul ac:esta au
fost deschise două casete - D şi D 1 - adiaeente şi perpendiculare faţ.§. de
:secţiunea IV. În caseta care a mărginit latura nord-vestică a şanţului, ·:omplexul nu a apărut. În s.chimb el a putut fi urmărit in easeta ·ce mărginea
cealaltă latură în această casetă resturile materiale Boian-Giuleşti întinzîndu-se pe toată suprafaţa săpată. Lărgirea casetei D 1 desigur că s-a
impus. Deoarec:e însă complexul neolitic de aici a :început a fi tratat în
ultimele zile ale lucrărilor de la Giuleşti-Sîrbi şi întrucît pentru a fi lărgit
ca~.eta D 1 ar fi trebuit îndepărtată o mare cantitate de pămînt, aglomerat
in acea regiune, lucrarea nu s-a putut efectua. Astfel, complexul neolitic
din şanţul IV - caseta D 1 nu a fost dezvelit şi tratat complet, în ciuda
faptului că, aşa cum se va vedea, surprinderea sa a pus probleme dificile
şi interesante de rezolvat.
Cu 50 m mai departe spre vest de complexul neolitic surprins în profilul carierei de pămînt a fost observată, de asemeni în peretele surpat al
lutăriei, o groapă în formă de clopot. Ea începea să se adîncească de la
baza unui strat de pămînt de culoare cenuşie, străbătea o depunere de
pămînt cenuşiu brun, de asemeni şi solul ·castaniu, pătrunzînd astfel pînă
in pămîntul galben lutos, viu. În pămîntul de umplutură din groapă se
puteau vedea şi pe profil fragmente ceramice Tei. Pentru tratarea acestui
complex a fost deschisă caseta B, adiacentă malului lutăriei, avînd laturile de 5,40 m X 2 m. Pînă la surprinderea în grundriss a gropii, de unde
ea a inceput să fie golită, au fost găsite în stratul de pămînt cenuşiu, resturi ceramice din sec. III-IV e. n. şi fragmente ceramice Tei din ·2po:::a
bronzului..
In sfîrşit, mai departe tot spre vest, cu cea. 2 m faţă de groapa din
epoca bronzului, putea fi observată în malul lutăriei groapa unui semibordej, în al cărui pămînt de umplutură se găseau fragmente ceramice din
sec. X-XI e. n. Locul de pornire în jos a gropii semibordeiului nu a putut
fi surprins cu precizie, conturul său observîndu-se doar în zona superioară
a stratului de pămînt cenuşiu, adică într-un nivel de stratificaţie a solului.
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în genere propriu locuirii din epoca bronzului. Dezvelirea semibordeiului
s-a făcut prin două secţiuni (II şi III) dispuse perpendicular faţă de mal,
paralele şi transformabile în suprafaţă prin îndepărtarea profilului intermediar. De asemeni, după ce în cele două secţiuni a fost surprins în grundriss semibordeiul, pentru dezvelirea sa totală a mai fost deschisă o casetă,
adiacentă şanţului II -caseta C. In şanţurile II şi III a fost observată şi o
groapă menajeră, al cărui profil a fost asigurat prin peretele despărţitor
al celor două secţiuni. Groapa data din sec. III-IV e. n.
Problemele specifice săpăturii de sondaj - obţinerea de date în plus
cu privire la stratigrafia din staţiune şi stabilirea limitelor de întindere a
resturilor de aşezări - au fost urmărite în timpul cercetărilor arheologice
de la Giuleşti-Sîrbi, prin deschiderea şanţurilor I şi VII. Secţiunea I, lungă
de 17,40 m şi lată de 1 m a fost deschisă cu scopul de a stabili dacă una sau
alta din locuirile străvechi se extind spre nord, dincolo de complexele surprinse în malullutăriei. Problema a fost lămurită în sens negativ, deoarece
nici un complex de locuire nu a putut fi depistat în acest şanţ. De altfel,
resturile cera.m.ice - numai din epoca bronzului şi din neolitic - au fost
foarte sărace, ele dispărînd cu totul la o depărtare de oca. 12 m faţă de
capătul din spre mal al şanţului. Acelaşi rezultat negativ 1-a oferit şi secţiunea VII, care, deschisă paralel cu malul lutăriei şi orientată spre ruinele
mănăstirii Chiajna, avusese ca scop să urmărească în ce măsură resturile
de locuiri străvechi se extind şi spre vest de complexele deja depistate. În
această de a şaptea secţiune stratul de pămînt cenuşiu a conţinut foarte
slabe urme din epoca bronzului (materiale Tei şi cîteva fragmente ceramice Glina III), depunerea de pămînt castaniu fiind în această zonă, sub
raport arheologic, sterilă.
Atît profilele amenajate pe malul lutăriei, precum şi casetele şi secţiunile deschise în timpul lucrărilor, au permis să se stabilească în staţiunea
cercetată la Giuleşti-Sîrbi următoarea strat i grafie : peste un pămînt
loessoid, galben deschis, reprezentînd solul viu, neumblat, se afla un strat de
pămînt castaniu decolorat. Grosimea sa era în genere de 0,30 m ; acolo
unde, în cuprinsul său, se aflau însă complexe de locuire, grosimea stratului
ajungea pînă la 0,46 m. Întrucît de la baza solului castaniu porneau a se
adînci gropile bordeielor Boian-Giuleşti (Boian II) ; întrucît la acest orizont zăceau şi resturile colibei de suprafaţă aparţinînd aceluiaşi aspect
cultural şi deoarece în depunerea de pămînt castaniu au fost aflate de
regulă toate materialele neolitice, rezultă că din punct de vedere arheologic, baza stratului castaniu decolorat a reprezentat nivelul de călcare al
lo-cuitorilor din aşezarea Boian-Giuleşti. Suprapus acestei depuneri se afla
un strat de pămînt măzăros cu o culoare cenuşie - brună, cu o grosime
in medie de 0,20 m - din punct de vedere arheologic reprezentînd un strat
steril. Peste pămîntul cenuşiu-brun se afla un strat de pămînt cu o culoare
cenuşie, la fel de aspect măzăros, grosimea sa fiind în medie de 0,25 m.
Deoarece de la baza acestei depuneri porneau să se adînceas-că gropile din
epoca bronzului şi întrucît în cuprinsul acestui strat au fost aflate materialele Tei, rezultă că stratul de pămînt cenuşiu este propriu, sub raport
arheologic, habitatului din epoca bronzului. Posibil că. de la lim_Lta superioară a stratului de pămînt cenuşiu să fi pornit şi groapa din ~ee. IV e. n.
precum şi groapa semibordeiului din sec. X-XI e.n. Fapt este că în timpul
cercetărilor de la Giuleşti-Sîrbi, zonele de plecare a c01nplexelor men184
https://biblioteca-digitala.ro

ţionate

nu au putut fi determinate cu prec1z1e, tot aşa cum nu s-a putut
determina nici existenţa unor niveluri - bine conturate şi delimitabileproprii acestor epoci şi culturi. Stratul de pămînt cenuşiu era acoperit de
stratul vegetal actual, pe alo·curi îndepărtat prin lucrări moderne.
Locuirea

neolitică

În staţiunea de la Giuleşti-Sîrbi, locuirea neolitieă s-a caracterizat nu
printr-o depunere uniform.ă şi continuă, ci doar prin prezenţa răzleaţă, în
cuprinsul stratului castaniu, a unor aglomerări de resturi de cultură materială, aflate numai acolo unde au existat complexe de locuire.
Această
situaţie este specifică tuturor lo·cuirilor din neoliticul timpuriu şi mijlociu,
caracterizate prin tipul de aşezare numit "risipit", cu locuinţe puţine la
număr şi distanţate uneori destul de mult unele faţă de altele, aşezările
acestea vădind totodată şi o vieţuire destul de restrînsă în timp.
De fapt, locuirea neoliUcă cercetată la Giuleşti-Sîrbi a fost marcată
numai de prezenţa a trei locuinţe (eventual patru - a se vedea în text,
mai departe, situaţia neclară surprinsă în caseta D 1), majoritatea covîrşi
toare a materialelor fiind de altminteri găsită în aceste complexe.
Ca tip, cele trei locuinţe sînt reprezentate prin două bordeie şi prin
resturile unei colibe de suprafaţă.
·
Bord ei u 1 nr. 1. Groapa acestui complex a fost mai întîi observată
în profilul malului surpat allutăriei, unde s-a putut constata că ea se adîncea de la baza stratului de pămînt castaniu pînă în solul viu loessoid.
Faţă de nivelul de la care pornea, groapa bordeiului era adîncă
de 1,25 m. Lungimea sa reală nu a putut fi determinată deoarece locuinţa
a fost amputa'ă la un capăt de groapa bordeiului al doilea, iar la celălalt
capăt de malul surpat al lutăriei. Astfel, bordeiul nr. 1 s-a păstrat doar pe
o lungime de 1,80 m: Starea de conservare a a-cestui prim bord ei nu îngă
duie nici precizarea lăţimii sale reale - lăţimea maximă a porţiunii păs
trate fiind de 1,60 m. Bordeiul pare să fi avut un contur oval alungit, fiind
orientat prin axul său lung, pe o direcţie nord-sud.
Nu s-a observat, atît în privinţa pereţilor, cît şi în legătură cu podeaua
locu=nţei, niciun fel de amenajări. La fel, nu se pot aduce precizări nici cu
privire la modul în care a fost construită suprastructura bordeiului. Este
adevărat că în pămîntul de umplutură a gropii s-au găsit cîteva bucăţi de
chirpic, dar avînd în vedere starea puternic deranjată a tuturor complexelor - nu se poate şti cu precizie dacă acestea provin de la cel mai vechi
bordei, ori de la al doilea, sau de la locuinţa de suprafaţă. O presupunere
în legătură cu materialele din care a fost construit acoperişul acestui prim
bordei poate fi totuşi făcută. Este foarte probabil ca viaţa din bordeiul nr. 1
a fo~l: întreruptă de un incendiu, locuitorii părăsind aşezarea şi plecînd.
Or, ţinînd seamă de împrejurarea că pămîntul de umplutură din groapă
conţinea multă cenuşă foarte fină (fără urme de cărbuni), se poate crede
c.ă af'operişul va fi fost construit dintr-un material lemnos foarte uşor,
poate chiar stuf sau păpuriş.
1n groapa bordeiului nu s-a găsit niciun rest de vatră, iar vatra aflată
în apropierea sa nu poate fi pusă în legătură precisă cu acest bordei, tot a';)a
cum nu poate fi legată nici de celelalte locuinţe neolitice, ţinînd seamă de
împrejurarea că atît bordeiele cît şi locuinţa de suprafaţă îşi aveau - toate
- punctul de plecare de la baza solului castaniu.
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1n bordeiul nr. 1 au fost constatate cele mai multe materiale neolitice
- fr agmente ceramice şi oase de animale.
B o r de i u 1 nr. 2. După cum s-a me nţionat , groapa a.ce::; tei loc uinţe
a t C1ial capătul dinspre nord al bordeiului descris anterior. Consta tarea
a cca:-; ta asigură raportul în timp dintre cele două b0rde1e, în :sens ul el bord ciul nr . 1 este cel mai vechi iar bordeiul de al doilea m ai l"C<.:eni. Cum nu
numn1 bordeiul nr. 1, ci şi acesta de al doilea a fost parţial suprapus

'l

Fig. 4. Planul casetelor A-Al> cu suprapunerea complexelor neolitice

de locuinţa de suprafaţă (fig. 4), se asigură astfel şi raportul cronologic
între bordeiul nr. 2 şi această din urmă locuinţă, în sensul că bordeiul este
anterior colibei.
Groapa bordeiului nr. 2 (fig. 5) a fost de asemeni săpată de la baza
solului castaniu şi - măsurată de la acest nivel - adîncimea sa a fost
de 1,20 m. Forma locuinţei a fost oval-alungită, în parte neregulată. Lung imea maximă a bordeiului nr. 2 a fost de 5,45 m, iar lăţimea de 3,75 m.
Orientarea s a - NNV-SSE.
Nici la acest bordei nu a fost observat vreun fel de amenajare (căp
tuşire ori lutuire) a pereţilor. Este însă de menţionat modul în care a fost
amenajată podeaua. Intrarea în bordei se făcea printr-o treaptă. Apoi s-a
putut vedea că bordeiul avea pe axul lă-ţimii sale, lîngă pereţi , dou·l şăn
ţuiri relativ adînci (m.a ximum 0,30 m), astfel încît mijlocul era mai ridicat
- şi aici putindu-se distinge două trepte (vezi profilul vestic al casetei A
şi al şanţului IV). Fără să putem înţelege cu precizie rostul unei atari amenajări (vor fi servit adîncirile drept culcuşuri ?), este de arătat că un astfel de sistem de construire a fundului bordeiului durează pe aceste meleaguri pînă tîrziu în epoca bronzului, cînd locuinţe de acest tip au putut fi
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intilni te la Bucureştii Noi, în cultura Glina III şi pe teritoriul comune.i
într-o aşezare din faza "La Stejar" a culturii Tei 1).
Bordeiul neolitic nr. 2 a suferit deranjamente nu numai de pe urma
lo-cuirilor ulterioare străvechi, ci şi datorită unor intervenţii moderne. În
adevăr, o groapă recentă a .străpuns bordeiul pînă la o adîncime aprec.iabilă. S-a întîmplat însă că aceasta "a căzut" chiar pe mijlocul locuinţei
neohtice, aslfel incit marginile sale nu au fost afectate.
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Nici în legătură cu bordejul nr. 2 nu s-a putut determina în chip pre·cis vreo vatră ; la fel nu s-a găsit niciun indiciu cu privire la modul în
care va fi fost construit acoperişul său.
În acest de al doilea bordei au fost de asemeni găsite materiale ceramice caracteristice culturii Boian-Giuleşti, ele fiind îns:l aflate într-o proporţie mai mică decît în bordeiul nr. 1.
Locuinţa nr. 3 este, spre deosebire de bordeiele descrise, o colib~
de suprafaţă. Constatarea rezultă din împrejurarea că în legătură cu acest
complex nu a fost observată - atît de profil, cît şi în grundriss - nici
o urmă de adîncire în pămînt, sub formă de groapă, dar, de asemeni şi
pentru că resturile complexului zăceau direct pe solul castaniu, propriu
nivelului de locuire neolitică, la baza sa.
Cum deja s-a menţionat, deoarece resturile locuinţei nr. 3 suprapuneau parţial gropile celor două bordeie, rezultă eă coliba de suprafaţă
este eea mai tîrzie în timp şi că ea reprezintă cel de al treilea nivel de
locuire neolitică din staţiunea cereetată la Giuleşti-Sîrbi.
Starea de conservare a locuinţei nr. 3 s-a arătat a fi deosebit de reaşi faptul trebuie pus în deosebi pe seama locuirii ulterioare din epoca bronzului, întrucît în zona colibei aparţinînd culturii Boian şi peste aceasta s-a
suprapus un compJex specific locuirii din epoca bronzului şi deoarece între
resturile locu;nţei neolitice au fost găsite multe fragmente ceramice Tei.
Ţinînd seamă de starea de conservare amintită a colibei, în legătură
cu forma şi dimensiunile ei, nu se poate aduce din această cauză, nici o
precizare. Totuşi, deoarece latura nordică şi o parte din latura vestkă fiind mai bine păstrate - arată fiecare dintre ele un curs rectiliniu şi o
îmbinare a lor apropiată de un unghi drept (fig. 6) se poate face, pornind
de aici, supoziţia eă co1iba de suprafaţă va fi avut o formă rectangulară, ~a
fiind orientată, prin axul său lung, pe o direcţie E-V.
1)

D. V. Rosetti, "Cîteva aşezări şi locuinţe preistorice din preajma Bucureştilor'',

extr. Buc., 1932, p. 10 cu fig. 13

şi

p. 11 cu fig. 19 de la pag. urm.
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Coliba a fost construită dintr-un material lemnos uşor - nuiele şi
crengi de copaci, care au fost apoi pomostite cu lut ameste::::at cu paie ; pe
resturile de chirpic găsite s-au putut observa deseori urmele de nuiele.
În timpul dezvelirii locuinţei s-au făcut observaţii pentru a stabili
dacă înainte de a se fi construit coliba de suprafaţă, s-au fâcut in prealabil
1
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Fig. 6. Planul

locuinţei

= fraymt>nle r:eronuce

cltirptc

•

=

tJ

=vatră

neolitice nr. 3
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s-au făcut. În speţă, s-a pus problema de a şti dacă. nam:=-n:i ·2are au ridicat coliba de suprafaţă au astupat mai întîi gropile c2lor dou:i bordeie.
Avînd în vedere că groapa bordeiului 1 a fost tăiată de groapa bordeiului 2,
se poate trage de aici concluzia că în momentul săpării borde.ului 2, primul
era deja astupat. Altfel, am fi găsit o refolosire, într-o nouă etapă a bor188
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deiului 1, desigur cu noi amenajări, nefiind firesc ca avînd la îndemînă o
groapă, oamenii neolitici să cheltuiască muncă şi timp pentru a mai adînci
incă una ; sau nu am fi constatat groapa bordeiului 2 tăind pe a primului
- faptul neavînd sens şi presupunînd amenajări care ar fi trebuit să fie
surprinse. Rezultă de aici că locuinţa de suprafaţă Boian-Giuleşti (Boian II)
a fost construită într-un moment în care bordeiul I fusese acoperit. Se pune
însă intrebarea dacă omnenii care au construit coliba au trebuit să astupe
groapa bordeiului 2. În acest caz răspunsul este greu de dat, neavînd la
îndemînă argumente sigure. Înclinăm însă să credem că şi acest de al
doilea bordei a fost găsit astupat, căci, desigur, se pune şi aici întrebarea
- ce i-ar fi putut determina pe locuitorii colibei să nu se aşeze la o oarecare distanţă, ci chiar pe locul unde se afla o groapă ce va fi trebuit mai
întîi astupată. Fapt este că porţiunea din locuinţa de suprafaţă care se întindea peste cele două bordeie anterioare s-a înclinat - pămîntul umblat
de dedesubt, nu bine bătătorit, lăsîndu-se cu timpul. Nu se poate şti însă
dacă situaţia aceasta s-a ivit chiar în timpul vieţuirii din locuinţa de
suprafaţă sau dacă ea a survenit ulterior.
În locuinţa nr. 3 au fost de asemeni găsite materiale ceramice
caracteristice fazei Giuleşti a culturii Boian, împreună şi cu cîteva silexuri,
dintre care trebuie menţionat un răzuitor. Procentul acestor materiale a
fost însă mult redus prin raport cu situaţia din celelalte complexe, în
deosebi din bordeiul cel mai vechi.
V a t r a din case ta A. Lîngă peretele est-sudic al acestei casete,
la o adîncime de 1 m au fost surprinse resturile deranjate ale unei vetre.
A fo6t vorba de fapt de o porţiune de pămînt, al cărei contur real nu a
putut fi precizat, acoperit cu un strat fin de lipitură puternic arsă, pămîntul
din jur fiind de asemeni înroşit de foc. Ţinîndu-se seamă de împrejurarea
că în caseta menţionată fuseseră descoperite complexe aparţinînd la două
epoci diferite- neolitic şi epoca bronzului- s-a pus problema de a stabili
căreia din culturile determinate aid poate să-i aparţină vatra. Faptul se
cerea cu atît mai mult lămurit, cu cît starea de conservare şi situaţia stratlgrafică au oferit complicaţii. Este vorba despre împrejurarea că vatra,
situată la baza solului castaniu deci la acelaşi nivel la care au fost constatate toate celelalte complexe neolitice - era în limitele ei de întindere încadrati de o groapă care pornea din stratul de pămînt cenuşiu,
deci din depunerea proprie epocii bronzului. Pe vatră au fost descoperite
atît fragmente ceramice Boian-Giuleşti, cît şi Tei. Deoarece vatra zăcea pe
solul castaniu, propriu locuirii neolitice ; ţi.nînd seamă de împrejurarea
că vatra aceasta se deosebea în privinţa modului în care a fost lucrată
(nefeţuită), de o vatră Tei aflată tot în caseta A, la 0,48 m adîncime şi care
era bine feţuită cu un strat gros de lut foarte bine netezit, aproape lustruit ;
avînd în vedere şi faptul că nu se poate concepe practic o vatră amenajată
într-un fund de groapă, precum şi împrejurarea că, admiţînd totuşi aceasta,
atunci ar fi trebuit să fie arşi sau înegriţi de fum pereţii gropii - şi nu au
fost ; ţinînd seamă de toate acestea conchidem că vatra trebuie legată de
una din cele trei locuinţe Boian-Giuleşti (nu putem preciza de care anume
se leagă) şi că ea a fost deranjată de o groapă din epoca bronzului care a
"căzut" peste ea, groapa, de altminteri, oprindu-se cu fundul ei pe
vatră. De reţinut este însă faptul nu lipsit de însemnătate - că una
189
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sau alia din lo-cuinţele neolitice de la Giuleşti-Sîrbi a avut vatră, aceasta
fiind amenajată în afara bordeiului sau colibei.
C n m p l e x u l n e o 1 i t i c d i n s e c ţ i u n e a IV - c a s e t a D 1
(vezi fig. 7). Acest complex a apărut sub forma unei aglomerări masive de
hagmentc ceramice Boian- Giuleşti, împreună cu citeva aşchii de silex

1
'

c;,..sefo f)

...
SechunMlY
1

-

Fig. 7. Planul complexului neolitic din caseta D 1
~i

cu cîteva bucăţi de ocru galben - toate aflate în şanţul IV, la baza straLulu1 de pămînt castaniu, la o adîncime de 0,98 m.
După cum s-a menţionat, dezvelirea completă a acestui complex nu a
putut fi E1cutr1. Fără îndoială însă că şi în această situaţie se impun să Le
lămurite - măcar şi ipotetic - două probleme. Întîi, se pune problema de
a şti ce va fi reprezentat acest complex. În al doilea rînd se mai pune şi
chestiunea de a vedea cum trebuie plasat complexul din punct de vedere
cronologic, prin raport, desigur, cu celelalte complexe Boian- Giuleşti
descoperite în staţiune.
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Mai ales pe profil s-a putut observa că aglomerarea de materiale gă
site zăcea într-o albiere, amenajată pe o lărgime de 1,65 m, pornită de la
baza solului castaniu şi, de la această limită, adîncită fiind cu 0,32 m.
Dimensiunile acestea arată clar că de o groapă menajeră nu poate s.ă
fie vorba.
Pe de altă parte, adîncimea simţitor redusă a albierii in care au fost
găsite materialele nu lasă, iarăşi, nici o îndoială asupra faptului că nici
de un bordei nu poate să fie vorba. Aceasta fiind situaţia, ţinînd seamă de
întinderea în lărgime şi în lungime a complexului (atît cît a putut fi
dezvelit prin caseta D 1 complexul se întindea pe o lungime de cea. 2,20 m),
înclinăm să credem că şi în acest caz este vorba tot de o locuinţă omenească, deosebită însă ca tip atît de bordeie, cît şi de coliba de suprafaţă
- de fapt făcînd tranziţia între un tip şi celălalt. Foarte probabil că a
fost vorba de o locuinţă semiadîncită în pămînt - cea. 3/4 din construcţia
sa, ridicîndu-se "în aer liber" printr-o suprastructură de lemn pomostit cu
chirpic. Dacă ipoteza aceasta se va fi aprop~ind de adevăr, atunci rămîne
că la Giuleşti-Sîrbi, în depunerea neolitică de acolo, au putut fi constatate
trei tipuri de locuinţă : bordeiul, semiborde~ul şi coliba de suprafaţă.
Cealaltă problemă aceea de a şti cum trebuie plasat complexul neolitic din se~tiunea IV - caseta D 1 , din punct de vedere cronologic, prin
raport cu celelalte complexe neolibce descoperite la Giuleşti-Sîrbi, nu este
nid ea lesne de lămurit.
Fapt este că, asemeni celor două bordeie şi locuinţei de suprafaţă şi
complexul pe care-1 prezentăm acum a avut punctul său de pornire tot
de la baza solului castaniu. Aceasta face ca pe temeiuri de ordin stratigrafic o stabilire a poziţiei cronologice a complexului din caseta D 1 să nu
poată să fie făcută. Se adaugă în plus faptul că acest din urmă complex
nu a fost deranjat - suprapus sau întretăiat - de alte complexe din
aceeaşi vreme, împrejurare care ar fi putut uşura încercarea noastră de
a-i stabili poz~ţia în timp. Iată de ce o rezolvare a problemei nu poate să
v1nă decît din analiza materialului ceramic găsit în complexuldin caseta D 1•
Se va vedea la descrierea ceramidi neoJit~ce de la Giuleşti-Sîrbi că
între materialele aflate în diferite complexe Boian-Giuleşti nu există
deos-ebiri aparţinînd formelor sau procedeelor de ornamentare, că, aşadar,
o evoluţie în aceste privinţe nu a avut loc - în ciuda faptului că cele două
bordeie şi coliba de suprafaţă se eşalonează în timp. Dar tot la descrierea
ceramicii, se va arăta că între materialele găsite în diferitele complexe
există deosebiri în ceea ce priveşte modul de preparare a pastei_ vaselor.
Se va vedea atunci că în timp ce pasta vaselor din bordeiul 1 şi 2 utilizează ca degresant în mai mare cantitate pleava şi într-o proporţie mai
redusă c:oburile pisate, la pasta vaselor găsite în coliba de suprafaţă acest
raport tinde să se inverseze. Aşa stînd lucrurile- deoarece la prepararea
pastei vaselor de lut găsite în complexul neolitic din secţiunea IV - caseta D 1 s-a fo-losit în mare cantitate pleava şi în puţină măsură cioburile
pisate, se poate trage concluz~a că ace3t complex este mai apropiat în timp
de bordeiul 1 sau 2 şi că, în orice caz, el nu este contemporan colibei de
suprafaţă, fiind anterior acesteia.
Ca o încheiere preliminară la această descriere a locuinţelor neolitice,
trebuie subliniat faptul că purtătorii culturii Boian-Giuleşti din staţiunea
cercetată pe terasa înaltă stîngă a Dîmboviţei, în preajma ruinelor mănă191
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stirii Chiajna, au cunoscut - în mod precis stabilit - două tipuri de
locuinţă : bordeiul şi apoi coliba de suprafaţă. Este probabil că aceste
populatii au cunoscut, ca tip de locuinţă intermediar între bordei şi colibă,
o locuinţă puţin adîncită în pămînt şi mai mult înălţată la suprafaţa solului.
Nu se poate însă preciza da-că acest tip de locuinţă este tranzitoriu numai
tipologie şi nu a fost intermediar şi în timp, adică - dacă înainte de a fi
cunoscut coliba, cei care altădată locuiseră în bordeie au folosit apoi locuinţa de specificul celeia găsite în secţiunea IV caseta D 1 .
Un e 1 tele descoperite în aşezarea neolitică de la Giuleşti-Sîrbi
sînt pe cît de puţine la număr, pe atît de puţin diferenţiate tipologie. Din
repertoriul uneltelor de piatră lipsesc cu desăvîrşire topoarele din rocă
dură, vulcanică specifice neoliticului din Muntenia ; de fapt au fost
constatate doar unelte de silex. Acestea au fost lucrate din silex (calcedonie) de culoare cafenie deschisă şi repertoriul lor cuprinde fragmente
de lame, aşchii şi un răzuitor. Aşchiile sînt toate atipice (vezi fig. 8/7-11).
Fragmentele de lame reproduc tipuri cu o nervură dorsal.ă şi secţiune iriunghiulară (fig. 8/1), cu două nervuri dorsale şi secţiune trapezoidală
(fig. 8/2, 3, 5), precum şi tipuri cu trei nervuri dorsale şi secţiune semipoligonală (fig. 8/6). Fragmentele de lame au toate retuşe marginale de
întrebuinţare. Răzuitorul descoperit (fig. 8/4) este un gratuar simplu de
tip convex, de 3,7 cm lungime, cu două nervuri dorsale şi secţiune
neregulat trapezoidală, capătul opus planului de lovire fiind îngrijit lucrat
prin retuşare fină.
Categoria uneltelor de os a fost reprezentată la Giuleşti-Sîrbi doar
prin două fragmente provenite de la o împungătoare de os. Ambele, descoperite în groapa bordeiului nr. 1, provin de la aceeaşi unealtă. Un fragment,
lung de 6 cm, aparţine capătului mîner al obiectului, pe cînd celălalt fragment, lung de 3,2 cm, reprezintă vîrful tocit al uneltei (fig. 9).
Deosebit de însemnată este descoperirea, pentru întîia dată într-un
context cultural de tip Boian-Giuleşti (Boian II) a unei unelte de aramă 1).
Este vorba despre o dăltiţă - împungătoare, lucrată prin batere, astfel că
un capăt este ascuţit pentru a fi folosit la împuns, celălalt capăt fiind
lăţit şi subţiat pentru a îndeplini funcţiunea de dăltiţă (fig. 10). Lungimea
obiectului este de 6~8 cm, lăţimea de 6 mm, iar grosimea de 3 mm. Dăltiţa
a fost găsită în imediata vecinătate a bordeiului nr. 1, la adîncimea de
1,36 m, către baza solului castaniu, împreună cu fragmente ceramice
Boian-Giuleşti.

Alte obiecte. În inventarul găsit în bordeiul nr. 1 şi în secţiu
nea IV - caseta D 1 , alături de ceramică şi silexuri, au fost găsite mai
multe obiecte de lut, mici, cu formă sferieă sau ovoidal-sferieă şi cu dia1) Eugen Comşa, în "Stadiul cercetărilor cu privire la faza Giuleşti a culturii
Boian·' (S.C.l.V. VIII, 1-4, 1957, p. 31) arată că pînă la data publicării studiului său

nu erau cunoscute în aşezările Giuleşti obiecte de metal. Tot atunci, Hortensia
Dumitrescu ("Contribuţii la problema originii culturii Precucuteni", S.C.I.V. VIII,
1-4, 1957, p. 68) afirma de asemeni că "faza Giuleşti nu cunoştea metalul (arama)·'.
In prezent, mica unealtă de aramă d2 la Giuleşti-Sîrbi nu mai reprezintă cel mai
vechi obiect de metal descoperit în cultura Boian, întrucît în cursul săpăturilor din
1961 de la Cernica au apărut obiecte de metal (perle de cupru) în morminte aparţinînd culturii Boian, datînd dintr-o perioadă anterioară fazei Giuleşti-Aldeni. (Inf.
George Cantacuzino).
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n1etrul de aproximativ 1 cm, asemănătoare unor "arşice". Rostul, utilitatea
acestor obiecte nu pot fi însă precizate.
Deşi în aşezările de tip Boian-Giuleşti s-au descoperit, cu prilejul cercetărilor din ultimii ani, reprezentări plastice antropomorfe din lut, în locuinţele neolitice de la Giuleşti-Sîrbi, acestea nu au fost găsite nicidecum.
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Cer amic a. Pentru precizarea aspectului cultural descoperit în
depunerea neolitică din staţiunea cercetată la Giuleşti-Sîrbi, precum şi
pen.tru încadrarea cronologică sigură a acestuia, studiul ceramicii poate,
desigur, oferi indicaţiile cele mai preţioase.
Ceramica neolitică descoperit la Giuleşti-Sîrbi poate fi
împărţită întocmai după clasificarea elaborată de Eugen
Comşa pentru olăria fazei Giuleşti a culturii Boian 1 ) in
următoarele grupe : ceramica din pastă grosolană şi eeramica din pastă fină.
I. - Ceramica lucrată din pastă grosolană. Această
grupă se împarte la rîndu-i în două categorii : cea a vaselor·
de uz comun şi cea a vaselo:r cu decor excizat. Specifică
acestei prime grupe este împrejurarea că - în ea încadrîndu-se în genere vase de dimensiuni mari, dar şi de dimensiuni 1nijlocii, pentru care au fost necesari pereţi mai groşi
- pasta vaselor a trebuit să fie întărită cu o cantitate aprec~abilă de materii degresante, acestea fiind şi mai "grosolane". În privinţa vaselor de lut din faza Giuleşti a culturii
Boian s-a făcut observaţia că la prepararea lor s-a folosit ca
degresant, în chip masiv, pleava de cereale, dar că încă din
timpul acestei faze la un loc cu pleava, se
-- amestecă şi puţine cioburi pisate. S-CJ
menţionat de asemeni şi faptul că în evoluţia culturii Boian, folosirea cioburilor
.'
pisate ca degresant al pastei vaselor s-a
făcut treptat tot mai· mult, pînă cînd, în
cadrul fazei Boian-Vidra, cioburile pisate
V'Jr înlocui definitiv pleava din pasta vaselor.
Cît priveşte modul în care a fost preparată pasta vaselor din prima categorie
de olărie neolitică descoperită la Giuleşti
Sîrbi sînt de arătat următoarele : indiferent de complexul în care au fost găsite
1
vasele
din pastă grosolană, la prepararea
.
F 1g . .
9 mp
ungătoare d lor s-a utilizat şi pleava şi cioburile pisate,
amestecate împreună. S-a putut vedea
însă că, spre deosebire de vasele din pastă grosolană
găsite în bordeiele 1 şi 2 şi în complexul din secţiunea Fig.~~ Dă;;iţci-îm
IV - caseta D 1 , în a căror pastă s-:-_a amestecat mai ales pungătoare de cu
pleava şi mult mai puţin cioburile pisate, la vasele din
aceeaşi categorie găsite însă în coliba de suprafaţă, cioburile pisate s-au folosit într-un procent vizibil crescut. (Aceasti observaţie se completează cu constatarea de ordin stratigrafic că locuinţa nr. 3

1

'

) Eug. Comşa, op. cit., pp. 33-40. Ceramica de factură Boian II b (Giuleşti·
Aldeni) descoperită la Tangîru este clasificată de D. Berciu în trei grupe, dupJ. cum
urm1 ază : grupa a) ceramică lucrată într-o tehnică primitivă. ; grupa b) ceramică. cu
decor exc·zat şi grupa c) ceramică lucrată din pastă fină. (D. Berciu, "Contribuţii
la problemele neoliticului în Rominia în lumina noilor cercetări", Buc., Ed. Acad.
R.P.R., 1961, pp. 384-390).
1
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este cea mai tîrzie locuinţă de la Giuleşti-Sîrbi. In plus, pentru precizarea
poziţiei în timp a complexului din secţiunea IV caseta D 1, aceeaşi
observaţie arată aşa cum s-a menţionat deja că acest complex poate
fi sincron cu unul din cele două bordeie şi că în orice caz, el este anterior
colibei de suprafaţă). Pe de altă parte, este de menţionat că pleava de
cereale şi cioburile pisate nu constituie singurele materii degresante folosite
la prepararea ceramicii grosolane de la Giuleşti-Sîrbi ; acestora li s-a
adăugat nisipul şi chiar pietriş cu bobul foarte fin materii ce se pot
observa cu uşurinţă în spărturile fragmentelor ceramice.
Vasele de lut pentru uz comun găsite în locuinţele neolitice au fost
arse destul de prost, la o temperatură care se arată a nu fi depăşit 500:-C.
Analiza exteriorului şi interiorului ceramicii arată că arderea s-a făcut în
mediu oxidant şi de multe ori incomplet. Din această cauză, în spărtură~
fragmentele ceram:ce prezintă în interior o culoare de la cenuşie pînă la
neagră cărbunoasă, în timp ee stratele superficiale au culoarea că
rămizie.

Ceramica de la Giuleşti-Sîrbi încadrată în prima categorie din grupa
de vase cu pastă grosolană poate fi împărţită, la rîndul ei, în două specii.
Intr-o primă specie pot fi grupate acele vase de uz comun ale căror suprafeţe au fost îndeajuns de îngrijit tratate.
Este, în acest caz, vorba de un număr de vase de dimensiuni mai degrabă mari, dar şi mijlocii castroane întinse sau adînci şi străchini la care pereţii, fie în interior, fie în exterior, iar cîteodată pe ambele feţe
au fost lustruiţi. De fapt, un examen atent al modului cum a fost preparată pasta acestor vase, cît şi asupra modului în care a fost făcută arderea lor, arată o relativ sensibilă îmbunătăţire a calităţii vaselor din categoria de uz comun. Asemenea vase au fost lucrate dintr-o pastă mai compactă, mai omogenă, iar arderea s-a făcut de cele mai multe ori, în mod
egal, astfel încît, în ultimă analiză, este de fapt vorba de o categorie ceramică situată intermediar între vasele cu pastă grosolană şi cele cu pastă fin
preparată şi ardere bună 1). Deosebirea dintre vasele relativ mari, cu pereţii
groşi şi cu exteriorul sau interiorul îngrijit tratate şi vasele din categoria
"fină" se arată de aceea a fi cauzată, în cele din urmă, de grosimea peretelui şi de mărimea vasului însuşi ; a fost firesc ca la prepararea unui vas
n1ic- paharul, de pildă- pasta să conţină materii degresante foarte fine,
in timp ce pentru un vas mare, cu pereţii groşi, aceste materii să fie mai
grosolane.

în clasificările elaborate de Comşa şi Berciu asupra ceramicii fazei Giuleşti
(Boian II) nu se întîlneşte deosebirea celor două specii sesizate de noi, deşi lustruirea dată pe unele vase din această categorie apare mentionată. Ţinînd seamă de
cele arătate mai sus (faptul că la vasele cu pereţii lustruiţi atît pasta cît şi arderea
suferă vizibile îmbunătăţiri), încadrăm aceste vase într-o specie aparte, considerînd
că îmbunătăţJr,le aduse au un scop funcţional. Posibil că spec1a deosebită la Gmleşti
Sîrbi nu a fost sesizată de autorii citaţi, datorită împrejurării că ea nu a apărut ca
atare în alte aşezări
1)
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În cuprinsul acestei prime specii de vase lucrate din pastă grosolană
dar cu suprafaţa îngrijit tratată, s-au putut reconstitui - mai ales printre
fragmentele ceramice găsite în cel mai vechi bordei, foarte puţin în inventarul bordeiului nr. 2 şi de loc în locuinţa de suprafaţă şi în complexul
din şanţul IV - caseta D 1 - următoarele forme : a) castroane relativ

...

~

/

3

Fig. 11. Forme de vase neolitice de la Giuleşti-Sîrbi

adînci şi întinse, cu gura largă, gît cilindric - mai mult sau mai puţin
înalt - cu buza puţin rotunjită ; în exterior gîtul este bine delimitat de
restul vasului printr-o desprindere în muchie, în timp ce în interior el se
desprinde lin din corpul recipientului (fig. 11/1). Uneori castroanele erau
lustruite în interior şi netezite în exteTior ; alteori ele erau lustruite pe
ambele feţe ; la cîteva exemplare fragmentare dintre acestea din urmă, pe
pereţii exteriori, peste lustruirea primară a vasului sr-a executat o lustruire
secundară, realizîndu-se pe pîntecele tronconic benzi ornamentale, late,
în zig-zag. b) Castron adînc şi relativ înalt, cu pîntecele arcuit spre fund,
cu umărul şi buza arcuite spre interior. Gura largă, fundul relativ îngust.
In exterior este acoperit cu un strat foarte subţire de barbotină, în interior fiind puternic lustruit. Sub buză, în exterior se află un şir orizontal
de adîncituri ovale neregulate (fig. 11/2 şi 12). c) Castroane întinse, joase,
cu pereţii căzînd oblic faţă de fund, cu fundul întins şi cu gura de asemeni
largă. În exterior netezite bine, în interior lustruite (fig. 11 4). d) Vas
strecurătoare, cu corpul in formă de castron, dar cu fundul brăzdat de
orificii mici, circulare sau ovale, cerute de funcţiunea recipientului. Corpul
vasului este arcuit oblic spre fund. Gîtul drept se desprinde lin din peretele recipientului, terminîndu-se cu o buză uşor rotunjită. Prin raport cu
gura, fundul este relativ îngust. Bine netezit în exterior, poartă în interior
urme de lustruire puternică (fig. 11/3). e) Strachină joasă, cu gura largă
şi fundul de asemeni întins. Corpul este arcuit de la gură spre fund ; buza
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este teşită în interior. Bine lustruită pe ambele feţe (fig. 13). f) Fragmente
din părţile superioare ale unor vase de dimensiuni mijlocii, cu gura largă,
gît cilindric sau plecat spre interior - înalt sau relativ înalt - cu buza
teşită ori rotunjită şi cu pîntecele puţin reliefat. În genere, zona de desprindere a gîtului faţă de restul recipientului este marcată în exterior printr-o
şăn ţuire mai mult sau mai puţin pronunţată. Pe unele fragmente se constată că buza acestor vase era adesea
decorată cu mici impresiuni semiovale sau ovale, dispuse în şir
(fig. 14).
În cadrul celei de a doua specii
din grupa ceramicii grosolane se încadrează acele vase de lut, socotite
în deobşte că au avut funcţiunea de
vase de uz comun. La acestea se observă o rnanieră puţin îngrijită a lucrării lor, nu numai prin faptul că
Fig. 12. Castron de lut
pereţii nu au fost lustruiţi ori unedin bordeiul nr. 1
ori - nici măcar bine neteziţi, dar
şi pentru că de obicei pasta vaselor
menţionate este grosolan preparată,
arderea fiind mai degrabă prost decît
bine realizată.
Gama formelor acestei de a doua
specii cuprinde în genere tipuri de
vase asemănătoare cu acelea din specia precedentă ; apar însă şi forme
noi. Pe baza materialelor găsite în
Fig. 13. Strachină de lut descoperită
toate complexele au putut fi reconîn bordeiul nr. 1
stituite şi precizate urm.ătoarele :
a) Vase de dimensiuni mari, socotite în deobşte că erau folosite pentru păstrarea proviziilor. Aveau corpul arcuit sau bitronconic - la unele
exemplare cu pereţii groşi, gîtul înalt ~i drept, precum şi buza, teşită orizontal, desprinzîndu-se lin din corpul recipientului (fig. 15/1), la altele,
cu pereţii mai subţiri, gîtul înalt şi drept, desprins tot lin din peretele vasului, terminîndu-se cu o buză de asemeni teşită orizontal, dar puţin profilată în exterior (fig. 15/2). b) Vase de dimensiuni mijlocii sau relativ mari,
cu profilul tronconic (fig. 15/4). c) Vase de dimensiuni mari, cu pîntecele
globular (fig. 15/3) şi cu gît înalt, cilindric, terminat uneori cu o: buză uşor
evazată (fig. 15/3). ci) Castroane. Unele, de dimensiuni mijlocii, cu gura
largă, au corpul puternic arcuit (fig. 15/5), cu umerii şi buza plecate spre
interior. Altele, de dimensiuni mai reduse şi cu pereţii mai subţiri, au
umărul reliefat (îngroşat), din acesta desprinzîndu-se gîtul relativ înalt şi
drept, care se termină cu o buză teşită oblic în interior (fig. 15/8). e) Stră
chini. Unele exemplare sînt înalte şi cu profilul tronconic, cu gura largă,
terminate cu o margine relativ înaltă şi dreaptă, puţin teşită în interior
(fig. 15/6). Altele au profilul bitroneonic, marginea plecată spre interior,
buza fiind de asemeni teşită înăuntru (fig. 15/7). Un al treilea tip de
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strachină, de dimensiuni mai reduse decît cele precedente, avînd şi pereţii
mai subţiri, are corpul tronconic, dar marginea plecată spre interior ;
(aceasta este însă mult prea scundă în raport cu restul corpului , astfel
îndt nu se poate socoti că atari recipiente au profilul bitronconic) ;
(fig. 15/12). În fine, cîteva fragmente ind:că un tip de strachină cu pereţii
relativ înalţi, arcuiţi oblic spre fund
(fig. 15/10). f) Tăvi (fig. 15 9): sînt
întinse şi s·cunde şi au profilul foarte
asemănător cu cel al ultimului tip de
strachină. Se deosebc ~ c în s ă de acestea din urmă prin faptul că fiind prea
joase, nu au funcţiunea pe care o au
străchinile,
nefiind deci destinate
pentru păstratul lichidelor. g) Vasele
cu picior apar de dimensiuni variabile- unele mai mari, altele, de dimensiuni mai reduse, putînd fi considerate cupe cu pi·cior. Uneori corpul
acestor vase este mai întins şi -cu tendinţa de a fi mai plat. Alteori el este
bine a:-cuit. Piciorul vaselor este tronconic, gol în interior, mai mult sau
mai puţin înalt (fig. 15/ 11 şi 16).
Spre deosebire de prima specie
din grupa ceramicii grosolane, care
Fig. 14. Fragmente ceramice neolitice utilizează foarte rar ornamentarea
vasele încadrate în specia de a doua
sînt decorate foarte des. Insă procedeele de ornamentare, precum şi motivele decorative sînt cu totul lipsite de bogăţie şi varietate, deoarece, în
fond, este vorba despre un singur sistem de ornamentare a vaselor -cel
în relief, procedeele reducîndu-se doar la aphcaţiuni de barbotină, brîuri,
alveole şi proeminenţe.
Barbotina - acel strat de lut, mult diluat, dispus pe pereţii exteriori
ai vaselor - se întîlneşte în cazuri destul de numeroase. Aplicarea ei s-a
făcut atît neorganizat, cît şi organizat. În cazul barbotinei neorganizate
este vorba de stropirea exteriorului recipientelor, stratul de lut astfel aplicat nefiind apoi în vreun fel "aranjat" . De remarcat ·2ă ornamentarea cu
barbotină se aplică pe pereţii recipientelor din spre fund şi pînă pe umeri,
buza vaselor nefiind, ca atare, stropită. Rezultă din analiza tuturor fragmentelor ornamentate cu barbotină neorganizată, că aceasta est~ de două
feluri : fie aplicată masiv, în strate groase, neomogene, cu stropi neuniformi (cazuri, de altminteri, rare) (fig. 17/ 5 ; 18/3), fie aplicată în straturi
subţiri, omogene şi lise (fig. 17/1, 3). Aplicarea organizată a barbotinei a
presupus faptul că , după ce pereţii exteriori ai vaselor au fost acoperiţi cu
un strat de lut fin, diluat, acesta din urmă a fost "aranjat" prin p2trecerea
dege telor, obţinindu-se "vîrei" fie orizontale, fie vertiocale sau oblice, fie
curbe, sau toate acestea apărînd combinate (fig. 17/2, 17/6, 18/ 1, 18 ·7).
1
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Brîurile, în toate cazurile alveolate (niciodată simple) erau dispuse în
·exterior numai în zona superioară a corpului vaselor, de regulă marcînd
zona de unire a umărului cu buza. Astfel dispuse se asigura ·cu precădere
o orientare orizontală a lor (fig. 17.'1,4 ; 18/1,2). Pe un fragment de vas
(capac ?) apare însă, pornind de la baza unei proeminente tronconice ma-

Fig. 15. Profile de vase neolitice de la

Giuleşti-Sîrbi

sive şi un brîu alveolar care nu pare să fie orizontal, ci poate oblic sau
poate chiar vertical (fig. 17:8).
Proeminenţele alveolate pare să nu fi constituit un ornament singular
aplicat pe vase, ci mereu în asociere cu barbotina şi cu brîiele alveolare
(fig. 17/4 ; 18/5,7). Se pare de asemeni că aceste proeminenţe alveolate
nu erau dispuse sub buza sau chiar şi pe umerii recipientelor, d de regulă
pe pîntecele sau către fundul vaselor (fig. 17/4 ; 18/7). Mai rar apare, în
exterior, sub buza unor redpiente şi cîte un şir de adîncituri circulare
(fig. 17 /6,7). De asemeni, apar rar şi crestăturile pe buză. Trebuie menţionat şi un fragment de vas (castron ?), ornamentat tot în relief, cu şiruri
orizontale paralele de proeminenţe (fig. 18/8), mod de omamentare neîntîlnit pînă acum în cadrul ceramidi Boian-Giuleşti.
De remarcat, în fine, că pe fragmentele ceramice lucrate din pastă
grosolană, descoperite în complexele neolitiee de la Giuleşti-Sîrbi nu au
apărut niciodată proeminenţele lipite, împărţite în două sau duble, întîi199
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nite pe materiale de caracter Boian-Giuleşti, constatate în alte a.c;;ezări 1).
A doua categorie din grupa vaselor lucrate din pastă grosoJană - cea
a vaselor cu decor excizat - apare în complexele neolitice de la Giuleşti
Sîrbi, deopotrivă de bine reprezentată, ea fiind constatată în toate complexele de acolo, ce-i drept însă, cu precădere în bordeiul nr. 1 şi în complexul din secţiunea IV - caseta D 1•
Ca şi în cadrul primei categorii,
şi aici este vorba de recipiente în genere de dimensiuni mari şi mijlocii
(vasele cu decor excizat de dimensiuni
mici sînt mai rare), ai căror pereţi
sînt în deobşte groşi sau relativ groşi.
La fel, tehnica de preparare a pastei
vaselor din categoria a doua se aseamănă foarte mult cu tehnica de lucru
a pastei din prima categorie, căci şi
la vasele cu decor excizat s-a folosit
un lut amestecat cu pleavă şi cioburi pisate, cu puţin nisip sau chiar
şi cu pietriş bine sfărîmat. Deopotrivă, se menţine şi pentru această
categorie observaţia că - spre deosebire de pasta vaselor cu decor excizat, găsite în bordeiele 1 şi 2 şi în
co~plexul din secţiunea I V - caseta
D 1 ş"i- la a cărei preparare s-a folosit
ca degresant mai ales pleava şi mult
Fig. 16. Fragmente de vase cu ptcwr, mai puţin cioburile pisate, la vasele
descoperite în aşezarea neolitică
din aceeaşi categorie, găsite însă în locuinţa de suprafaţă, acest raport de
dozare a degresanţilor arată o tendinţă de inversare. În fine, ca şi vasele
"de gătit" şi acestea cu decor excizat, vădesc o ardere a lor tot oxidantă.
şi de multe ori incompletă.
Deosebirea esenţială între vasele "de gătit" şi acelea cu decor excizat
constă în sistemul şi tehnica de ornamentare, dar, deopotrivă şi în privinţa modului în care recipientele cu decor excizat sînt pregătite pentru a
fi ornamentate. Căci, a.c;;a cum s-a observat, vasele destinate a fi decorate
prin excizie şi incizie sînt, mai întîi acoperite cu un strat subţire de
lut, în acesta urmînd apoi să se scobească desenul. Tehnica nu este nici
nouă, nici specifică fazei Giuleşti, ea reprezentînd aici un element moştenit
din faza anterioară a culturii Boian, faza Bolintineanu 2).
Starea cu totul fragmentară a ceramicii cu decor excizat de la Giuleşti
Sîrbi îngăduie precizări foarte limitate cu privire la gama formelor. Din
această cauză nu putem aminti decît următoarele tipuri de vase:
---------

Un astfel de ornament a apărut la Giuleşti, v. Comşa, op. cit., fig. 1/6 de la
p. 34. El este însă întîlnit şi în faza Bolintineanu, de aici trecînd şi în etapa urmă
toare de evoluţie a culturii Boian (Eug. Comşa, "Consideraţii cu privire la evoluţia
culturii Boian" în S.C.I.V., V, 3-4, 1954, p. 376).
2) Comşa, "Stadiul cercetărilor cu privire la faza Giuleşti ... ", p. 33.
1)
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a) Recipiente de dimensiuni mari, cu gîtul cilindric, cu umerii bine
cu pîntecele reliefat, pereţii din spre fund ai acestor vase fiind
oblici (fig. 19/1 ; 23/3). In genere, buza este teşită orizontal şi profilată
în exterior ; sînt însă şi cazuri cînd buza, de asemeni profilată în exterior,
este teşită în interior. b) Castroane de dimensiuni variabile, cu pereţii
arcuiţi şi

Fig. 17. Fragmente ceramice neolitice (1-2, 4, 6 din bordeiul nr. 1 ; 3, 5, 7, 8
din bordeiul nr. 2).
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părţii superioare drepţi şi cu cei ai părţii inferioare mai s~cunzi, căzînd oblic
.spre fundul relativ întins (fig. 19/2). c) Capace mari cu corpul boltit, înalt
şi întins (fig. 19.3 ; 23/5).
Spre deosebire de celelalte categorii ceramice ale fazei Boian-Giuleşti,
unde decorul ocupă pe suprafaţa exterioară a vaselor un loc cu totul

®

Fig. 18. Fragmente ceramice din aşezarea neolitică (1, 3-4, 7 găsite
în complexul din caseta D 1 ; 2, 5-6, 8 din locuinţa nr. 3).

redus, în cadrul categoriei de vase cu decor exdzat ornamentarea apare
pe pereţii recipientelor desfăşurată bogat şi amplu. De fapt, în foarte
multe cazuri, ornamentul executat prin exdzie şi incizie ocupă aproape
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intreaga suprafaţă exterioară a recipientelor - de sub buză ş1 pîn<1
spre fund .
genere- sau în principiu ·-sistemul de ornamentare prin excizie
:;;1 InClzle presupune următoarele : pereţii recipientelor sînt brăzdaţi de
:;;ănţuiri largi. care situindu-se paralele între ele, ajung s.ă creeze o alter-
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Fig. 19. Forme de vase neolitice cu decor excizat, descoperite la

Giuleşti-Sirbi.

nanţă

de benzi exdzate, adîncite (şănţuirile), cu benzi cruţate (fig. 20. 5 ,
21/3 ; 22/6,7 ; 23/2). Aceasta nu se aplică însă uniform şi în întregime pe
vase. La fel de propriu ornamentării acestei categorii ceramice este şi un
alt sistem : spaţii largi, cruţate, brăzdate însă de linii orizontale, paralele.
alternează cu alte spaţii, ale căror margini îndeosebi sînt decorate excizat
cu triunghiuri (fig. 20,1 ; 22/1).
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Specifice fazei Boian-Giuleşti sînt şănţuirile largi, executate prin mai
multe trăsături cu unealta, astfel încît cîmpurile interioare ale benzilor
excizate prezintă un relief neregulat (fig. 21/4,5 ; 22/6). Tehnica este, ca
atare, deosebită de cea întilnită în faza Vidra a culturii Boian, unde benzile

Fig. 20. Fragmente ceramice cu decor excizat din bordeiul nr. 1.

exdzate apar mai înguste, ele fiind realizate numai prin două tăieturi
-una perpendiculară şi alta oblică, făcute pe peretele vasului 1).
Decorul excizat de pe vasele celei de a doua categorii ceramice este
uneori încrustat cu o materie făinoasă, de culoare albă (fig. 20;'7 ; 24/2).
Posibil că în legătură cu aceasta să poată fi puse împunsăturile care se
1) Comşa, "Săpături

de salvare la Bogata

şi

Boian", "Materiale

heologice", V, 1959, p. 120.
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şi cercetări

ar-

observă cîteodată

în interiorul benzilor excizate (fig. 22/7 ,8) şi care vor fi
avut rolul de a ţine, de a păstra mai bine materia încrustată.
Decorul excizat şi incizat este în esenţă geometric, de caracter pronunţat meandric şi spiralic. În deosebi benzile excizate alternînd cu benzi
cruţate redau o combinaţie (lipsită totuşi de o varietate n1are) de unghiuri
paralele şi meandri paraleli sau de spirale ori cercuri concentrice. Benzile
orizontale sau oblice paralele, unghiurile paralele şi meandrii paraleli se
constată cu precădere pe gîtul recipientelor, pe umerii şi pe pîntecele
acestora (fig. 20,'5 ; 21/3,4,5 ; 22/6 ; 23/2,3), în timp ce spiralele sau cercurile concentrice arată că erau dispuse doar pe umerii şi pe pîntecele reci:pientelor (fig. 20/8 ; 22/3), pe gîtul lor nefiind constatate. Tot în tehnica
exciziei sînt executate triunghiurile dispuse sub buza recipientelor
(fig. 20) ,2 ; 21/3,4) sau pe pîntecele acestora. Triunghi urile dispuse în
exterior, in jurul marginii vaselor, apar deosebit de frecvente, ele constituind astfel o caracteristică şi pentru ceramica de tip Boian-Giuleşti
(Boian II), din staţiunea de la Giuleşti-Sîrbi. Un alt mod de dispunere a
triunghiurilor excizate este următorul : pe zona de maximă lărgime a recipientelor, acolo unde ju1nătatea inferioară şi cea superioară a vaselor se
în1bină frînt, apare o bandă orizontală lată, cruţată, ale cărei margini sînt
decorate cu triunghiuri dispuse cu vîrfurile în interior (fig. 20/1,7 ; 21/1 :
22/1). În cazurile în care banda cruţată este mai îngustă, iar triunghiurile
- mai mari - sînt "desenate" simetric, se capătă aspectul, în interiorul
benzii, al unor romburi cruţate (fig. 20/7). Foarte rar (la Giuleşti-Sîrbi
doar pe două fragmente ceramice), apar triunghiuri mici excizate, care
mărginesc meandrii incizaţi (fig. 21/2). Procedeul şi motivul sînt evident
de tradiţie Boian-Bolintineanu 1). Un alt ornament al ceramicii cu decor
excizat, constatat în repetate rînduri, este cel reprezentat de motivul
"tablă de şah", apărînd, cel puţin la Giuleşti-Sîrbi, cu precădere pe gîtul
cilindric al vaselor de dimensiuni mari, cu corpul bombat şi pe marginea
înaltă a castroanelor (fig. 20/2 ; 21/1 ; 23/2). Se constată cu claritate că
olarii realizau acest motiv incizînd mai întîi o bandă cruţată cu linii
dispuse în reţea, după care excizau un careu format, următorul cruţîndu-1
- atît în sensul orizontal, cît şi în sens vertical. Uneori careurile excizate
din cadrul benzii decorate în stil tablă de şah, erau încrustate cu alb
(fig. 23/2).
Prin raport cu decorul excizat, pe vasele din a c e a stă categorie
inciza ocupă evident un loc mai redus şi, se poate spune, subordonat ornamentării excizate. Căci se constată că incizia este utilizată aici aproape
exclusiv pentru a delimita - în cadrul unor spaţii cruţate largi - benzi
cruţate înguste, de o lăţime în genere egală cu ce a a
benzi 1 o r
e x ci z a te. Oricum nu se observă pe vasele celei de a doua categorii
ceramice de la Giuleşti-Sîrbi cazuri în care să apară ornamente incizate
deosebite ca stil şi motiv de cele excizate sau, în acest sens, independente
de caracterul decorului excizat.
Id. "Stadiul cercetărilor despre viaţa oamenilor din faza Bolintineanu a culturii Boian", S.C.I.V., IV, 1-2, 1955, pp. 19-21.
1)
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din pastă fină. Potrivit clasificării lui Eugen
Comşa, această de a doua mare grupă ceramică se împarte şi ea, la rîndu-i,
în două categorii : cea a vaselor din pastă fină, lustruite sau cu decor plisat
şi ceC\ a vaselor cu decor incizat. Deosebirea care separă aceste două categorii în cadrul grupei constă în principal în .felul diferit de a ornamenta
II. -

Olăria lucrată

Fig. 21. Fragmente ceramice cu decor excizat descoperite în bordeiul nr. 2.

o serie de vase sau alta. O a doua deosebire ar consta şi în împrejurarea
că o formă de vas caracteristică pentru categoria redpientelor cu de-cor
plisat (paharul) nu se întîlneşte în cealaltă categorie. Dar din punctul de
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vedere al tehnicii de lucru a pastei once deosebire între cele două categorii dispare.
Atît vasele cu decor plisat sau lustruite, cît şi cele cu ornamente incizate - indiferent de complexul neolitic de la Giuleşti-Sîrbi în care au
fost găsite - sînt lucrate dintr-o pastă îngrijit şi bine aleasă de impurităţi şi foarte bine frămîntată, astfel încît (cu doar cîteva excepţii, în ca-

Fig. 22.

Ceramică

cu decor excizat din

locuinţa

nr. 3.

zurile unor vase de dimensiuni mijlocii), pereţii recipientelor prezintă în
interior, o structură întru totul omogenă şi compactă. Materiile degresante
ocupă, în pasta vaselor acestei de a doua grupe, un loc cu totul redus. La
prepararea recipientelor de dimensiuni mici pleava nu s-a mai folosit
deloc ; nisipul - rar şi în cantităţi mici. Mai degrabă poate fi observat în
pastă calcarul pisat foarte mărunt. Nici la vasele de dimensiuni mijlocii
lucrate din pastă fină pJeava nu s-a folosit decît în cantitate mică şi de
altfel nu întotdeauna. Materia degresantă mai curent observată în spăr
tura acesta~ din urmă reeipiente a fost nisipul. Toate acestea sînt desigur
determinate de împrejurarea că în cadrul celei de a doua grupe se inca207
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drează

cu precădere vase de dimensiuni mici şi mijlocii, cu pereţii subţiri
sau relativ subţiri.
Redpientele lucrate din pastă fină au fost mult mai bine arse decît
vasele din prima grupă ceramică. Temperatura pare să fi fost mai ridicată,
căldura pătrunzînd uniform pereţii vaselor. Se pare de asemeni că spre

Fig. 23. Fragmente ceramice cu decor excizat descoperite în complexul

neolitic din caseta D 1•

deosebire de vasele din pastă grosoJană, care erau supuse unei arderi oxidante, vasele lucrate din pastă fină au fost arse reducător - fapt care ar
explica culoarea predominant cenuşie-închlsă sau neagră a recipientelor
din grupa de a doua.
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In cadrul primei categorii din această grupă au putut fi reconstituite
şi precizate doar două forn1e de vase : castronul şi paharul. Ele au fost
găsite în toate complexele şi mai ales în primele două bordeie, într-o proporţie impresionantă, dar prin raport cu aceasta. vădindu-se o lipsă de
varietate frapantă. Propriu zis, castronul nu apare decît în trei variante :

'

-------L-------;
:l,

,

____ j_ ___ _
t

Fig. 24. Forme de vase neolitice lucrate din

pastă fină.

un tip de castron (fig. 24 '1) este relativ înalt, cu gura largă şi fundul
îngust, cu corpul tronconic, uneori uşor arcuit, cu umerii foarte puţip
profilaţi şi cu marginea cilindrkă, uneori mai înaltă, alteori mai scundă.
Fundurile acestor castroane sînt cîteodată drepte, dar în multe cazuri profilate convex în interior. Un al doilea tip (fig. 24/2) are corpul bitronconic,
cu partea inferioară mai înaltă şi mai dezvoltată, partea superioară fiind
n1ai scundă. Gura este largă, fundul relativ întins. In fine, un al treilea
tip de castron, mai scund, are gîtul relativ înalt, plecat. spre interior,
umărul lat şi el plecat spre interior, restul corpului fiind profilat oblic
către fundul de ob:cei relativ întins (fig. 24/3). Din seria acestor din urmă
castroane este de menţionat un exemplar (fig. 25), care are în interior
un pidor tronconic, desprins organic din fundul vasului şi situat în
centrul său.
Observaţia că în ciuda unui număr covîrşitor de mare de fragmente
ceramice, varietatea tipurilor de vase lucrate din pastă fină este redus.·~
se aplică în deosebi pentru seria paharelor troncon1ce. Căci, deşi în toate
complexele neolitice de la Giuleşti - Sirbi, foarte bogate în material~
ceramice, fragmentele de pahare deţin numeric primul loc, forma aceasta
de vas apare reprezentată doar prin trei variante principale : un tip de
pahar, de obicei mai mare şi mai înalt, cu gura largă şi fundul de asemeni
mai întins, cu pereţii uşor arcuiţi (fig. 27 1 6) ; un al doilea tip, cu fundul
sensibil mai îngust prin raport cu gura largă, fapt care implică o orientare
pronunţat oblică spre fund a pereţilor recipientului (fig. 27/4) ; şi în
14 -

c. 2953
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fine, un al treilea tip de pahar care, datorită unui raport de egalitate
dintre diametrul gurii şi înălţimea vasului, ajunge să reproducă de fapt
nu o formă propriu zisă de pahar, ci o formă de cupă (fig. 26/3).
Indiferent de aceste trei variante, la toate fragmentele din p:lrţile
superioare de pahare se observă
o 1ngroşare a peretelui recipientului în regiunea umărului, astfel
încît se creează. ceea ce s-a numit
'<:
~
"prag în jurul marginii". Buza paharelor este mai scundă sau mai
înaltă, dreaptă, oblică spre interior, sau arcuită în exterior, teşită
____ 1
în interior sau subţiată.
Cel mai adesea paharele sînt
Fig. 25. Castron de lut descoperit
lustruite ; alteori sînt ornamentate
în bordeiul nr. 1.
cu decor plisat, formîndu-se astfel
benzi orizontale paralele, grupuri
de benzi oblice dispuse "în că priori", combinaţii de benzi orizontale cu
altele verticale sau oblice, etc. (fig. 28). Ca ornament al paharelor tronconice cu prag în jurul marginii, se întîlnesc de asemeni şi crestăturile fine
pe buză (fig. 28/11).
Deşi categoria ceramicii cu decor incizat este la Giuleşti-Sîrbi bine
reprezentată printr-un material relativ bogat, totuşi starea foarte fragmentată a ceramicii îngăduie, cu privire la repertoriul formelor, precizări limitate. De fapt, pot fi reconstituite, şi nu întru totul, doar două
forme de vase: un castron tronconic, relativ adînc, cu margine înaltă,

•

Fig. 26. Forme de pahare neolitice de la Giuleşti-Sîrbi.

dreaptă

sau uşor arcuită în interior (fig. 29/1, 3) şi un recipient de dimensiuni mai degrabă mijlocii decît mici, cu corpul arcuit, cu gîtul u5or
plecat spre interior şi cu o buză scundă foarte puţin evazată (fig. 29/2).
După fragmentele ceramice descoperite în toate locuinţele a rezultat că
în cadrul olăriei cu decor incizat, mai frecvent era un vas de d~mensiuni
mijlocii, cu corpul relativ întins, bitronconic sau arcuit, cu umerii ascuţiţi
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Fig. 27 . Pahare de lut descoperite la
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Giuleşti-Sirbi.

Fig. 28. Fragmente ceramice cu decor plisat.
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sau rotunjiţi. La aceste vase apare caracteristic şi faptul că p€reţii sînt
în regiunea de maximă arcuire mult îngroşaţi. După cîteva fragn:ent:
de funduri din categoria ceramicii cu decor incizat, s~· po~te aprecia_ ca
ele erau relativ întinse şi drepte, mai îngroşate pe margine Şl mat subţ1ate
în regiunea de centru.

~~--~:;-~
~~=\

_j
' ...

'

Fig. 29. Fragmente de vase cu decor incizat.

Se pare că în cadrul acestei categorii nu intervin în privinţa formelor elemente noi - tipurile de vase întîlnjte constituind reproduceri
după formele vaselor deja constatate în categoriile ceramice precedenLe.
Ceea ce apare ca specific pentru ultima categorie este decorul incizat,
de caracter spiralo--meandric.
În legătură cu acesta este de precizat că pe fragmentele ceramice de
la Giuleşti-Sîrbi ornamentul sp:ralic apare mai puţin reprezentat prin
raport cu ornamentele de caracter meandrk. În maJoritatea cazurilor se
întîlnesc benzi de linii paralele orizontale, alte benzi - de linii paralele
oblice, mai rar şi linii verticale paralele şi, in asociere cu toate
acestea, sau ca urmare a dispoziţiei acestora pe suprafeţele exterioare ale recipientelor, capete de meandri, triunghiulari scalene, unghiuri
mici, dispuse la capetele unor linii incizate etc. De obicei, benzile
de lin~i orizontale paralele sînt dispuse sub buza vaselor şi pe
gîtul acestora, precum şi în zonele de maximă arcuire a pînte{~elui
(fig. 30 1, 2, 5). Liniile oblice paralele apar cu precădere pe pîntecele
rccipientelor, fie pe jumătatea lor superioară, fie pe cea inferioară
(fig. 30/1, 5, 6). Tot aşa sînt dispuse şi benzile de linj verticale (fig. 31/8).
În cîteva cazuri ornamentele incizate sînt asociate cu altele, realizate
intr-o tehnică diferită. Astfel, pe trei fragmente ceram ce se observă că
unele spaţii închise, creiate prin distribuţia şi combinaţia liniilor incizate,
sînt lustruite încît ele capătă o culoare deosebită, care se detaşează de
restul fondului exterior al redpientelor (fig. 301 4, 31/5). Acest fel de ornamentare se cuvine să fie subliniat, deoarece ulterior el va apare- desigur
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caracteristic pentru o specie ceramică din cadrul culturii Gu'melniţa. In fine, sînt de menţionat şi cîteva fragmente de vase aparţinînd
categoriei ceramice cu decor incizat, la care se observă că tot spaţiî închise, obţinute prin combinaţia liniilor incise, sînt umplute cu împunsături (fig. 30/6).
Ornamentele incizate de caracter spiralic se pare că sînt reproduse
numai pe pîntecele redpientelor. Ele constau din capei.e de spirale, dar
mai ales din spirale concentrke (fig. 30/7, 8, 10).
Ceran1ica de3coperită în complexele neolitice de la Giuleşti-Sîrbi îşi
găseşte analogii multiple şi clare în alte aşezări ale culturii Boian, cun1
sint cele cercetate pe teritoriul ţării noastre, fie la Giuleşti (Bucureşti),
fie la Tangîru, fie la Traian (în aşezarea de pe Dealul Viei). Pentru eeramica prezentată aici analogiile cele mai depline se regă.se·s.c îns.ă în ma terialele descoperite la Bucureşti, în cartierul Giuleşti, pe un teren aflat
lîngă şos. Giuleşti, în dreptul străzilor Atelierele Noi şi Gorunului.
Căci, în cadrul descoperirilor făcute aici au apărut toate elementele ce sînt specifice şi pentru materialele de la Giuleşti-Sîrbi : cele
patru categorii ceramice ; în cadrul olăriei cu decor excizat - frecve_nţa
mare a triunghiurilor în jurul marginii vasului şi a ornamentului ,,tablă
de şah" ; în cadrul ce:ramicii fine, frecvenţa deosebită a paharelor înalte
tronconke 1) etc. Cu materialele aflate în stratul Boian II (nivelele 1, 2
şi 3) din aşezarea de la Tangîru, descoperirHe neolitice de la Giuleşti
Sîrbi prezintă de asemeni multe analogii, în deo3ebi în privinţa categoriei
ceramicii cu decor excizat 2 ). După cum rezultă însă din rapoartele de
săpături de la Tangîru şi din alte studii cu referire la această staţiune,
acolo nu a apărut pînă în prezent, precis şi amplu documentată, categoria
ceramicii fine cu decor inc_:zat, de caracter spiralo-meandric, care există
însă la Giuleşti şi la Giuleşti-Sirbi. Cît priveşte analogiile dintre ceramica
neoJitică de la Giuleşti-Sîrbi şi cea din aşezarea de la Traian-Dealul Viei,
acestea sînt şi mai restrînse 3 ), datorită faptului că în staţiunea din Moldova avem de fapt de-a îace cu un aspect cultural deosebit de cel din
cîmpia munteană. Staţiuni ca cele de la Aldeni, Giuleşti sau Giuleşti-Sîrbi
aparţin culturii Boian, cîtă vreme aşezarea de pe Dealul Viei aparţine
unui facies propriu culturii Precucuteni, în care elementele de caracter
Boian nu constituie decît doar una elin componentele ce au contribuit
la geneza acestui facies 4 ).
Materialele neolitice găsite la Giuleşti-Sîrbi sînt îndeajuns de numeroase şi de caracteristi·ce incît să permită o încadrare cronologieă şi culturală cit se poate de sigură a complexelor în care ele au fost de3eoperite.
t'voluat -

E. Comşa, "Săpăturile arheologice din sectorul Giuleşti", "Studii şi referate
privind istoria Romîniei", partea 1-a, pp. 303-309 (cu fig.) ; id. "Stadiul cercetărilor
cu privire la faza Giuleşti...", pp. 33-40 şi fig. 1, 3, 5-6.
2 ) D. Berciu, "Săpăturile arheologice de la Tangîru", "Materiale", V, fig. 2/11
de la p. 145, Id. "Săpăturile de la Tangîru şi Petru Rareş", "Materiale", VI, fig. 3/1-6,
de la p. 141.
3 ) Avem în vedere tot analogiile ce se pot face cu ceramica excizată de la
Tra;an - Dealul Viei, unde se întîlnesc de asemeni triunghiurile excizate, motivul
"tablă de şah", benzile excizate alternînd cu benzi cruţate, etc. (H. Dumitrescu,
"Şantierul arheologic Traian', S.C,I.V., V, 1-2, 1954, pp. 55-63 şi pl. III ; VI, 3-4,
1935, pp. 474-476.
") H. Dumitrescu, "Contribuţii la problema originii Precucuteni", p. 64 şi urm.
1)
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\®
Fig. 30.

Ceramică neolitică

cu decor incizat descoperită la Giuleşti-Sîrbi
(1-7, în bordeiul nr. 1 ; 8-12, în bordeiul nr. 2).
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Fig. 31. Fragmente ceramice cu decor incizat (1-6, din
7-11 în complexul din caseta D 1).
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locuinţa

nr. 3 ;

Aceasta este cu atît mai lesne cu putinţă cu dt în literatura romîneaseă
de specialitate din ultimii ani, Eugen Comşa în deosebi, dar şi D. Berciu au
con~acrat cu privire la cultura Boian, studii şi cercetări repetate şi ample,
de natur.ă să contribuie în chip substanţial la lămurirea problemelor multiple şi variate pe care le pune această cultură.
Ceramica neolitică de la Giuleşti-Sîrbi este întru totul tipieă pentru
acea etapă din evoluţia culturii Boian, pe care Eugen Comşa a denumit-o
,.faza Giuleşti" 1), iar D. Berciu "etapa Boian II" 2).
Specifică acestei etape este mai ales olăria, în cadrul căreia se deosebesc două grupe ceramice : una de vase lucrate din pastă grosolană şi
alta de vase lucrate din pastă fină. Formele cele mai frecvente în faza
Giuleşti (Boian II) arată a fi paharul tronconic (sau cupa) şi castronul.
Caracteristic este de asemeni şi deco['ul : pe parcursul evoluţiei culturii
Boian, în această fază apare pentru prima dată decorul excizat, care este
şi acum de caracter geometric, mai ales meandric dar şi spiralic, predominînd benzile de linii excizate şi cruţate, motivul în formă de tablă
de şah şi triunghiurile, acestea din urmă foJosite pe scară larg.ă, cu precădere în jurul marginii vaselor. Către sfîrşitul fazei Giuleşti se constată,
la fel de caracteTistică şi o specie ceramică ornamentată prin linii incizate.
Cum toate elementele menţionate mai sus, tip~ce pentru faza Giuleşti
(Boian II), apar tot atît de caracteristice şi pentru materialele descoperite
în complexele neolitice de la Giuleşti-Sîrbi, rezultă că acestea din urmă
trebuie încadrate în faza amintită a culturii Boian.
Dar, după cum este în deobşte cunos·cut, studiind evoluţia fazei Giuleşti a culturii Boian, Eugen Comşa a deosebit pe parcursul aceste;a două
etape, denumite de el (după locul unde au fost precizate) etapa Greaca
şi etapa Aldeni 3 ). Acestea două sînt sesizate şi incluse şi în cronologia
adoptată de D. Berciu, cu deosebirea că acum etapele îşi capătă denumirea
de Boian II a ( = Greaca) şi Boian II b ( = Aldeni) 4 ).
În deosebi în urma studiului materialului ceramic (unde evoluţia şi
trăsăturile caracteristice ale unei culturi pot fi sesizate mai bine decît
oricum), E. Comşa a stabilit că elementele specifice etapei Aldeni-Giuleşti
(Boian II b) sînt următoarele :
În cadrul primei categorii ceramice formele cele mai răspîndite sînt
vasele de tipul borcanelor cu corpul arcuit, castroanele largi, tăvile scunde
şi largi şi strecurătorile. În ornamentare, menţinîndu-se elementele caracteristice etapei Greaca, apare totodată ca specifică etapei Aldeni barbotina
oragnizată.

În categoria de a doua (a vaselor cu decor exdzat) sînt tipice - ca
forme - vasele mari cu corpul bombat şi cu gîtul cilindric, vaselefructieră cu corpul larg şi scund, avînd picior înalt, cu diametru! mare,
capacele semisferice, suporturile paralelipipedice şi măsuţele cu picio1)

Eug.

Comşa,

l.c., p. 18.

:.!) D. Berciu, l.c.

"Stadiul cercetărilor cu pnvtre la faza Giuleşti...", p. 30.
D. Berciu, "Contribuţii la p-roblemele neoliticului ... ", p. 64. De notat însă
că p:-- baza stratigrafiei de la Tangîru, D. Berciu scsiscază trei etape în evoluţia
fazei Giuleşti (Boian II a = etapa Greaca, Boian II b = etapa Aldeni şi Boian II c =
= etapa Giuleşti). E. Comşa nu a distins însă în sistemul său cronologic această
din urmă etapă.
: 1)

">

Comşa,
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ruşe. În privinţa decorului acestei categorii se face menţiunea că şănţuirile
largi, mărginlte de triunghiuri, întîlnite în etapa Greaca, se constată în
etapa Aldeni foarte rar, în schimb însă folosindu-se acum pe s·cară largă
şil,urile de triunghiuri în jurul marginii vaselor, ca şi decorul în forma
tablei de şah.
Etapa Aldeni se individualizează ca atare şi prin elementele specifke din cadrul categoriei vaselor lucrate din pastă fină, căd şi ak:i,
~~.lături de forme mai dinainte cunoscute, apar acum castroanele cu sau
Llră pidor, capacele conice şi în deosebi paharele înalte tronconice, cu
prag în jurul marginii, acestea din urmă constituind chiar forma de vas
caracteristică etapei respective.
In fine, tot atît de caracteristică etapei Aldeni este şi a patra categorie ceramică, necunos·cută în etapa Greaca, aceea a vaselor lucrate din
pastă fină, ~cu decor spiralk sau meandrk incizat 1).
Materialele neolitice descoperite la Giuleşti-Sîrbi, confruntate cu
precizările pe care Eugen Comşa le aduce cu privire la etapa Aldeni a
fazei Boian-Giuleşti, duc către concluzia că în această etapă trebuiesc
incadrate şi ele. În adevăr, niciunul din elementele caracteristice etapei
Aldeni-Giuleşti nu lipseşte pe materialele din complexele neolitice aflate
în malul lutăriei de lîngă ruinele mănăstirii Chiajna. Cum a rezultat din
prezentarea olăriei de aici - atît barbotina organizată, ca mod de ornarnentare a vaselor de uz comun, cît şi formele de vase cu decor excizat,
precun1 şi maniera de decor a acestor din urmă redpiente - cu şiruri
de triunghiuri dispuse în jurul buzei sau cu ornamente de tipul tablei
de şah - toate acestea au apărut în fiecare complex, bine reprezentate.
Cît despre celelalte elemente spedfke etapei Aldeni - frecvenţa paharelor înalte tronconice, cu prag în jurul marginii, sau cerarnica fină cu
de·cor incizat - ele au fost aflate în locuinţele neolitke de la Giuleşti
Sîrbi, cum am arătat-o la locul potrivit, în cantitate impresionantă.
Incadrînd astfel - cu precizia posibilă în stadiul actual al documenUirii - materialele neolitke de la Giuleşti-Sîrbi în etapa Aldeni a fazei
Giuleşti a culturii Boian (sau, potrivit cu sistemul cronologic elaborat de
D. Berciu, în subetapa Boian II b), rămîne să mai precizăm doar sincro....
nis1nele admise între locuirea de tip Boian-Giuleşti-Aldeni de la Giuleşti-
Sîrbi şi alte culturi neolitice de pe teritoriul ţării noastre.
Des·coperirea la Cernavoda, într-un nivel Hamangia a unor fragmente
ceramice de tip Boian-Giuleşti 2), precum şi sesizarea în teren a altor
înrîuriri între cele două culturi menţionate 3 ), a pus problema unui s~n
cronfsm între ele. Dar cu privire la aceasta s-au exprimat păreri divergente.
Eugen Con1şa afirmă că "întreaga fază Giuleşti şi cel puţin etapa de început
a fazei Vidra pot fi considerate contemporane cu perioada de sfîrşit a
culturii Hamangia" 4 ), în timp ce, dimpotrivă, D. Berciu afirmă eă aceasta
"este eronat" 5) şi că etapa Boian II (faza Giuleşti) este sincronă cu faza
1) Comşa,

op. cit., pp. 33-40.
Seb. Morintz, D. Berciu şi Petre Diaconu, "Şantierul arheologic Cernavoda",
S.C.I.V. VI, 1-2, 1955, pp. 152-154 ; E. Comşa, op. cit., p. 63.
;;) Eug. Comşa, "Săpături de salvare la Bogata şi Boian", "Materiale", V, p. 121,
D. Berciu, "Contribuţii...", p. 78, n. 1.
~) Comşa, op. cit., p. 121.
'') Berci u, op. cit., n. 2 de la p. 73.
:>)
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Bamangia III 1). Pornind de la împrejurarea că o categorie ceramică proprie fazei Vădastra II se leagă tipologie de ceramica excizată de la începutul fazei Giuleşti, Eug. Comşa admite de asemeni o dezvoltare sincronă
şi între faza Giuleşti a culturii Boian şi faza a doua de dezvoltare a culturii Vădastra 2).
Astfel se rezolvă - pentru moment, măcar parţial - problema existenţei paralele în timp şi a diferitelor raporturi dintre purtătorii fazei
Boian-Giuleşti şi cei ai altor culturi neolitke de la noi -iar într-un atare
context cultural, geografic şi istoric situăm şi locuirea de tip Boian-Giuleşti-Aldeni (Boian II b), cercetată pe terasa înaltă stingă a Dimboviţei,
în preajma ruinelor mănăstirei Chiajna.

Locuirea din epoca bronzului
Din prezentarea stratigrafiei de la Giuleşti-Sîrbi a rezultat că locuirea din epoca bronzului, de acolo, s-a caracterizat printr-o depunere de
resturi materiale (fragmente ceram:ce mai ales, dar şi chirpid, puţine oase
de animale şi resturi de unelte), aflate în stratul de pămînt cenuşiu. Trebuie
de asemeni menţionat că resturile materiale proprii habitatului din epoca
bronzului au caracterizat o depunere arheologică continuă, care s-a făcut
prezentă în toate secţiunile şi casetele deschise. Fragmentele ceramice,
extrem de fărămiţate însă foarte abundente, par să indice o vieţuire
destul de intensă. Dar faptul că complexe propriu zise de locuire au fost
găsite în săpătură atît de puţine, poate să conducă spre concluzia că a~e
zarea din epnca bronzului s-a aflat situată nu atît in zona de teren cercetată în 1958, ci în altă parte, însă foarte aproape, poate chiar în locul
în care astăzi se găseşte marea groapă a lutăriei 3 ). Propriu zis, în cele
şapte secţiuni şi casete deschise au fost descoperite doar două gropi menajere, o vatră şi un complex de chirpici, acesta din urmă însă, cu totul deranjat şi sărac îndt să nu poată fi interpretat ca resturile in situ ale
unei locuinţe.
Groapa menaj eră nr. 1 a fost observată pe peretele surpat
al lutăriei, la o depărtare de 50 m spre vest de groapa bordeiului neolitic
nr. 1. Amenajarea profilului malului în această zonă a inlesnit constatarea
că groapa din epoca bronzului pornea de la baza depunerii de pămînt
cenuşiu şi că, de la acest nivel adîncindu-se, ea perfora atît stratul de
pămînt cenuşiu brun, cît şi stratul de pămînt castaniu, propriu lo·cuirii
neolitice, precum şi solul loessoid, viu (fig. 32).
Dezvelirea şi tratarea complexului acestuia s-a făcut printr-o casetă
(B), adiacentă malului lutăriei. Din groapa menajeră, al cărui contur era
în formă de clopot, s-a păstrat aproximativ jumătate. Dimensiunile porţiunii rămase au fost : adîncimea maximă (faţă de nivelul de la care
pornea)- 1,70 m; diametru} gurii- 1,18 m; diametru! maxim- 1,86 m.
1)

D. Berciu, op. cit., p. 78.

2) Comşa, op. cit., p. 35, 43.
:1) în pereţii lutăriei, precum şi pe fundul gropii acesteia au fost găsite destul
de multe fragmente ceramice Tei. Locuitorii comunelor Chiajna şi Giuleşti-Sîrbi
spuneau că, cu prilejul scoaterii lutului din carieră, au fost găsite "căniţe şi oale
mici cu două mănuşi". În proprietatea unui locuitor din Chiajna se mai afla în 19:J8,
un vas Tei cu pîntecele globular, fund inelar şi două torţi supraînălţate cu proeminente, reprodus în textul de faţă la fig. 44.

219
https://biblioteca-digitala.ro

Prin raport cu dimensiunile mari ale complexului, în pămîntul său
de umplut ură. resturile arheologice găsite au fost puţine : cîteva oase de
animale (bovine), o fusaiolă şi mai ales fragmente ceramice. Majoritatea
acestora din urmă proveneau de la vase mari, decorate cu striuri obţinute
cu măturica ; alte fragmente proveneau de la vase de dimensiuni mi-ci,
fie decorate prin tehnica împunsăturilor succesive, fie doar lusGiule~f/- Sirb1 1958
truite puternic, aşa cum au fost
PnKllu/ yropiJ· dn eptii:YI lronzu/u,· fragmentele din care s-a putut
întregi parţial vasul din figura 47.
Groapa nr. 2 a fost
constatată în caseta A, situaţia
ei stratigrafică - întocmai ca
aceea a gropii preeeden te fiind hine observată pe profilul est-sudic al casetei. In pă
mîntul de umplutură a gropii
(adîncă numai de 0,62 m, cu diametrul gurii de 0,37 m şi cu
diam. max. 0,59 m) nu s-au găsit
decît foarte puţine fragmente
ceramice Tei.
Vatra din casea A
a apărut la o adîncime de
0,48 m faţă de nivelul actual al
solului, în cuprinsul stratului
([ID sltvf Yf1elal
de pămînt cenuşiu, la baza acespămlnf cww~iu
tuia. De formă ovală, avînd diametrul
maxim de 0,96 m, vatra
~ =W CWIV.S/V
/Nwn
,
fusese amenajată direct pe pă
~ =- 301 co.sloniu
mînt, printr-un strat gros de lutuială, bine feţuită şi chiar lusfZ2I • .JiJI 9fii/Jen lulos
truită, căpătînd în urma ardeFig. 32. Profilul gropii nr. 1
rilor repetate şi îndelungate o
din epoca bronzului
consistenţă şi o duritate deosebite. Pe vatră au fost găsite mai
multe fragmente cerrunice Tei, iar în preajma ei, într-o parte, resturile
unui vas cu pîntece g1obular şi cu două torţi supraînălţate, spart pe loc,
într-altă parte fiind constatat un complex de fragmente ceramice provenite de la un vas mare de provizii (fig. 33).
Cum nu există indici că vatra fă·cea parte dintr-un complex propriu
zis de locuire (bordei sau colibă), se poate trage concluzia că ea se afla
izolată, că purtătorii culturii Tei din a<;;ezare îşi făceau vetrele în afara

=
cmm =

lo·cuinţelor.

Re s t u r i 1 e d e c h i r pici din sec ţ i u ne a IV au fost
gă:-:i te în condiţii stratigrafice identice cu cele ale ve trei, adică tot la
adîncimea de 0,48 m faţă de nivelul actual şi tot la baza stratului de
pămînt cenuşiu. Nu este vorba de o depunere continuă şi nici măcar de
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zone de chirpici mai compacte. Cîteva resturi de chirpici sfărîmaţi şi doar
cîţiva bulgări mai mari, totul răspîndit pe o suprafaţă de 5,40 m X 2 m,
în care au fost găsite şi puţine fragmente ceramice - la aceasta se reduce
întreg complexul, care fiind situat la o depărtare de cea. 4 m faţă de vatră,
nu poate fi pus în nemijlocită legătură cu aceasta. Pe de altă parte, starea

Fig. 33.

Vatră şi

complexe ceramice din epoca bronzului, descoperite în caseta A.

puternic deranjată şi împrăştiată a complexului de chirpici se opune categoric gîndului că î n acest 1 o c se va fi aflat o colibă de suprafaţă.
Totuşi, existenţa sa dovedeşte în acelaşi timp că tipul de locuinţă din
aşezarea Tei de la Giuleşti-Sîrbi trebuie să fi fost casa ridicată la suprafaţa solului şi construită din schelet de pari şi nuiele, pomostit cu lut.
Mai curînd decît prin complexe de locuire propriu zise, aşezarea din
epoca bronzului de la Giuleşti-Sîrbi poate fi definită în trăsăturile sale
specifice prin analiza elementelor de inventar, măcar că acestea sînt,
cantitativ, destul de restrînse.
Din repertoriul un e 1 te 1 o r de piatră sînt de menţionat, în afara
unui percutor sferoidal şi a cîtorva aşchii de silex, unele destul de masive,
dar toate atipice (fig. 34/1-2), două lame de silex. Una, întreagă, prezintă de-a lungul părţii dorsale o nervură mediană principală, din care se
ra:mifică, la jum.ătatea uneltei şi apoi şi către unul din capete,. alte două
nervuri, în aşa fel încît secţiunea lamei este, pe o porţiune, triunghiulară
iar pe celelalte trapezoidală (fig. 34/ 5). Exemplarul de al doilea este de
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fapt un fragment de lamă cu două nervuri dorsale, situate către marginile retuşate prin întrebuinţare ale uneltei, astfel încît secţiunea ei
apare plată trapezoidală (fig. 34/6).
Trei fragmente de topoare de piatră caracterizează toate exemplare
de dimensiuni mai reduse. Un fragment reproduce jumătatea cu ceafa

Fig. 34. Silexuri descoperite în

aşezarea

Tei de la

unui topor cu gaură de înmănuşare transversală, cu
secţiunea rectangulară şi cu ceafa groasă şi dreaptă (fig. 35/1). Al doilea
exemplar reproduce jumătatea inferioară a unui topor tot cu secţiunea
rectangulară şi cu gaură de înmănuşare transversală, tăişul foarte puţin
curbat putînd să fie astfel nu datorită unei realizări intenţionate, ci cauzat
de întrebuinţarea uneltei (fig. 35/2). In sfîrşit, al treilea exemplar păs
trează jumătatea cu ceafa subţiată şi rotunjită a unui topor de piatră
cu secţiunea plan-convexă (fig. 35/3).
Şapte fusaiole de lut ars, constituind o mărturie directă a practicării
torsului în aşezarea din epoca bronzului de la Giuleşti-Sîrbi, reproduc
tipuri diferite, pentru toate existînd însă analogii perfecte în alte aşezări
ale culturii Tei. Căci atît tipul de fusaiolă tronconică dar nu complet
perforată (fig. 36/5) sau fusaiola cu discul plat, perforat în centru (fig. 36/2),
ca şi prîsnelele bitronconice cu o jumătate mai înaltă, iar cu cealaltă mai
uneltei

şi aparţine

Giuleşti-Sîrbi.
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scundă dar adîncită concav (fig. 36/4) precum şi fusaiola bitroconkă
aplatizată, ori cea reprodudnd roata cu butuc (fig. 36/7), toate au fost
constatate fie în aşezări Tei ca cele de la Bucureştii Noi şi de pe malul
lacului Tei 1 ) fie în staţiuni ca cele de pe dealul Fiscului sau Căţelu Nou 2 .

ln fine, o greutate de lut cu forma ogivală, cu secţiunea ovală, mai
îngroşată la bază. mai subţiată spre
r-- .. ::_---r---:;-;:.;;-~~-,~~"'~-/.
vîrf şi străpunsă în partea superioară (' ~~~---~~ 1 • .
~e un oJ:if:i<:iu c~rcular (fig. 31), va fi ::::::__
-~- ~;-; ~
fos~ fo~os~ta o~~ ca greut~te ~entru ~- - - -=~
)~:;··~
a ţine 1ntlnse flrele la razbmul de ;;~
~
~//j:'}/0
=:;:;::
1
/
tesut, ori ca greutate pentru scufun- ~-~:;-: 1
darea năvoadelor de pes·cuit. Oricum,
---=· ---t -~ '
,
1
una din aceste două îndeletniciri la
'
\._~
care ne-am referit în legătură cu
obiectul, trebuie presupusa.
....
/'
'
M a t e r i a 1 u 1 c e r a mi c, re1
1
lativ bogat, însă într-atît de fără
\
miţat, încît, mai ales în legătură cu
'
repertoriul formelor precizări vor fi
greu de adus, este totuşi suficient
de caJ:acteristic pentru a înlesni o
încadrare culturală şi cronologică a
aşezării Tei pe care o prezentăm, cît
se poate de sigură.
Din punctul de vedere al tehnicii de lucru a pastei, pot fi deosebite în ceramica Tei de la Giuleşti
Sîrbi, patru categorii :
O primă categorie ceramică, în
genere specifică eul turii Tei şi
putînd fi considerată aici ca o transmisiune din cultura Glina III - o
constituie vasele de lut lucrate dintr-o pastă nisipoasă. Este vorba de
recipiente de dimensiuni mari (în
deobşte vase de provizii), dar şi de
dime11siuni mijlocii (mai ales castroane), cu pereţii groşi sau relativ Fig. 35. Topoare fragmentare de piatră.
groşi, pentru care s-au folosit ca maCultura Tei.
terii degresante, nisip dar şi pietriş
mărunt sfărîmat, în cantităţi atît de mari, încît, de foarte multe ori, lutul
propriu zis nu are decît funcţiunea de liant. Din această cauză pereţii recipientelor lucrate dintr-o asemenea pastă au atît structura interioară, cît
şi suprafeţele exterioare de aspect net zgrunţuros, o altă caracteristică
a categoriei vaselor lucrate din pastă nisipoasă constind şi în împrejurarea

q

--

1) Dinu V. Rosetti, "Civilizaţia tip Bucureşti Die Bukarester Kultur" Buc.,
1936, pl. X, 55.
2) Exemplare similare descoperite cu prilejul o:.>rcetărilor din 1960 {Dealul
Piscului) şi 1961 (Căţelu Nou) se află în depozitul M.I.B.
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că,

prin

comparaţie

aparţinînd

cu fragmente ceramice de dimensiuni identice, dar
altor categorii, cele din pastă nisipoas.ă prezintă evident o

greutate sporită.
O a doua categorie ceramică cuprinde şi ea tot vase de dimensiuni
mari, cu pereţii groşi, dar cu deosebirea că pasta acestor recipiente nu

1

1~

1.

1'

i\
1
1

'

L
t·
1

1
1

Fig. 36. Fusaiole de lut din

aşezarea

Tei de la

Giuleşti-Sirbi.

mai foloseşte ca materie degresantă, nisipul, ci cu precădere cioburi pisate,
în amestec şi cu pietriş mărunt sfărîmat. Ca şi la prima categorie şi aici
lutul a fost bine frămîntat ; dacă însă, în spărtură, pereţii recipientelor
din categoria de a doua au o structură mai puţin omogenă, desigur aceasta
trebuie pus pe seam.a faptului că degresanţii sînt aid mai "grosolani'',
mai puţin unitari în mărimea şi compoziţia lor. În legătură cu această
de a doua categorie ceramică trebuie subliniată împrejurarea că vase
lucrate dintr-o asemenea pastă, numită adesea şi "poroasă" nu sînt întîlnite în cultura Tei decît odată cu faza Fundeni, ele constatîndu-se (şi
îrunulţindu-se chiar) şi în faza Fundenii Doamnei. Trebuie de asemeni
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menţionat' şi
prima epocă

faptul că o atare categorie de vase va fi foarte răspîndită în
a fierului.
A treia categorie ceramică din aşezarea Tei de la Giuleşti-Sîrbi, grupînd în genere vase de dimesiuni mijlocii, cu pereţii groşi sau relativ
groşi, apare ca o categorie intermediară între vasele lucrate din pastă
nisipoasă şi acelea lucrate din pastă
~~~~---------r---cu cioburi pisate şi pietriş mărunt, pe
1
1
de o parte, şi categoria vaselor din
1
1
pastă fină, pe de altă parte. Căci la
1
1
aceasta de a treia categorie au intrat
1
în compoziţia lutului, ca materii de~
"""
~gresante, atît nisipul şi pietrişul, cît
1
1
şi cioburile pisate ; îns.ă proporţia în
1
care acestea au fost incluse în lut
1
1
fiind mult prea redusă, iar calitatea
1
lor fiind sensibil îmbunătăţită (nisipul
____ j __ ~_~- foarte fin, cioburile şi pietrişul deosebit de mărunt sfărimate), a re- Fig. 37. Greutate de plasă din lut.
zultat o pastă într-atît de omogenă şi
de compactă, încît, prin aspectul şi structura ei, aceasta se apropie vizibil
de pasta fină a vaselor din categoria a patra.
Categoria din urmă grupează numai recipiente de dimensiuni mici,
cu pereţii în deobşte subţiri. Pasta acestor vase apare fină în structura
şi compoziţia sa, deoarece din lut au fost îndepărtate orice fel de impurităţi, materiile degresante lipsind aproape cu totul (oricum pietrişul nu
mai este de loc întîlnit), în acelaşi timp şi pasta, îndelung şi complet
frămîntată, neprezentînd niciodată bule de aer ori aglomerări de lut sau
degresanţi nedifuzaţi.

În proporţie covîrşitoare şi indiferent de categorie, ce~ramica Tei de
la Giuleşti-Sîrbi a fost bine arsă, căldura pătrunzînd uniform pereţii recipienielor. Se pare că pentru primele trei categorii olarii din aşezarea Tei
preferau o ardere realizată în mediu oxidant, în timp ce pentru vasele
de dimensiuni mici, lucrate din pastă fină, se obţinea întotdeauna o ardere
reducătoare, rezultînd recipientele de culoare neagră, atît de specifice
culturii acesteia.
Din repertoriul formelor primei categorii nu pot fi precizate decit
următoarele: a) fragmente din părţile superioare ale unor vase de provizii, de dimensiuni mari, cu gîtul înalt- în unele cazuri drept şi cu buza
evazată (fig. 38/1), în alte cazuri plecat spre interior şi cu buza evazată
(fig. 38 '4). Mai mult decît probabil că este vorba de fragmente de vase
mari cu corpul bombat şi gît cilindric înalt, specifice pentru această categorie în toate fazele de evoluţie a culturii Tei, cu excepţia fazei FundeniiDoamnei. b) Fragmente din părţile superioare ale unor recipiente de
dimensiuni mijlocii, cu pereţii destul de subţiri şi la care umerii sînt înalţi
şi uşor ar-cuiţi, buza scundă fiind răsfrîntă în exterior. Sub buză- o toartă
(sau două ?), cu secţiunea plată (fig. 38/2). c) Fragmente din părţile superioare ale unor vase cu pereţii relativ groşi, cu umerii înalţi şi plecaţi spre
interior, cu buza scundă, uşor evazată şi teşită în interiol"" (fig. 39/1).
d) Fragment din partea superioară a unui vas cu pereţii destul de groşi, cu
15 -

c. 2953
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umărul plecat oblic spre interioc şi cu marginea înaltă, evazată (fig. 38/3).
e) Castroane. Unele, de dimensiuni mari, întinse şi adînci, aveau pîntecele
arcujt, gîtul înalt şi răsfrînt oblic în afară, iar buza teşită orizontal şi puţin
îngroşată în exterior (fig. 38/6). Altele, de asemeni adînci şi întinse, au
profilul tronconic, cu pîntecele mai mult sau mai puţin arcuit în interior,

1----"
1

~

o1'

~/':/'>.. .

l.

Fig. 38. Profile de vase din epoca bronzului. Cultura Tei.
către
teşită

fund. Buza face corp comun cu restul recipientului, uneori fiind
orizontal, alteori oblic în interior, iar în unele cazuri foarte puţin
profilată în exterior (fig. 39/2-5). f) Fragment de vas de dimensiuni
mijlc·cii, cu pîntecele puternic arcuit şi cu gîtul plecat spre interior
(fig. 40/2).
În a doua categorie ceramică - cea a vaselor lucrate din pastă cu
cioburi pisate şi pietriş sfărîmat - se încadrează numai redpiente de
dimensiuni mari, cu pereţii groşi. În aşezarea Tei de la Giuleşti-Sîrbi
această categorie este, numeric, foarte slab reprezentată. În afara unor
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fragmente din pîntecele sau din fundurile unor vase, cu privire la repertoriul formelor cuprinse în această categorie nu putem vorbi decît de păr
ţile superioare fragmentare ale unor vase mari, unele dintre acestea cu
umerii şi gîturile drepte - buzele recipientelor făcind corp comun cu
restul vasului, fiind şi ele uneori teşite orizontal, de cele mai multe on
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Fig. 39. Profile de vase. Cultura Tei.
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teşite oblic în interior, iar cîteodată terminate arcuit (fig. 40/3, 7). Alte
vase din această categorie au umerii plecaţi spre interior, gîtul scund, iar
buza relativ înaltă şi evazată, teşită oblic în afară (fig. 40/5).
Din a treia categorie ceramică au putut fi reconstituite şi precizate
următoarele forme de vase : a) recipiente de dimensiuni mijlocii, cu pereţii
subţiri sau relativ subţiri, cu corpul puţin arcuit sau bitronconic. Buza
acestor vase se desprinde organic şi este ori teşită, ori puţin subţiată
(fig. 40/6). b) Vase cu corpul întins, cu pereţii părţii superioare a pîntecelui
arcuiţi şi cu o margine cilindrică, relativ înaltă. O toartă (sau două ?) era
dispusă pe umerii redpientelor (fig. 40/4). c) Forma cea mai răspîndită în
cadrul acestei categorii este vasul de dimensiuni mijlocii cu pîntece globular, cu fundul cel mai adesea inelar, cu marginea relativ înaltă şi plecată
spre interior sau cilindrieă şi cu două torţi supraînălţate, care se desprind
din buză şi coboară pe pîntece, de regulă în zona de maximă lărgime a
acestuia (fig. 41--44). d) Un pahar mic, fragmentar, cu profil tronconic,
uşor arcuit şi cu fundul adîncit concav (fig. 45/1) şi e) un căpăcel rombic,
de asemeni fragmentar (fig. 45/2), constituie, în fine, ultimele forme de
recipiente aparţinînd acestei categorii.
Cel mai slab reprezentată sub raport numeric, este categoria vaselor
de culoare neagră, lucrate din pastă fină. În repertoriul formelor acestei
categorii nu se încadrează decît ceştile cu o toartă şi un vas cu două torţi
supraînălţate. Se pare, pe baza celor şapte fragmente de ceşti, că ele repro~
duc doar un singur tip de asemenea recipient : ceaşca cu gîtul înalt, cilindric, cu pîntecele arcuit, cu fundul aplatizat şi cu o toartă din bandă lată,
care se desprinde din buză şi coboară pe partea superioară a pîntecelui
(fig. 46). Vasul cu două torţi supraînălţate reproduce un tip, pînă acum
neîntîlnit în aşezările culturii Tei. Este vorba despre un vas de dimensiuni
mai degrabă mijlocii, cu fund inelar, cu pîntece bine reliefat, a cărui parte
inferioară se înalţă din spre fund pronunţat oblic în exterior, partea superioară fiind arcuită spre interior, cu gîtul relativ înalt şi el uşor arcuit,
terminat cu o buză puţin evazată şi subţiată. în dreptul celor două torţi
buza se înalţă formînd două şaibe, din al căror cimp exterior se desfac torţile
care coboară, arcuit şi lă.ţindu-se, pe linia de maximă lărgire a pîntecelui.
(Fig. 4 7).
în afara formelor de vase care au putut fi parţial reconstituite şi precizate aici, trebuie subliniată şi prezenţa unui număr de torţi fragmentare,
supraînălţate, de regulă puternic arcuite dar uneori şi unghiulare, cu secţiunea ovală, plan convexă sau triunghiulară şi prevăzute pe linia de
maximă arcuire sau de îmbinare a celor două membre frînte, fie cu creste
dispuse de-a latul torţilor (fig. 48/2, 49/2), fie cu proeminenţe conice
(fig. 48'1), fie cu proeminenţe rectangulare (fig. 48/3), cu pastilă circulară
(fig. 49/1), sau cu buton cilindric masiv (fig. 49/3). Astfel de torţi sînt
comune în deosebi celei de a treia categorii ceramice, nu au apărut niciodată pe redpiente·le din prima şi din cea de a doua categorie, iar în cadrul
vaselor lucrate din pastă fină, numai într-un singur caz (vasul descoperit
întîmplător de un locuitor din Giuleşti-Sîrbi şi reprodus în textul de faţă
la fig. 44) are torţile supraînălţate prevăzute cu mici proeminenţe.
Prin comparaţie cu întreaga cantitate de fragmente de vase descoperite în depunerea Tei din staţiune, ceTamica ornamentată ocupă un loc
cu totul redus.
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Categoriei vaselor de dimensiuni mari şi mijlocii, lucrate din pastă
nisipoasă îi este specifică (şi numai ei) ornamentarea "cu măturica". Din
analiza fragmentelor ceramice cu un astfel de decor, rezultă că în majoritatea covîrşitoare a cazurilor, suprafaţa încă neuscată a recipientelor era
brăzdată prin petrecerea unei mături, cu striaţiuni de regulă oblice,
dispuse însă întîmplător, fără a se urmări aşadar o regularitate sau o simetrie a liniilor striate (fig. 50/2). Pe unele fragmente ceramke se observă
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Fig. 40. Profile de vase din epoca bronzului.
însă că striaţiunile au fost dispuse "organizat", realizîndu-se b€nzi de linii
striate întretăiate, astfel rezultînd un ornament la care se constată o oarecare tendinţă de regularitate (fig. 50/1).
Primei categorii, dar deopotrivă şi celei de a doua, iar într-o redusii
măsură şi celei de a treia categorii ceramice le sînt comune ornamentelc
realizate prin aplicaţiuni plastice pe suprafeţele exterioare ale recipiente-
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lor. Pentru vasele din pastă nisipoasă şi pentru cele lucrate din pastă cu
cioburi şi pietriş apare în deosebi ca specific brîul orizontal alveolat dispus
în exterior, sub buză (fig. 51/1-6). Pe două fragmente ceramice din a
doua categorie se observă şi brîuri alveolate unghiulare, aplicate pe umerii
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Fig. 41-42. Vase cu
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două torţi supraînălţate descoperite
de la Giuleşti-Sîrbi.

în aşezarea Tei
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Fig. 43. Vas de lut. Cultura Tei -faza Fundeni.

recipientelor, pornind de sub brîul orizontal (fig. 51/3). La vasele mari din
se constată în repetate cazuri cum brîurile alveolate orizontale sînt asociate cu creste alungite, triunghiulare în secţiune, dispuse tot
orizontal pe umerii recipientelor, sub brîuri. Este posibil că crestele acestea
pastă nisipoasă
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nu aveau numai un rol ornamental, ci şi unul funcţional -acela de susţi
nere a vasului atunci cînd era prins în mîini. Pe vasele din a treia categorie ceramică, brîurile orizontale, alveolate dar şi crestate, apar dispuse
pe umerii recipientelor, chiar în zona de întîlnire a umărului cu gîtul
(fig. 52/1-2). Brîie alveolate apar,
în fine, dispuse chiar pe buza vaselor
din prima categorie.
Brîie orizontale simple (fără să
fie alveolate sau crestate) apar de asemeni, pe vasele celei de a treia categorii şi sînt dispuse în exterior, fie
imediat sub buză (fig. 52/3), fie pe
umăr (fig. 52/4).
Un alt ornament, comun tot primelor trei categorii ceramice, îl constituie şirul orizontal de impresiuni
sau adîncituri circulare ori ovale, triunghiulare sau semiovale alungite
Fig. 44. Vas din epoca bronzului
(fig. 53/1-9), obţinute prin impridescoperit la Giuleşţti-Sîrbi.
marea în pasta moale a vasului a unui
instrument cu capătul circular, triunghiular sau oval. În genere, un astfel de ornament apare dispus sub
buza recipientelor (fig. 53/1, 3-4,
7-9), dar sînt şi cazuri cînd el este
constatat şi pe umerii acestora (fig.
53/5-6).

.i

!
1

-- ~:e_______

Fig. 45. Pahar de lut (1)

şi

---~-- --~

--·

capac fragmentar (2), Cultura Tei -

faza Fundeni.

Un şir orizontal de crestături pe buză a fost constatat doar pe două
fragmente provenind de la un recipient din pastă nisipoasă (fig. 54/1).
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Specific categoriei vaselor lucrate din pastă n.isipoasă şi totodată caracteristic culturii Tei, este ornamentul compus dintr-un cerc adîncit în
pasta moale a vasului şi prevăzut în centru cu umbo (fig. 54/2,4).
Un singur fragment ceramic (parte din pîntecele unui vas din a treia
categorie) era ornamentat cu "coaste" dispuse vertical şi paralele (fig. 54, 3).
Ornamentele obţinute prin incizii, incizii cu împunsături sau împunsături succesive sînt cel mai adesea
constatate pe vasele din a treia categorie ceramică, dar în puţine cazuri
şi pe recipientele categoriei de a patra. Pe vasele lucrate din pastă nisipoasă sau din pastă cu cioburi şi
pietriş astfel de ornamente nu se
întîlnesc. (În legătură cu precizările
acestea, trebuie subliniat faptul că în
timp ce pe ceramica eul turii Tei din
fazele Tei şi "La Stejar" ornamentele
obţinute prin incizii cu împunsături
__, __ -·
sau împunsături succesive apar în
deosebi pe vasele de culoare neagră,
Fig . 46. Ceaşcă fragmentară din lut.
lucrate din pastă fină, în ceramka Tei
.de la Giuleşti-Sîrbi astfel de ornamente se întîlnesc cu precădere nu in cadrul unei atari categorii ceramice).
Decorul obţinut prin linii incizate este cel mai frecvent. Motivele decoratjve redate prin diferitele combinaţii ale inciziilor sînt triunghiurile
echilaterale sau alungite, haşurate (fig. 55/4,8), romburile înlănţuite vertical şi încadrate de linii verticale (fig. 55/1), şiruri paralele de romburi
înlănţuite orizontal, fiecare şir fiind legat de celălalt prin linii verticale
care unesc capetele romburilor de deasupra cu cele de dedesubt (fig. 55/2) ;
capete de meandri traşi din vîrful unor triunghiuri şi realizate prin benzi
de linii incise, cu cîmpul interior haşurat oblic (fig. 55/3), benzi de linii în
zig-zag (fig. 56/7) şi dreptunghiuri başurate cu linii verticale şi orizontale
care se întretaie (fig. 55/5).
Ornamen tele realizate prin incizie cu împunsături redau în genere
cam tot aceleaşi motive: triunghiurile cu vîrfurile sau cu bazele unite.
benzi de linii paralele, orizontale sau în zig-zag, cercuri concentrice, creind
un cîmp interior pe care apar dispuse triunghiuri cu vîrfurile înăuntru, etc.
(fig. 56/4 ; 43). În plus, se realizau prin tehnica inciziei cu împunsături
ornamente meandrice (fig. 56/5). Prin împunsături succesive au fost obţi
nute ornamente de triunghi uri haşura te, linii orizontale etc. (fig. 56;1, 3, 6).
În genere, decorul obţinut prin linii incizate, prin incizii cu împuns.ă
turi sau prin tehnica impunsăturilor succesive, era dispus pe recipientele
Tei de la Giuleşti-Sîrbi, sub buză, pe pîntece şi pe umeri. Fundurile propriu
zise ale vaselor nu apar ornamentate. Se constată însă, ca un fapt specific,
ornamentarea torţilor (fig. 55/1, 6 ; 56/2, 10).
În foarte puţine cazuri se observă că ornamentele executate prin incizie sau în tehnica împunsăturilor au fost incrustate cu o materie făinoasă
albă. Nu este însă exclus ca încrustaţia să fi fost mai larg folosită, dar să
fi dispărut din pricina acidităţii solului.

l
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Pentru materialele din epoca bronzului descoperite la Giuleşti-Sîrbi,
analogii nu se pot găsi prea 1nulte, deoarece aşezările culturii Tei de pe
teritoriul Munteniei, cercetate pînă acum, sînt numenc, restrinse.
Dintre antichităţile Tei recoltate de pe teritoriul actual al oraşului
Bucureşti, în urma săpăturilor întreprinse de Dinu V. Rosetti, numai acelea
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Fig. 47. Vas din epoca bronzului descoperit la

. ~-----·.'il.

Giuleşti-Sîrbi.

de::;coperite l'l FL:ndcni prezintă analogii multiple, variate şi clare cu eeramica de la Giul~>t.i-Sîrbi. Căci la Fundeni, întocmai ca în staţiunea din
preajma ru~nclo;.1 ~-0.r_istirii Chiajna, au apărut vasele cu două torţi supra-
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înălţate, prevăzute cu creste sau cu proeminenţe, ceramica decorată cu
"coaste", tipul de incizie grosolan executată~ ornamentele meandrice etc. 1).
Tot de pe teritoriul de azi al Bucureştilor provine şi un vas cu pîntecele puternic arcu.!t, cu fund inelar şi cu două torţi supraînălţate, decorat
"grosolan" prin tehnica împunsăturilor succesive, cu motive meandrke .

•
Fig. 49.

Torţi

fragmentare din epoca bronzului.

Vasul, descoperit pe teritoriul G.A.S.-Dudu (r. 16 Februarie) se aseamana
întru totul cu recipientele cu corpul globular şi două torţi supraînălţate
de la Giuleşti-Sîrbi 2 ).
în sfîrşit, materiale Tei de un aspect cu totul similar celor de la Giuleşti-Sîrbi au fost descoperite în 1961 la Popeşti (raionul Mihăileşti) 3 ).
Pornind de la unele forme de vase care se fac prezente în nivelul de
locuire din epoca bronzului de la Giuleşti-Sîrbi, precum şi de la unele
caractere ale ornamentării de aici, rezultă că aşezarea pe care am prezentat-o trebuie încadrată în faza Fundeni a culturii Tei. In adevăr, elementele specifice fazei menţionate, aşa cum ele au fost definite de Dinu V. Rosetti 4 ) - vasele globulare cu fund inelar şi cu două torţi supraînălţate,
D. V. Rosetti, op. cit., pp. 6---7, 9 şi pl. II, 6 ; IV, 22 ; VIII, 42-43 ; IX, 48 ;
XI, 58 ; XII, 71-72 ; XIII, 75 ; XVI, 94.
2 ) Vasul se află în posesia Dr-lui Rîmniceanu din Bucureşti, care l-a făcut
cunoscut la M.I.B.
:J) Informaţie Alexandru Vulpe de la Institutul de Arheologie al Acad. R.P.R.,
care mi-a permis să văd şi materialele.
'*) D. V. Rosetti, op. cit., p. 6 şi urm.
1)
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prevăzute cu proeminenţe ; incizia grosolan executată
obţinuţi prin linii incizate ... " ; ornarnentarea cu caneluri sau

uneori

- toate acestea regăsindu-se în ceramica Tei de la
de aceea încadrarea la care ne-am oprit.

Fig. 50. Fragmente ceramice decorate cu

; "meandrii
cu "coaste"

Giuleşti-Sîrbi, motivează

măturica.

Cultura Tei.

Dar pentru omologarea mai strînsă şi mai argumentată a materialelor
pe care le-am prezentat, se face simţită o dis-cuţie lă~gită asupra fazei
Fundeni a culturii Tei, impusă de împrejurarea că - precizările aduse în
această privinţă de Dinu V. Rosetti, în urmă cu peste un sfert de veac şi
cărora nu li s-a adăugat de atunci nimic în plus, arată azi că, rămînînd
în esenţa lor juste, sînt totuşi depăşite de stadiul actual al documentării.
În evoluţia culturii Tei, faza Fundeni marchează acea etapă, odată cu
care conţinutul culturii luate în discuţie începe a înscrie o linie descendentă elementele Tei atît de caracteristice pînă la acest nivel suportînd
acum alterări şi modificări în ceea ce ele avuseseră mai specific. Ulterior
vom încerca să stabilim pe seama căror împrejurări de ordin istoric poate
fi pusă această transformare; pentru moment să definim mai clar fenomenul la care ne referim.
Observaţia de caracter general ce poate fi făcută este aceea că, în
timp ce în cazul evoluţiei de la faza "Tei", la faza "La stejar" a culturii
Tei, trecerea arată a se fi produs organic, prin dezvoltarea (şi, calitativ, nu
prea mult !) în etapa ulterioară a tuturor elementelor trapsmise dÎn faz::t
precedentă- dimpotrivă, cînd este vorba de trecerea de la faza :,L:1 stc-j:::tr''
la faza Fundeni, tranziţia arată că a avut un caracter mai radical şi., cîi·:
această cauză aparent - oarecum brusc. Aceasta se exprim:l în f:::l:1l
următor : faza "La stejar" nu face decît să continuie şi să dezvolt::: în a~:::
laş sens, toate elementele caracteristice fazei Tei în speţă, în p:-.ivl~~:l
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formelor, vasele mari de provizii cu pîntecele bombat şi gîtul înalt dlindric, castronul cu pereţii arcuiţi, ceaşca cu toartă ; în ornamentare~ ca motive : decorul de caracter pronunţat spiralic, în cadrul celui strict geometric fiind reprezentate numai romburile şi triunghiurile în genere echila-

®

Fig. 51. Fragmente ceramice cu decor în relief. Cultura Tei -

faza Fundeni.
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terale, iar ca tehnică de realizare, incizia predominant cu împunsături 1),
adînc executată şi îngustă, în ornamentare vădindu-se aproape general o
preocupare statornică dacă nu pentru simetrie, oricum pentru regular.i.tate.
Plivind la toate acestea, putem vorbi de un ritm lent de dezvoltare a culturii Tei la nivelul fazelor sale de evoluţie - "Te.i" şi "La stejar".
D:mpotrivă, cu totul altfel apare cultura Tei la nivelul său de evoluţie reprezentat prin faza Fundeni. Căci, potrivit cu documentarea actual§.,
această fază se caracterizează prin două fenomene : pe de o parte, prin
acela al alterării tuturor elementelor Tei, întîlnite în faze-le pre·2edente şi
preluate de la acestea ; pe de altă parte, prin fenomenul adoptării unor
elemente noi de cultură, pe care "civilizaţia" Tei de pînă atunci nu le cunoscuse.
În privinţa primului aspe·ct de evoluţie sesizat aici sînt de subliniat
următoarele : faza Fundeni preia din faza "La stejar" a culturii Tei tot
• ceeace fusese specific, caracteristic pentru această cultură a _epoc:i bronzului din Muntenia- în speţă, categoria vaselor mari şi mijlocii din pastă
nisipoasă, decorate cu măturica, ceramica neagră, fină (în deosebi, în
această categorie fusese pînă atunci specifică ceaşca cu toartă), ornamentată în sistem geometric şi spiralic, prin incizie cu împunsături încrustată
cu alb, etc. Dar, pre1uîndu-le, faza Fundeni nu dezvoltă în sens propriu
zis ascendent aceste elemente, nu le mai continuă pe direcţia de evoluţie
pe care o constatasem în fazele Tei şi "La stejar" - nu le "duce mai departe", nu le îmbogăţeşte şi nu le amplifică, ci, pe unele le alterează, le
degradează, pe altele tinzînd chiar să le abandoneze. Astfel, prin raport
cu cele constatate în fazele "Tel" şi "La stejar", în faza Fundeni se observă
că ceramica fină de culoare neagră apare într-un procent frapant de redus.
În deosebi, în cadrul acestei categorii este evidentă rantatea ce?tilor (forma
caracteristică a fazei precedente !), iar castronul scund dar relativ întins,
cu corpul bine arcuit şi marginea plecată spre interior, lucrat din past:l
fină, nid nu se mai întîlneşte. Tot prin comparaţie cu fazele "Tei" şi "La
stejar" este de precizat că adevărata preferinţă pentru ornamentare, ce
fusese specifică acestora, apoi fantezia şi inventivitatea depuse de olari
în decorarea vaselor, în faza Fundeni nu se mai constată. De altminteri,
aproape dispare cu totul caracterul de regularitate şi simetrie al ornamentării. Spirala se întîlneşte foarte rar dar este intere2.ant de subliniat că
dacă se :rl}enţine, ea apare reprodusă într-un olfTlament motivul solar extrem de rar folosit în decorarea vaselor din fazele precedente, în schimb
însă, în repetate rînduri constatat pe recipientele fazei Fundeni. Se m:1i
poate de asemeni menţiona că faza Fundeni tnde să abandoneze triunghiurile echilaterale, folosind însă cu precădetre triunghiurile mult alungite, sau că în această penultim.ă etapă de evoluţie a culturii Tei, fr:zele
orizontale compuse din franjuri au dispărut cu totul. Interesantă de amintit este şi evoluţia pe care o suportă tehnica inc~ziei cu împunsături. Atît
Pe vasele ornamentate din fazele "T2i" şi "La Stejar", inciz:a simplă se
în cazuri extrem de rare. Pe materialele descoperite în 1960 la Dealul
Piscului (Bucureşti), incizia simplă nu se foloseşte decît într-un singur caz : pe
ceştile neornamentate o linie incisă foarte superficială care march1..:ază zona de
unire a pîntecelui cu gîtul recipientului.
1)

foloseşte
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în faza "La stejar", dar mai ales în faza "Tei", olarii executau pentru realizarea ornamentelor linii incizate, pe care apoi le "umpleau" cu împunsături
succesive, strîns alăturate unele de altele. (Tehnica alăturării împunsătu
rilor înăuntrul liniilor incise este atît de perfectă, incît se dă impresia că
nu ar fi vorba de fapt de o incizie cu împunsături, ci doar de ornamente

Fig. 52. Framente ceramice din faza Fundeni a culturii Tei.

executate prin împunsături succesive). La fel de specifică apare şi împrejurarea că în ambele faze menronate ale culturii Tei predomină incizia
cu împunsătud, incizia simplă fiind mult mai rar utilizată. Preluîndu-se
din faza "La stejar" tehnica inciziei cu împunsături, în cadrul fazei Fundeni se procedează însă la modificări. Apare în primul rînd evident faptul
că incizia cu împunsături, ca tehn.=că de ornamentar-e, se utilizează rar,
dominînd acum ornamentele realizate prin inciz;e simplă sau împunsături
succesive. În acela~i tilnp se mai constată că în faza Funden1 incizia eu împunsături este predominant superficială, cea adîncă nefiind acum decit
extrem de rar folosită. Se întîlneşte, e drept, o incizie adîncă dar aceasta
este largă şi are aspectul unor caneluri sau şănţu;ri. Şi în genere, legat de
tehnica inciziei simple sau cu împunsături, trebuie făcută observaţia că,
pe cînd în fazele "Tei ·' şi "La stejar" se putea constata în realizarea ornamentelor, perfecţiune, îngrijire, fineţe, în faza Fundeni se vădeşte negli-
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jenţă, stîngăcie, împerfecţiune, execuţie grosolană.

Este limpede că la acest
nivel de evoluţie a culturii Tei se petrece un fenomen de alterare, de degradare a ornamentelo~ specifice acestei culturi şi a tehnicii lor de realizare.
Cel de al doilea fenomen caracteristic fazei Fundeni • se concretizează
- cum deja s-a sugerat - prin apariţia unor elemente de cultură, pentru

..

Fig. 53.

Ceramică

Tei-Fundeni de la Giuleşti-Sîrbi.

care, negăsind tradiţii sau antecedente clare în fazele precedente, trebuie
admis că ele ajung în cultura Tei ca rezultat al unei penetraţii de populaţie
şi cultură străină.
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Din punct de vedere al diferitelor categorii ceramke este de semnalat
în faza Fundeni a pastei de factură grosolană, care utilizează ca
degresant cioburile pisate în amestec cu pietrişul sfărîmat.
In repertoriul formelor, elementele noi apărute sînt în deosebi -vasul
cu gura ovală, pîntece globular, cu fundul inelar, gît cilindric sau plecat

apariţia

Fgi.~

54. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

sp{'e interior şi cu două torţi supraînălţate, apoi străchinile cu p1c1or şi
capacele rombice. Tot de repertoriul formelor se leagă şi apariţia unor
torţi lunate sau a unor torţi în gEnere cu secţiunea triunghiulară, prevă
zute cu proeminenţe sau creste, cu butoni sau cu şaibă.
În fine, în privinţa Oif'namentării, elementele noi pentru cultura Tei
şi prezente .aici odată cu faza Fundeni sînt canelurile şi ,,coastele", decorul meandric şi răspîndirea (poate chiar apariţia) ornamentelor solare.
Cîtă vreme, la data la care Rosetti studia cultura Tei, cadrul general al
epocii bronzului de la noi- alcătuit din culturi materiale deosebite şi răs
pîndite în spaţiul geografie al ţării noastre- fusese încă puţin cunoscut, a
fost, fireşte, greu de explkat ce rost şi ce semnificaţie puteau să aibă o serie
Je elemente caracteristice fazei Fundeni a culturii Tei şi care reprezentau
aici tot atîtea apariţii noi. Însă în prezent, îmbogăţirea treptată dar substanţială a documentării cu privire la aproape toate culturile epocii bronzului din Romînia, schimbînd şi uşurînd evident posibilităţile actuale de
investigaţie, obligă desigur cercetarea arheologieă pe calea unor luări de
poziţie şi a elaborării de ipoteze sau concluzii.
16 -
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Ne pare că în deosebi identificarea în spaţiul dintre Carpaţii est-meridionali, Dunăre şi Olt a culturii Verbidoara 1) precum, deopotrivă şi efectuarea de săpături şi studii ample asupra culturii Girla Mare 2 ), dau astăzi
putinţa să se precizeze că acele apariţii noi din cadrul fazei Fundeni a culturii Tei - pe care le-am amintit - sînt rezultatul grefării pe conţinutul
acestei culturi a unor elemente de penetraţ.~e vestică., venite din ariile tocmai ale celor două culturi menţionate.
In adevăr, vasul cu gura oblică, pîntece globular şi două torţi supraînălţate se întîlneşte în •cultura Verb.~cioara 3 ) şi deoarece este acolo mai
vechi 4 ) nu se poate crede că el apare la vest de Olt ca rezultat al influenţei Tei în cultura bronzului mijlociu şi tîrziu din Oltenia. ci invers. La
fel, torţile cu buton apar şi ele în cultura Verbicioara mai devreme decît
nivelul de dezvoltare în care această cultură intră în strîns conta·ct cu cultura Tei 5), de unde rezultă iarăşi, că fenomenul apariţiei lor la răsărit
de Olt trebuie pus pe seama unui curent de penetraţie tot din spre vest în
spre est. Cît priveşte străchinile cu picior şi capacele rombice sau torţile
luna te, cum ele sînt în chip repetat constatate în cultura Gîrla Mare G)
trebuie admis că de acolo vin în cultura Tei, foarte posibil însă prin intermediul culturii Verbidoara 7). La fel se pune problema şi pentru ornamentele meandrice 8), precum şi pentru spirala desfăşurată concentric, ca
o variantă a motivului decorativ solar 9).
Din cele arătate pînă aici - şi încercînd abia acum un răspuns la
problema enunţată înainte, anume pe seama căror împrejurări de ordin
istor]c pot fi puse tran:sformările suportate de cultura Tei în procesul trecerii de la faza "La stejar" la faza Fundeni - conchidem urrnătoarele :
In cadrul unei mişcări de populaţie şi cultură, pornită de la vest în
spre est, cultura Te~ se contaminează cu elemente de caracter Gîrla Mare
şi Verbicioara. care grefîndu-se pe conţinutul ei, determină aici apariţia
v. Rapoartele de săptături de la Verbicioara, în S.C.I.V. I, 1, 1950, pp 102-107;
II, 1, 1951, pp. 229-245 ; III, 1952, pp. 141-166 şi în "Materiale", III, 1957,
pp. 119-187 ; D. Derciu, P. Purcărescu şi P. Roman, "Săpături şi cercetări arheologice în raionul R.-Vîlcea", "Materiale", VII, pp. 131-137; D. Berciu şi M. Butoiu,
"Cercetări arheologice în oraşul Slatina şi împrejurimi", "Materiale", VII, pp. 141-143;
D. Berciu : "Die Verbicioara Kultur, Vorbericht iiber eine neue in Rumănien entdeckte
Bronzezeitliche Kultur", Dacia, N.S., V., (sub tipar).
2) D. Berciu, "Catalogul Muzeului arheologic din T.-Severin" în "Materiale", I,
pp. 589--691 ; D. Berciu şi Eug. Comşa, "Săpăturile de la Balta Verde şi Gogoşu, (1949
şi 1930)", "Materiale", II, p. 251 şi urm. ; Vladimir Dumitrescu, "Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la Cîrna", Ed. Acad. R.P.R., Buc, 1961.
:l) D. Berciu, P. Purcărescu şi P. Roman, op. cit., pp. 133-135 şi fig. 1-3.
~) D. Berciu precizează că acest tip de vas (pe care nu îl confundăm cu vasul
clepsidră) constituie "una din formele fundamentale ale ceramicei Vcrbicioara" (op.
cit. p. 134) şi arată că el apare încă din faza Verbicioara III ("Die Verbicioara
Kultur ... ").
!i) D. Berciu, 1, c.
r.) Vladimir Dumitrescu, op. cit., p. 150 şi pl. LXII ; 61. LXXIII, 200 ; LXXXIII,
326, (pentru capacele rombice), pp. 143-144 şi pl. LXXXVII, 362 ; LXXI, 166 (pentru străchinile cu picior), pl. CII. 519 (pentru torţile lunate).
7 ) D. Berciu, "Die Verbcioara Kultur ... ".
F) D. Berciu, "Catalogul...", pl. XXX, 1 ; D. Berciu şi E Comşa, op. cit., fig. 40,'2
de la pag. 306, Vl. Dumitrescu, op. cit. pl. XC, 412 ; CXXXVIII, 253.
!J) D. Berciu, "Catalogul ... ", pl. XVIII, 12 ; XXVIII, 7 ; D. Berciu şi E. Comşa,
op. cit., fig. 12 de la p. 274 ; fig. 40/1 de la p. 306 ; Vl. Dumitrescu, op. cit., pl. CXII, a.
1)
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unei noi etape de evoluţie a culturii Tei - faza Fundeni. Aspectul de alterare ş1 de degradare. la nivelul faze~ Fundeni, a elementelor spec;.fice culturii Tei, poate fi astiel explicat ca efect al instabilităţii creiate de evenimentele produse- n1işcările de populaţii sau triburi - şi în care se desfăşoară acwn viaţa comunităţilor purtătoare ale culturii epocii bronzului

Fig. 55.

Ceramică

Tei-Fundeni de la

Giuleşti-Sîrbi.

mijlociu şi tîrziu din Muntenia. Apariţia în conţinutul culturii Tei, la nivelul fr,zei Fundeni. a unor noi elemente de cultură, de caracter Gîrla Mare
şi Verbicioara, constituie expres.;a concretă a penetraţiei la răsărit de Olt
a factorilor culturali şi etnid amintiţi, expresia faptului că în acest proces
cultura Tei a fost antrenată şi că ea s-a manifestat receptiv.
Rămîne pentru viitor de urmărit în ce măsură fenomenul pe care l-am
caracterizat s-a produs atît mai devreme de constituirea fazei Fundeni a
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culturii Tei, cît şi după aceea. In prezent, o atare problemă - care, logic,
trebuie formulată - nu poate fi rezolvată 1nulţumitor. Fapt este că unele
analogii în ceea ce priveşte conţinutul culturii Tei şi al culturii Girla Mare
se constată, pentru cultura din Muntenia şi într-un nivel de dezvoltare
anterior fazei Fundeni 1). Trebuie însă de stabilit dacă aceste similitudini
se pot explica numai printr-o contaminare şi nu cumva şi altfel. Tot aşa.
elemente de caracter Gîrla Mare se constată şi pe materiale caracterizînd
o ultimă fază a culturii Tei, descoperite la Fundenii Doamnei 2 ). Dar şi
aici se pune problema de a şti dacă aceste analogii nu sînt produsul unei
transmiteri a elementelor de caracter vastic în faza Fundenii-Doamnei din
faza precedentă.
Tot în legătură cu fenomenul pe care l-am caracterizat. o altă problemă este aceea de a şti dacă în cadrul acestei interpătrunderi dintre culturile Tei, Verbicioara şi Gîrla Mare a existat şi o orientare în direcţie
inversă -est-vest- adică o orientare spre Olt şi dincolo de Olt a culturii bronzului din Muntenia. Nici în această privinţă nu se pot elabora,
pentru moment, soluţii durabile. Se afirmă. e drept, des·coperirea întîmplătoare, izoiată şi la suprafaţă, a unui fragment cerarnic zice-se - Teli,
3
pe malul drept al Oltului ). Dar, pe de altă parte, sigur este că mai departe spre vest de cursul rîului Vedea nu există, pînă în prezent, o documentare certă şi amplă a extinderii culturii Tei.
Ceea ce în stadiul actual al documentării noastre. apare ca deplin
dovedit este faptul că între conţinutul fazei Verbicioara IV şi al fazei
Fundeni a culturii Tei, precwn şi între acestea două şi un nivel tîrziu al
culturii Gîrla Mare (nu bine precizat acesta din punctul de vedere al cronologiei interne a culturii din urmă), se constată interpătrunderi şi contaminări, concretizate prin puternice similitudini ale formeior de vase şi
ale ornamentelor 4 ). Acestea toate capătă un aspect atît de frapant, încît
se ajunge astăzi să se formuleze chiar conceptul unui orizont cultural "de
mixtură" Girla Mare- Verbicioara-Tei, în al cărui conţinut aportul fiecăreia dintre cele trei culturi, apreciate în parte, nu ar constitui decît o
componentă 5 ).

Pornind tot de ia stadiul mult îmbogăţit al cunoştinţelor noastre actuale cu privire la epoca bronzului de la noi, fără îndoială că şi posibilităţile
de a încadra cît mai 5igur în timp faza Fundeni a culturii Teli ne apar azi
mai multiple şi n1ai intemeiate decit pe vremea în care Rosetti a schiţat
cronologia internă a culturii descoperite de dînsul. De fapt, greutăţile întîmpinate atunci de Rosetti 1-au determinat să nici nu precizeze înşiruirea
succesivă în tin1p a celor trei faze identificate la data aceea în evoluţia culturii Tei.
1)

VI. Dumitrescu, op. cit., p. 204.

:.!) Unele ornamente constatate pe ceramica Girla Mare de la Cîrna (Vl. Dumi-

trcscu, op. cit., pl. LXIV, 75) se regăsesc şi pe ceramica din faza Fundenii Doamnei
a culturii Tei ; la fel se regăsesc aici şi torţile lunate.
:l) Inf. P. Roman.
'•) Compară vasele descoperite în depozitul de la Govora-sat şi ornamcntarea
acestora (D. Berciu, P. Purcărescu şi P. Homan, op. cit.) cu vasele globulare cu două
torţi şi ornamentarea lor din faza Fundcni a culturii Tei.
'') D. Berciu "Die Verbicioara Kultur .. :·, id. "Contribuţii la problemde neoliticului...", p. 339.

244
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 5o. Fragmente ceramice de la

Giuleşti-Sîrbi.

Cultura Tei, faza Fundeni.
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Astăzi,

sigur este că topm·ul de bronz cu marginile ridicate, descoperit la Fundeni (Bucureşti), nu mai poate fi atribuit fazei cu acest nume
a culturi Tei 1), încît faza Fundeni să poată fi datată printr-o astfel de
aso·ciere în aşa numita perioadă Reinecke B (B 2 ), deci intr-un stadiu destul
de puţin avansat al epocii bronzului.
In prezent, încadrarea în timp a fazei Fundeni ne pare că poate fi definită in felul următo~ :
Existenţa în cadrul materialelor acestei faze a unor trăsături specifice
perioadei de sfirşit a epocii bronzului (dispariţia treptată a ornamentării
bogate, răspîndirea torţilor cu creste, proeminenţe sau butoni, decorul canelat, etc), este de natură să determine situarea fazei Fundeni a culturii
Tei intr-o astfel de vreme- către etapa d~ sfîrşit a epocii bronzului.
Sincronizarea în timp a fazei Fundeni cu etapele de dezvoltare ale
altor culturi din epoca bronzului nu poate fi făcută - întemeindu-ne pe
date sigure- decît în felul următor :
Descoperirea la Gîrbovăţ (corn. Ghidigeni, r. Tecuci, reg. Galaţi) a
unui fragment ceramic de aspect cert Fundeni, într-un nivel arheologic
imediat premergător eul turii Noa 2 ), determină admite rea unui sincronism
între faza Fundeni a culturii Tei şi o fază "pre" - Noa din Moldova. In
acelaşi timp numeroasele analogii intre ceramica fazei Fundeni şi ceramica
fazei IV a culturii Verbicioara din Oltenia permit şi un paralelism în timp
între fazele menţionate.

Resturile de locuire din sec. III-IV e.n.
în timpul

săpării secţiunilor

II

şi

III, deschise în vederea dezvelirii

şi tratării unui sen1ibordei din perioada feudalismului timpuriu, a putut fi
surprinsă, atît în grundriss, cît şi pe peretele despărţitor dintre cele două
şanţuri, o groapă menajeră din sec. III-IV e.n. Complexul acesta, împreună cu alte fragn1ente ceramice din vremea menţionată, alcătuiesc sin-

gurele mărturii ale unei locuiri din perioada de început a migraţiilor
popoarelor.
Groapa menajeră, cu un contur în formă de pară, pornea a se adînci
din zona superioară a stratului de pămînt cenuşiu, fără să se poată însă
distinge cu precizie punctul ei de plecare. Faţă de nivelul de la care s-a
observat că pornea, groapa avea adîncimea maximă de 0,98 m, diametrul
gurii fiind de 0,87 m, iar diametru! maxim de 1,40 m (fig. 57). In pămîntul
de umplutură din groapă au fost găsite fragmente ceramice şi un vas
întreg, cîteva aşchii de oase de animale şi fragmente ceramice Tei, provenite acolo, probabil datorită faptului că complexul din vremea migraţiei
popoarelor a perforat stratul de cultură din epoca bronzului.
Alte fragmente de vase datînd tot din sec. III-IV e.n. au fost găsite
in secţiunile II-III, precum şi la a1nenajarea malului lutăriei, în zona
gropii din epoca bronzului - şi într-un loc şi într-altul, aflate în nivelul
superior la depunerii de pămînt cenuşiu.
D. V. Rosetti, op. cit., p. 13.
Inf. A. Florescu de la Muzeul de istorie a Moldovei, care mi-a permis
materialele descoperite la Gîrbovăţ.

1)

2)
văd şi
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să

Cer amic a aparţinînd acestui nivel de locuire poate fi împărţită în
două categorii : vase lucrate cu mina dintr-o pastă grosolană şi vase lucrate la roată dintr-o pastă de factură bună.
Pasta primei categorii, cuprinzînd în genere recipiente cu pereţi grol?i,
a fost grosolan preparată, conţinînd ca materii degresante cioburi sfărî-

[]] slrol ve~~Jtol
Giu/~si/-SlriJI/958 liiml pominl cenu_~1u
!f.oli·/~1 grop;; tP~
E3 sol cenus/u mozăros
3~ IY ~n.
~ .sol ca.:sloniu
~ .sol f1Uiben /ufos
Fig. 57. Profilul gropii din sec. III-IV e.n.

roate, in cantitate apreciabilă, dar şi pietriş mărunt. !n spărtură, pereţii
vaselor prezintă o structură cu totul lipsită de omogenitate. Arderea a fost
în a-ceste cazuri prost realizată, incompletă, din care cauză stratele superficiale ale fragmentelor ceramice au o culoare cărămizie-cenuşie, miezul
fiind de obicei cărămiziu-roşu.
Din această categorie au fost găsite fragmente de vase mari, cu pîn-tecele reliefat, cu umerii oblici şi cu buza scundă, evazată, sau înaltă şi
evazată (fig. 58/2,4) şi un vas borcan întreg, cu corpul bitronconic, cu
fundul drept şi relativ întins, buza fiind scundă şi uşor evazată (fig. 58/1).
Pasta vaselor din a doua categorie a fost bine lucrată, aleasă de iinpurităţi, materiile degresante fiind foarte fine. În spărtură, pereţii redpientelor au o structură compaetă, dură. Arderea a fost foarte bine realizată. uniformă. Culoarea fragmentelor ceramice este cenuşie sau cără
Jnizie-deschisă. Din această categorie provin doar cîteva fragmente din
pîntecele (arcuit) al unor recipiente şi o buză fragmentară de vas
tfig. 58/5).
Resturile de locuire din perioada de început a epocii migraţiei popoarelor sînt într-atît de puţine şi de fragmentare, încît o încadrare cronologică şi culturală a lor nu poate fi făcută decît aprmamativ. Aceasta ni se
impune cu atît mai mult, cu cît cercetările arheologice din ultimii ani,
îmbogăţind mult descoperirile referitoare la secolele III şi IV e.n., au
dezvă.mit aspecte noi dar şi complexe ale culturii din acest timp. Ne referim la împrejurarea că o serie de descoperiri recente din Muntenia arat:::!
astăzi cu claritate că cultura Cerneahov-Sîntana de Mureş nu mai poate
fi considerată exclusiv ca un element adus aici de goţi - în a~ezări ca
cele de la Fundenii Doamnei (Bucureşti) de pildă, constatîndu-se cum elementele de cultură din sec. III e.n. (bine sesizate tot în Bucureşti, la Tei,
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la Militari şi în Bucureştii Noi) persistă şi într-un nivel de locuire care
potrivit unor indici de datare, că trebuie plasat şi în sec. IV e.n. 1).
Aceasta înseamnă, în primul rînd, sesizarea a două aspecte de cultură materială din veacul IV e.n. pe de o parte, cel aparţinînd populaţiilor

arată,

Fig. 58. Vas

şi

fragmente ceramice din sec. III-IV e.n., descoperite la

Giuleşti-Sîrbt.

locale, iar pe de altă parte, cel caracteristic noilor veniţi. Totodată, pentru
cultura materială a populaţiei locale din această vreme se pune problema
de a şti ce aparţine secolului III şi ce anume veacului următor - deose1) Vlad Zirra,
VI, p. 764.

"Săpăturile

arheologice de la Fundenii Doamnei" "Materiale",
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birea impunîndu-se să fie făcută, ea fiind determinată de împrejurări şi
evenimente de ordin istoric, care, desigur, afectează şi cultura materială.
Dar, în această din urmă privinţă, în atari condiţii, pentru o serie de
descoperiri restrînse, sărace în conţ,inut (aşa cum este şi locuirea pe care
o prezentăm), posibilitatea unei astfel de sesizări se conturează acum mai
greu. Fapt este că ceramica lucrată cu mîna de la Giuleşti-Sîrbi, (singura

6iu/esf1·- Sirb/ /958
1

P~anul ~~~~Ti/~/
_
..Jemibordeiulu1 o'/n sec % en.
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..
·
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Fig. 59. Planul

~ = 3ol co.slonJu

şi

~

profilul semibordeiului din sec. X e.n.

cu care putem opera) îşi găseşte analogii tot atît de bune ş.1 în ceram.ica
de aceeaşi factură din sec. III e.n. de la Mi1itari şi Bucure?tii Noi şi în cea
din sec. IV de la Fundenii-Doamnei. Or. din această cauză- alte elemente
sau posibilităţi de datare lipsind - nu putem realiza pentru materialele
de la Giuleşti-Sîrbi o încadrare mai strînsă a lor, astfel încît le situăm, în
n1are, în intervalul de timp al ambelor secole - III şi IV e.n.

Semibordeiul din sec. X e.n.
Pe profilul amenajat al malului lutăriei, groapa acestui semibordei a
putut fi urmărită - aşa cum s-a menţionat - doar din zona superioară
a depunerii de pămînt cenuşiu, proprie habitatului din epo·ca bronzului.
Astfel, măsurată din punctul în care s-a putut observa că începe să coboare, groapa locuinţei a avut o adîncime maximă de 0,60 m. Ea a str~'l
puns atît stratul de cultură Tei, cit şi solul castamu, propriu locuirii
neolitice, pătrunzînd şi în pămîntul viu, loessoid. Lungimea maximă a locuinţei a fost pe profil de 3,75 m (fig. 59).
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Prin deschiderea secţiunllor II şi III şi a casetei C, fiind suprins în
grundriss sen1ibordeiul, s-a constatat că acesta se mai păstra într-o proporţie de cea două treimi din lăţimea sa (lăţimea maximă a porţiunii păstrate
a fost de 1,38 1n) ; că groapa complexului a avut un contur quasi-rectangular, cu colţurile rotunjite şi că, măsurată pe fundul gropii, lungimea
semibordeiului era de 3,27 m. Orientarea axului longitudinal al locuinţei
era ENE- VSV.
In interior groapa semibordeiului nu a fost amenajată în vreun fel.
Nu s-au observat nici urme de lipitură şi nici de căptuşire cu bîrne de
lemn. De asemeni, nu au apărut indici cu privire la modul cum va fi fost
construită suprastructura locuinţei. Este probabil că acoperişul să fi fost
an1enajat din crengi şi nuiele împletite.
Către peretele sud-vestic al semibordeiului a fost găsită o vatră
deschisă, care era puţin adîndtă faţă de podeaua locuinţei, coborînd
astfel ca o groapă mică, circulară, cu diametru! maxim de 0,80 m. Fncul
din vatră se stingea aruncîndu-se peste jar, nisip sau lut. (La secţionarea
vetrei s-a observat că straturi de cenuşă şi cărbuni alternau cu pojghiţe
groase de pămînt lutos ars). Pe vatră s-au găsit cîteva pietre de rîu, cu
urme de arsură puternică şi fragmentele unui borcan de lut, spart.
Cer amic a constituie singurul element de inventar găsit în semibordei, totodată oferind şi singura posibilitate de încadrare cronolog:că şi
eul turală a complexului.
In olăria descoperită în locuinţa de la Giuleşti-Sîrbi pot fi deoseb:.te
două categorii ceramice : vase lucrate din pastă nisipoasă, ornamentate cu
decor striat şi vase de culoare cenuşie sau cenuş.ie-neagră, cu decor lustruit.
Din prima categorie au fost găsite mai multe fragmente ceramice
(fig. 60/2,4) şi un vas întreg, spart, care a putut fi reconstituit (fig. 60/1).
Olăria acestei categorii a fost lucrată la roata de mînă, cu învîrtiri lente.
dintr-o pastă amestecată cu mult nisip, dar şi cu pietriş cu bobul foarte
mărunt. Arderea vaselor s-a făeut în mediu oxidant, din care cauză redpientele au căpătat culoarea cărănlizie. Fragmentele ceramice precum şi
vasul întreg reproduc, pentru această categorie, una şi aceeaşi formă :
oala-borcan, cu fundul îngust, pîntecele arcuit, umerii boltiţi, gîtul fiind
scund iar buza răsfrîntă în afară. Toate fragmentele ceramice cît şi vasul
întreg au fost ornamentate prin decor striat, predominînd liniile paralele
onzontale, dispuse pe corpul recipientelor - de pe urn.ă.r pînă către fund.
Din categoria vaselor cu decor lustruit au foot descoperite în semibordeiul de la Giuleşti-Sîrbi doar două fragmente. Ele provin tot de la
v::tse lucrate cu roata înceată, dintr-o pastă mai fină. Ambele frag1nente
au exteriorul brăzdat de linii paralele obţinute prin lustruire (fig. 60/5).
Complexelor de locuire caracterizate prin prezenţa împreună a vaselor cu decor striat şi a celor cu decor lustruit, li s-a acordat în ultimii
ani, în literatura romînească de specialitate o atenţie deosebită. Dar cu
privire la ele, s-au conturat încă de pe acum poziţii divergente.
Prof. I. Nestor - primul care a întreprins un studiu profund al antichităţilor de acest gen a afirmat că aşezările de la Dridu, pe Ialomiţa,
Ileana-Podari, pe Mostiştea şi Bucov (r. Plo~eşti), toate caracterizate prin
prezenţa împreună a olăriei cu decor striat şi a celei cu decor lustruit,
marchează o cultură materială diferenţiată de cultura slavă tîrzie, din
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:sec. X e.n. (şi aceasta surprinsă pe teritoriul ţării noastre, mai ales în necropolele de la Satul-Nou, r. Adamclissi, reg. Constanţa şi Castelu, lîngă
Medgidia) - pentru cultura materială din aşezările de la Dridu, Ileana şi
Bucov, afirmînd ca.racterul ei protoromînesc şi s.ituînd-o cronologic - pe

Fig. 60. Vas

şi

fragmente ceramice din sec. X e.n.

baza unui nivel de cultură corespunzător, aflat la Dinogeţia (r. Măcin,
reg. Galaţi) şi datat acolo cu monede de la Ioan Tzimiskes şi de la succesorii săi - începînd din a doua jumătate a sec. X e.n. 1).
1) Ion Nestor : "Contributions arheologiques au probleme des protoroumains.
La civilization de Dridu. Note preliminaire" în "Dacia", II, N.S. pag. 371 şi urm.
idem, "Slavii pe teritoriul R.P.R., în lumina documentelor arheologice", în S.C.I.V. X,
1, 1959, pp. 59-61.
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Deosebit de această interpretare, Maria Comşa afirmă pentru cultura
materială aid luată în discuţie, caracterul e,i neunitar, cercetătoarea
stabilind două aspecte, diferenţiate nu numai cultural, dar chiar şi etnic.
Maria Comşa distinge astfel, pe de o parte "o cultură străromînească proprie, deosebită de cea slavă", caracterizată prin bordeie cu vatră deschisă
şi o ceramică al cărei tip caracteristic îl reprezintă oalele cu torţi, lucrate
la roata perfecţionată ; iar pe de altă parte, "grupa Dridu", al cărui caracter etnic cercetătoarea nu îl precizează, grupă pe care însă o separă de
prima, ţinînd seam.ă de faptul că ace&sta de a doua se caracterizează prin
bordeie cu cuptor şi prin absenţa acelei categorii ceramice "specifică
populaţiei străromîneşti" (oale cu torţi lucrate la roata cu învîrtiri repezi) 1 ). Totodată, în contradicţie cu I. Nestor şi cu alţi autori 2 ), dar în
acord cu Gr. şi Radu Florescu 3 ) şi cu K. Horedt 4 ), Maria Comşa datează
începutul culturii străromîneşti în sec. IX e.n. 5), deşi în aşezarea de la
Bucov-Rotari - pe care autoarea se bazează în deosebi în argum.entarea
poziţiei sale inscripţiile paleoslave apărute şi constituind acolo indicele
cel mai sigur de plasare în timp, datează, toate, "de la începutul secolului X" 6 ).
Rezultă că refedtor la atribuirea etnică şi la cronoJogia antichităţilor
datînd elin perioada form.ării poporului romîn se impune prudenţă, deoarece poziţiile divergente formulate pînă acum se întemeiază pe argum.ente
ce nu sînt - cel puţin în stadiul de azi al documentării - atît de lesne
de verificat şi deoarece alte descoperiri de acest gen nu oferă, măcar în
prezent, putinţa unei înclinări hotărîte către o poziţie adoptată sau către
alta. Este de ajuns să arătăm că, dacă părerea exprimată de Maria Com5a
- că bordeiul cu cuptor ar fi un element de cultură specific slavilor, adus
de aceştia la noi, este azi infirmată de descoperirea unor bordeie cu cuptor
datate precis într-o vreme anterioară pătrunderii acestor populaţii aici 1),
în schimb afirmaţia aceleiaşi cercetătoare - că în aşezările cu bordei cu
cuptor oalele cu torţi lucrate la roata perfecţionată nu se întîlnesc, se
confirmă pînă acum prin descoperirii făcute la Ileana Podari H), Alexandria 9 ) şi pe teritoriul oraşului Bucureşti, la Piaţa de Flori 10 ) şi în Bucureştii Noi 11 ). Dar, pornind de la constatarea a două aspecte culturale
1) Maria Comşa : "Contribuţii la cunoaşterea culturii străromîne în
săpăturilor de la Bucov (r. şi reg. Ploieşti)", Ş.C.I.V. X, 1, 1959, pp. 93-94.

lumina

Gh. Ştefan şi 1. Barnea (v. 1. Nestor, op. cit., n. 6 de la p. 61).
:;) Gr. Florescu, R. Florescu şi P. Diaconu, "Capidava, monografie arheologică",
vol. I, Buc. 1953, p. 247-250.
t,) K. Horedt, "Untersuchungen zur
Friihgeschichte Siebenbiirgens", p. 71
şi urm.
'') Maria Comşa, op. cit., p. 89 şi urm.
1
;) Id. "Săpăturile de la Bucov", "Materiale", VI, p. 570.
'> Atari bordeie au apărut în cercetătile de la Alexandria, într-o aşezare din
sec. IV e.n. C. Preda, "Săpăturile de la Alexandria", "Materiale", VII, 1961, p. 213.
P.) Vlad Zirra, "Cercetări feudale timpurii la Ileana Podari" "Materiale", V,
'.!)

1958, p. 505.
"Săpăturile

de la Alexandria", "Materiale", VI, pp. 261-262.
Arheologic Bucureşti, Sectorul Curtea Vechea", "Studii şi referate ... ", partea I-a, p. 4G9 şi urm. Alte materiale din acest s2ctor au fost scoase
în 1959.
11 ) P. I. Panait, Săpăturile de la Bucureştii Noi", v. în ac. vol. pag. 111 şi urm.
!l)

C. Preda,

10 ) "Şantierul
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'oarecum deosebite în cadrul larg al anticrutăţilor din acest timp şi a
f€-xtrage de aici diferenţieri de ordin etnic atît de oategorice, aceasta e
posibil să fie riscant.
În limitele impuse de stadiul încă nesatisfăcător al cunoştinţelor noa~stre cu privire la cultura materială din perioada formării poporului romîn
şi ţinînd seamă de asemeni şi de caracterul cu totul restrîns şi incomplet
.Dl descoperirii de la Giuleşti-Sîrbi, datînd din perioada feudalismulu.i tim_puriu, ne vom mărgini de aceea doar la a-i stabili, în mare, cadrul de timp,
datînd-o în sec. X e.n. şi a o plasa, sub raport arheologic, între antichită
J;iJe etapei de existenţă a culturii proto-romîneşti, în cultura Dridu.

Alte descoperiri arheologice
Fragment cer amic Vin ca (Dud eşti) 1). În timpul amenajării profilului malului lutăriei, în zona gropii mari din epoca bronzului,
a fost descoperit la baza solului castaniu, un fragment cerarnic, tipic culturii Vinca. Fragmentul este lucrat cu mîna dintr-o pastă amestecată cu
pleavă şi ars în mediu oxidant la o temperatură destul de joasă : numai
stratele superficiale sînt cărămizii, pe cind miezul este negru. In exterior,
fragmentul ceramic este ornamentat prin incizii, cu o combinaţie de linii
paralele orizontale şi oblice şi de meandri (fig. 61).
Descoperirea cu totul izolată a acestui rest de cultură materială, datînd
din etapa timpurie a neoJ.iticului, nu îngăduie nici un fel de concluzii.
Atrage atenţie că fragmentul ceramic Vinca a fost găsit într-un nivel de
stratificaţie propriu, la Giuleşti-Sîrhi., unei locuiri din neolit:Lcul mijlociu :
Japtul se explică însă prin împrejurarea că în regiunea Bucureştilor, ca de
altfel şi în alte părţi, locuirile neolitice se situează în genere într-un strat
de pămînt de culoare castanie sau brună-roşcată, caracteristică zonelor
.împăduri te.
Dacă fragmentul ceramic Vinca constituie indicele unei aşezări de
;acest tip, care va fi fost amplasată pe terasa înaltă de la Giuleşti-Sîrbi şi
distrusă şi ea de lucrările din lutărie aceasta nu se poate şti. Dar în
cHzul că ipoteza noastră întrezăreşte realitatea, atunci ar rezuLta un nou
,punct de locuire Vinca în raza Bucureştilor de azi, pe lîngă celelalte cu1) Pe baza cercetărilor făcute în locul numit "Malul Roşu" din marginea sudestică a cartierului Dudeşti, in Bucureşti, Eug. Comşa a
."cultură Dudeşti" (.,Rezultatele sondajelor de la Dudeşti şi
liticului de la sud de Carpaţi", S.C.I.V., VII, 1-2, 1956,

formulat

conceptul

de

unele probleme ale neo-

p. 41 şi urm.). Comşa
preciza (în "Matenale", VII, p. 96) că "Cultura Dudeşti, împreună cu aceea de tip
Fiera şi Verbicioara I, fac parte dintr-un complex cultural mai mare", afirmînd c!'l
:succesiunea în timp a acestor culturi este următoarea : Fiera, Dudeşti, Verbioara 1.
Problema a fost reluată de D. Berciu, care include atît descoperirile de la Dudeşti,
·cît şi cele de la Fiera şi Verbicioara, în cultura Vinca veche (A şi B), răspîndită pe
teritoriul ţării noastre în neoliticul timpuriu (sub-etapa II c). Trebuie menţionat
că şi EJ Comşa afirmase caracterul Vinca (B 1) al materialelor de la Dudeşti. (,,Rezultatul sondajelor de la Dudeşti...", p. 45). Deosebirea între cei doi autori ar consta
m împrejurarea că, după cum se pare, D. Berciu nu admite succesiunea în timp
a aspectelor Fiera, Dudeşti şi Verbicioara, socotindu-le pe acestea sincrone. După
D. Berciu stratul de cultură de la Dudeşti "aparţine fazei vechi Vinca î n toc ma i
•C a şi (s.m.) complexele de la Fiera-Cleanov şi Verbicioara" ("Contribuţii la proble.mele neoliticului...", p. 42).
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noscute şi cercetate la Roşu-Militari 1 ), Dudeşti 2 ) şi Fundenii Doamnei :3)
Fragmente cer amice G 1 in a III. In se(:ţiunea nr. VII au
fost descoperite, în stratul de humus antic, cinci fragmente ceram;ce
dfltînd din faza timpurie a epocii bronzului, caracterist;_ce culturii Glina III-

J-Fig. 61. Fragment c2ramic

Vinca-Dudeşti.

Schneckenberg. Toate sînt lucrate cu mîna dintr-o pastă cu foarte mult
nisip, dar şi cu puţin pietriş mărunt sfărîmat. Din punctul de vedere al
compoziţiei pastei şi al tratării suprafeţei se poate face menţiunea că, spre
deosebire de patru fragmente din marginea unor vase, care prezintă în
spărtură o structură mai puţin omogenă şi o suprafaţă aspră, zgrunţuroasă,
un al cincilea fragment, provenind din fundul unui recipient, are în spăr
tură o structură mo.i ccmpactă, suprafaţa fiind la pipăit mai netedă. Arde-rea tutui·or fragmentelor a fost. în genere, bună.
Trei frag1nente de gît şi buză par să aparţină unor vase cu corpul reliefat, poate chiar bombat ; două din ele au gîtul înalt, terminat cu o
buză evazată (Jig. G2/1-2), un al treilea fragment avînd gîtul înalt, terrrlinat cu o buză dreaptă (Iig. 62/3). Al patrulea fragment (fig. 62/5) reproduce de asemeni o porţiune de vas : umărul oblic şi gîtul s.cund terminat
cu o buză îngroşată în exterior. Fundul fragmentar de vas (fig. 62/4) este
drept, pereţii recipientului căzînd pronunţat oblic către fund.
Fragmentele din părţile superioare de vase sint ornamentate cu
,.găuri--butoni';.
1)

:.!)
:J)

Materialele, descoperite în 19.31, sint inedite şi se află în depozitul M.I.B.
Eug. Comşa, "Materiale'', V, p. 91 şi urm.
Vlad Zirra, "Săpăturile arheologice de la Fundenii Doamnei", p. 758-762.
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încercînd o explicare a prezenţei fragmentelor ceramice Glina III în
de la Giuleşti-Sîrbi, credem că ele pot fi puse în legătură cu o
staţiune a acestei culturi, aflată spre vest de ruinele mănăstirii Chiajna, la
o de:r:;ărtare de circa 250 m de aceasta.
staţiunea

--r~

------------1

~

~

~'

~'

~l
Fig. 62.

Ceramică

____ j____ _
Glina III

descoperită

la

Giuleşti-Sîrbi.

Concluzii
După cum a putut rezulta din introdu·cerea acestui raport, terenul
de la Giuleşti-Sîrbi unde se găsesc astăzi ruinele mănăstirii Chiajna şi
unde au putut fi depistate şi cercetate re3turile unei staţiuni arheologice
cu urme de cultură n1ateriaEi din comuna primitivă şi din perioada de
trecere spre feudalism - a reprezentat pentru ac;;ezarea populaţiilor omeneşti din epo~a veche a istoriei o poziţie prielnică. In adevăr, locul ace3ta,
situat pe o înălţime, la o mică depărtare de albia rîului Dîmboviţa, într-o
zonă în care n:ci apa, nici pădurile, nici imaşurile şi nici pămîntul bun
pentru cultivarea plantelor nu au lipsit vreodată - a putut oferi şi mijloace de trai, de procurare a hranei şi siguranţa pentru viaţa aşezăr.ilor
cînd şi cînd întemeiate, laolaltă şi cu putinţa întreţinerii unor leguturi
cu lumea din afară. Aşa ~.e explică de ce, în diferitele răstimpruri ale
străve:;hii istorii din neolitie şi pînă în zorii apariţiei feudalismului oamenii s-au statornicit acolo, folosind pămînturile acelea în repetate
rînduri.
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Fireşte,

ceea ce s-a mai putut surprinde şi cerceta în 1958 a reprezentat cea de pe urmă licărire şi mărturie a unei vieţi de mult apuse.
Şi dacă în timpurile moderne nu s-ar fi distrus aproape în întregime
staţiunea arheologică de la Giuleşti-Sîrbi, cu siguranţă că rezultatele
investigaţiilor întreprinse acolo ar fi fost astăzi cu mult mai bogate.
Fragmentul ceramic ornamentat, aparţinînd culturii Vinca ; alte resturi
ceranuce specifice pentru cultura Glina III, de la începutul epocii bronzului ; asemeni şi cele caracteristice culturii Latene geto-dace, găsite toate - fie în marea groapă a lutăriei de lîngă ruinele mănăstirii Chiajna,
ori chiar în săpătura arheoJogkă întreprinsă, dovedesc că staţiunea cercetată a fost şi în alte etape ale istoriei vechi locuită şi nu numai în
acele perioade din care s-au găsit complexele ce au mai putut fi precizate.
lată aşadar, că terasa înaltă stîngă a Dîmboviţei, în zona de găsire a actualelor ruine ale mănăstirii Chiajna, a fost intens şi îndelung locuită - şi
faptul desigur că are însemnătate atunci cînd voim să cercetăm şi să
dovedim continuitatea de viaţă şi de cultură pe meleagurile Bucureştilor
de azi.
Iarăşi, fireşte că sub presiunea deselor :mişcări şi restructurări de
populaţii şi triburi ; ori desele intrusiuni şi ciocniri intertribale ; desigur
apoi că şi nevoia acelor populaţii (trăind într-o vreme de minimă dezvoltare a forţelor de producţie omeneşti) de a găsi noi şi noi posibilităţi
de agonisire a hranei - toate acestea, desigur că sileau populaţiile acelea
să-şi părăsească din cînd în cînd locurile lor de aşezare.
Terasa înaltă
de la Giuleşti-Sîrbi :rămînea şi ea, asemeni multor locuri, pentru un timp
neocupată, pînă cînd alte populaţii aveau să o ocupe din nou ; apoi, după
o vreme, şi acestea aveau să o părăsească- altele aveau să vină, în schimb,
să-şi dureze aşezare ... şi tot aşa mai departe.
Cei dintîi oameni, despre care ştim în mod precis că - ademeniţi de
condiţiile prielnice pentru o aşezare, oferite de terasa înaltă de la Giuleşti
Sîrbi - şi-au statornicit acolo sălaş, au fost purtătorii cuJ.rturii Boian din
etapa Aldeni a fazei Giuleşti (Boian II b). După ultimele calcule cronologice (desigur, încă nu întru totul precise şi definitive), aceştia au vieţuit
cam pe la 3200 î.e.n. - creatorii culturii Boian-Giuleşti dovedind o mare
vitalitate şi putere de difuziune, întrucît aşezăr.i.J.e lor se întîlnesc astăzi
răspîndite din Transilvania vest-centrală şi Valea Bistriţei moldovene,
pînă către sudul Munteniei, la linia Dunării 1).
Este perioada în care forţeJe productive ale societăţii fiind încă puţin
dezvoltate, faţă în faţă cu înmulţirea populaţie~, impune pentru activitatea
de cultivare a plantelor - aflată într-un stadiu de practicare extensivă schimbarea destul de deasă, de repetată, a terenurilor de cultivare. Oa---------

Eugen Comşa, "Stadiul cercetărilor cu privire la faza Giuleşti ... ", pp. 29-30
harta (pl. 1). Trebuie însă făcută menţiunea că descoperirile de la Zăneşti, încadrate de Eugen Comşa în faza Boian-Giuleşti, sînt deosebit interpretate de H. Dumi··
trescu ("Contribuţii la problema originii culturii precucuteni", p. 62 şi urm.).: Autoarea
vorbeşte de cultura Zăneşti (sau Boian-Zăneşti), considerată ca "Prima fază a culturii Precucuteni", pe care o vede "a fi ajuns în Moldova aproape deplin formată,
venind aici dinspre apus, de-a lungul Mureşului şi a afluenţilor săi". După Comşa
("Stadiul cercetărilor cu privire la faza Giulcşti ... "), purtătorii culturii Boian-Giuleşti
au ajuns în Moldova venind din sud, acolo, prin evoluţie şi asociere cu alte elemente,
ajungîndu-se "la un aspect cultural mixt".
1)

~i
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menii neoliticului timpuriu şi mijlociu se mută de aceea dintr-un loc
într-altul, îşi "roiesc" aşezările, care, de altfel, arată astăzi, pentru cercetarea arheologică, o viaţă destul de scurtă. Aşa pare să se şi poată explica
în prezent întinderea pe un spaţiu relativ mare a purtătorilor culturii
Boian-Giuleşti (Boian II).
Dar în această pendulare, mutare a aşezărilor, s-a întîmplat uneori
ca oamenii neoliticului să vină să-şi stabilească săla.şele în locuri în care,
cu cîtăva vreme mai înainte, mai fuseseră. Tocmai o atare din urmă situaţie
pare că a putut fi surprinsă în aşezarea Boian-Giuleşti-Alderu, cercetată
în vara anului 1958 la Giuleşti-Sîrbi.
Cele trei locuinţe neolitice (care, suprapunîndu-se, atestă o existenţă
a lor nu concomitentă, ci succesivă), eşalonate pe o perioadă atît de scurtă
încît firul evoluţiei în timp abia că poate fi întrezărit - această situaţie
nu pare să aibă decît semnificaţia următoare : purtătorii culturii BoianGiuleşti-Aldeni, care locuiseră pe terasa înaltă stîngă a Dîmboviţei, la
Giuleşti-Sîrbi, după ce au vieţuit acolo un timp marcat prin descoperirea primului bordei -au plecat în alte locuri, pentru a găsi alte terenuri de cultivare a plantelor. După ce, cÎităva vreme, au vieţuit în alte
meleaguri, din nou, căutînd noi terenuri pentru cultivare, au părăsit şi
aşezarea aceea. Şi, probabil, atra.şi de condiţiile favorabile ale terasei de
la Giuleşti-Sîrbi, pe care o mai locuiseră, au revenit aici, din nou vieţuind
o vreme - etapa aceasta de locuire fiind marcată de cel de al doilea bordei. Se vede că situaţia s-a repetat şi pentru a treia oară -iarăşi oamenii
de acolo plecînd şi revenind tot în acelaşi loc, vieţuind încă odată această din urmă etapă de locuire fiind marcată de coJ.:iba de suprafaţă
care a acoperit parţial gropile astupate ale celor două bordeie.
Cu privire la modul de viaţă - la ocupaţiile şi la organizarea oamenilor neohtici din aşezarea de la Giuleşti-Sîrbi, măcar că săpăturile au
fost destul de restrînse, e~e au putut totuşi pune la îndemînă date îndeajuns
de concludente.
S-a putut astfel dovedi că oamenii care locuiseră acolo în neoliticul
mijlociu, trăiseră în bordeie şi colibe - locuinţe modeste, al căror aspect
nu a fost nicicum întîmplător, ci, neîndoios determinat de condiţii istorice.
În adevăr, modul semistabil de viaţă, laolaltă cu uneltele încă puţine la
număr şi puţin diferenţiate, nu îngăduiau oamenilor din această etapă a
dezvoltării istorice construcţii de locuinţe mai temeinice, aşa cum vor fi
casele de suprafaţă apărute după aceea, în neoliticul deplin dezvoltat
şi tîrziu.
Trecînd la ocupaţiile de eăpetenie ale locuitorilor din aşezarea asupra
căreia informăm aici, este de arătat că, fără îndoială, un loc însemnat îl
va fi avut cultivarea primitivă a plantelor. Cantitatea mare de pleavă,
utilizată la prepararea pastei vase[or de lut, deopotrivă şi cu urmele de
păioase imprimate pe chirpicii arşi ai colibei de suprafaţă, pot să constituie indici în acest sens. Numai că lipsind analizele microscopice şi asupra
amprentelor din pleavă şi asupra urmelor de păioase din restunile de
pereţi ai locuinţei nr. 3, nu putem afirma cu precizie şi socoti ca un
fapt pe deplin dovedit că în a c e s te a trebuie să vedem mărturii sigure
asupra cultivării plantelor de către neoliticii de la Giuleşti-Sîrbi. Atari
17 -

c. 2!153
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mărturii

sigure au apărut însă în alte aşezări Bod.an-Giuleşti (Boian II) :
la Bogata, r. Călăraşi, unde s-au descoperit boabe de grîne carbonizate 1),
iar în alte staţiuni, rîşniţe de piatră pentru m.ăcinatul cerealelor 2 ).
Neîndoindu-ne că şi locuitorii neolitici de la G:Luleşti-Sîrbi se n:::upau cu
cultivarea plantelor - interpretarea pe care am dat-o oelor trei locuinţe,
datînd din una şi aceeaşi etapă a fazei Giuleşti este de natură, pe de
altă parte, să presupună stadiul de practicare extensivă a cultivării primitive, în deplin acord şi condiţionat cu stadiul dezvoltării forţelor productive omeneşti din această vreme.
Oasele de animale domestice găsite la Giuleşti-Sîrbi, mai ales în cel
mai vechi bordei neolitic, dar şi în bordeiul de al do.:lea şi care - după
determinări preliminare făcute de tov. Alexandra Paul, :eolob::tratoare la
Institutul de Arheologie al Acad. R.P.R. - arată că au aparţinut unor
bovine, ovine şi porcine, fac m.ărturia unei alte îndeletniciri a creatorilor
culturii Boian-Giuleşti din aşezarea cercetată de noi - anume creşterea
vitelor. Mai multe cu privire la această ocupaţie omenească este însă
greu de spus, ţinînd seamă de m.ărturiile pe care le avem, dar şi de împrejurarea că, în genere, problema creşterii vitelor în comuna primitivă
constituie şi astăzi încă un domeniu de investigaţie puţin abo·rdat. Totu?i,
avînd în vedere o observaţie făcută la analiza resturilor de oase de animale găsite în complexele neolitice - anume, că cele mai multe din
oasele de bovine proveneau de la indivizi foarte bătrîni, se poate deduce
de aici că creşterea vitelor nu era prea dezvoltată, fapt ce presupunea o
folosire destul de îndelungată, în deosebi a bovinelor.
Marea cantitate de vase de lut (fragmentare), descoperite în toate
complexele (mai din abundenţă în bordeiul nr. 1 şi în complexul din
caseta D 1), arată o a treia îndeletnicire a nenlitkilor de la Giule?ti-Sîrbi :
olăritul. Pe de altă parte, aşchiile de silex şi unealta de os descop2rită
completează imaginea noastră despre ocupaţiile acelor oameni cu două
preocupări noi : prelucrarea locală a pietrei şi a osului. Dar tot prezenţa
impungătoarei de os indică şi o altă ocupaţie aceea a prelucrării pieilor
de animale. Pe lîngă toate a·ceste îndeletniciri (dintre care, unele, me?t2?Uguri exer-citate într-un ·:::adru casnic), practicate printr-o diviz'une na.ura~:1
a n1uncii, se n1ai poate dovedi de asemeni că oamenii neolitid de la Giule?tiSîrbi au întreţinut legături de schimb cu populaţii şi ţinuturi mai îndepărtate: pe această cale au putut fi desigur obţinute s:lexul precum şi
mica unealtă de aramă.
In legătură cu organizarea socială din aşezarea neolitică este de spus
mai întîi, că, fără să avem dorvezi direete în acest sens, susţinem ·2ă o.1menii
aceia trăiau în ginţi materne :1). În adevăr, este unanim recunoscut faptul
că neolit!cul timpuriu şi mijlociu constituie tn~mai pericada în •.::are
această formulă de organizare omenească se află în stadiul ei de închegare
deplin dobîndită. Putem însă, avînd în vedere unele din realită·ţile surprinse prin săpăturile arheologlce de la Giuleşti-Sîrbi, să tragem co:1cluzii
cu privire la forma de farrlilie ce exista în comunitatea de acolo. Astfel,
1)

Eug.

Comşa,

"Săpături

de salvare la Bogata

şi

Boian", Materiale V, 1959,

p. 115.

Eug. Comşa, "Consideraţii cu priz.;ire la evoluţia culturii Boian ... ", p. 372.
în alte aşezări Boian-Giuleşti, plastica antropomorfă descoperită constituie
dovezi sigure de existenţă a gintei matriarhale.
'2)

:1)
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ţinînd seamă

de dimensiunile celor trei locuinţe descoperite, rezultă că
ele nu puteau servi decît unui tip de familie restrînsă ca număr şi constituţie: or, această formă de familie nu poate fi alta, (în funcţie de
stadiul de dezvoltare a societăţii comunist-primitive de pe această treapt3.)
decît familia-pereche.
Dacă la Giuleşti-Sîrbi, în aşezarea neolitică de acolo au locuit o
singură gintă sau mai multe, un trib sau mai multe triburi, în această
privinţă nu se poate spune absolut ni1nic, ţinînd seamă că săpăturile nu
au descoperit decît un ultim rest din locuirea de altă dată ...
Aproximativ o mie nouăsute de ani după dispariţia de pe ·terasa
înaltă de la Giuleşti-Sîrbi a creatorilor culturii Bo<ian-Giuleşti (Boian II),
s-au aşezat pe acelaşi loc populaţiile purtătoare ale culturii Tei - faza
Fundeni, din perioada de sfîrşit a epocii bronzului.
La această dată, desigur că populaţiile Tei - Fundeni trăiesc în
condiţii istorice mult schimbate. Pentru sfîrşitul epocii bronzului se admite
in genere, că oamenii au făcut deja pasul de la cultivarea primitivă a
plantelor la agricultura cu plugul ; că creşterea vitelor s-a dezvoltat şi
ea considerabil - fie prin înmulţirea spedilor de vite, fie prin îmbunătăţirea metodelor de întreţinere şi folosire a acestora ; că uneltele şi
armele de metal au produs de asemeni structurări însemnate în proce:sul
de muncă, dar mai ales în cel de agonisire a omului, într-o atare m3.sură
încît se ajunge acum chiar la dobîndirea unor bunuri în proprietate privat3. ;
şi că, pe planul organizării sociale a populaţiilor omeneşti, trecerea de
la gintă maternă la ginta paternă şi apoi la patriahat s-a realizat şi ea.
Toate acestea - desigur însă că în proporţii şi intensităţi variabile, de
la regiune la regiune, în funcţie de condiţiile specifice în care s-au putut
dezvolta o populaţie sau alta.
Cu greu asemenea aprecieri generale cu privire la viaţa oa.menilor
din epoca bronzului îşi pot găsi o confirmare prin dovezi sigure în descoperirea de la Giuleşti-Sîrbi. Cum a rezultat din acest raport, resturile de
cultură Tei-Fundeni surprinse în săpătură au fost nu numai puţine şi
sporadice, dar, în plus, de cele n1ai multe ori şi deranjate.
Unele indicaţii ne-ar îndreptăţi să tragem concluzia că purtătorii
culturii Tei-Fundeni din aşezarea de la Giuleşti-Sîrbi reprezentau o populaţie stabilă, aflată pe o treaptă de sedentarism evoluată. Cel puţin aşa
ar rezulta din faptul că locuinţele, construite la suprafaţa solului, par să
fi fost durabil închegate prin pereţi de bîrne şi nuiele, pomostile cu un
strat gros de lut. Dar împotriva unei atari concluzii stă constatarea dedusă din observaţii repetate că populaţiile de cultură Tei au fost
"grupuri de păstori seminomazi". Este posibil, de aceea, ca procentul
:r:edus de oase de animale din aşezarea pe care am prezentat-o să
reflecte o situaţie întîmplătoare. Oricum însă, creşterea vitelor, ca
formă de economie a purtătorilor culturii Tei din staţiunea de la
Giuleşti-Sîrbi rămîne ca atestată. Ca alte îndeletniciri pe care le
putem considera dovedite prin materiale găsite in depunerea arheologică, menţionăm prelucrarea silexului şi a pietrei (în legătură cu
care stau aşchiile de silex şi un percutor de piatră) ; tarsul şi ţesutul (ca
mărturie în acest sens stînd un număr de fusaiolle şi probabil o greutate
de lut) ; apoi meşteşugul olăritului şi, fără îndoială, practicarea unui schimb
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prin legături cu alte populaţii, pe această cale obţinîndu-se în deosebi
obiectele de bronz, din care însă, la Giuleşti-Sîrbi, nu s-au putut găsi
decît cîteva fragmente cu totul neînsemnate. Desigur că, toate aceste
îndeletniciri menţionate au fost practicate tot printr-o diviziune naturală
a muncii în cadrul colectivităţii.
A vorbi desp["e o["ganizarea comunităţii Tei-Fundeni de la Giuleşti
Sîrbi, ţinînd seama de caracterul descoperirilor, înseamnă a face numai
presupuneri .De aceea, doar în sensul acesta ne putem gîndi la o structurare a colectivităţii în deosebi pe baza formulelor de gintă şi trib.
ÎnceTCînd o reconstituire cît de sumară a modului de viaţă al diferitelor populaţii care s-au succedat în staţiunea de la Giuleşti-Sîrbi - cu
privire la locuirea din sec. III-IV e. n. nu putem preciza absolut nimic.
Cele cîteva fragmente ceramice găsite în s.ăpătură şi groapa menajeră
din secţiunile II-III, cu vasul întreg găsit în ea, dovedesc în mod cert
că pe terasa înaltă stîngă a Dîmboviţei, în preajma ruinelor mănăstirii
Chiajna a existat şi un nivel de vieţuire din perioada de început a migraţiilor popoarelor. Dar este aproape sigur că în teren, această locuire nu
s-a situat în zona cercetată, ci undeva în preajmă, probabil pe terenurile
astăzi complet înlăturate şi răscolite prin lucrările lutăriei.
Concluzii cu totul limitate pot fi formulate şi cu privire la restul
de aşezare din sec. X e.n.
Cunoscută încă de mult timp, mai ales în părţile de sud ale ţării
noastre, această cultură materială- caracterizată în deosebi printr-o ceramică considerată şi denumită "de caracter slav" şi datată pînă destul de
curînd în sec. VI-VII e.n. - este astăzi atribuită unorr grupuri etnice
situate într-un proces de structurare a poporului romîn şi încadrată în
genere (cu deosebirile de poziţii în această privinţă, pe care am avut prilejul să le menţionăm), între secoJele IX şi XI e.n. Astfel încadrată cronologic şi atribuită etniceşte, este lesne de înţeles locul deosebit pe care
tinde să-1 aibă această cultură în celfCetarea arheologică a trecutului patriei noastre. Dar, în ciuda semnificaţiei pe care o poartă cultura protoromînească, este limpede totodată că ne aflăm la începuturile cunoaşterii
ei temeinice, fapt care şi explică de altfel divergenţele de moment ivite
cu privire la plasarea în timp a acestei culturi, ori cu privire la precizarea structurii ei etnice.
Oricum, se ştie astăzi că această cultură materială - creaţie a unor
grupuri de populaţii desigur încă nu omogene şi sudate din punct de
vedere etnic, dar situate pe o treaptă avansată în procesul de geneză a
poporului romîn - se caracterizează prin aşezări relativ întinse, amplasate de obicei pe terasele secundare ale apelor, locuinţele fiind de tipul
bordeieJor cu vatră sau cuptor, existînd însă şi construcţii de suprafaţă,
ce par a fi fost utilizate mai ales ca dependinţe (la Bucov, r. Ploieşti,
ateliere de fierari). Formele de economie practicate în cadrul diferitelor
comunităţi au fost în deosebi creşterea vitelor, agricultura şi meşteşugurile,
între acestea din urmă un loc însemnat părîndu-se că l-a avut prelucrarea
metaleJor. Specifică pentru cultura aceasta este şi ceramica, în care se
deosebesc oalele~borcan, cu torţi uneori, lucrate la roată şi decorate prin
striuri, cîteodată cu ornamente în val. Caracterul protoromînesc a acestor
antichităţi este cum se susţine- afirmat mai ales de tradiţia romana-
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bizantină

a ceramicii. Totodată, aportul populaţiilor şi culturii slave în
procesul de formare a poporului romîn se resimte în prezenţa ceramicii
de factură slavă din aceste aşezări.
In săpăturile arheologice de salvare, efectuate în 1958 la Giuleşti
Sîrbi, resturile de locuire din veacul X e.n. au fost extrem de sărace.
Totuşi, chiar în această situaţie, e~ementele caracteristice ale singurului
complex de locuire găsit sînt suficiente pentru a da putinţa încadrării
acestuia, în timp şi cultural, aşa cum am încercat s.ă o facem în acest
raport. Mai mult nefiind posibil de spus - locuinţa din sec. X e.n. de
la Giuleşti-Sîrbi nu-şi are decît valoarea unui nou punct arheologic pentru
această epocă şi cultură, atît pe harta arheologică a oraşului Bucureşti,
cît şi pentru cea a ariei de răspîndire a aşezărilor protoromîneşti.
VALERIU LEAHU
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c noCJie.n.osaTeJihHbiMH npoKoJiaMH. Bb!nOJIHeHHble npH noMOW.H STOH TeXHHKH y3opw
npe.n.CTaBJIHIOT C060H CnHpaJIH, MeaH)l.pbi, poM6bl HJIH TpeyroJibHHKH (pHC. 55-56) . .LlJifl
opHaMeHTHKH Haii.n.eHHbiX s .Ll:>KyJieWTH-Cbip6H cocy.n.os KYJibTYPbi Teii xapaKTepHa He6pe:>KHaH, HecosepweHHaH H rpy6aH q)aKTypa.
4To KacaeTcH .n.aTHposaHfHI ::noA <j)a3bl KYJibTYPbi Tefl, To, no MHeHHIO asTopa, ee
HCJ!b3H OTHeCTH K nepHO.ll.Y PeHHeKe 5 (52) Ha OCHOB3HHH HaXO)l.KH 6pOH30BOf0 TOnopa
B <l>yH)l.eHH. <l>a3a <l>yH)l.eHH pa3BHBaeTCH O)l.HOBpeMeHHO C ropH30HTOM, npe)l.IIIeCTBYIOW.HM
KYJibType Hoa s MoJI.n.asHH H c <j)a3oH Bep6wmoapa IV s O.rneHHH.
npH paCKOnKaX B .Ll:>KyJieWTH-Cb!p6H TaK:>Ke BCKpbiJIH KOI\tnJieKC . (X03HHCTBeHHYIO
nMy) li HeMHOI'OlJHCJieHHbiH KepaMHlJeCKHH MaTepHaJI (pHC. 58) HalJaJia nepHO)l.a nepeceJJCHHH Hapoaos. Totmee, 3TH MaTepHaJibi MO:>KHo OTHecTH K nepHOLlY III-IV BB. H. 3.
B noCJie,llHHH pa3 apxeo.riOrHtJecKaH cTOHHKa 6JIH3 MOHaCTbipH KHa:>KHa 6biJJa o6HT(IeMa s nepHo.n. paHHero <j)eoaaJJH3Ma. K 3TOMY speMeHH OTHOCHTCH scKpbiTaH noJiy3eM;lHHKa (pHC. 59), BHYTPH KOTOpOH H3WJIH tiepenKH KepaMHKH, cpa6oTaHHOH Ha Kpyry.
O.llHH yKpaweHw noJJocaMH, .n.pyrHe JIOW.eHHeM (pHc. 60). Ha ocHosaHHH Kep<lMHlJecKoroMaTepHaJia KOMnJJeKc OTHOCHT K KYJibType .LlpHLlY H ,llaTHpyiOT X B. H. 3.
HaKoHeu, npe.n.crasJieHbi H OT.ll.eJibHble apxeoJIOrHlJecKHe HaXOLlKH
(.ll:>KyJieWTHCbip6H) tJepenoK KepaMHKH THna BHHlJa-.LlyaewTH (pHc. 61) H HecKOJibKO KepaMHlJeCKHX tJepenKos KYJibTYPbi fJJHHa III lliHeKeH6epr (pHc. 62).

Puc. 1 flAaH zopooa Eyxapecra u apxeoAozurlecKux pacKonoK /l,JICyAetuTU-Cbtp6u
Kpau cAUHRHozo Kapbepa 8 /l,JICyAeturu-Cbtp6u co ClleoaMu apxeoAozurtecKux
Puc. 2
pacKonoK
Puc. 3 - flAaH apxeoAozurwcKux pacKonoK 8 /l,JICyAeturu-Cbtp6u
Puc. 4 - flAaH pacKono8 A-At. nepeKpbtTbtX HeoAuruttecKUMU KOMilAeKcaJrtlt
Puc. 5 - flpocpuAb IV p8a 8 /l,JICyAeturu-Cbtp6u
Puc. 6 AaH HeOAUTUttCCKOZO JICUAUU{a H p.3
Puc. 7 - flAaH HCOAuruttecKozo KOMnAeKca yllacrKa IV pacKonoK .!Jt
Puc. 8 - KpeMHC8bte opyouR u orU{enbt (KYAbrypbt EoRH-/l,JICyAeturu)
Puc. 9 - KocrRHbte npo6ot1HUKU, HauoeHHbte 8 HeoAUTttllecKOM noceA('HUU
Puc. 10 He6oAbtuoe MeoHoe 3y6uAo-npo6ot1HttK u3 noceAeHUfl EoRH-/l.JICyAeturu
Puc. 11 C/JopMbt cocyoo8 EoRH-/l,JICyAeturu, cpa6oraHHbte U3 zpy6ozo recra
Puc. 12 AUHflHafl KOp 1W2a. KyAbrypa EoflH-/l,JICyAClUTll
r AUHflf-tafl MllCKa. KyAbTypa EoRH-/l,JICyAetuTU
Puc. 13 Puc. 14 06AOMKll KepaMuKu EoRH-/l,JICyAeturu
Puc. 15 - cf>opMbt u npocpuAu cocyoo8 EoflH-/l,:JicyAetuTU, cpa6oram-tbtX tl3 zpy6ozo recra
Puc. 16 - lfepenKu cocyoo8 Ha HOJICKe, HauoeHHbte Ha HeoAurttttecKoAt noceAeHuu
lfepenKu KepaMUKU EORH-/l.JICyAeturu, yKpatueHHOU peAbCcpHbtM opHaMeHTOM,
Puc. 17 U3 3CMAflHKU 1 U 2
Puc. 18 KepaMuKa EoflH-/l.JICyAeturu, yKpatueHHaR cKyAMrypHbtMll peAbecpHbtMu
annAuKal{WlMtl, tl3 JICUAUU{a Hp. 3 u HeoAUTttllCCKozo KOMnAeKca (y 1wcro:~ IV paCKOnOK /1, t)
Puc. 19 cf>opMbt cocyoo8 EoflH-/l,JICyAeturu, yKpatueHHbtX 8btpe3aHHbtM opHaMeHTOM
U3 /l,JICyAetuTU-Cbtp6u
Puc. 20 - HeoAururtecKafl KepaJdUKa c 8btpe3aHHbtM opHaMeHTOM, HauoeHHOfl 8
3CMARHKe H p. 1
Puc. 21
lfepemw Kepa:MUKU EoRH-/l,JICyAeturu c 8btpe3aHHbtlrt opHaMCHTOM, HauoeHHbte
8 3CMAflHKe Hp. 2
Puc. 22 KepaMuKa c 8blpc3aHHbtM y3opoM U3 HeoAurutfecKozo J/CllAUl{a Hp. 3
Puc. 23
lJepenKu cocyooe c 8btpe3.'lHHbtM opHaMeHTOM, HauoeHHbte 8 HCOAururteCKO.H
KoMnAeKce y11acrKa IV pacKonoK /11
Puc. 24 cf>opMbt cocyuo8 EoflH-/l.JICyAeturu, cpa6oraHHbte U3 TOH.•wzo recra,
Ha(toeHHbte o Jl.JICyAeturu-Cbtp6u
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r
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25 - r AU1tflHaJl KOp•taca, HatldeHHa.fl (J
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LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE SAUVETAGE DE GIULEŞTI-S!RBI

Resume
Les recherches archeologiques de surface entreprises sur la rive gauche de la
les villages de Chiaina et de Giuleşti-Sîrbi ont mis au jour, a proximite des ruines du monastere de Chiajna (fondation du XVIIIe siecle du prince
Alexandre Ipsilanti), les restes d'une station archeologique menaces de destruction
par les travaux actuels d'exploitation d'une carriere de terre. Afin de sauver · les
vestiges archeologiques existant en ce point, le Musee d'histoire de la ville d2 Bucarest a execute en l'annee 1958 des fouilles archeologiques.
Les travaux (fig. 3) ont presente un caractere a la fois de sauvegarde et de
sondage, leur but etant non seulement de sauvegarder les restes d'habitations, en
parU2 detruites, mais aussi de delimiter l'emplacement de la station et d'en preciser
la stratigraphie.
Les resultats les plus importants, exposes de fa<;on detaillee par l'auteur du
rapport, sant les suivants :
L'epoque d'habitation la plus reculee de Giuleşti-Sîrbi remonte a la periode
moyenne du neolithique et appartient a la phase Giuleşti de la civilisation de Boian
(Boian II). Elle est representee par cinq constructions : deux hutt2s enfoncees dans
le sol, une hutte de surface, un âtre et une cinquieme construction dant il est impossible a l'heure actuelle de preciser le caractere, les travaux de degagement n'en etant
pas acheves.
La hutte n°l est a la fois la plus riche en mobilier archeologique et la plus
deteriore2 : elle a ete coupee a l'une de ses extremites par les excavations de la
carriere et a l'autre par une seconde hutte neolithique. Aussi n'a-t-il ete possible
d'etablir de fa<;on precise que sa profondeur, qui est de 1m25. Quant a sa forme, elle
semble avoir ete ovale.
La hutte n°2, posterieure a la premiere, est de forme egalement ovale et mesure
(dimensions maximum) : 5m15 de longueur, 3m75 de largeur et 1m20 de profondeur.
La hutte de surface, fortement endommagee par des constructions ulterieures,
etait constituee par un squelette de baguettes d'osier et de branchages lies a la terre
glaise. Les dimensions n'ont pas pu en etre precisees. Les restes de cett•2 hutte se
trouvant au-dessus des fosses des deux huttes precedentes, elle doit etre consideree
comme l'habitation neolithique de type Boian-Giuleşti (Boian II) la plus tardive de
la station.
L'âtre neolithique, isole par rapport a toutes les huttes neolithiques mais
occupant la meme position stratigraphique, ne peut etre mis cn relation directe avec
aucun de ces logements, quoiqu'il semble certain qu'il ait appartenu a l'un ou a
l'autre d'entre eux.
Dans la section IV on a decouvert une autre construction neolithique, assez
etendue et assez riche en materiaux archeologiques, consistant en une depression
demi- cylindrique creusee dans le sol, mesurant om32 de profondeur. 1m55 de largeur
et 2ffi20 de longueur (cette derniere dimension correspond a la portion qui a pu etre
degagee). Il est permis de supposer qu'il s'agit d'une ancienne habitation enfoncee
dans le sol.
Dîmboviţa entr~
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Toutes ces habitations ont livre un mobilier archeologique vane: outils, ceramique et os d'animaux domestiques. Parmi les outils, il faut signaler la presence d'un
petit burin en cuivre (fig. 10).
La ceramique se repartit en deux groupes principaux : vases en pâte grossiere
ct vases en pâte fine. Le premier groupe comprend deux categories : vases "de
cuisine" et vases a decor excise. Les vases de cuisine se subdivisent a leur tour en
deux especes : vases (soupieres, passoires, ecuelles) a parois lustrees (fig. 11-14) et
vases (soupier2s, vases tronconiques, plateaux, coupes a fruits, vases au corps globulaire) decores en relief, a la barbotine, de ceintures alveolaires, de proeminences
alveolaires et de creux (fig. 15-18). La seconde categorie de vases (soupieres, couvercles, grands vases au corps bombe et a col cylindrique) se d;stingue par un decor.
excise et incise, a motifs geometriques, meandres et spirales surtout (fig. 20-23). Le
second groupe - vases en pâte fine - comprend egalement deux categories : vases
(coupes et soupieres) lustres ou a decor plisse (fig. 27-28) et vases (soupieres, coupes)
a decor incise, les motifs etant pareillement a base de mcandres et de spirales
(fig. 29-31).
La ceramique decouverte dans les habitations neolithiques de Giuleşti-Sirbi est
caracteristique de l'etape plus tardive de la phase Giuleşti de la civilisation de Boian.
denommee par Eugen Comşa etape Aldeni et par D. Berciu etape Boian II b. Cette
conclusion resulte du fait que le materiei de Giuleşti-Sîrbi comprend les elements
caracteristiques de la dite etape : barbotine utilisee comme ornement des vase<>
d'usage commun ; triangles figurant sur le rebord des vases a decor excise ; frequence
des coupes elancees, tronconiques, faites en pâte fine ; enfin presence de la categorie
de vases a decor incise.
La population de l'etablissement neolithique de Giuleşti-Sîrbi s'occupait principalement de la culture primitive des plantes et de l'elevage des animaux domestiques. Compte tenu de la quantite considerable d'ossements d'animaux trouves, il
semble meme que c'est a cette derniere occupation qu'il faille accorder la premiere place.
La superposition de la hutte a demi- souterraine n°2 p·ar rapport a la hutte n°1
du meme type et la superposition de la hutte de surface par rapport aux deux precedentes indiquent l'existence dans cet etablissement neolithique de trois etapes
d"habitation. Mais ce phenomene ne se repercute pas dans la ceramiqu~ qui, independamment du logement dans lequel elle se trouvait, presente en general des
caracteres identiques. Dans ces conditions, la superposition des trois habitations peut
s'expliquer de la fa<;on suivante : vivant dans une periode de faible developpement
des forces de production et pratiquant encore une culture extensive des plantes, les
populations du neolithique ancien et moyen abandonnaient assez rapidement leurs
etablissements, en quete de nouveaux terrains favorables a la culture des plantes.
Mais dans ce va-et-vient incessant il arrivait qu'une communaute revînt au lieu ou
elle s'etait deja fixee anterieurement. Il est possible que ce soit justement cette situation qui se reflete da...'1s la superposition des trois habitations, qui datent toutes les
trois de la meme etape (Aldeni=Boian II b) de la phase Giuleşti de la civilisation
de Boian.
La seconde phase d'habitat de la station archeologique de Giuleşti-Sîrbi date
de la periode finale de l'âge du bronze et appartient a la civilisation de Tei. Bien
que la couche de culture de cette periode (qui correspond a un humus anc~en degrade)
soit riche en materiaux archeologiques, les elements d'habitation proprement dite du
typ·2 Tei y sont rares : en l'espece, deux fosses menageres en forme de cloche, un
ensemble de decombres de terre pilonnee deranges et eparpilles, enfin un âtre. Il
semble que l'etablissement de l'âge du bronze se trouvât non pas dans la zone
fouillee, mais plus loin, peut etre a l'endroit bouleverse par l'exploitation de la
carriere.
Ce qui cato::cterise en premier lieu l'etablissement Tei, c·est sa ceramique.
Celle-ci peut etre repartie, d'apres la composition de la pâte, en quatre categorics :
vases en pâte contenant un pourcentage de sabie, ceux dont la pâte conticnt des
tessons piles et de menus cailoux broyes, ceux dont la pâte contient une quantitc
reduite de sabie et aussi des tessons piles, enfin ceux en pâte fine. Lee deux premieres categories comprennent des vases de grandes dimens10ns ct aux parois epais-
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ses (Vases a prOVlSlOnS a la panse bombee et a COl cylindrique), des Vases de dimensions moyennes au rebord arrondi et a l'embouchure evasee, des soupieres, des vases
a la pans.2 bombee et au col incline en dedans, etc. (fig. 38-40). Dans la troisieme
categorie, la forme la plus repandue est le vase au corps globulaire, a base annelee,
col cylindrique ou incline en dedans et deux anses surelevees, parfois pourvues de
cretcs ou de proeminences (fig. 41-44). Les anses a boutons, cretes et proeminences
se retrouvent aussi dans d'autres vases de cette categorie (fig. 48----,-49).' Lo::s vases de
couleur noire, faite~ en pâte fine (la quatrieme categorie ceramique) sant les moins
souvent representes. Enfin, il faut signaler quelques tasses a l'etat fragmentaire
(fig. 46), ainsi que l'apparition, signalee pour la premiere fois dans un inventaire
de la civilisation de Tei, d'un vase a deux anses surel·~vees pourvues de rondelles
(fig. 47).
Les vases faisant partie des deux premieres categories sont decores d'elements
en relief appliques (fig. 51-----54) ; ceux de la troisieme categorie et, dans une plus
faible mesure, ceux en pâte fine presentent un decor caracteristique soit a lignes
incisees, simples ou poinconnees, soit execute selon la technique des poin<;onnements
successifs, et dans ce dernier cas avec des motifs en meandres, en spirale, rhomboi:daux
ou triangulaires (fig. 55-56). En general, la decoration des vases du type Tei decouverts a Giuleşti-Sîrbi est caracterisee par l'imperfection et la grossierete de son
execution.
L'habitation de l'âge du bronze de Giuleşti-Sîrbi a ete assignee a la phase
Fundeni de la civilisation de Tei, son inventaire ceramique offrant une serie de
traits propres a cette phase : quantite considerable de vases globulaires a deux anses
surelevees, decor a incision d'execution grossiere, apparition des meandres dans
l'ornementation.
La decouverte a Giuleşti-Sîrbi d'un horizon Fundeni donne lieu a une ample
discussion sur cette phase de la civilisation de Tei.
L'auteur demontre que, contrairement aux phase "Tei" et "La stejar" de cette
civilisation, au rythme de developpement plut6t lent, le passage a la phase Fundeni
marque un processus de transformation plus radical et survenu, semble-t-il, de fa<;on
soudaine.
La phase Fundeni serait caracterisee par un double phenomene : d'une part
l'alteration et la degradation de tous les elements specifiques a la civilisation de Tei
dans ses phases anterieures, d'autre part l'adoption d'elements nouveaux, etrangers,
que la civilisation de Tei ignorait jusqu'alors et qui proviennent de l'aire des civilisations de Verbicioara et de Gîrla Mare. Ces constatations m€ment l'auteur a la conclusion qu'a la faveur d'un deplacement de population et de culture qui se serait
praduit a un moment donne de l'ouest a l'est, la civilisation de Tei aurait emprunte
des elements du type Gîrla Mare et Verbicioara qui, en se greffant sur le fonds de
la civilisation de Tei, ont determine l'apparition d'une nouvelle phase, la phase
Fundeni.
Quant a la date de l'apparition de cette nouvelle phase, le "randaxt" decouvert
a Fundeni ne permet plus, d'apres l'auteur, de fixer celle-ci dans la periode Reinecke B (R\ la phase Fundeni se developpant parallelement a un niveau pre-Noa
en Moldavie et a la phase Verbicioara IV en Oltenie:
Les recherches de Giuleşti-Sîrbi ont encore mis a jour une fosse menagere et
quelques fragments ceramiques (fig. 58) datant du debut de la periode des migrations, plus precisement des IIIe-Ive siecles.
La station archeologique voisine du monastere de Chiajna a ete habitee pour
la derniere fois au cours de la periode du haut feodalisme. Cette periode ·est reprcsentee par une demi-hutte (fig. 59) dans l'interieur de laquelle on a trouve des fragments ceramiques fac;onnes au taur, les uns a decor stric, les autres a decor lustre
(fig. 60), qui assignent cctte habitation a la civilisation de Dridu, du xe siecle de n. e.
L'auteur presente enfin quelques decouvertes archeologiques isolees : un fragment ceramique de type Vinca-Dudeşti (fig. 61) et quelques fragments caracteristiques de la civilisation Glina III - Schneckenberg (fig. 62).
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FIGURINE

GUMELNIŢENE

ŞI

DE PE TERITORIUL
REGIUNII BUCUREŞTI

ORAŞULUI

lVIunca a determinat în cadrul societăţii omeneşti apariţia artei, care
multă vreme nu a existat separat de procesul muncii, contopindu-se cu
aceasta.
Aşadar arta a apărut din nevoia on1ului de a cunoaşte şi de a generaliza, fiind impusă de înseşi condiţiile de muncă. Deci : "Arta constituie
un puternic mijloc de cunoaştere şi de transforn1are a lumii de către om" 1).
In strînsă legătură cu cele arătate mai sus, poate fi explicată apariţia
şi dezvoltarea artei, în condiţiile economice existente in cadrul societăţii
primitive.
In comuna primitivă dintre manifestările de artă : desene, gravuri şi
picturi, diferite sculpturi, fac parte şi figurinele modelate în lut şi arse,
care au evoluat în raport cu nivelul de dezvoltare a forţelor şi relaţiilor
de producţie, astfel încît ele ajung în neoliticul tîrziu într-un stadiu destul
de avansat.
Pe teritoriul actual al ţării noastre, comunităţile care au vieţuit, au
format pe vechiul fond bazat pe un proces local de dezvoltare, în epoca
tîrzie a neoLticului, noi culturi materiale care au cuprins arii culturale
mari. In cadrul lor, alături de celelalte culturi se numără şi cultura
Gume]niţa.

Procesul de formare al culturii Gumelniţa, ca de altfel şi al celm·lalte culturi, care s-au dezvoltat paralel cu aceasta, a inceput aproximativ
pe la anii 2700 i.e.n., iar evoluţia culturii a durat pînă pe la anii 1700 î.e.n.
Prin săpăturile arheologice efectuate cu ani în urmă, cît şi prin cele
recent întreprinse, s-au putut stabili din punct de vedere stratigrafic,
culLural şi cronologic, în cadrul culturii Gumelniţa mai multe faze 1 ) după
cum urmează:
Gumelniţa I
corespunzînd fazei Petru Rareş-Gumelniţa A 1
Gumelniţa II
Gumelniţa A 2 (A)
"
"
Gumelnita III
Gumelniţa B şi Gumelniţa C
"
"
Gumelniţa
D.
Gumelniţa IV
:•
:'

.

---------

Secţiunea II. Arta şi rolul ei în viaţa societăţii
artei. Ed. politică, Buc. 1961, p. 201.
2
) D. Berciu, "Contribuţii la problemele neoliticului în Romînia în lumina noilor
cercetări". Neoliticul tîrziu la Dunărea de jos. 1) Cultura Gumelniţa. Problema pcriod.zării şi a cronologiei relative, Edit. Academiei R.P.R., 1961, p. 86.
1)

"Bazele esteticii marxiste".

Esenţa
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l\1enţionăm că

faza Gumelniţa IV, care prelungeşte şi încheie evoluţia
culturii Gumelniţa, fiind totodată şi etapa finală şi de tranziţie din epoca
neolitică la epoca bronzului, a fost determinată de D. Berciu 1) pe baza
săpăturilor făcute în anul 1951 la Săleuţa şi al controlului stratigrafic de
la Tangîru şi Petru Rareş.
Privită în ansamblu cultura Gumelniţa prezintă mai multe variante,
dintre care o variantă, cuprinde teritoriul dintre Balcani şi Carpaţi, deci
regiunea balcano-danubiană 2) regiunea în care se încadrează şi figurinele
de care ne-am propus, să ne ocupăm în studiul de faţă.
In cultura Gumelniţa s-a dezvoltat o plastică bogată, care reprezintă
una dintre formele de manifestare suprastructurală a oamenilor din această
vreme, dovedind în acelaşi timp şi stadiul de dezvoltare al acestora, al cărei
obiect constituie şi subiectul prezentării noastre, unde accentul principal
va cădea asupra plastidi gumelniţene descoperite pe teritoriul Bucureştilor
şi in împrejurirnile acestuia.
Plastica, ca element al suprastructurii, nu este întîlnită numai în
ca.drul culturii Gun1elniţa ; o găsim în diferite culturi anterioare celei
gmnelniţene, precum şi în culturi care aparţin epocii de sfîrşit a neoliticului, deci contemporane cu aceasta. Plasti·ca acestei epoci se leagă de
cultivarea plantelor şi creşterea animalelor domestice, ceea ce a dus la
apariţia şi răspîndirea anumitor practici legate de un cult al fecundităţii
şi al fertilităţii.
Plastica gumelniţeană din Bucureşti şi apropierea acestuia este documentată în următoarele localităţi : Vidra 3 ), sat situat în apropierea oraşului Bucureşti, Jilava "), aşezare care a fost situată pe o "măgură" dincolo
de satul cu acelaşi nume, spre comuna Sinteşti, Gumelniţa ~'), situată pe
malul stîng al Dunării, in apropiere de vărsarea Argeşului în Dunăre, Căs
cioare G), sat situat la vest de Olteniţa, Pietrele 7) situat în raionul Giurgiu,
Blejeşti 8), în raionul Vidra, Sultana 9), sat pe malul iezerului Moşişteni,
Tangîru 10 ), situat pe Neajlov şi Glina 11 ) pe Dîmboviţa.
1)

Idem, p. 86.
Vl. Dumitrecu, "La

plastique antropomorphe en argile de la civilisation
imeolitique Balkano-Danubienne de type Gumelniţa", articol publicat în I.P.E.K.
2)

1932/33, p. 49.
3) Dinu V. Rosetti, "Steinkupferzeitliche Plastik aus einem Vohnhugel bei Bukarest", 1939, Derlin ; Săpăturile de la Vidra. Raport preliminar, publicat în revista
Muzeului Municipiului Bucureşti, 1934, p. 6-31.
4) Dinu Dumbravă, "Strămoşii bucureştenilor". Raport pi'12liminar asupra săpăturilor arheologice etectuate la Măgura Jilavei, Bucureşti, 1929, p. 28-32.
5) Vladimir Dumitrescu, "Fouilles de Gumelniţa", în Dacia II, 1925, p. 80-92.
G) Gheorghe Ştefan, "Les fouilles de Căscioare", în Dacia II, 1925, p. 178-188.
D. Berciu, "Cercetări arheologice în regiunea Bucureşti", III. Săpăturile de
la Pietrele, raionul Giurgiu 1943 şi 1948, în Materiale şi cercetări arheologice, vol. II,
1956, p. 503-51~ ; 536-538. M,2nţionăm că desenele de la fig. 66/1; 3 ; 6 ; 7 pag. 541 ;
fig. 68 pag. 542 şi fig. 65/1-3 pag. 539 sînt reproduse în studiul de faţă în planşele :
V, 2 ; XI 1-2 ; XII/1-2 şi XIII/1-3.
~') D. Berciu, "Cercetări arheologice in regiunea Bucureşti", IV. Săpăturile de
la Blejeşti, raionul Vidra (1948), în Materiale şi cercetări arheologice, II (1956), p. 544 ;
553 ; 560. Menţionăm că desenele de la fig. 88i1 şi 3 pag. 554 sînt reproduse în studiul
de faţ~ în planşele : VII şi V /1.
!l) I. Andrieşescu, "Les fouilles de Sultana'', în Dacia I, 1924, p.' 94-107.
10) D. Berciu, "Săpătunle de la Tangîru şi Petru Rareş", în Materiale şi cercetăn
arheologice, VI, p. 140-145 ; Săpăturile din judeţul Vlaşca, 1933, Petru Rareş, 1934,
Tangîru, în Buletinul Muzeului Vlaşca, Teohari Antonescu, I, p. 3-7, 29-34.
11) Ion Nestor, "Glina", 1926, în Dacia, III-IV (1927-1932), p. 232-237.
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gumelniţeană, ţinînd seama de formele pe care le reprezintă
o i1npărţim în două grupe : figurine antropomorfe şi figurine zoomorfe.
Figurinele ant.ropomorfe, după materialul din care sint făcute se împart
la rîndul lor în :figurine de lut, os şi marmură. Cele zoomorfe sînt modela te

Plastica

numai din lut. In cele ce
a fiecărui grup în parte.

urmează

vom încerca,

să

facem o prezentare

A. Figurine antropomorfe
l.

Figurine antropomor.fe de lut

Figurinele antropomorfe de lut care în majoritate sînt feminine, pretipuri principale : 1) în picioare şi 2) şezînd.
Cele în picioare, după forma corpului, le-am împărţit în : a) figurine
cu corpul cilindric ; b) cu corpul plat şi aproape plat şi c) figurine cu corpul în formă de clopot.
Ia.- Pentru început le vom prezenta pe cele cilindrice, care de altfel
sint cele mai numeroase descoperite pînă în prezent în staţiunile gumel~
niţene. După poziţia braţelor lor se împart în trei variante şi anume :
I a. - În prima variantă se încadrează figurinele cilindrice, care au
membrele superioare reprezentate şi întinse lateral ;
I a 2. - A doua variantă înglobează figurinele cilindrice, care au
mîinile sprijinite pe pîntece, pe piept, sau ridicate în sus.
Ia 3. - Ir: a treia variantă sînt cuprinse figurinele cilindrice care nu
au braţele indicate.
În general, capul figurinelor cilindrice este unghiular, sau oval cu
nasul în formă de cioc de pasăre (en bec d'oiseau) sau adesea au capul lăţit
cu perforaţii laterale care indică în majoritatea cazurilor urechile. Ochii
sînt redaţi prin cîte două semicercuri sau împunsături, la fel şi gura care
în anumite cazuri mai este reprezentată şi printr-o adîncitură. Gîtul, la
unele figurine există, dar la cele mai multe capul este prins direct de trup.
Sînii, acolo unde se întîmplă să fie redaţi, sînt reprezentaţi prin două
pastile, iar picioarele fie că nu există, figurina avînd în partea inferioară a
corpului forma unui cilindu, iar acolo unde există sînt reprezentate printr-o linie verticală care împarte în două cilindrul corpului.
Printre figurinele cilindrice din prima variantă, un exemplar găsit la
Vidra cu braţele lateral întinse, are partea inferioară a corpului cilindrică,
decorată cu linii incizate, asemănătoare cu aceea a unui copil înfăşurat în
scutece (Pl. I/1). Capul se uneşte direct cu trupul. Din acelaşi loc amintim
o figurină care are o proeminenţă în faţă şi alta în spate (Pl. I/2 a-b). Tot
din această categorie amintim două figurine găsite la Glina (Pl. I/3). Prima
are capul în formă de "cap de pasăre" şi-i lipseşte un braţ, iar a doua al
cărei cap nu este păstrat, ţine braţele deschise, gest pe care, Ion Nestor îl
apreciază ca pe o atitudine rituală 1).
Figurine cu braţele întinse lateral au fost găsite şi la Gumelniţa
(Pl. I/4). Astfel, amintim o figurină care are capul executat primitiv, iar
braţele groase şi scurte sînt întinse orizontal. În spate, la nivelul mîinilor
se vede o proeminenţă destul de mare care, desigur, reprezintă steatopigia.
zintă două

1)
18 -

Idem, p. 234.

c. 2953
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Planşa

1. Figurinele cilindrice : - cu membrele superioare reprezentate
şi întinse lateral
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II. Fiuurinele cilindrice : - cu miinile sprijinite pe pmtece
- fără a avea braţele indicate.
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III. Figurinele cu corpul plat
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şi

aproape plat.

Figurine de aceeaşi formă, cu braţe~e în aceeaşi porziţie s-au găsit şi
la Sultana, de unde o figurină are figura care poate fi recunoscută numai
printr-o proeminenţă curbă nazală (Pl. 1/5), iar alta din aceeaşi categorie
are lipsă capul (Pl. 1/6).
Amintim două figurine de la Tangîru, făcînd parte din aceeaşi categorie, cu şoidurile mai dezvoltate (Pl. 1/7 ; Pl. 1/8).

<D
Planşa

IV. Figurine cu corpul în

formă

de clopot.

Cea de-a doua categorie înglobează figurinele cilindrice care au mîinile
sprijinite pe pîntece, găsite la Vidra, Căscioare (Pl. 11/1), Pietrele
(Pl. 11/2 a-b) pe piept, descoperite la Căscioare (Pl. 11/3), la Glina (Pl. 11/4)
sau ridicate în sus cum este aceea de la Gumelniţa.
Trecem la a treia categorie a figurinelor cilindrice, adică la acelea
care nu au braţele indicate. Ion Andrieşescu a descoperit o figurină
intactă la Sultana (Pl. 11/5 a-b) cu corpul de formă aproape cilindric:i,
nasul puţin acvilin, gura reprezentată prin două incizii deasupra c}reia
sînt două puncte care desigur că indică nările. La Vidra s-a găs·t o figurină masivă avînd capul bifureat (Pl. 11/6) precum şi alta tot cilindric:l terminată în partea inferioară cu o talpă lată care, probabil, redă pe ae2a a
picioarelor (Pl. 11/7).
1 b.- Am arătat înc.ă de la început că a doua grupă de figurine antropomorfe cuprinde pe cele cu corpul aproape plat şi plat, al căror număr,
faţă de alte grupe este redus.
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C~rp~ul lor este :nodelat şrosol~n, putîndu-se înscrie cu excepţia
cap~.llll ~~ a J:>raţelor, Intr-un tnungh1. În general nu au decor. Capul aces-

tor f1gunne , 1n parte, este reprezentat prin apasarea pastei moi între degete,
de unde a rezultat aşa numitul "cap de cucuvaie", elin toată figura avînd
indica t numai nasul în formă de cioc de pasăre, iar gura redată fie printr-o uşoară linie incizată, fie
prin puncte tot incizate. Braţele la figurinele plate, acolo
unde se mai păstrează sînt
executa te ca nişte trunchiuri
întinse lateral. Picioarele sînt
foa rte rar indi·cate. În a·cest
sens e ste o figurină de la Vidra , căreia îi lipseş te capul
(Pl. III/ 1). La Glina Ion Nestor a descoperit un singur
fragment de idol plat ·care
cuprinde o porţiune din gît
cu cele două braţe (Pl. III/ 2).
Din cadrul figurinelor cu
corpul aproape plat, amintim
două , prima provenin_d de la
Vidra, (Pl. III/3) iar a doua
de la Măgura Jilavei (Pl.
III/ 4).
Tot de la Vidra mai pro~
vine o figurină cu corpul
aproape plat. Membrele suPlanşa V. Figurine cu corp în formă de clopot
perioare sînt redate ca două
trun~hiuri întinse lateral. Figura conservă nasul proeminent şi ochii redaţi
pdn două găuri. Pieptul este reprezentat prin 2 pastile (Pl. III/5).
La Gumelniţa s-a găsit o figurină cu corpul aproape plat (Pl. III/6).
Realizarea artistică este mediocră. Capul foarte mare, prezintă un nas
a·c centuat şi este legat de corp printr-un gît lung. Braţul stîng, conservat
în înLreg·me , este îndoit de la cot şi ridicat pînă la nas, iar cel drept care
nu este păstrat în întregime se vede că a fost dispus sub celălalt braţ.
Partea infer i oară a corpului se termină jos cu o talpă pentru ca idolul să
stea în picioare.
O figurină cu corpul aproape plat a fost găsită la Tangîru
(Pl. III/7 a-b). Capul îl are lips.ă, pe cînd corpul îi este păstrat în întregime,
în afara braţului dre pt care este rupt. Braţul stîng este întins lateral. Tot
corpul Il are acoperit cu decor incizat : zig-zag-uri, meandre şi spirale.
I c) Ultima grupă a figurinelor în picioare sînt cele cu corpul în formă
de clopot , purtînd o rochie amplă . Un asemenea exemplar descoperit la
Gumelniţa (Pl. IV / 1) a re capul rotund, perforat de c"ite două găuri în părţi,
fiind pus dire•ct pe umeri. Braţele sînt sparte, iar sînii minusculi.
Corpul este asemănător unui cilindru tăiat la bază, astfel încît figurina
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poate sta în picioare. Vladimir Dumitrescu arată că : " ...se poate vedea
aici un fel stilizat de a reprezenta rochia clopot a idolilor din Peninsula
Balcanică şi sudul Egean". 1 ).
La Vidra s-a des,coperit în săpături o singură figurină în formă de
clopot. Capul a fost obţinut. prin apăsarea lutului între degete. Braţele îi
.

<D
®
Planşa

VI. Figurine masculine în picioare

sînt întinse orizontal, iar la extremitatea lor " ... meşterul a stilizat palma
ridicată în sus ca şi cum ar fi vrut să întruchipeze
semnul adora·ţiei
2
solare" ). Pe partea ventrală, figurina este decorată cu linii indzate formînd astfel un fel de cruce pe care descoperitorul ei - Dinu V. Rosetti crede că reprezintă toporul dublu cretan (Pl. IV/2).
Un idol găsit întreg la Glina are baza puţin lărgită, în formă de ştam
pilă, ceea ce ar fi putut indica rochia clopot.
De la Căscioare semnalăm o figurină aproape întregă pe care o încadrăm în aceeaşi grupă.
1)

Vl. Dumltrescu, ,.Fouilles de Gumelnita". Dacia II. 1925, p. 85.
Dinu V. Rosetti, Săpăturile de la Vidra. Raport preliminar, publicatie a Muzeului MunicipiulUJ Bucureşti, 1934, p. 18.
2)
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Prin săpăturile lui Dumitru Berciu, la Blejeşti (Pl. V/1) raionul Vidra,
la Pietrele (Pl. V /2) şi Petru Rareş (Pl. IV/ 3) au fost găsite figurine asemă
nătoare celor descrise mai sus.
Figurinele cu corpul în formă de clopot dovedesc, legăturile strînse
existente în acea vreme între valea Dunării şi sudul Egean.
Dintre figurinele în picioare fac parte şi cîteva exemplare masculine
al căror număr este foarte redus.
Astfel, la Vidra a fost descoperită o singură figurină masculină "ithiphalică" în picioare (Pl. VI/ 1), care are partea superioară puţin înclinată
în faţă.
Un alt exemplar de acelaşi fel a fost găsit
la Blejeşti, fiind modelat grosolan (Pl. VII), iar
altul la Bila (Pl. VI/2).
I 2) Figurine în

poziţie şezîndă

Pe lîngă figurinele antropomorfe în picioare am menţionat existenţa celor şezînd.
Din plastica gumelniţeană descoperită la
Vidra fac parte şi cîteva figurine în poziţia sus
amintită. Dintre acestea, o figurină masculină
stă pe un phalus de formă cilindrkă (Pl. VIII/1).
Figurina are braţele întinse lateral, iar pe tot
Planşa VII. Figurină
corpul păstrează urme de culoare roşie şi albă.
masculină în picioare.
Altă figurină masculină şezînd a fost descoperită in acelaşi loc, avînd braţul drept rezemat
pe pulpe, iar cu mîna ţine cotul braţului stîng cu care îşi sprijină bărbia
(Pl. VIII/2).
La Gumelniţa Vladimir Dumitrescu a descoperit de asemeni două
statuete aproape întregi, în poziţie şezîndă (Pl. VIII/3), dintre care una stă
pe un scăunel executat tot elin lut (Pl. VIII/4).
Un real interes plastic îl prez:ntă torsul în poziţia amintită, descoperit
la Sultana (Pl. VIII/ 5).
Alături de aceste grupe de figurine antropomorfe s-au găsit şi fragmente provenind de la diferite exemplare : capete şi picioare. Merită să
acordăm toată atenţia unui cap de figurină de la Vidra care poate că a
servit şi drept capac de vas. Figura este romboidală, nasul şi sprîncenele
sînt redate prin două linii în relief, perpendiculare intre ele (Pl. IX/ 1).
O serie de reprezentrtri antropomorfe din lut, redau p :ciorul omene·s c
plin (exemplare descoperite la Tangîru) sau gol, sau chiar laba piciorului,
cum sînt două exen1plare de la Vidra (Pl. IX/2).
Aşa cum de altfel am arătat, figurinele antropomorfe mai sînt făcute
şi din os.
280
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Planşa

VIII. Figurine în

poziţie şezîndă

II. Figurinele antropomorfe din os
Acestea, după forma corpului sînt : a) prismatice ; b) plate şi c) "en
violon".
II a) Figurinele de os prismatice sînt prisme triunghiulare, datorită
osului care în mod natural avea această formă fiind doar şlefuit şi în acest
caz urmele de retuşare erau puţine. Idolii prismatici au trei feţe dintre
care una uşor bombată. La capătul de sus, o umflătură pe muchia centrală
indică nasul, iar pe muchiile laterale, cîte o perforaţie redă ochii. Idoli
prismatici s-au găsit la Vidra (Pl. X/1), Căsdoare, Glina şi Pietrele (Pl XI, 1
şi Pl. XI/2) toţi avind caracteristicele menţionate.
II b) Idolii plaţi au fost găsiţi întregi sau fragmentari. Corpul lor este
împărţit în trei părţi prin crestături pentru a reda capul, trunchiul şi
picioarele. Unii au capătul de sus rotunjit, iar alţii au forma capului hexa1
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gonală aproape regulată, cu cîte şase găuri cilindrice, grupate cîte trei
unele sub altele, în cele două părţi opuse ale exemplarului. Ochii sînt
înfăţişaţi prin cîte două găuri mai mid, iar gura pnn alte găuri şi mai
mki. Braţele sînt ca nişte apendice în formă de trapez. Sexul este indicat
printr-un triunghi indzat. O linie dreaptă verticală pleacă de la baza
triunghiului sexului, separînd astfel picioarele la figurinele care le au
indicate.
Idoli plaţi au fost descoperiţi la Pietrele (Pl. XIL'1 şi 2 şi Pl. X 2),
Sultana (Pl. X/3), Gumelniţa şi Glina unde s-a descoperit un singur idol
din această categorie lucrat cu o deosebită măiestrie (Pl. X/4), precum şi
la Tangîru unde idolii au fost descoperiţi întregi sau fragmentari
(Pl. X/5 a-b şi Pl. X/6).
La Vidra au fost găsiţi o serie de idoli plaţi (Pl. X 7-9). Exemplarul
de la fig. 9 pl. X este foarte interesant avînd capul terminat printr-un
triunghi perforat de o gaură circulară, care probabil dădea posibilit.1tea, de
a fi purtat ca pandantiv.
II c) Figurine "en violon".
Ultima grupă a figurinelor de os este reprezentată prin trei exemplare
fragmentare de la Gumelniţa. Forma lor se poate reconstitui. Profilul este
arcuit, capul stilizat de asemeni arcuit la partea superioară, se continuă în
jos cu două urechi lungi şi ascuţite, gîtul lung se leagă de corpul dreptunghiular al figurinei. Pe cap are trei găuri aşezate orizontal. Sînt aşa
numitele figurine "en violon", care se apropie ca formă de acest instrument, derivînd de la cele sudke datorită formei lor.
Idoli de această formă au fost descoperiţi şi la Pietrele ; doi aproape
întregi, iar al treilea păstrează numai partea superioară (Pl. XIII/1-3). De
asemeni şi la Gwnelniţa a fost descoperit un exemplar de acelaşi tip.

III. Figurine din

marmură

Pînă în prezent, la nordul Dunării este cunoscut un singur idol
marmură, găsit în 1943 de D. Berciu la Pietrele. Pe corp are încă urme

de
de
culoare roşie. Ii lipseşte o parte din cap şi din corp. Este lucrat dintr-o
placă de marmură de culoare cenuşie. Capul, corpul, bra-ţele şi pidoarele
sînt delimitate prin trăsături adînci şi şănţuleţe (Pl. XIV).

B. Plastica

zoomorfă

din lut

Pe lîngă plastica antropomorfă, aşa cum de altfel am menţionat de la
început, există o a doua categorie a plasticii şi anume plastica zoomorfă
din lut, împărţită după reprezentări în plastică înfăţişînd anilnale şi păsări.
Animalele reprezentate sînt în genere cornute mari şi mki. Plastica reprezentînd animale cuprinde figurine întregi sau fragmentare pe care, după
forma corpului le-am împărţit în animale cu corpul masiv şi animale cu
corpul cilindric.
Animalele cu corpul masiv sînt în genere rudimentar lucrate, cu capete
care nu redau detaliile, ca de exemplu capul unui animal de la Vidra, cu
gîtul lung, coarne mari, bot ascuţit triunghiular. Pe tot corpul are urme
de culoare roşie şi albă (Pl. XV /1).
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Figurinele cu corpul cilindrie au corpul lung şi capul ascuţit. Dăm
spre exemplificare o figurină zoomorfă de la Vidra (Pl. XV;2).
Figurine zoomorfe au fost găsite şi în alte staţiuni. Astfel, de la Glina
se păstrează un cap frumos de berbe·c (Pl. XV/3). Un cap asemănător a fost
găsit la Gumelniţa, iar altul la Vidra.

Planşa

IX. Fragmente de figurine

plastica zoomorfă este realizată realist, fiind documentată printr-un număr apreciabil de reprezentări animaliere.
Animale patrupede lucrate din lut s-au găsit şi la Sultana
(Pl. XV 4-6).
Trebuie remarcat că la Pietrele a fost descoperită o reprezentare înfăţişînd o vulpe, realizare de o frumuseţe artistică rară (Pl. XV /7).
Figurinele reprezentînd păsări au corpuri de diferite forme : romboidal,
oval, plat, ovoidal.
O figurină pasăre cu corpul romboidal, descoperită la Vidra (Pl. XV/8)
se sprijină pe un piedestal cilindric, iar alta d.in acelaşi loc conţine cîteva
pietricele în interior care la scuturare produc zgomot. O figurină pasăre
de la Căsdoare căreia îi lipseşte capul are aripile desfăcute şi ornate cu
linii incizate, reprezentînd stilizat penele. (Pl. XV/9). Un exemplar asemă
nător s-a găsit şi la Gumelniţa.

La

Căscioare,
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X. Figurine de os: -
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XII. Figurine de os plate
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XIII. Figurine de os "en violon"

C. Vase antropomorfe

şi

zoomorfe

Acestea se împart în două mari categorii : vase antropomorfe ŞI
zoomorfe dintre care cele mai multe au fost găsite la Vidra.
Astfel din categoria vaselor cu reprezentări antropomorfe face parte
un vas mare (Pl. XVI/1 a-b) de o rară frumuseţe, numit în specialitate
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"Zeiţa de la Vidra". Vasul are form.a unui corp feminin în picioare, cu braţele îndoite şi aşezate pe pîntece, servind drept toarte. Steatopigia este
pronunţată, in cazul de faţă fiind redată printr-o exagerată dezvoltare a
şoldurilor. Toată suprafaţa exterioară a vasului este acoperită de un decor
de linii indzate, care formează zone haşurate, cercuri şi romburi. Pe piept
i s-a găsit "in situ" un pandantiv de aur, care ultenor s-a pierdut. Tot de
la Vidra, din aceeaşi categorie fac parte şi capacele modelate în forma unui

cap de om, cum este un capac convex cu trăsăturile figurii redate în relief,
cu excep-ţia gurii indicată printr-o linie incizată orizontal. Tot capul îl are
acoperit de proeminenţe as·cuţite indicînd probabil părul. (Pl. XVI . 2).
Un vas antropomorf de la Vidra reprezintă un picior tronconic, gol
în interior. Pe o jumătate din picior este modelată în :celief o figură omenească cu gura şi urechile perforate. Pe jum.ătatea inferioară şi pe partea
opusă figurii sînt dispuse benzi verticale haşurate care par să redea
părul. Din dreptul urechilor pornesc două braţe rotunde, în secţiune, care
probabil că formau toartele vasului. (Pl. XYI/3).
Există o serie de vase capace zoomorfe, cum este capacul zoo,morf descoperit la Vidra, gol în interior. Ochii şi sprincenele sînt redate în linii
groase în relief şi arcuite (Pl. XVI/4).
D. Figurine antropomorfe cu

perforaţiune verticală şi

cap mobil

Dintre descopeTirile arheologice de la Gumelniţa fac parte şi două
figurine antropomorfe din lut cu perforaţiune verticală 1).
Astfel, una dintre figurine reprezintă un tors cu braţele lateral întinse. Partea superioară a torsului este mai plată faţă de bază care este
aproape cilindrică. Sînii sînt reprezentaţi prin două proeminente foarte
apropiate indi·cînd astfel caracterul femenin al figur.inii (Pl. XVII/1 a-b).
In interior figurina este goală. Din lo·cul unde pornea gîtul se află o cavitate ovală, care străbate corpul în întregime, mărindu-se şi rotunjindu-se
gradat pînă la baza figurinei unde perimetrul devine aproape cilindric.
Argila din care este făcută figurina este foarte fină. Figurina, aşa cum de
altfel afirmă Vladimir Dumitrescu 2) a avut înfăţişat torsul care desigur
era reprezentat separat de cap.
A doua figurină de acelaşi tip are corpul cilindric puţin turtit, mai
îngust la partea inferioară, mai bombat pe faţa anterioară şi plat pe cea
posterioară. La fel ca şi prima figurină de.5)cris.ă şi aceasta e goală în interior. Poziţia braţelor este tot lateral întinse. Deci şi aici este vorba de un
tors de statuetă (Pl. XVII/2 a-b).
Din cele de mai sus rezultă desigur că ambele figurine aveau capul
modelat aparte.
Vl. Dum1trescu, "Une figurine de type thessalien, decouverte a Gumelniţa",
în Dacia VII-V[ll (19.37-l!:J40), p. 97-102; "0 nouă statuetă de tiv thesalic descoperită la Gumelmţa", in Studii şi cercetări de istorie veche, nr. 2, 1960, p. 245-261,
Ed. Acad. R.P.R. Men·~ionăm că desenul figurinei thesaliene l-am reprodus în planşa
XVII 12 a-b.
2)
Vladimir Dumitrescu, "Une figurine de type thessalien decouverte a Gumelniţa", in Dacia VII-VIII, (193î-1940), p. 99. Menţionăm că desenul figurinei thesalhme 1-C'm reorodus in olan:3a XVII/1 a-b.
1)
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Aceste figurine se încadrează în grupa de sţatue~e thesali~e, ~igur!n.~
identice găsindu-se pe teritoriul Greciei 1), iar cele găsit~ pe ter1tonul ţaru
noastre fiind numai reproduceri locale după cele thesal1ene, cunoscute de
către localnici datorită legăturilor culturale cu sudul egeic.
Ambele figurine aparţin fazei Gumelniţa B, deoarece au fost descoperite în stratul superior al aşez.ării
de la Gumelni ţa 2).
O deqsebită importanţă prezintă
problema încadrării din punct de vedere stratigrafic şi cronologic a figurinelor gumelni ţene în con textul culturii Gumelniţa.
Astfel, după o analiză mai atenttă făcută asupra figurinelor se poate
ajunge la următoarele concluzii : în
fazele vechi şi mijlocii ale culturii
Gumelniţa, respectiv în faza Gumelniţa I şi faza Gumelniţa II, figurinele
sînt lucrate dintr-o argilă mai bună
cum este cazul n~prezentării capului,
de formă romboidală, a figurinei descoperită la Vidra (Pl. IX/1), ele fiind
totodată prezentate mai apropiat de
realitate.
Formele corpului sint înfăţişate
rotund, exemplu în această directie
îl constituie Iigurina în poziţie şezînd
de la Sultana (Pl. VIII/5) şi figurina
cu corpul de formă cilindrică descoperită la Tangîru (Pl. II/2 a-b).
Membrele şi umerii sînt înfăţi
şate dar.
În genere se observă că exemplarele aparţinînd fazelor I şi II ale
culturii Gumelniţa sînt cele mai frecPlanşa XIV. Figurine din marmoră
vent decorate cu : incizii albe şi ro~ii.
Inciziile formează adesea motive spiralice şi meandrice, cum este cazul la
două figurine de la Tangîru dintre ca1~e una are corpul cilindrk (Pl. I/7),
iar a doua plat (Pl. III/6 a-b). Cu toate acestea, în cadrul plasticii gumelniţene, în faza Gumelniţa I şi II există deosebiri. Astfel în faza a doua în
comparaţie cu prima,
intervine schematismul şi degenerarea de unde
rezultă că această fază nu poate constitui o desăvîrşire a primei.
In faza Gumelniţa III schematismul şi redarea corpului omenesc sînt
mai vizibile. În acest sens dispare redarea proeminenţei şoldurilor, cum
este cazul uneia dintre figurinele cilindrice de la Vidra, care aşa cum
rezultă şi din descrierea respectivă, făcută în studiul de faţă la capitolul
1)

Vladimir Dumitrescu, "0

nouă statuetă

niţa", în Studii şi cercetări de istorie veche,
2) Idern, şi in Studii şi ce["cetări de

de. tip thesalic descoperită la Gumelnr. 2, 1960, Ed. Acad R:P.R., p. 251.
istorie veche, 1960, nr. 2, p. 251, Ed.

Acad. R.P.R.
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Planşa

XV. Figurine zoomorfe din lut
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tipologiei figurinelor, se termină cu o talpă lată (Pl. II/7) ; aceeaşi remarcă
trebuie făcută şi asupra unei figurine cu corpul aproape plat, provenind
din acelaşi loc (Pl. III/ 3) şi asupra figurinei cu braţele pe piept de la Căs
cioare (Pl. II/3).

Planşa

XVI. Vase antropomorfe

şi

zoomorfe

Exemplarele care aparţin aoestci faze sînt în general lucrate mai grosolan şi mai neglijent. Exemple tipioe sînt figurinele în poziţie şezînd de
la Vidra (Pl. VIII/2) şi Gumelniţa (Pl. VIII/3).
Totuşi există şi anumite excepţii şi anume: "zeiţa de la Vidra" care
este lucrată cu o deosebită măiestrie, avînd totodată braţele şi şoldurile
proeminente.
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Numărul figurinelor zoomorfe este mai ridicat, faţă de cele descoperite
în fazele anterioare, fapt recunoscut în toate staţiunile culturii Gumelniţa,
încă din faza Gumelni ţa II.
În privinţa plasticii din os, varietatea şi evoluţia formelor în cadrul
celor trei tipuri existente şi descrise (prismatice, plate şi "en violon") este

Planşa

XVII. -

Figurine din lut antropomorfe cu
şi cap mobil

perforaţiune verticală

evidentă.

Astfel dacă la Vidra figurinele plate apar schemat;c prezentate
în primele două faze (ex. : figurina de la Pl. X/8 care face parte din prima
fază) în faza a treia acestea prezintă o mai mare varietate de forme.
În faza Gumelniţa IV numărul figurinelor este redus. Corpul lor e3te
prezentat fără prea multă grijă, nerespectîndu~se proporţia -corpului omenesc, iar pasta din care acestea sînt lucrate este grosolană (exemplu : figurina cu corpul aproape plat descoperită la Măgura Jilavei (Pl. III/4).
După prezentarea în linii generale a plasticii gumelniţene problems
care se ridică Jn faţa noastră este aceea a originii ei.
Pe baza săpăturilor arheologice efectuate în diferite puncte ale ţării,
s-a putut stabili din punct de vedere stratigrafic, că cultura Boian a fost
precedată de către cultura Gumelniţa.
Ori, se ştie că în cadrul fazelor aparţinînd culturii Boian s-a dezvoltat
o plastică antropomorfă şi zoomorfă. In acest sens trebuiesc amintite figurinele descoperite în anii 1956 şi 1957 la Tangîru 1 ), aparţinînd tuturor
fazelor Boian, precum şi fragmentele de figurine des·coperite la Căţelu ~)
într-o aşezare din faza Bolintineanu şi figurinele descoperite la Bogata,
raionul Călăraşi, făcînd parte din aceeaşi fază. S-a observat în general că
aceste figurine au o uşoară steatopigie, braţele schematic redate şi ornamentul format din încrustaţii şi incizii (spirale, triunghiuri, romburi şi
D. Berciu, "Contribuţii la problemele neoliticului în Romînia, în lumina noilor
cerceriJri''. Partea IV.· Din problemele reunite ale artei neoliticului din Romînia.
1. Problema plaslic1i culturii Boian şi descoperirile de la Tangiru, Ed. Acad. R.P.R.,
1961, p. 508.
:!) Eugen Comşa, "Consideraţiuni cu privire la evoluţia culturii Boian", în Studii
şi cercetări de istorie veche, III-IV, 1954, p. 383.
1)
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benzi), decor care prin form.ă şi tehnică reprezintă o puternică tradiţie a
plasticii culturii V inca, pe baza căreia s-a format cultura Boian 1 ).
Toate aceste elemente arătate mai sus aparţinînd plasfcii din lut ale
culturii Boian s-au transmis în cultura Gumelniţa, ceea ce dovedeşte fondul lo-cal al figurinelor femenine din lut din cadrul culturii Gumelniţa.
Trebuie să adăugăm şi observaţia lui D. Berciu, bazată pe săpăturile
de la Tangîru şi anume : în faza Boian V sînt cele mai numeroase figurine
din lut. Aceasta înseamnă că spre sfirşitul evoluţiei culturii Boian, plastica
acesteia devine din ce în ce mai bogată şi fenomenul va continua în cultura Gumelniţa 2). Totuşi anumite elemente ale acestei categorii de figurine au influenţe sudice mediteranee, apropiindu-se de acestea. Spre
exemplu, atitudinea braţelor ridicate întîlnită la figurina cilindrică de la
Gumelniţa, o regăsJm şi în Creta, fiind aşa cum a menţionat şi
VI. Dumitrescu 3 ) un gest ritual al statuetelor votive cretane, unde ia o
deosebită amploare. De asemeni, mîinile strînse spre piept sau pe pîntece
ale figurinelor gumelniţene, precum şi prezentarea acestora cu bazinul
dezvoltat, ne amintesc de figurinele descoperite la Knossos 4 ) şi aparţinînd
neoliticului sudic mediteranian.
O ultimă observaţie pe care o facem asupra figurinelor de lut este
aceea a prezentării lor cu rochii în formă de clopot, ceea ce dovedeşte tot
o influenţă sudic.ă, documentată şi prin incizarea toporului dublu cretan
pe rochia în formă de clopot a figurinei descoperită la Vidra.
Figurinele antropomorfe din os au tot o origină locală astfel : figurinele prismatice îşi au originea în categoria figurinelor cilindrice de lut,
iar cele plate de os deşi imită ca tip figurinele de marmură şi ca atare
prototipurile sudice Egeene, totuşi împrumută elemente proprii plasticii
locale din 1u t : găurile şi liniile inciza te. Idolii din os "en violon" reprezintă o imitaţie sau mai bine zis o derivaţie după tipul sudic egeic "en
violon".
În general apreciind formele şi amănuntele tehnice ale plasticii de os,
Vladimir Dumitrescu arată că : " .. .formele şi ornamentele tehnice ne
permit încă cîteva precizări : găurile laterale de la cap sînt întîlnite în
chip obişnuit şi la multe dintre figurinele de lut din aceeaşi civilizaţie,
ceea ce dovedeşte de sigur că plastica lutului a influenţat plastica
osului" 5).
Figurinele din marmură atît de rar întîlnite pe teritoriul ţării noastre
au primit influenţă în privinţa redării corpului de la cele din sudul egeic,
dar este posibil să aibă origina tot lncală, putînd fi considerate şi ca
derivate dintr-o cultură mai veche, care a precedat pe cea gumelniţeană
de pe teritoriul de azi al Dobrogei şi anume cultura Hamangia.
---------

D. Berciu, "Contribuţii la problemele neoliticului în Romînia în lumina
Partea IV. Din problemele reunite ale artei neoliticului din Romînia.
1. Problema plasticii culturii Boian şi descoperirile de la Tangîru, Ed. Acad. R.P.R.,
1961, p. 509.
2) Idem, p. 509.
~) VI. Dumitrescu, "Fouilles de Gumelniţa", în Dacia II, 1925, p. 85.
4 ) Evans, "The palace of Minos at Knossos", voi. 1, Londra, 1921, p. 43-52
(fig. 12 şi 13).
;,) VI. Dumitrescu, "Figurinele antropomorfe din civilizaţia eneolitică balcanodanubiană". Extras. închinare lui Nicolae Iorga cu prilejul împlinirii vîrstei de
60 ani, Ed, Cartea Romînească, 1939, p. 6.
1)

noilor

cercetări".
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Influenţele şi legăturile

care există între plastica epocii de sfîrşit a
neoliticului din sud-estul European şi regiunea sudică mediteranee, se pot
explica numai datorită legăturilor de schimb şi spirituale existente în acea
vreme între cele două regiuni.
Să vedem care este semnificaţia plasticii în contextul culturii Gumelrriţa, unde a fost creată şi unde s-a dezvoltat.
Privind în totalitatea sa, plastica antropomorfă din lut şi os, se poate
afirma cu certitudine că aproape în întregime este formată din figurine
de sex feminin, datorită existenţei în epoca neolitică a unui cult al fecundităţii şi al fertilităţii.
Cultul fecundităţii se leagă desigur de femee care are rol principal
biologic în procesul reproducţiei, ceea ce i-a dat un loc preponderent în
viaţa societăţii primitive.
Nu trebuie uitat faptul că cea mai importantă particularitate a artei
este reflectarea realităţii în imagini artistice. Orice schimbare a realităţii
înconjurătoare, a atras după sine, în orice împrejurare a dezvoltării
societăţii omeneşti schimbări şi în artă. "Arta reprezintă un rezultat al
activităţii spirituale, a cunoaşterii de către om a anumitor laturi ale realităţii, exprimarea într-un obiEct a atitudinii spirituale a omului faţă de
realitate a gîndurilor şi sentimentelor lui" 1).
Se ştie că din punct de vedere social, oamenii se aflau pe treapta de
dezvoltare a matriarhatului, cînd filiaţia era pe linie maternă, cînd copiii
moşteneau numai pe mama lor, ceea ce ar putea da o explicaţie în plus
în privinţa reprezentării în număr atît de ridicat a figurinelor de sex
femenin. Legat de această stare de lucruri Frederich Engels arată : "Copiii
bărbatului decedat nu aparţineau însă ginţii sale, ci aceleia a mamei lor, la
început ei moşteneau pe mama lor, împreună cu celelalte rude de sînge
ale ei, mai tîrziu poate aveau chiar precădere ; dar de la tatăl lor ei nu
puteau să moştenească, fiindcă nu făceau parte din ginta lui căreia trebuie
să-i rămînă averea" 2).
Prezenţa figurinelor antropomorfe poate avea şi un sens apotropaic,
de a înlătura relele ; figurinele care au găuri indică chiar posibilitatea
de a fi purtate la gît ca amulete.
Raritatea figurinelor masculine dovedeşte că bărbatul avea, în epoca
în care se încadrează cultura Gumelniţa, rolul unui simplu agent al creaţiei,
deci era numai un acolit, fapt dovedit de însăşi existenţa figurinei de la
Vidra, care înfăţişează un bărbat itiphalic ce ar putea fi pus, în legătură
cu un cult al phallusului din acel timp.
Existenţa figurinelor zoomorfe al căror număr este destul de mare
în plastica gumelniţeană îşi găseşte explicaţia în faptul că, triburile de
"Bazele esteticii marxiste".

II. Arta şi rolul ei în viaţa societăţii.
1. - Esenţa artei. Ed. politică, Buc., 1961, p. 199.
2) F. Engels, "Opere alese", vol. II, Originea familiei, a proprietăţiii private
şi a statului. II. Familia. Ed. P.M.R., 1952, p. 196.
1)

Secţiunea
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cultivatori şi crescători de vite recurgeau la vrăjitorie ca mijloc de provocare pe această cale a acţiunilor favorabile forţelor naturii, cu scopul
de a obţine astfel înmulţirea animalelor şi a unei reco1te mai bune. Magia
fecundităţii şi a fertilităţii reprezintă mentalitatea religioasă a triburilor
existente. Se atribuiau plantelor şi animalelor puteri mai mari ca ale
omului. Nivelul redus al forţelor de producţie precum şi cel al cunoştin
ţelor dădea posibilitatea ca religia să domine minţile oamenilor.
In concluzie, figurinele zoomorfe aveau următoarea semnificaţie :
unele aveau un caracter profilactic şi serveau ca amulete, iar altele erau
ex-votwi, strîns legate de cultul agricol.
O precizare pe care o socotim necesar să o facem, asupra plasticii
zoomorfe este aceea că în majoritatea staţiunilor din cîmpia Munteniei,
unde a fost găsită, nwnărul figurinelor din această categorie a fost mai
ridicat în straturile de pămînt mai apropiate de humusul actual faţă de
cele mai vechi, dar aparţinînd aceleeaşi culturi. Punem în legătură această
situaţie cu efectuarea primei mari diviziuni sociale a muncii, produsă la
sfîrşitul epocii neolitice şi începutul epocii bronzului, cînd triburile de
agricultori s-au separat de cele de crescători de vite.
Perfecţionarea lucrării pămîntului şi a creşterii vitelor au determinat
tot în această vreme schimbări în relaţiile sociale, în sensul că s-au pus
premize1e procesului de trecere de la filiaţia în linie maternă, la filiaţia
după tată.
Prezenţa

gumelniţene

vaselor antropomorfe şi zoomorfe din cadrul plasticii culturii
poate fi explicată numai prin faptul, că serveau drept vase

de cult.
Privind în ansamblu plastica culturii Gumelniţa, observăm că este
foarte variată datodtă existenţei mai multor canoane şi a nedibăciei
meşterilor care adesea au ignorat proporţiile reale ale corpului omenesc,
redîndu-1 în unele cazuri abia schiţat.
Cu toate acestea unele figurine sînt executate cu multă grijă, constituind adevărate opere de artă.
Varietatea şi bogăţia plasticii gumelniţene trebuie încă pusă în legă
tură şi cu materialele din care au fost modelate diferitele reprezentări.
În privinţa decorului întîlnit pe corpul figurinelor s-ar putea ca în
unele cazuri să înfăţişeze îmbrăcămintea timpului, iar în alte cazuri unde
decorul nu acoperă diferitele forme ale corpului, poate fi socotit ca reprezentînd un tatuaj, pe care il foloseau la acea vreme purtătorii culturii
gumelni ţene.
Din cele arătate rezultă că toate figurinele, indiferent de materialul
din care au fost executate : argilă, os, marmură, se leagă de un cult al
fertilităţii, al fecundităţii. De aceea Vl. Dumitrescu susţine că : " ... noi
trebuie să considerăm "idol1i" de la Gumelniţa mai curînd ca instrumente
de cult decît imagini ale divinităţii sau ale zeiţei fertilităţii" 1).
1)

Vl. Dumitrescu, "Comptes rendus", în Dacia 1, 1957, Acad. R.P.R., Institut
d'Archeologie. Nouvelle serie, p. 351, la Jiri Neustupny : Studie of eneolitikc plastice
(Studies on the Eneolitic Plastic Arts). Prague, 1956, extrait du Sbornik Narodniho
Muzea, V. Fraze, vol. X, Historia nr. 1, 2.
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In general, plastica gumelniţeană reflectă realitatea sodală şi economică din epoca respectivă, precum şi concepţiile oamenilor neolitici despre
viaţa înconjurătoare, oglindind în ansamblu orinduirea social-economică
căreia îi aparţineau.

In acest sens Lenin sublinia : "Intocmai cum cunoaşterea omului
natura care există independent de el, adică materia în dezvoltare, tot astfel şi cunoaşterea socială a omului (adică diversele concepţii
şi doctrine filorzofice, religioase, politice etc.) oglindeşte orinduirea economică a societăţii" 1).
oglindeşte

MIOARA ZGlBEA

1) Lenin, "Opere alese", vol. I, Trei izvoare
mului, Ed. Pol. Buc., 1961, p. 55.
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părţi

constitutive ale marxis-

fYMEnHH~KHE

CTATY3TKH HA TEPPHTOPHH rOPO~A 6YXAPECTA
H 6YXAPECTCKOA 06nACTH
(KparKoe co.rr.epiKaHHe)

B xo.rr.e Tpy.rr.osoro npouecca s 3KOHOMHl!eCKHX yCJioBHHX nepso6blrHoro o6mecrea
H3 ll0Tpe6HOCTH lleJIOBeKa ll03HaBaTb H o6o6maTb B03HHKJIO H pa3BHJIOCb HCKYCCTBO.
K xynoiKecrseHHbiM npoHBJieHHHM no3.LI.Hero HeoJIHTa OTHOCHTCH H cKyJihnrypa KYJibrypbi fyMeJIHHUa.
fyMeJIHHUKaH CKYJibllTypa B J3yxapecre H ero OKpeCTHOCTHX 060CHOB3Ha B CJie.LI.yiOIUHX
nyHKrax:
BH.rr.pa, )KHJiasa, fyMeJIHHUa, K3cl!HoapeJie, 0HerpeJie, 13JieiKeWTH, CyJiraHa,
TaHrbipy, fJIHHa H DHJia.
Oo <PopMe CKYJibnrypy THlla fyMeJIHHUa no.rr.pa3.LI.eJIHlOT Ha .LI.Be 6oJibWHe rpynnhi:
AHrponoMop<PHhie crary3TKH H 13. 3ooMop<PHbie crary3TKH. B cso10 otJepe.LI.b, Ha
OCHOBaHHH MaTepHaJia aHTpOllOMop<PHble CTaTy3TKH .LI.eJIHTCH Ha:

A.

1. Il. -

KocTHHhie aHrponoMop<PHhie crary3TKH

III.-

MpaMopHbie aHrponoMop<PHbie crary3TKH.

fJIHHHHbie aHrpnoMop<PHhie crary3TKH

3ooMopq>Hble CTaTy3TKH H3fOTOBJieHbi TOJibKO H3 fJIHHbi.
fJIHHHHbie 3HTpOllOMOp<PHbie CT3TY3TKH 60JibWaH lJ3CTb HX iKeHCKHe-pacna.rr.alOTCSl
Ha .LI.Be OCHOBHbie rpynnhi: 1) CTOHIUHe H 2) CH.LI.HIUHe.
Oo cpopMe TeJia pa3JIHl!aeM B rpynne CTOHIUHX:
a)

crary3TKH c UHJIHH.LI.pHtiecKHM TYJIOBHIUeM;

6)

crary3TKH c nJIOCKHM H notJTH nJiocKHM ryJioBHIUeM;

B) CTaTy3TKH C KOJIOKOJIOBH.LI.HbiM TYJIOBFIUeM.
I1CXO.l1.H

H3 llOJIOiKeHHH pyK UHJIHH.LI.pHl!eCKHX craTy3TOK,

HX

MOiKHO nonpa3.neJIHTh

Ha TpH KaTeropHH:

1 a 1. B BH.rr.pe,

UHJIHH.LI.pHl!ecKHe crary3TKH c BbiTHHYTbiMH B cropoHy pyKaMH, Hali.rr.eHHble

rJIHHe,

fyMeJIHHUe,

CyJITaHe, TaHfbipy

(ra6JI.

1/l-8).

1 a 2. - UHJIHH.LI.pHl!eCKHe crary3TKH c pyKaMH Ha iKHBore, Ha rpyllH HJIH
nonHHTbiMH ssepx, Hai1.rr.eHHbie B BH.rr.pe, K3cl!Hoape,
0HerpHJie,
fJIHHe, fyMeJIHHue
( r a 6JI. 1I/l-4) .
1 a 3. (ra6JI.

UHJIHH.LI.pHl!CCKHe crary3TKH

6e3 pyK, Hai1.rr.eHHbie B CyJiraHe H BHnpe

11/5-7).
1. 6. Crary3TH

c nol!TH nJIOCKHM H nJIOCKHM ryJioBHIUeM, r py6o BbilleJiaHHhie H
HeMHOfO'!HCJieHHhie. Crary3TKH 3TOH rpynnhi 6hiJIH Hai1neHhi s: B1111.pe, fJIImc, M3rype
/KHJiaEeii, ryMeJIHHUe, TaHrbipy (ra6JI. III/l-6).

1 B. Cr;ny3TKH c KOJIOKOJIOBH.LI.HhiM ryJioBHIUCM B wHpOI<OM nJiaThe, HaiineHHhie
B: ryMeJIHH!lC, BH.rr.pe, fJIHHe, DJieiKeWTH, 0HerpeJie, nerpy Papew (ra6JI. IV/l-3.
ra6JI. V 1l-2).
K croHIUHM crary3rKaM OTHOCHTCH 11 HeCKOJibKO MyiKcKHX 3K3eMnJIHpos: 5JieiKeWTH
(ra6JI. VII), DHJia H B11.rr.pa (ra6JI. VI/l-2).
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II 2. - CH.IJJII.l.lHe cTarysTKH: .n.ea 9K3eMnHpa H3 BH.n.phl; o.n.Ha H3 HHX CH.ll.HT Ha
cpannyce (ra6JI. VIII/1-2). Cl1.ll.HI.l.lHe crarysTKH, Haii.n.eHHhle B fyMeJIHHUe (Ta6JI. Vllll/
3-4) H CyJITaHe (ra6JI. VII l/5).
Cpe.n.11 o6JIOMKOB cTaTysroK oTMCTHM: roJioey crarysTK11 c poM60I1JI.aJihHhiM JIHUOM
H3 B11.n.phl (Ta6JI. IX/4) 11 .n.ea 3K3eMnJIHpa, 113o6pa:>K21IOI.l.lHe crynHIO, H3 BH.ll.pbl (Ta6JI. !X/2).

1I. KocniHhiC aHTponoMopcpHble crary3TKI1 no cpopMe TYJIOBI1I.l.la .n.eJIHTCH Ha:
II a. flp113MaTH<recKHe: 3K3eMnJIHp, Haii.n.eHHbiH B B11.n.pe (ra6JI. X/1). TaK:>Ke
Haxo.n.Ka B Ksc411oape, fJI11He 11 flbeTpene (ra6JI. XI/1-2).

II 6. - flJioCKHe, c paJ.n.eJieHHbiM Ha TpH lJaCTH TYJIOBHI.l.lCM, Haii.n.eHHble B flheTpeJie
(Ta6JI. XII/1-2, Ta6JI. IX/2), CynraHe, fyMeJIHHUe fJIHHe (ra6JI. X/4), TaHrhrpy (ra6JI.
X/5-6) H BH.n.pe (Ta6JI. X/7-9).
II B. - CraTy3TKH B «BH.II.e cKp11nKH»; cpopMa TYJIOBHI.l.la HanOMHHaeT 3TOT HHcrpyMeHT; Haii.n.eHw B ITbeTpeJie H fyMeJIHHUe.
III. MpaMopHwe craTysTKH, .n.o cHx nop npe.n.craBJieHHhie Ha Tepp11TopHH
o.n.HHM JIHlllh 3K3eMJIHpoM, Haii.n.eHHhiM B flheTpene (Ta6JI. XIV).
E. fJIHHHHaH 300MopcjJHaH CKYJihnTypa.

PHP

flo TeMaTHKe ee nopa3.IIeJIHIOT Ha CKYJihnTypy, H3o6pa:>KaiOI.l.lYID >KI1BOTHhiX 11 CKYJihnrypy, H3o6pa>KaiOI.l.lYIO nTHU. )KHBOTHhre H3o6pa>KeHhl c MaccHBHhiM TYJIOBHI.l.leM (BH.n.pa ra6JI. XV/!) H c UHJIHH.IIpHtrecKHM TYJIOBHI.l.leM (To:>Ke B B11.n.pe (Ta6JI. XV/2) 3ooMopcpHbie
crary9TKH Haii.n.eHw H e: fJIHHe (Ta6JI. XV/3), KsclJHoape, CynraHe (ra6JI. XV/4-6) H
flheTpHJie.
CTarysTKH, H3o6pa>KaiOmHe nTHU c TeJioM pa3JIHlJHOH cpopMbi poM60H.IIaJihHbiMosaJihHhiM, nnocKI1M, HHUeBH.ll.HhiM, Haii.n.eHhi B BH.n.pe (Ta6JI. XV/8), KsclJHoape (ra6JI.
XV/9) 11 fyMeJIHHUe.
B. B B11.n.pe HaiineHo 6oJihWC ecero aHTponoMopcjJHhiX H 300MopcjJHwx cocy.uos
(ra6n. XVI/l-4).
f. ÂHTpOllOMOpcpHble CTaTy3TKH C BepTHK3JihHbiMH OTBepCTHHMH H llO)lBH>KHOH
rOJIOBOH npe.II.CTaBJieHbi TOJibKO .ll.BYMH 3K3eMllJIHpaMH, HaH.n.eHHbiMH B fyMeJIHHUe (Ta6JI.
XVII/1-2).
Bonpoc o ctpaTHrpa4JHllecKOM H xpoHonorH'"IecKOM onpe.n.eneHHH ryMeJIHHU.KHX cTaTy9TOK
a paMKax KYJibTYPbl fyMeJIHHUa
B .n.peeHeH H cpe.n.Heii cpa3ax KYJihTYPhi fyMeJIHI1Uhl cooTBeTnBeHHO B <fJaJax I
H Il CTaTy3TKI1 H3rOTOBJIHJIH 113 BbiCOKOK3lJCCTBCHHOrO TeCTa B 6oJiee HJIH MeHee
peaJIHCTHlJecKoM CTHJie (Ta6JI. IX/l). 0HI1 yKparneHhi 6eJibiMI1 H KpacHbiMH epe3aHHhiMH
y3opaMI1. B <fJa3e fyMeJIH11Ua III B03HHKaeT cxeMaTH33UHH, H3BecTHaH y>Ke no cTaTysTKaM
cpa3bl fyMeJIHHUa II. Bhi.IIeJIKa 3K3eMnJIHpos craHOBHTCH rpy6ee H He6pe>KHee (Ta6JI.
VIII/2-3). B 3TOM orHorneHHH HCKJIIOlJeHHe cocraBJIHeT «6orHHH H3 BH.n.phl» (Ta6JI. XV /1).
B yKa3aHHOH cpa3e KOJIHlJecreo 30oMopcjJHhiX craTysroK 6oJihllle, lJeM B npe.II.hi.IIYI.l.lHX. B
<fJa3e. fyMeJihHHUa II craTy3TKH HeMHOrc>lJHCJieHHhl. TynoBHI.l.le Bhi.II.e.JiaHo He6pe>KHO (Ta6JI.
III/4) 3K3eMnJIHp 113 Msrypa )KHJiaeeii.
npoHCXO>K.II.eHHe

ryMeJIHHU.KOH

CKYJibnTypbl

Cy.n.H no <fJopMe (creaTonHrHH, cxeMaTHlJeCKoe H3o6pa>KeHHe pyK) H opHaMeHTY
(11HKpycraUHH H spe3aHHhiH y3op CTHJIH BHHlJa), rJIHHHHhle craTysTKH KYJihTYPhi fyMe.JIH11Ua
nponoJI>KaiOT rpa.n.HUHIO KYJihTYPhl EoHH, lJTO CBH)leTeJihCTBYeT o6 aBTOXTOHHOM xapaKTepe
>KeHCKI1X rJIHHHHhiX craTy3TOK KYJihTYPhl fyMeJIHHUa. K 9TOH KaTeropH11 cKyJihnTyphl
OTHOCHTCH H 9K3eMllJIHpbi, OTpa>K310I.l.lHe BJIHHHHe IO>KH0-9reHCKOrO CTHJIH: llO.ll.HHThie KBepxy
pyKH, npH>KaThie K rpynH pyKH, KOJIOKOJIOBH.II.HaH one>Kna.
KocTHHhle aHrponoMop<fJHhie cTaTy9TKH MeCTHoro npoHCXO>K.IIeHHH. DpH3MaT11lJeCKHe
cf111rypKH pa3BHJIHCb 113 KaTeropHH rJIHHHHhiX UHJIHH.IIp11lJeCKI1X CT3TY9TOK, a llJIOCKHe-XOTH
11 ll0.llp3>K(IIOT npOTOTI1ny MpaMOpHhiX CTaTy9TOK IO>KH0-9reiÎCKOrO CT11JIH CO.IIep>KaT
9JieMeHTbl, npHCYI.l.li1C rJIHHHHOH CKYJihnType: Bpe3aHHhie JIHH1111 H OTRepCTI151.
HnoJihi «B s11ne cKp11nK11» HBJIHIOTCH B11.ll.OH3MeHeHI1eM IO>KHo-sreiicKoro nma.

Ha MP8 MOpHhiX CT<lTY3TKC1X IO>KH0-3reHCKOC BJII15IHI1e np05IBJIHeTCH B H306pa>KeHHH
ryJIOBHIUa. OnHaKo, 9TI1 craTy3TK11 MOryT 6hiTh 11 MeCTHoro npo11CXO:>K.ll.eHI1H, a HMeHHO,
nponoJI>KeHI1eM Tpa.n.HU1111 6oJiee npeeHeii no6py.n.>KcKoii: KYJihTYPhl XaMaH.n.>KHH.
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CKyJihnTypa

KYJibTYPbi

fyMeJIHHUa

CBH3aHa

c

H nJIOJI.opo.LI.HH B HeOJIHTHI.leCKYIO :moxy. HaJIHllHe
MO:>KeT, Hl\leJIO H anoTponaHI.leCKOe 3HallCHHe OHH
Pe.LI.KOCTb

MY:>KCKHX

cTaTy3TOK

6blroBaHHeM

KYJihTa

aHTponoMopqJHblX
OXpaH5lJIH OT 3Jl<l.

CBHJI.eTeJihCTByeT

o

nJIOJJ.OBHTOCTH

cTaTy3roK,

BTopocTeneHHOH

poJIH

6b!Tb-

MY:>KllHHbl

B )l,aHHYIO 3lloxy.
4To

KacaeTCH

300MOpqmblX

CT3TY3TOK,

TO

HeKOTOpblC H3

HHX-aMyJieThi-HOCHJIH

npo-

clJHJiaKTHl!CCKHH xapaKTep, Me:>KJI.Y TeM KaK JI.pyrHe 6blJIH BOTHBHblMH. DOJlbWee KOJIHI.ICCTBO
300MOpcpHbiX
6oJiee

CT3TY3TOK

JI.pCBHHMH

-

B

6oJiee

6JIH3KHX

06bHCHHCTCH

nepBbiM

K

HblHeWHeH
KpynHbiM

llOl!Be

3T3llOM

CJIOHX

00

cpaBHeHHIO

COUH3JlbHOf0

C

pa3)l,e.JieHHH

Tpy,Ua, H3CTynHBWHM B KOHUe HeOJIHTa H B HallaJie 6pOH30BOfO BeKa.
AHTponoMopcpHble
OpHaMeHT
O)l,C:>KJI.Y TOfO

OJI.HHX

H 300MopcpHble
craTy3TOK

cocy.LI.hi

H3o6pa:>KaJI

CJIY:>KHJIH

npH

TaTyHposKy.

cosepweHHH
Ha

o6pHJI.a.

JI.pymx-socnpoH3BOJI.HJI

BpeMeHH.

TAEJ/Hll,A 1
Puc. 1-8 - Il,uAUHOpuLLeCKUe CTaTY3TKU: aepXHUe KOHet.LIWCTU cyU{eCTBYIOT U BblTRHYTbl
B cropoHbt
TAEJ/Hll,A Il
Il,uAUHOput.LecKue craryarKu: c pyKaMu HQ J~Cuaore; 6e3 pyK
Puc. 1-7
Puc. 1-6 - CraryarKu c nAoCKUM ryAOBUU{eM
TAEJ/Hll,A III
Puc. 1-3 - KoAoKOAOBUOHbte craryarKu
TAEJI H Il,A IV
Puc. 1-2 KoAOKOAOBUOHbte craryarKu
TAEJ/Hll,A V
Puc. 1-2 - CroRU{Ue MyJ~CcKue craryarKu
TAEJ/Hll,A VI
Puc.
CroRU{Ue MyJ~CcKue craryarKu
T.4EJIH11,A VII
Puc. 1-5
CuORU{Ue craryarKu
TAEJ/Hll,A VIII
Puc. 1-2 06AoMKu craryaroK
TAEJ/Hll,A IX
TAEJI H Il, A X
KocrRHbte craryarKu: npu3MQTULLecKue, nAocKue
Puc. 1-9 T AEJI H Il,A XI
Puc. 1-2 flpU3,MQTUt.LeCKUe KOCTRHbte CTQTY3TKU
T AEJIH Il, A XII
Puc. 1-2 flAOCKue KOCTRHbte craryarKu
TAEJ/Hll,A XIII
Puc. 1-3 KocTRHbte craryarKu «B auoe CKpunKU»
TAEJ/Hll,A XIV
MpaMopHbte craryarKu
T AEJI H Il, A XV
Puc. 1-9 - MpaMopHbte craryarKu
TAEJI H Il, A XV 1
Puc. 1-4 AHrponoMopcpHbte u 300MopcpHbte cocyObt
T AEJI H Il, A XV II
Puc. 1-2 A~-trpono~wpcpHbtX C!AUHRHbte craryarKu c Be{JTUKQAbHbtMU oraepcruRMU u
noOBU~HOU C!OAOBOU
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FIGURINES DE LA CIVILISATION DE GUMELNIŢA
TROUVEES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE ET DE LA REGION
DE BUCAREST

Resume
Dans les conditions economiques propres a la societe primitive et en etroite
relation avec le processus du travail, le besoin de connaissance et de generalisatio:1
a donne naissance a l'art.
Parmi les manifestations artistiques du neolithique tardif une place revient
a la plastique de la civilisation de Gumelniţa. A Bucarest et aux alentours de la
capitale, des exemplaires de cette plastique ant ete decouverts dans les localites
suivantes : Vidra, Jilava, Gumelniţa, Căscioarele, Pietrele, Blejeşti, Sultana, Tangîru,
Glina et Bila.
D'apres les formes qu'elle presente, la plastique Gumelniţa peut etre repartie
en deux grands groupes : A. Figurines anthropomorphes et B. figurines zoomorphes.
Les premieres se repartissent a leur tour, d'apres la matiere dont elles sont modelees, en:
I.
Figurines anthropomorphes en terre cuite ;
II. Figurines anthropomorphes en os ;
III. Figurines anthropomorphes en marbre.
Les figurines zoomorphes sont toujours en terre cuite.
I. - Les figurines anthromorphes en terre cuite, qui sont feminines dans la
majorite des cas, presentent deux types principaux : 1) le type "debout" et 2) le type
"assis".
1 - D'apres la forme du corps, les figurines "debout" se repartissent en :
a. - Figurines au corps cylindrique ;
b. - Figurines au corps plat ou presque plat ;
c. - Les figurines cylindriques presentent, d'apres la position des bras, trois
variantes :
I 1 a 1. - Figurines cylindriques aux membres superieurs en position d'extension laterale ; decouvertes a : Vidra, Glina, Gumelniţa, Sultana, Tangîru (pl. I/1-8).
1 I a 2. - Figurines cylindriques representees aves les mains sur le ventre ou
la poitrine, ou bien avec les bras en position d'extens~on verticale ; trouvees a :
Vidra, Căscioare, Pietrele, Glina, Gumelniţa (pl. II;1-4).
1 I a 3. - Figurines cylindriques dont les membres superieurs ne sont pas indiqucs ; signalees a : Sultana et Vidra (pl. II/5-7).
1 I b. - Figurines au corps presque plat ou plat, grossierement modulees. Des
exemplaires de ce groupe, en nombre reduit, ont ete decouverts a : Vidra, Glina,
Măgura Jilavei, Gumelniţa, Tangîru (pl. III/1-6).
1 I c. - Figurines au corps en forme de cloche, pourvues d'une robe ample;
trouvees a : Gumelniţa, Vidra, Glina, Blejeşti, Pietrele, Petru Rareş (pl. IV, 1-3 ;
pl. V/1-2).
Parmi les figurines representees debout, on compte aussi quelques exemplaires
masculins trouves a : Blejeşti (pl. VII), Bila et Vidra (pl. VI/1-2).
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II 2. - Figurines du type "assis", telles que les deux exemplaires de Vidra, dant
l'une est assise sur un phallus (pl. VIII/1-2). Des statuettes en position assise ont ete
,decouvertes aussi a Gumelniţa (pl. VIII/3--4) et a Sultana (pl. VIII/5).
On signale ensuite quelques fragments de figurines : une tete a figure rhomboidale, provenant de Vidra (pl. IX/4), ainsi que deux exemplaires representant des
pieds (meme provenance, pl. IX '2).
II. - Les figurines anthropomorphes en os peuvent etre, d'apres la forme
du corps:
II a. - Prismatiques : exemplarie trouve a Vidra (pl. X/1), autres decouvertes
a Căscioare, Glina et Pietrele (pl. Xl/1-2).
II. b. - Plates, le corps divise en trois zones par des entailles ; provenance :
Pietrele (pl. XII/1-2, pl. IX/2), Sultana, Gumelniţa, Glina (pl. X/4), Tangîru
(pl. X/5-6) et Vidra (pl. X/7-9).
II c. - "En violon", c'est-a-dire rappelant cet instrument par la forme de leur
corps ; exemplaires a Pietrele et a Gumelniţa.
III. - Figurines en marbre, representees dans la R. P. Roumaine, jusqu'a present, par un seul exemplaire, decouvert a Pietrele (pl. XIV).
B. - Plastique zoomorphe en terre cuite. Elle se repartit, d'apres le sujet, en
representations d'animaux et d'oiseaux.
Les animaux sont representes avec un corps massif (exemplaires trouves a
Vidra, (pl. XV /1), ou cylindrique (egalement de Vidra (pl. XV/2). D'autres statuettes
zoomorphes ont ete decouvertes a Glin·a (pl. XV/3), Căscioare, Sultana (pL XV/4-6)
·et Pietrele.
Les statuettes representant des oiseaux ont des corps de formes variees : rhomboidale, ovale, plate, ovo'ide ; decouvertes a Vidra (pl. XV /8), Căscioare (pl. XV /9)
et Gumelniţa.
C. - Les vases anthropomorphes et zoomorphes ont ete decouvertes, pour la
plupart, a Vidra (pl. XVI/1-2).
D. - Les figurines anthropomorphes a perforation verticale et a tete mobile
ne sont representees que par deux exemplaires, trouves a Gumelniţa (pl. XVIII/1-2).
Determination stratigraphique et chronologique des figurines dans le contexte
de la civilisation de Gumelniţa

Dans les phases anciennes et moyennes de la civilisation de Gumelniţa,
c'est-a-dire dans les phases 1 et II, les figurines sont modelees en une pâte de bonne
qualite et les representations sant assez proches de la realite (pl. IX/1) ; le decor
est a incisions blanches et rouges. Au cours de la phase Gumelniţa III, c'est le
schematisme, constate des la phase Gumelniţa II, qui l'emporte. Les exemplaires
sant d'une execution plus grossiere et plus negligee (pl. VIII/2-3), a l'exception
pourtant de la "deesse de Vidra" (pl. XV/1). Le nombre des figurines zoomorphes
est plus eleve dans cette phase que dans les precedentes. Dans la phase Gumelniţa IV
les figurines, dant le nombre est d'ailleurs reduit, sant executees sans grand soin
(exemplaire trouve a Măgura Jilavei, pl. III/4).
Origine de la plastique

Gumelniţa

Tant d'apres leur forme (steatopygie, representation schematique des bras)
que d'apres leur decor (incrustations et incisions de tradition Vinca), les figurines
en terre cuite de la civilisation de Gumelniţa apparaissent comme un heritage de
la civilisation de Boian :
La plastique de Gumelniţa atteste egalement des influences egeo-mediterraneennes : la position des bras en extension verticale, celle des mains serrees sur
la poitrine, ainsi que la robe en forme de cloche en constituent autant d'indices.
Les figurines anthropomorphes en os sant d'origine locale. Celles au corps prismatique tirent leur origine de la categorie des figurines cylindriques en terre cuite,
alors que celles au corps plat, tout en imitant les prototypes de figurincs en marbrc
egeens, prescntent des elcments propres a la plastiquc en terrc cuite, tels que
perforations et incisions.
Les idoles "en violon" derivent de meme du typc egeo-mediterraneen.
L'unique exemplaire en marbre atteste une influence egeo-mediterrancennc dans
la representation du corps, mais on peut lui assigner aussi une origine locale, a
savoir dans la civilisation la plus ancienne de la Dobrogea, la c1vilisation de Hamangia.
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Signification de la plastique

Gumelniţa

Cette plastique est liee au culte de la fecondite et de la fertilite qui etait ccrtainement pratique a l'epoque neolithique. Les figurines anthropomorphes pourraient
avoir aussi un but apotropaique, de conjurer le mal.
La rarete des figurines masculines constitue une preuve du râle de simple
acolyte joue par l'homme a l'epoque neolithique.
Pour ce qui est des representations zoomorphes, les unes presentaient un caractere prophylactique, servant d'amulettes, les autres etaient des ex-voto. Quant
a l'augmentation du nombre des figurines zoomorphes dans les niveaux superieurs
par rapport aux niveaux plus anciens, l'auteur la met en relation avec la premiere
grande division sociale du travail accomplie a la fin du neolithique et au debut
de l'âge du bronze.
Les vases anthropomorphes et zoomorphes avaient un râle culturel.
Le decor des figurines, enfin, reproduit tantât un tatouage, tantât le costume
parte a cette epoque.

Legendes des figures
PLANCHE I
Fig. 1-8- Figurines cylindriques:
PLANCHE II
Fig. 1-7 -

Figurines cylindriques:

aux membres superieurs representes en
extension laterale.
aux mains appuyees sur le ventre.
sans representation des membres superieurs.

PLANCHE III

Fig. 1-6 PLANCHE IV
Fig. 1-3 PLANCHE V

Fig. 1-2 -

Figurines au corps plat.
Figurines au corps en forme de cloche.
Figv.rines au corps en forme de cloche.

PLANCHE VI

Fig. 1-2 - Figurines masculines "debout".
PLANCHE VII - Figurines masculines "debout".
PLANCHE VIII
Fig. 1-5 - Figurines en position assise.
PLANCHE IX
Fig. 1-2 - Fragments de figurines.
PLANCHE X
Fig. 1-9 - Figurines en os: - prismatiques,
- plates.
PLANCHE XI
Fig. 1-2 - Figurines en os prismatiques.
PLANCHE XII
Fig. 1-2 - Figurines en os plates.
PLANCHE XIII
Fig. 1-3 - Figurines en os du type "en violon".
PLANCHE XIV - Figurines en marbre.
PLANCHE XV
Fig. 1-9 - Figurines en marbre.
PLANCHE XVI
Fig. 1-4 - Vases anthropomorphes et zoomorphes.
PLANCHE XVII
Fig. 1-2 - Figurines en terre glaise anthropomorphes
et tete mobile.
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a perforation

verticale

O

AŞEZARE

DIN EPOCA BRONZULUI LA

ROŞU

*)

Cercetările de suprafaţă întreprinse în vara anului 1958 pe malul
drept al rîului Dîmboviţa, în porţiunea de nord a oraşului Bucureşti,
au prilejuit descoperirea, pe teritoriul satului Roşu, raionul "16 februarie",
a unor urme de locuire elin epoca bronzului timpuriu, cultura Glina III.
Suprafaţa pe care au fost semnalate aceste indicii, se află la cea. 1.000 m
nord-est de periferia satului mai sus menţionat, ocupînd cea. 2 ha Acest
teren, uşor înălţat deasupra zonei înconjurătoare, face parte din terasa
Dîmboviţei şi înaintează spre sud-est, obligînd apele rîului să-1 înconjoare
aproape din trei părţi. Malurile abrupte din spre nord-est, est şi sud-est,
precum şi întinsele păduri din spre vest, ale căror urme se mai menţin şi
astăzi, constituiau condiţii deosebit de prielnice înfiripării unor aşezări
omeneşti.

Cercetările de suprafaţă efectuate în această zonă, au dovedit că
materialul arheologic se află răspîndit neuniform, fiind mai aglomerat pe
botul de sud al terasei. Cîteva gropi săpate recent de localnici, precwn
şi şanţurile unui drum de ţară, care trecînd printr-un vad apele Dîmboviţei, uneşte satele Roşu şi Dudu, au permis semnalarea unor complexe
arheologice deosebit de bogate în material ceramic. A vîndu-se în vedere
posibilitatea distrugerii acestor urme de către localnici, s-a întreprins în
perioada 16 mai - 1 iunie 1958, o săpătură de salvare, urmărindu-se în
special explorarea suprafeţelor ameninţate.
Şanţul I, trasat în această aşezare pe o lungime de 7 metri a secţionat
terenul rămas cruţat de gropile recente, pînă la buza terasei, avînd orientarea sud-vest - nord-est. La adîncimea de 0,05-0,10 m faţă de solul
actual, săpăturile au atins stratul de cultură materială din epoca bronzului.
constituit dintr-un pămînt negru măzăros în care se află fragmente
de vase de lut, cărbune şi oase. Grosimea stratului atinge în porţiunea
de nord-est cea. 0,40 m, subţiindu-se în capătul opus pînă la cea. 0,25 m.
Sub acest strat urmează solul castaniu de pădure, care acoperă la adîncimea de 1,10 m, de la nivelul actual, depunerile de loess cuaternare. Pe
partea de vest, şanţul I a secţionat o groapă menajeră, care se afundă în
solul castaniu cu 0,70 m. În pămîntul de umplutură al acestei gropi, al
cărei diametru superior atinge 1,50 m, au fost găsite fragmente ceramice.
Stratigrafia primei secţiuni a dovedit că terenul cercetat păstrează un
singur nivel de locuire, acela din epoca bronzului timpuriu.
*) Cercetările

au fost efectuate sub îndrumarea lui Vlad Zirra.

301

https://biblioteca-digitala.ro

Şanţul II, trasat paralel cu şanţul I, la 11,65 m vest de aeesta, pe
o lungime de 10 m, a confirmat observaţiile stratigrafke făcute în prima
secţiune. La 0,05 m faţă de nivelul actual, a fost găsit stratul de cultură
mate1ială Glina III, iar sub acesta, pămîntul castaniu neumblat. Latura de
est a şanţului, a secţionat două gropi menajere cu pereţii oblici, adîncite
în solul castaniu cu 0,50 m şi respectiv 0,75 m. Şi în pămîntul de umplutură al acestor gropi au fost găsite cîteva fragmente de vase din lut. Între
cele două şanţuri, pe o lungime de 8,35 m, a fost trasat şanţul III. Încă de
la adîncimea de - 0,20 m au fost găsite, în porţiunea de nord-vest a secţiunii, bucăţi de chirpic cu pietricele şi urme de pleavă, cenuşă, cioburi de
vase etc. La adîndmea de 0,30 m faţă de nivelul actual, a putut fi delimitat conturui semi-oval al unei gropi (groapa A), umplute cu un pămînt
negru, amestecat cu cărbune, bucăţi de chirpic şi numeroase fragmente
ceramice. Pe o lăţime de 0,35-0,40 m în jurul acestui contur, pămîntul
era înroşit mai puternic spre groapă şi din ce în ce mai puţin spre margini.
Deschizîndu-se caseta A, s-a obţinut forma ovală a acestei gropi cu diam~
trele 2,10/1,70 m. Orientarea ei este nord-sud. Partea sudică era uşor hornbată, pe cînd cea din nord înscria o linie mai puţin curbă. Pereţii gropii
erau tăiaţi aproape vertical în pămîntul castaniu şi albieios. Jumătatea
de nord a fundului gropii, cobora de la - 0,40 m într-o pantă de 0,50 m
pe cînd partea de sud era orizontală, înscriind cu peretele lateral un unghi
de cea. 90°. Atît prin dimensiunile, forma şi indeosebi prin materialul
de umplutură, groapa A diferă evident de celelalte gropi semnalate mai
sus. De la adîncimea de 0,20 m şi pînă la fund, 1,08 m., pămîntul de umplutură prezintă indiciile unui puternic incendiu, care a încheiat etapa de
folosire a acestei amenajări omeneşti. Deasupra nivelului său de călcare,
a fost găsit un strat înnegrit, cu mult cărbune, gros de 0,20 m. Peste acest
strat s-a suprapus un pămînt galben-roşcat, conţinînd lentile de sol albicios., de pămînt puternic ars, oase de animale şi fragmente ceramice. Pe
latura de nord se păstra o porţiune de pămînt înroşit, nederanjat. Partea
superioară a gropii a fost secţionată de o altă groapă Glina III, umplută
cu pămînt negru măzăros şi cîteva fragmente eeramice.
La cea. 5 m nord-est de această groapă, s-au mai păstrat, alături de
şănţuirea drumului, resturile unei alte gropi, groapa B, tot de formă ovală,
cu diametrele de 1,70 m şi respectiv 1,25 m orientată aproximativ pe
direcţia nord-sud. Groapa se adîncea cu 0,76 m faţă de nivelul actual,
avînd pereţii verticali în partea superioară şi uşor bombaţi în porţiunea
de jos. Fundul gropii era albiat. Din ~~auza şănţuirii drumului şi a săpă
turilor întreprinse de localnici, nu s-a putut stabili dacă groapa aceasta
era izolată sau făcea parte d:n conturul unei locuinţe. Umplerea ei s-a
făcut prin alunecarea straturilor de pămînt de pe latura de vest spre centru.
In partea de jos a gropii, a fost găs:t un strat de pămînt înnegrit de căr
bune, provenit de la o vegetaţie ierboa~.ă. Deasupra acestui strat, s-a depus
pe o grosime de 0,15 m un pămînt galben murdar în care erau răspîndite
numeroase fragmente de vase de lut. Peste această depunere se afla un
strat de pămînt puternic înroşit, ce conţinea bucăţi de chirpic, cenuşă şi
cioburi de oale. În acest strat a fost surprinsă o bîrnă de stejar carbonizată, care se afla în cădere dinspre latura de vest spre centrul gropii.
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a gropii era umplută cu pămînt cenuşiu, în care frecvenţa materialului arheologic a fost slabă.
In groapa A s-au găsit : un răzuitor din silex galben cu două nervuri
dorsale avînd pe părţile laterale retuşe mărunte (fig. 3 a), o lamă de ferăs
trău tot din silex galben cu retuşe numai pe partea dorsală (fig. 3 b) ;
Partea

superioară

-----r;
1
1

1
1

1
1
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Răzuitor şi lamă ferăstrău

din silex.

un fragment de împungătoare din aşch~e elin os de animal (pl. I, fig. 4) ;
trei fusaiole întregi şi mai multe fragmentare (pl. I, fig. 2, 3) şi două fragmente de toporaşe votive din lut (pl. I, fig. 9, 10).
1n groapa B, în afară de greutăţi de plasă şi fusaiole s-au găsit un
fragment de împungătoare din aşchie de os şi numeroase fragmente de
strecurători din lut, (pl. I, fig. 6, 7, 8, 11) din care se pot preciza două
forme : una tronconică, în formă de pîlnie, cu perforaţii laterale (pl. I,
fig. 8) şi una în formă de strachină cu pereţii uşor oblid, avînd fm1dul
perforat (pl. I, fjg. 11). Aceasta din urmă este de factură grosolană, cu
pereţii groşi, asemănătoare cu strecurătoarea publicată de A. Prox ca
aparţinînd fazei Schneckenberg C 1). Tot în groapa B, s-a mai găsit un
păhăruţ tronconic din pastă cenuşie, cu pereţii şi fundul foarte groşi probabil un obiect de cult (pl. I, fig. 1).
Atît în gropi cît şi în strat, nu s-au găsit unelte din piatră lustruită
ori nisipoasă, întîlnite de obicei în aşezările Glina III. Metalul este
inexistent.
Inventarul din gropi (A, B), în afară de o mare cantitate de fragmente
ceramice, se încheie cu fragmente de chirpic ars puternic, conţinînd în lut
pietricele şi în mai mică măsură pleavă, precum şi cu numeroase oase
de animale domestice.
1)

Alfred Prox, Die Schneckenbergkultur,

Braşov,

1941, p. 46, fig. 20.
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Materialele găsite atît în strat cît Şl 1n gropi confirmă încă odată,
caracterul păstoresc al triburilor Glina III - Schneckenberg 1).
Comparînd cele două gropi A şi B din aşezarea Glina III de la Roşu,
reiese evidentă asemănarea dintre ele. In plan, ambele arată o formă
ovală (fig. 2), iar în profil se observă pe de o parte conturul lor aproape
identic, iar pe de alta aceiaşi ordine în
modul de umplere a lor : la fund o depunere de pămînt înnegrit cu cărbune şi cenuşă iar mai sus, un strat de pămînt înroşit, bucăţi de chirpic, cenuşă şi fragmente
ceramice. Inventarul lor, şi el asemănător
este acela obişnuit găsit într-o locuinţă 2 )
şi nu în gropi menajere.
Avînd în vedere forma, dimensiunile,
modul cum se prezintă conţinutul lor alcătuit din pămînt înnegrit de cărbune şi
înroşit de foc, în care zac fragmente de
oale, unelte şi resturi de materiale de conFig. 4. Vas fragmentar din lut.
strucţii arse, credem că nu greşim dacă
considerăm aceste gropi ca aparţinînd unor
bordeie, care şi-au sfîrşit existenţa printr-un incendiu.
Distrugerea aşezărilor Glina III - Schneckenberg, printr-un incendiu
masiv, este obişnuit constatată în săpături. La Glina, de pildă "resturile
obiectelor de toate felurile printre care predomină cele ceramice şi resturile locuinţelor nu zac aproape de loc în pămînt, ci în cenuşă" 3 ). Acolo
însă sînt locuinţe de suprafaţă, în care s-au găsit şi resturi de vetre.
Tot locuinţe de suprafaţă par a fi fost acelea din aşezarea lGina III de la
Ciurel şi Mihai Vodă 4 ), iar în Ardeal, în aşezările Sehneckenberg se pare
că avem deaface cu acelaşi fel de locuinţe 5). In schimb la Fundeni, locuinţele Glina III erau "bordeie săpate în pămînt, cu pereţii superiori din
împletituri de nuiele lipite cu pămînt amestecat cu păioase" 6). In descrierea unei locuinţe de la Fundeni, se arată că bordeiul era alcătuit din două
gropi, una mai puţin adîncă şi una în formă de sac, despărţite printr-un
prag. Iar mai departe, se spune că s-a descoperit acolo un grup de trei
locuinţe Glina III tot bordeie - de formă ovală. La Căţelu Nou o
locuinţă Glina III este de asemeni în formă de bordei 7 ).
-------

Pe dealul Mihai Vodă, ca şi în celelalte puncte de pe teritoriul oraşului
imprejurimi, materialul arheologic arată că purtătorii culturii Glina III, se ocupau
în deosebi cu creşterea vitelor şi în mal mică măsură cu agricultura primitivă.
2 ) în groapa A s-a găsit un vas întreg şi unul întregibil, iar din groapa B s-au
putut reconstitui parţial numeroase vase.
3) Ion Nestor, "Fouilles de Glina". Dacia III-IV, 1927-1932, pag. 228.
~) Din informaţiile primite de la S. Morintz reiese că din locuinţele Glina III
din ambele puncte nu s-a mai păstrat decît o împr~tiere de chirpic ars.
r;) La Cuciulata, Gh. Bichir a găsit urmele unei locuinţe de suprafaţă rectangulară. "Săpăturile de la Cuciulata", Materiale VII, p. 356.
6
) D. V. Rosetti, "Cîteva aşezări şi locuinţe preistorice din preajma Bucureştilor",
1932, p. 10 şi fig. 13.
7) V. Leahu ; Raportul săpăturilor de salvare, de la Căţelu Nou (în volumul
de faţă p. 24).
1)

şi
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Prezenţa bordeielor în aşezările Glina
două gropi A şi B constituie resturile

cele
considera gropi menajere.

III întăresc ipoteza că la Roşu
a două bordeie şi nu le putem

* * *
Dacă în cuprinsul stratului de locuire Glina III de la Roşu, materialul
ceramic s-a dovedit a fi destul de sărac şi împrăştiat, în cele două gropi A
şi B, s-a găsit o cantitate considerabilă de fragn1ente ceramice, din care
s-au putut întregi cîteva vase şi deduce o întreagă gamă de forme.
Fără a aduce elemente noi în cuprinsul complexului Glina III-Schneckenberg 1 }, această olărie este remarcabilă prin varietatea ei. Deşi din
observaţiile stratigrafice nu s-a putut prinde existenţa a două sau mai
multe etape de locuire, ceea ce ar fi servit la determinarea fazelor în evoluţia culturii Glina III, lucru care constituia o contribuţie deosebit de valoroasă în stadiul actual al cunoaşterii ei, am socotit nimerit a prezenta
conţinutul ceramic al celor două gropi A. şi B separat pentru ca din
aspectul lui evident deosebit, să vedem dacă nu se pot trage unele concluzii, care să suplinească, măcar în parte, lipsa datelor stratigrafice.
În olăria complexului Glina III-Schneckenberg, cunoscută în principal
din două studii apărute pentru aspectul muntean 2) şi din unul pentru
cel ardelean 3}, s-au deosebit, potrivit calităţii materialului din care sînt
confecţionate vasele, o categorie denumită de prof. I. Nestor "ceramică
de uz casnic" şi de A. Prox "grobe Gebrauchskeramik" şi o categorie de
vase lustruite, numită de A. Prox în general, ceramică fină şi în care I Nestor distinge, spre deosebire de A. Prox, două categorii :una de culoare galbenă mai mult sau mai puţin lustruită din pastă în care intră şi unele
corpuri străine şi alta de culoare cenuşie închis sau neagră, din pastă
curată, bine frămîntată, arsă la negru cu diferite nuanţe şi bine lustruită.
La Roşu, în cele două gropi A şi B se găsesc toate cele trei categorii stabilite de prof. I. Nestor pentru aspectul muntean al acestei culturi a
bronzului timpuriu.
Olăria de uz casnic alcătuieşte conţinutul gropii A, cu excepţia cîtorva
fragmente ceramice care semnalează şi prezenţa ceramicii fine. Această
olărie, privită în ansamblu, poate fi caracterizată
prin patru trăsături
dominante: pasta din care sînt confecţionate vasele conţine nisip cu mica,
pietricele, calcar, cioburi sfărîmate şi rare fărîmituri de scoici ; arderea
"Cultura Glina III-Schneckenberg, numită aşa după nivelul al 3-lea de la
Glina, lîngă Bucureşti şi după aşezarea de la Schneckenberg (Dealul Melcilor) de
lîngă Braşov, este rezultatul sintezei intervenite în perioada de tranziţie între fondul
neolitic tîrziu Gumelniţa şi noile elemente pătrunse din afară, printre care cele mai
active se vădesc a fi fost cel răsăritean şi cel sudic ... Aria mai restrînsă de formare
a culturii Glina III-Schneckenberg, trebuie căutată în răsărit în principal în Muntenia, sud-estul Moldovei (Folteşti) şi eventual Dobrogea (Cernavoda)", Istoria Romîniei, I, Bucureşti, 1960, p. 98.
2) I. Nestor, "Zur Chronologie der Rumănischen Steinkupferzeit". Praehistorische
Zeitschrift XIX Band 1928, Berlin, p. 129-136 şi Fouilles de Glina, pp. 237-252.
3 ) A. Prox, op. cit.
1)

20 -
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s-a făcut la roşu cărămiziu sau cărămiziu-galben şi mai rar la cenuşiu, dar
este incompletă şi inegală de unde rezultă pe suprafaţa vaselor pete, iar în
spărtură se observă o gradare a culorii lutului care la suprafaţă este roşu
şi în interior cenuşiu sau negru ; forma vaselor se reduce, în ultimă analiză
la vase cu profilul în S, mai accentuat sau mai atenuat (fig. 6/1--4, pl. II,
fig. 1-6 ; pl. III : fig. 1, 2, 4 :
elementul decorativ precumpănitor îl eonsti tuie şirul de
butoni care înconjoară gîtul
vasului, realizat în tehnica
"au repousse" din interior
spre exterior (fig. 6/1-4 ;
pl. IX, fig. 4 ; pl. XII, fig. 1,
4, 9, 11, 12 ; pl. XIII, fig. 4).
Aceste patru trăsături
mari, au dat naştere la o întreagă gamă de variante. De
aceea am socotit, că cel mai
nimerit eri teri u pentru o
oarecare clasificare în cuprinsul acestui material eeramic din groapa A, este calitatea lutului care a fost întrebuinţat şi în consecinţă
Fig. 5. Fragment ceramic decorat
am distins trei grupe :
cu şnur răsucit.
1. Fragmente de vase
mari, mijlocii şi mai rar mici, lucrate din pastă cu nisip şi mica, pietricele
de diferite mărimi, cioburi şi rare scoici pisate, dintre care pietricelele sînt
atit de numeroase încît lutul are mai mult un rol de liant al acestor elemente străine. Pasta este prost frămîntată şi neomogenă, iar arderea s-a
făcut destul de superficial la roşu-cărămiziu, cărămiziu-galben şi mai rar
la cenuşiu şi cenuşiu-galben. Din cauza arderii inegale pe de o parte şi a
arderii secundare pe de alta, aceste culori se întîlnesc uneori pe un singur
vas, formînd pete mari la suprafaţă. Din cauza arderii incomplete în cuptor
sau poate şi din cauza arderii secundare (la Roşu e foarte greu de stabilit
culoarea iniţială a vaselor), se observă în spărtură diferite nuanţe mergînd
de la roşu la cenuşiu-gălbui pînă la negru. Pereţii acestor vase sînt groşi,
chiar atunci cînd este vorba de vase mici, dar puţin rezistenţi. Ca forme
predomină vasele cu profilul în S prelung, mai curînd in formă de sac, cu
gîtul înalt, mai puţin arcuit, uneori doar abia schiţat, cu buza dreaptă sau
îngroşată, terminată teşit sau prin subţiere, pîntece domol bombat şi fundul plat, uneori cu talpa lăţită (fig. 6/1 ; pl. II, fig. 1). Cîteva fragmente
ne indică şi prezenţa vaselor cu pîntecele sferic şi gîtul arcuit (pl. II,
fig. 3). Profile asemănătoare se întîlnesc la Glina în aşezarea Glina III 1) ;
de asemeni în aspectul Schneckenberg în fazele A şi B.
1) I. Nestor,

Fouilles de Glina, p. 241, fig. 9, 15.
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Se

remarcă frecvenţa destul de mare
care apar ca nişte proeminenţe,

a toartelor începînd de la simple
apoi tortiţe oarbe, tortiţe mosor
şi toarte cilindrice aşezate orizontal pe vas, obişnuit pe partea superioară
a pîntecelui (pl. IV, fig. 3, 5 ; pl. X : 1-11 ; pl. XI : fig. 13). Acest fel de
tortiţe sînt întîlnite în culturile neolitice tîrzii (fazele finale) şi în orizontul

.apucători

Fig. 6. Incercare de reconstituire parţială a unor vase de uz casnic din groapa A.
Folteşti

II. La Ciurel, în aşezarea Glina III de acolo, ca şi la Glina ele sînt
de asemeni prezente şi nu lipsesc nici în aspectul Schneckenberg.
Un fragment cu toartă aparţine unei căniţe, cu pîntecele dezvoltat,
gîtul arcuit, terminat cu o buză dreaptă rotunjită şi uşor subţiată (pl. IV,
fig. 4). Toarta se prinde pe buză, provocînd o uşoară ridicare a ei şi se
coboară circular îngroşîndu-se uşor spre a se prinde de umărul vasului.
în secţiune ea este semi-ovală. Lutul are culoarea cărămizie la exterior cu
pete cenuşiu deschis iar în interiorul vasului este cenuşiu închis.
Un vas reconstituit pînă aproape de buz.ă, arată forma unui urcior cu
gîtul înalt arcuit, pîntecele sferic şi fundul plat (fig. 4). Pe pîntece se
observă o urmă de spărtură, probabil de la o toartă. dar ar putea fi şi
numai de la o proeminenţă. Culoarea vasului este cea obişnuită, cenuşie
cu pete cărămizii, iar pe suprafaţa interioară cenuşie deschis.
Existenţa strachinei tronconice cu fundul plat şi pereţii drepţi căzînd
oblic pe fund, formă destul de rar întilnită în Glina III, este dovedită în
acest grup de un singur fragment (pl. III, fig. 3). Gama de forme se completează cu un capac de culoare cărămizie, in forma unui disc uşor albiat
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la partea superioară, avînd în centru o toar1Ji în secţiune rotundă (pl. I,
fig. 5) ; o lingură cu căuşul prelung de formă identică cu aceea găsită în
aşezarea de la Fundeni 1 ) şi un fragment de ţest 2 ).
2. Al doilea grup pe care-1 distingem în categoria de vase de uz casnic din groapa A, cuprinde fragmente de vase confecţionate dintr-un lut
mai bun 1n care pietrişul este în cantitate mai mică, uneori chiar reducîndu-se numai la nisip cu mica. Pasta, deşi tot aspră, este mai omogenă,
arderea mai completă, iar culoarea cărămizie sau galbenă mai uniformă.
Formele ce pot fi presupuse (se păstrează tot numai partea superioară a
vaselor), rămîn acelea.c;;i, dar predomină vasele care par să fi avut forma
unui castron înalt cu gîtul arcuit sau drept, mai înălţat sau mai scund, cu
buza dreaptă sau evazată, subţiată sau îngroşată şi teşită, cu umărul accentuat sau inexistent şi cu pîntecele fie sferic, mai lungit, sau bitronconic
(fig. 6/4, pl. II : fig. 2, 5, 6 ; pl. III : fig. 1, 2, 4). Un fragment aparţinînd
unui castron cu pîntecele bombat, umărul accentuat şi gîtul arcuit arată
că unele din recipiente aveau toarte în dreptul gîtului (fig. 6/4, pl. III :
fig. 2 ; pl. XII : fig. 4). Vasele mari cu pîntecele aproape sferic sînt şi ele
semnalate prin cîteva fragmente din care s-a putut reconstitui partea de
sus a unui vas (fig. 6 3). De asemenea apare şi vasul în formă de sac, de
dimensiuni mai mari (fig. 6/2). Frecvente sînt însă vasele relativ mici cu
tortiţe. La acestea, în mod obişnuit torţile probabil cîte două, erau plasate
în dreptul gîtului, pornind de la buză sau de sub buză şi prinzîndu-se pe
umăr sau la partea superioră a pîntecelui. O formă asemănătoare, cu profilul pîntecelui mai unghiular se intîlneşte şi în aspectul Schneckenberg în
fazele A şi B 3 ). Curbura toartei este de obicei foarte puţin accentuată. Nu
lipsesc nici tortiţele oarbe sau tortiţele mosor. În acest caz ele sînt aşezate
pe pîntece, la partea superioară (pl. IV :fig. 1, 2, 6 ; pl. XI :fig. 1, 2, 4-11).
Remarcăm că modelarea torţilor verticale este stîngace, ele vădesc inabilitatea olarului de a le da forma şi poziţia corectă pe vas.
O menţiune specială trebuie să facem pentru un fragment din partea
superioară a unui vas mic cu gîtul arcuit uşor şi buza dreaptă subţiată în
afară (pl. VII : fig. 3). Toarta este luată, în secţiune dreptunghiulară, cu
colţurile rotunjite, porneşte de sub buză, urmează o linie curbă teşită la
partea de sus şi se prinde pe umărul vasului lăţindu-se la partea inferioară.
In dreptul ei buza se ridică uşor în formă de şa.
Înainte de a trece la modul de ornamentare propriu zisă a vaselor de
uz casnic din grupele 1 şi 2, trebuie să arătăm că suprafaţa vaselor a fost
felurit tr~ată şi că numai în rare cazuri olarul nu a intervenit după
modelarea formei, să n1odifice suprafaţa vaselor. După modul de tratare
a suprafeţei exterioare a vasului, distingem trei variante. În prima variană,
vasul a fost acoperit la exterior, cu un strat subţire de pastă, în care
degresanţii şi în deosebi pietricele, sînt atît de numeroase, încît apar în
relief pe vas. (pl. IX : fig. 4 ; pl. X : fig. 1, 3, 4). Aspectul grosolan şi neîngrijit care i se imprimă vasului respinge ipoteza unei intenţii de decorare
şi aşa cum a arătat prof. I. Nestor 4 ), el nu putea să aibă decît un rol
1

D. V. Rosetti, "Din cele mai vechi timpuri şi pînă la formarea
de odinioară. Ed. Ştiinţifică, 1959, p. 21, fig. 5, 1.
2)
La Bucureştii-Noi s-a găsit un ţest Glina III aproape întreg. S. Morintz şi
D. V. Rosetti, op. cit., p. 21, fig. 5. 2.
3) A. Prox, op. citJ, Taf. 15 4.
t,) I. Nestor, "Fouilles de Glina", p. 238.
1)

S. Morintz

şi

Bucureştilor". Bucureştii

308
https://biblioteca-digitala.ro

®

®

®

Planşa

1. Obiecte de lut

şi

os descoperite în complexele A

https://biblioteca-digitala.ro

şi

B.

-t
1
1

1

Ţ

~

~

1

~

r

,

1

1
1

1

'\'::
~'

1

~

'

1

- - - - - - j_

1
1
1

---- _j
Planşa

1

IL Profile de vase de lut din groapa A.

310

https://biblioteca-digitala.ro

utilitar, făcînd vasul mai rezistent la ardere. A doua variantă este aceea în
care suprafaţa vasului a fost acoperită cu un strat gros de pastă, asemenea
unei barbotine, care uneori este doar întinsă inegal pe suprafaţa vasului,
alteori formînd uşoare dungi oblice, (pl. XII : fig. 1, 6, 11) ; iar alteori are
aspectul unw perete pe care s-a stropit tencuiala în strat gros şi inegal
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III. Profile

parţiale

ale unor vase de lut din groapa A.

(pl. IX, fig. 1, 2). De obicei în felul acesta era acoperit pîntecele vasului
la linia gîtului. Cantitatea mică de degresanţi din acest înveliş dă
vaselor aspectul celor gumelniţene tratate în tehnica barbotinei neorganizate. De cele mai multe ori interiorul vaselor este cu grijă netezit, urmele
pînă
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netezirii fiind deseori vizibile. De obicei, culoarea, diferită faţă de exterior,
este cenuşiu închis sau deschis, chiar cînd vasul este cărămiziu la exterior.
Aceasta se observă în mod obişnuit la olăria complexului Glina III-Schneckenberg iar mai înainte în grupa Folteşti II. Aspectul mai agreabil pe care
această tratare a suprafeţei îl dă vaselor, ne face să vedem, de această dată,
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IV. Fragmente de vase cu

torţi

din groapa A.

o intenţie de înfrumuseţare a recipientului. Un număr de fragmente
arată şi folosirea tehnicii barbotinei organizate, aceasta formînd pe vas
linii oblice, paralele, mai mult sau mai puţin continue, dar într-un relief
pronunţat (pl. IX, fig. 5). Folosirea tehnicii barbotinei, curentă în cultura
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VI. 1, 2, 3, 5. Vase de lut din categoria ceramicei fine din groapa B;
4. Vas de lut din groapa A.
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Gumelniţa,

noii culturi, care au suprapus aşe~
zările gumelniţene. Deşi tratată în mod propriu, prezenţa ei dovedeşte încă
odată fondul autohton neolitk din care s-a dezvoltat prima cultură a
bronzului muntean 1). Fragmentele de vase care alcătwesc a treia variantă
din punct de vedere al tratării suprafeţei vaselor sînt acelea cu striuri
făcute cu măturica şi care par să fi acoperit în întregi.me suprafaţa vasului,
uneori chiar şi la interior, aşa cum se găsesc şi la Glina în aşezarea Glina
III. Striurile sînt de obi-cei neregulate, pornind in mănunchiuri, dar pe
unele fragmente ele sînt aproape paralele şi mai adînc trasate (pl. IX,
fig. 3). Dintre fragmente deosebim un profil din umărul şi marginea unui
vas mare cu pîntecele probabil sferic, cu gîtul înalt şi buza dreaptă, acoperit cu astfel de striuri. Decorul cu măturica prezent şi în orizontul Folteşti II va căpăta mai tîrziu, o largă răspîndire în culturile din bronzul
mijlociu, în deosebi în fazele timpurii. De pildă în cultura Tei, faza Stejar,
majoritatea ceramicii de uz casnic, constă din vase a căror suprafaţă exte~
rioară este acoperită de striuri dispuse în nenumărate variante.
Materialul fragmentar încadrat în cele două grupe distinse pînă acum
arată că aproape toate vasele, erau decorate cu şiruri de găuri-butoni executaţi cu un instrument gol în interior, probabil din trestie, a cărui presiur..e se exercita din interior spre exterior pe pasta încă moale a vasului.
Presiunea era astfel făcută încît o parte din pastă pătrundea în golul din
trestie şi era îndepărtată, iar o alta producea o umflătură rotundă la exte~
rior a carui aspect variază, după cum olarul a intervenit, fie exercitînd
cu palma o presiune contrară impingerii din interior şi în acest caz proeminenţele au fost aplatizate, dînd impresia că au fost aphcate pe vas, fie
căpătînd o formă ascuţită prin strîngerea lor între degete. Diametru! butonilor variază între 0.5-1 cm, iar distanţa dintre ei diferă şi ea de la vas
la vas, uneori butonii suecedîndu-se, lăsînd între ei doar distanţa necesară
execuţiei, alteori sînt rari, ajungînd la o distanţă de 5 cm unul de altul
(pl. IX :fig. 4 ; pl. XII :fig. 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12 ; pl. XIII :fig. 1, 2, 4, 5, 15).
Acest decor este aşezat întotdeauna pe gîtul vasului, de cele mai multe
ori chiar sub buză. În unele cazuri mîna olarului a exercitat o presiune
prea mare din care cauză a rezultat perforarea unora din butoni. De altfel
execuţia acestui element decorativ este în genere neîngrijită, dînd impresia
că a fost făcut în grabă. Există însă, dar în mică măsură şi varianta şirului
de mici găuri care apare fie singur fie ca dublură a şirului de butoni
(pl. IX : fig. 4 ; pl. XII : fig. 5, 11 ; pl. XIII : fig. 3). In faza A a culturii
Schneckenberg apar numai şiruri de găuri succe.3ive, butonii lipsind cu
desăvîrşire. Acest lucru se constată şi la Cuciulata, în primul nivel de
acolo, care corespunde fazei A. Schneckenberg 2). Decorul cu butoni de la
interior la exterior este cunoscut încă din faza finală a culturi Gumelniţa
şi este întîlnit în Cernavoda II şi III, dar găurile de la interior sînt astupate după executarea decorului.
a fost

preluată

de

purtătorii

D. V. Rosetti preconizează contemporaneitatea parţială a celor două culturi,
bazîndu-se pe descoperirea unui vas de tip Gumelniţa decorat în tehnica barbotinei
organizate, într-o aşezare Glina III de la Popeşti Leordeni. In acest caz înseamnă că
nu este vorba numai de o tradiţie ci chiar de modele contemporane, pc care noua
cultură le-a imitat, imprimîndu-le caractere specifice.
(Bucureştii
de odinioară,
p. 19, fig. 2).
1 ) Prin bunăvoinţa cercetătorulu Gh. Bichir, am putut vedea materialul de la
Cuciulata.
1)
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1\tlotivul şirului de găuri-butoni aproape nelipsit în olăria din groapa A
este deseori însoţit şi de alte elemente decorative. Destul de des apare
buza crestată larg 1), fie sus, mai rar lateral, dar mai frecvent crestăturile
sînt înlocuite cu alveole mici care învălurează buza (pl. VIII, fig. 1-12,
fig. 6/3). Este de remarcat perfecţia execuţiei acestui decor, spre deosebire de realizarea butonilor care, cum am spus de multe ori este grosolană.
Crestarea şi alveolarea buzei frecvente în faza finală a culturii Gumelniţa,
prezente în orizontul Folteşti II şi în Cernavodă II, sînt o reminiscenţă
şi încă o dovadă a elementelor neolitice tîrzii trecute în fondul culturii
Glina III.
Impresiunea sau alveolarea întîlnite ca element decorativ pe corpul
vaselor, dublează şirul de butoni, fiind aşezate fie pe umărul vaselor, fie
pe pîntece. Decorul imprimat constă din suocesiuni de linii scurte, drepte,
oblice, curbe sau adîncituri în forme de triunghi sau de vîrf de săgeată
(pl. XII : fig. 3 ; pl. XIII : fig. 12). Succesiunea de alveole realizată direct
pe suprafaţa vasului, de obicei pe umăr, constă din împingerea laterală
a pastei cu unghia, din care rezultă atît o adîncitură cit şi o ridicare a
pastei, sau din simpla apăsare a degetului (pl. XII : fig. 1, 2, 7, 10, 12 ;
pl. XIII :fig. 1, 6, 14).
Brîul alveolar, mai mult sau mai puţin reliefat, este şi el prezent.
Dar remarcăm că la Roşu, in cele mai multe cazuri este rudimentar modelat, fie prin ridicarea pastei fie prin aplicare. El este aşezat sau între
gît şi pîntece sau chiar sub buză deasupra şirului de butoni, atingîndu-1
ori chiar intercalîndu-1 (fig. 6/3, pL XIII, fig, 2, 5, 10, 11, 13). Brîul
alveolar nu apare la Roşu niciodată singur şi nici nu-l găsim pe pîntecele
vasului ca la Glina. In raport cu celelalte elemente decorative, este mai
rar şi nu este dublat sau triplat aşa cum este surprins de pildă la Cuciulata
(Schneckenberg A) şi la Glina.
Tot ca decor aplicat trebuie să amintim proeminenţele aşezate probabil pe pîntecele vaselor fie grupate fie singure. Ele sînt cilindrice
alveolate sau ascuţite (pl. X : fig. 2, 3, 5 ; pl. XIII : fig. 7, 9).
In încheierea descrierii ornamentării vaselor de uz casnic din grupele 1 şi 2 - trebuie să remarcăm că în majoritatea lor vasele au fost decorate, pe unele din acestea întîlnindu-se chiar trei motive decorative. Aşa
este un fragment dintr-un vas de dimensiuni mari cu pîntecele sferic, cu
gîtul arcuit în afară şi buza uşor îngroşată. Buza este crestată oblic lateral,
sub buză se află şirul de găuri-butoni, iar pe linia de despărţire între
gît şi umărul vasului se află un brîu alveolar (fig. 6/3). De remarcat că
alveolele, nu au fost efectuate cu regularitate, pe o parte a fragmentului
ele fiind mai distanţate.
3. In a treia grupă de vase de uz casnic îşi are locul un număr de
fragmente ceramke, din care s-au putut preciza două forme. Lutul din
care au fost confecţionate apare mai curat, conţinînd o cantitate redusă
de nisip cu mica, pietricele mărunte, rare cioburi sfărămate şi fire de
calcar. Pasta este bine frămîntată, omogenă şi densă în spărtură, iar arderea s-a făcut mai profund şi unitar, dînd vaselor o tărie şi o rezonanţă
1)

toriul

Buza crestată se constată
oraşului Bucureşti, dar mai

aproape în toate descoperirile Glina III de pe terides sub forma alveolării mai mult sau mai puţin

accentuată.
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remarcabilă.

Culoarea vaselor este neagră cu pete sau nuanţe casianii.
In spărtură miezul apare aproape negru sau cenuşiu închis. Suprafaţa
vaselor este, de obicei aspră dar uneori are tendinţa spre lustruire,
-~-

---------r ---1
1
1
1
1

''"""''""'"

~
1

3

6

5
Planşa

VII. Vas

şi

diferite fragmente ceramice.

Formele care s-au putut reconstitui parţial arată un vas relativ mic, în
formă de pîlnie, cu fundul foarte puţin albiat, pereţii groşi, uşor bombaţi,
umărul schiţat numai la exterior şi o margine slab arcuită în afară. O
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tortiţă coboară

de sub buză şi se prinde pe umărul vasului (Pl VI, fig. 4).
In secţiune este rectangulară. Vasul are culoarea ca:stanie cu pete negre
la exterior, iar în interior este negru-brun. Suprafaţa interioară este bine

Planşa

VIII. Fragmente de buze alveolare

şi crestate din groapa A.

netezită. A doua formă o constituie un fragment de căniţă cu toartă avînd

fundul îngust foarte uşor concav, pîntecele bitronconic, cu linia de maximJ
lărgime plasată la jumătate. Un mic fragment care se păstrează de la gît
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arată că linia de demarcaţie dintre gît şi pîntece nu era accentuată.
După mica porţiune din partea inferioară a toartei păstrată la partea superioară a pîntecelui, aceasta era în secţiune semicirculară. Fonna pare a fi

Planşa

IX. Detalii de tratate a

suprafeţei

vaselor din groapa A.

aceea a căniţei cu gîtul înalt întîlnită în cultura Glina III. Culoarea vasului
este neagră cu nuanţe castanii. Din materialul fragmentar al acestei grupe
mai remarcăm pe acela a unui vas mare cu pîntecele probabil sferic şi cu
319
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proeminente de vase din groapa A.
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gîtul în

formă

de pîlnie, (pl. II : fig. 4 ; pl. XI : fig. 3). Trei fragmente
indică existenţa torţilor în bandă sau în secţiune dreptunghiulară. Elementul decorativ al acestui grup de vase este rar şi sărac. El constă din
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Planşa
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XI. Fragmente de vase din lut cu

®
torţi.

şirul

de găuri-butorni sub buză, din prrueminenţe ascuţite sau cilindrice,
dispuse pe pîntecele vaselor, uneori separat, alteori duble sau trd.ple, legate
între ele printr-o linie în relief. Există şi linia în relief fO!rmînd ghirlandă.

21 -

s. 2953

321
https://biblioteca-digitala.ro

Inventarul ceramic al gropii A se încheie cu un vas tronconic scund
(pl. V : fig. 4 ; pl. XIV : fig. 3) de culoare cenuşie deschis cu nuanţe galbene. Se deosebeşte de celelalte materiale din groapă atît prin modelarea
lui grosolană cît şi prin formă. Trei proeminenţe aplicate la fel de rudimentar la jumătatea vasului au una o forn1ă ascuţită iar celelalte două
sînt turtite cu vîrful în jos.
In afară de un fragment provenit probabil de la un castron cu tortiţă
în dreptul gîtului, groapa nu conţine alte elemente ale ceramicei fine de
felul celei din grupa B.
·

•

•*

Trecînd la conţinutul ceramic al gropii B, mai redus cantitativ, nu
vom mai stărui asupra materialului cunoscut din groapa A. Vom spune
doar că toate cele trei grupe distinse de noi în groapa primă, îşi semnalează prezenţa printr-un număr redus de fragmente, din care remarcăm
doar un fragment de vas cu toartă (pl. VII fig. 2) de tipul aceluia de la
fig. 3 pl. VII, dar cu o mai accentuată ridicare a buzei.
Dar marea majoritate a olăriei din groapa B o formează o categorie
de vatSel de uz casnic care alcătueşte o grupă omogenă şi o categoflie de
vase lustruite care, după cum am văzut, este aproape inexistentă în cealaltă
groapă.

1) Prima categode, aceea a vaselor de uz casnic cuprinde: vase mari
şi

mijlodi, cu pereţii groşi, fundul plat, corpul tronconic şi buza dreaptă
(pl. V ; fig. 1, 2 ; pl. XIV : fig. 1, 2, 5). Profilul vaselor este drept sau
numai cu o uşoară schiţarea gîtului. Pasta ·conţine o relativ mare cantitate
de pietricele, iar arderea la cenuşiu-gălbui, lasă să se vadă în spărtură o
porţiune mai mare sau mai mică nepătrunsă bine de foc. Suprafaţa vaselor
este aspră şi inegral întinsă. Decorul este tmitat la şirul de găuri-butoni
caracteristici, aşezaţi sub buză şi la aplicaţiuni plastice în forma unor
proeminenţe rotunde sau mai ascuţite, aşezate pe pîntecele vasului, fie
separat, fie cîte două. Uneori pe suprafaţa vaselor se disting rare striuri
longitudinale, trasate neregulat, care au şi ele un caracter ornamental 1)
(pl. V, fig. 6). De aceeaşi factură sînt : o tipsie cu fundul plat, uşor
profilat şi pereţii drepţi, decorată pe margine cu ornamentul de găuri
buton (pl. V, fig. 3) ; un fragment de farfurie asemănătoare dar fără
decor şi un pahar tronconic, cu fundul profilat (pl. VII, fig. 5).
2) Olăria din pastă fină lustruită, în care intră doar o cantitate mică
de nisip fin, bogat în fire de mica, arsă bine şi lustruită, are culoarea
neagră, cenuşie sau gălbuie. De obieei însă, toate aceste culori se îmbină
pe un singur vas. Din această categorie de vase fine se disting ca şi la
Glina două grupe : una alcătuită din recipiente cu pereţi subţiri, la care
modelarea şi lustruirea este remarcabilă. Culoarea acestor vase este de
obicei neagră. O altă grupă conţine vase cu pereţii mai groşi, mai neglijent modelaţi, de culoare cenuşie desch~s şi galbenă. Cele cinci vase care
au putut fi întregite arată următoarele forme :
--------Acelaşi tip de vase a fost găsit la Fundeni, unde în timpul lucrărilor de
pămînt efectuate de o fabrică de cărămidă, s-a putut salva o parte din materialul
staţiunei distruse. Unul din vase a fost publicat de S. Morintz şi D. V. Rosetti in
"Bucureştii de odinioară", pl. XII, fig. 4.
1)
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Vas întregit parţial, cu fundul uşor concav, pîntecele sferic şi gîtul
pîlnie terminat cu o buză dreaptă. Pe umăr imediat sub gît,
o toartă mică în secţiune semiovală 1 ) (pl. VI : fig. 2 ;
pl. XV :fig. 1).
- Vas parţial reconstituit, cu pîntecele sferic, gîtul probabil tot în
pîlnie şi fundul plat. Este prevăzut cu două torţi dreptunghiulare pe pîntece,
dar iniţial probabil a avut trei (pl. VI : fig. 1 ; pl. XV : fig. 4). Culoarea este
brun-roşcată cu pete negre. Forma aceasta îşi găseşte o bună analogie
la Glina 2).
- Vas mare reconstituit pe jumătate, de forma unui castron adînc cu
pereţii evazaţi, fundul plat, umărul proeminent şi gitul scurt arcuit. De
pe buză porneşte o toartă în secţiune ovală, şănţuit.ă uşor la interior, care
se prinde pe umărul vasului 3 ) (pl. XV, fig. 2). Are culo.area galbenă ~:::u
pete negre la exterior şi neagră pe suprafaţa interioară a vasului. Un
fragment aparţinînd unui vas de aceeaşi formă prezintă o toartă aşezată
odzontaJ. pe pîntecele vasului. Toarta în secţiune ovală este uşor unghiu-

în
se

formă de
păstrează

lară.

Vas de culoare galbenă cu fundul uşor concav, dînd naştere
unui pîntece scund, puţin bombat la partea inferioară, gîtul înalt,
slab arcuit, terminat cu o buză dreaptă. Pe pîntece, unde începe gîtul, se
află trei proeminenţe conice scunde (pl. VI : fig. 5 ; pl. XV : fig. 3). Nu
putem şti dacă acest vas nu avea o toartă sau chiar două, aşa cum vasele
din acest tip de la Glina sau din aspectul Schneckenberg au în mod
-

obişnuit.

- Vas fragmentar cu pîntecele sferic, gîtul s·cund şi gura în pîlnie.
Imediat sub gît se află o proeminenţă rotundă, (singura care se păstrează) cu
punct adîncit (pl. VI ; fig. 3). Culoarea castanie-brună.
Decoraţia este săracă la această categorie din pastă lustruită, ea reducîndu-se cel mult la proeminenţe rotunde sau as·cuţite, aşezate de o~kei
pe pîntecele vasului. Se pare că şi tortiţele îndeplineau un rol decorativ.
Modelat destul de neîngrijit, avem impresia şi aici ca şi la vasele din
groapa A, că olarii de la Roşu nu dădeau prea multă importanţă nici torţilor nici elementului decorativ, deşi nu se lipseau de ele.
Inventarul ceramic al gropii B se încheie cu un fragment dintr-o
toartă de vas în secţiune semi-ovală, din pastă fină cu rare fire de m.;ca
şi calcar, bine arsă, de culoare neagră lustruită (pl. VII, fig. 1). Pe partea
dorsală toarta este decorată prin incizie punctată care formează motive
geometrice de linii drepte şi triunghiuri. Pe fragmentul existent se păs
trează un singur motiv decorativ care constă din două triunghiuri echilaterale ce se ating la vîrfuri, încadrate de către trei linii care formează
un chenar. Cîmpul din interiorul triunghiurilor este întrerupt de două
linii paralele cu o latură, iar spaţiul dintre acestea este şi el întrerupt de
linii dese punctate perpendiculare. Atît forma toarte1 cit şi tehnica între------1) Forme asemănătoare

* **

în faza A., Schneckenberg (A. Prox, op. cit. Taf. II, 4, 7).
Ncstor, "Fouilles de Glina", p. 239, fig. 7, 14.
1
: ) Vasele din acelaşi tip, din faza Schneckenberg B, aveau două torţi, A. Prox,
op. cit., p. 39, fig. 23. Probabil că şi acesta de la Roşu a avut tot două torţi.
:!) 1.
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buinţată

pentru redarea ornamentaţiei sînt propru culturii Tei, faza
Fundeni.
Din fragmentele cerarnice de o redusă cantitate aflate în strat, nu
avem de remarcat decît două:
Fragment de pahar, probabil tronconic, de culoare cenuşie închis,
a cărui ornamentaţie, constă din două rînduri de cercuri imprimate cu

®

®

@
Planşa XII. Fragmente ceramice cu decor din groapa A.
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un instrument gol în interior, probabil tot elin trestie. Între ele sînt trasate prin adîncire două linii paralele care, ca şi cercurile, înconjoară gîtul
vasului (pl. VII, fig. 4). Este singura oară cînd se întîlneşte la Roşu acest
fel de decor, frecvent la Glina, întîlnit la Fundeni şi prezent în aspectul
Schnecken berg.

@)
Planşa

XIII. Fragmente ceramice decorate din groapa A.
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Al doilea ne atestă prezenţa ceramicii decorate ~cu şnur răsucit. Este
vorba de un fragment de vas relativ mic, cu pîntecele bombat, gîtul scund
şi buza răsfrîntă în afară. Ornamentaţia începe la un centimetru sub
buză şi constă din trei linii paralele imprimate adînc cu şnurul răsucit,
care înconjoară gîtul vasului. Pîntecele se pare că era în întregime aco-perit cu elemente ornamentale din care, pe fragmentul de care dispunem
se disting un oval mai subţiat la unul din capete şi un contur elipsoidal,
de a~.emeni rezultate din apăsarea şnurului răsucit pe lutul încă moale
(fig. 5). Pasta din care este confecţionat vasul conţine fire fine de scoid
ŞI de calcar precum şi nisip fin cu mica. La pipăit este aspră. Este bine
arsă la cenuşiu deschis. În spărtură se observă pasta destul de compactă
de culoare cenuşiu deschis. Suprafaţa interioară a vasului este cenuşiu
închis.

** *
Din descrierea materialului ceramic aflat în cele două gropi, s-a
desprins destul de clar faptul că avem de-a face cu două aspecte diferite,
potrivit fiecăreia din gropi. Şi atunci, se impune de la sine întrebarea :
aceste materiale ceramice au fost întîmplător masate astfel, ele aparţinînd
unei singure etape de locuire a purtătorilor culturii Glina III la Roşu,
sau ele reprezintă două etape de locuire caracterizate prin sensibile schimbări în conţinutul cultural al populaţiilor ? Aspectul deosebit al inventarelor celor două gropi, credem că se poate explica numai prin admiterea
existenţei a două etape de locuire. Aceasta înseamnă că am surprins la
Roşu două faze din evoluţia culturii Glina III, constatate tipologie dar
nu şi stratigrafic. În groapa A mn văzut că predomină olăria de uz casnic,
de calităţi deosebite în care se întîlnesc deopotrivă elemente provenite
dintr-un fond tîrziu neolitic (scoici şi calcar în pastă, buza crestată şi
alveolată, tratarea suprafeţei vaselor prin tehnica barbotinei) ; elemente
care nu mai aparţin neoliti.cului ci acelei perioade de traziţie conturate
de curînd sub denumirea de orizontul Foleşti II - Cernavoda II 1)
(forma vaselor în S, impresiuni cu unghia, scoica sau beţişorul pe
umărul vasului, brîul alvelor etc.) ; în fine, elemente proprii culturii
Glina III deplin formată (pasta cu mult pietriş, întrebuinţarea pe
scară largă a decorului de găuri-butoni, lipsa unor forme de tradiţie neolitică, de pildă strachina, unele forme care merg deja spre culturile bronzului mijlociu, de pildă castronul). Dacă la acestea adăugăm faptul că
brîul crestat nu mai apare iar crestăturile subţiri pe umărul vasului, caracteristice pentru faza A a lui Prox, apar numai pe trei fragmente, credem că
nu greşim situînd aspectul surprins în groapa A de la Roşu într-o etapă
de mijloc a culturii Glina III în care aceasta este deplin cristalizată dar
se întrevăd încă elemente ce au stat la baza formării ei şi în aceeaşi
măsură elementele ce vor contribui la formarea noilor culturi ale bronzului mijlnciu. Raportat la cronolog1a lui A. Prox, constatăm unele elemente aparţinînd fazei A dar, în general aspectul din groapa A aparţine
fazei B stabilită de Prox.
În groapa B, cele două categorii predominante de olărie: ceramica
de uz casnic şi ceramica fină, deşi îşi găsesc unele analogii, cum am văzut,
1)

D. Berciu,

"Contribuţii

cercetări", Bucureşti,

la problemele neoliticului din Romînia în lumina noilor

1961.
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Planşa

XIV. 1-2; 4-6. Vase de uz casnic din groapa B.;
3. Vas cu proeminente din groapa A.
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Planşa

XV. Vase

şi fragment~

din categoria ceramicii fine din groapa A.
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în materialele descoperite la Glina şi Fundeni, aceasta nu ne poate servi
în a-i preciza oarecum poziţia în cadrul mare al culturii, deoarece atît
la Glina cît şi la Fundeni, materialele provin din mai multe nivele care
urmează a fi conturate în viitor. Recurgînd la cronologia lui A. Prox,
elemente ca forma vasului amforă şi castronului cu partea inferioară mult
înălţată, par a ne arăta o legătură mai strînsă a materialului din categoria
vase1or fine din groapa B, cu faza A stabilită de Prox, fără însă ca prin
aceasta să înţelegem a considera ceramica din grupa B ca aparţinînd
fazei A din Transilvania.
Cît priveşte evoluţia culturii Glina III la Roşu, atît timp cît nu
dispunem de e1emente stratigrafice, este deopotrivă de greu de
precizat. După cum am văzut în prezentarea săpăturii de la Roşu,
în groapa A, s-a prins conturul unei alte gropi, mai puţin adîneă,
conţinînd un pămînt măzăros, provenit din stratul Glina III. Această
groapă ar putea fi contemporană cu groapa B. Iar suprapunerea de gropi
ar demonstra şi stratigrafic cele două nivele de locuire preconizate pe bază
tipologică. Din păcate, cele cîteva fragmente cera.rllice, găsite în groapa mai
nouă, nu ne-au putut da nici o indicaţie. Prezenţa fragmentului de toartă
decorat prin incizia punctată, găsită numai în groapa B, ar putea constitui
un argument în susţinerea ipotezei că groapa B ar fi mai nouă decît groapa
A. Dar masivitatea toartei şi maniera în care este executată incizia punctată indică faza ultimă a culturii Tei, faza Fundeni şi deci ea nu poate avea
nici o legătură cu locuirea Glina III căreia îi aparţine groapa 1). Din punct
de vedere tjpologic însă, pe de o parte, prezenţa căniţei cu toartă, aflată
numai în groapa A, iar pe de alta pasta şi unele elemente decorative ale
olăriei de uz casnic pe care le putem urmări în cer amica grosolană a eul turii
Tei, ne fa·c să înclinăm a considera groapa A ca aparţinînd etapei de
locuire mai noi a purtătorilor culturei Glina III la Roşu, decît aceea
reprezentată prin groapa B.
Rămîne încă un semn de întrebare privitor la fragmentul ceramic
găsit în strat care denotă la Roşu existenţa ceramicei, decorate cu şnur.
Considerat de Prox ca aparţinînd fazei B, şnurul răsucit se găseşte
şi în cultura Cernavoda III, care după cronologia prof. D. Berciu 2)
ar corespunde cu faza timpurie a culturii Glina III din Muntenia. Existenţa
ceramicii decorate cu şnur semnalată la Roşu prin acest unic fragment, ne
permite cu greu să tragem o concluzie asupra semnificaţiei ei în conţinu
tul culturii Glina III de acolo. Cu atît mai mult cu cît în cîmpia munteană,
în afară de un fragment găsit la suprafaţă la Glina 3 ), atari descoperiri în
aşezări Glina III nu mai sînt cunoscute. În schimb, în aşezările culturii
Schneckenberg din Transilvania, la Orko, Jigodin, Dealul Sprenghi, Schneckenberg etc. ceramica cu şnur este mereu prezentă, fenomen explicat
de Zoltan Szekeley 4 ), prin aceea că la baza dezvoltării culturii Schnecken1) Prezenţa fragmentului de toartă Tei din groapa B este greu de explicat
cu atît mai mult cu cît urmele unei aşezări Tei nu au fost identificate la Roşu.
2) D. Berciu, op. cit.
3 ) 1. Nestor, "Der Stand", p. 72.
4
Szekely Zoltan, "Cercetări şi săpături de salvare executate de Muzeul re)
gional Sf. Gheorghe : Materiale III, p. 157 şi acelaşi autor : "Contribuţii la cronologia bronzului în Transilvania", SCIV, 1955, p. 846.

329
https://biblioteca-digitala.ro

berg stau elemente culturale Gorodsk-Usatovo. Dar pînă la noi descoperiri
de acest gen, în contexte mai sigure, noi ne mulţumim doar să-i semnalăm
prezenţa.

Desigur că încercarea de a stabili două faze din evoluţia culturii
Glina III, pe baza grupării unui material ceramic în două gropi aflate
îr;tr-o aşezare aparţinînd purtătorilor acestei culturi, nu poate avea decît
un caracter de ipoteză, cu atît mai mult cu cît în stadiul actual al cercetărilor, conţinutul fazeologic al complexului Glina III Schneckenberg,
constituie încă o problem.ă de rezolvat.
De aceea am socotit că o încercare de a prezenta acest material mai
pe larg, este bine venită, cu atît mai mult cu cît în aria oraşului Bucureşti şi împrejurimi, arie care ne interesează în deosebi, deşi urmele
aşezărilor Glina III descoperite în săpături sau în lucrări ocazionale, au
fost numeroase 1), ele nu au preocupat în mod deosebit pe cercetători,
iar publicarea materialului, numai în cadrul rapoartelor preliminare, a
fost destul de redusă. Prima descoperire aparţinînd culturii Glina III a
fost făcută în cuprinsul oraşului Bucureşti, în dreptul morii Ciurel, de
către C. S. Nicolăescu-Plopşor. Pe atunci complet necunoscută, despre
ornamentarea olăriei ei C. S. Nicolăescu-Plopşor spunea c.ă este făcută :
"cu un surcel rotund, nu tocmai bine retezat la capăt, care s-a apăsat
dinlăuntru în afară cînd era vasul încă neuscat" 2 ). In anul 1928 prof.
I. Nestor a arătat pentru prima oară conţinutul noii culturi, pe baza descoperirilor făcute de el în stratul III de la Glina, i-a dat denumirea şi a
încadrat-o în timp ~~la graniţa epocii bronzului... în atingere cu începuturile
culturii Monteoru, atît cronologic cît şi cultural":;). Mai tîrziu, acelaşi
autor precizează datarea complexului Glina III- Schneckenberg in a doua
parte a perioadei III Childe (epoca aramei) şi în prima parte a treptei A
din epo•ca bronzului, pînă la treapta A 2 a lui Reinecke 4 ). Dar de la raportul săpăturilor arheologice de la Glina 5 ), publicat în anul 1932, unde se
arată pe larg conţinutul cultural al nivelului III de acolo, cultura Glina
III nu a mai format obiectul unui studiu aparte. Această situaţie se constată de altfel şi pentru restul Munteniei, unde se plasează însăşi aria de
formare a culturii Glina III şi unde aceasta este prezentă aproape pretutindeni pe terasele rîurilor. La fel în Oltenia, care intră în aria de răspîn
dire a culturii Glina III şi unde prof. D. Berciu încă în anul 1939, arăta
că "se cunosc pînă acum 16 puncte şi aşezări Glina III" 0 ).
Lipsa unor . observaţii stratigrafice în cuprinsul stratului Glina III,
faptul ca nivelul Glina III a fost în genere subţire şi răvăşit de aşezările
ulterioare, acesta reducîndu-se de multe ori doar la gropi menajere şi
urme împrăştiate în stratul propriu sau în răvăşirile de mai tîrziu, au făcut
c& o clasificare cronologică a fazelor în cuprinsul culturii Glina III să nu
fie posibilă. Nici după publicarea în anul 1941, a volumului intitulat "Die
Schneckenbergkultur" în care A Prox după o analiză minuţioasă a între1)

Urme de

aşezări

Glina III s-au mai găsit la Lacul Tei, Fundeni, Străuleşti,
Leordeni, Dudeşti, Pantelimon, Băneasa, Tei-Toboc,

Gluleşti, Bucureştii-Noi, Popeşti

etc.
2)

Cronica numismatică şi arh2ologică, anul II, 1922, pp. 9-10.
Nestor, "Zur Chronologie der rumănischen Steinkupferzeit", p. 132-136.
Nestor, "Zur Stand", p. 72.
1. Nestor, "Fouilles de Glina", p. 237-252.
D. Berciu, "Arheologia preistorică a Olteniei", in Arhivele Olteniei, An.

~) 1.
4) 1.
5)
6)

XVIII, nr. 104-106, Craiova, p. 248.
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gului material găsit în aşezările culturii Schneckenberg din Transilvania
ajunge la determinarea a trei faze : A, B, şi C în evoluţia acestei culturi,
problema culturii Glina III nu a fost preluată spre a se studia materialul
ceramic Glina III, în raport cu cele trei faze stabilite de A. Prox, deşi
nu1orul ardelean a întrebuinţat materialul ceramic de la Glina spre a face
unele apropieri. Mai înainte decît Prox, Schroller preconiza aspectele
Glina III şi Schneckenberg ca făcînd parte din aceeaşi cultură, Glina III
fiind însă considerată cea mai veche, Pro.f. I. Nestor vorbind despre cronologia relativă a celor două aspecte făcute de Schroller arată că "aceasta nu
se poate admite decît după cunoaşterea întregului material din Ardeal
şi lVIuntenia" 1), A. Prox, cunoscînd materialul din Transilvania şi dispunind de o parte din materialul Glina III, publicat la data cînd apare studiul său a distins unele desebiri. Bazindu-se pe faptul că analogiile
se observă numai în faza B şi C şi lipsesc în A, el a considerat cultura
Glina III mai nouă, avînd afinităţi cu culturile Periam şi Monteoru de mai
tîrziu 2). De la studiul lui Prox nu a mai apărut nici in Transilvania, decît
tol succinte rapoarte preliminare, în care prezentarea materialului ceramic
este sporadică. De pildă în raportul săpăturilor de la Orko 3 ), aflăm cu
privire la locuirea Schneckenberg că "în diferitele straturi de cultură au
fost găsite diferite fragmente de vase" şi mai departe se vorbeşte de "trei
faze de cultură", dar prezentarea foarte redusă a matenalului ceramic face
ca această claşificare să nu poată fi folosită, aşa cum s-a arătat de altfel
şi în raportul săpăturilor de la Dealul Sprenghi 4 ). Necesitatea unei cercetări mai profunde a materialului ceramic din complexul Glina III Schneckenberg şi mai cu seamă necesitatea stabilirii pe date stratigrafice a fazelor
acestei culturi, a devenit mai evidentă în urma ultimelor săpături arheologice de pe dealul Sprenghi cînd se pare că nu a mm rămas valabilă nici
c:iasificarea cronologică stabilită de A. Prox pentru ~ultura Schneckenberg. în raportul de săpături de la dealul Sprenghi 5 ), autorii arată că
întrucît pe acest teren apar toate cele trei grupe A, B şi C şi întrucît
Prox se servise în clasificarea lui cronologică, de argumentul că pe dealul
Sprenghi nu s-a găsit decît faza A, stabilindu-i conţinutul evolutiv tocmai
pe acest considerent, poziţia cronologică a celor trei faze a culturii
Schneckenberg trebuie revizuită.
In anul 1956, săpăturile arheologice efectuate pe dealul Ciurel, avînd
drept scop de a urmări culturile care s-au succedat pe acest promontoriu
şi în special "vestigiile din epoca medievală", au dat la iveală o întinsă şi
de lungă durată aşezare Glina III care, după cum subliniază primul raport
de săpături apărut în 1958 °), a acoperit o mare parte din suprafaţa dealului. Deşi săpăturile nu au atins încă centrul aşezării, iar materialul a fost
publicat numai în cadrul rapoartelor preliminare de săpături, totuşi şi din
aceste suocinte relatări, reiese importanţa deosebită pe care aşezarea de la
1)

I. Nestor, "Der Stand", p. 71.

A Prox, op. cit., p. 87.
Szekely Zoltan, "Materiale, III, op. cit., p. 154 şi 157.
:l) A. D. Alexandrescu şi N. Constantinescu, "Raportul săpăturilor de la Dealul
Sprenghi 1956-1957", Materiale, VI, 1959, p. 673.
"> Ibidem.
fi) Sebastian Morintz, Gh. Cantacuzino, "Şantierul Bucureşti", Sectorul Ciurel,
Materiale V, p. 631-633.
2)

">
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Ciurel o are în cunoaşterea culturii Glina III. În adevăr, este pentru prima
oară cînd într-o aşezare Glina III, aflăm că a fost posibilă o deosebire a
două nivele în cuprinsul stratului propriu al acestei culturi, iar materialul
a fost suficient de bogat pentru a îngădui descoperitorilor o clasificare cronotogică bazată pe date stratigrafice, chiar dacă ea nu constituie decît
"un început". Cercetătorii, după un prim contact cu materialele şi folosind
cronolgia lui A. Prox, arată că deşi se găsesc şi elemente A la Ciurel.
totuşi aşezarea de acolo trebuie încadrată în faza B a lui Prox. Dar lipsa
unei mai ample analize a materialelor şi în deosebi lipsa m·aterialului ilustrativ, nu ne permit, deocamdată, o cunoaştere mai temeinică a celor două
faze surprinse la Ciurel. Din aceleaşi rapoarte de săpături, aflăm că pe
Dealul Arhivelor, s-a precizat cea mai timpurie fază a culturii Glina III
(faza A a lui Prox).
Săpăturile de la Cuciulata 1) au oferit posibilitatea de a se distinge
în stratul de cultură Schneckenberg două nivele, despre care de asemeni
se vorbeşte doar pe scurt în raportul de săpături. Interesant este că descoperitorul, afirmă că la Cuciulata se confirmă cronologia lui Prox pentru
fazele A şi B dar nu şi pentru C.
Cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate între anii 1956-1960 la
Cernavoda, pe dealul Sofia 2 ) s-a pus din nou în discuţie problema genezei
culturii Glina III, datorită descoperirii noii culturi Cernavoda, care după
prof. D. Berciu, în Dobrogea "prelungeşte în parte evoluţia culturii Gumelniţa, iar pe de alta constituie aici chiar cultura fazei timpurii a bronzului" 3 ). În lumina apariţiei culturii Cernavoda, Prof. D. Berciu, revalorificînd unele descoperiri din Moldova şi reconsiderînd unele concluzii la
care ajunsese prof. M. Petrescu Dîmboviţa 4 ), cu privire la o componentă
Gorodsk-Usatovo în geneza culturii Glina III-Schneckenberg, distinge
grupa Folteşti II de cultura Gorodsk-Usatovo (Horodiştea-Folteşti I) şi adă
ugindu-i noua descoperire stabileşte orizontul Fo1teşti II-Cernavodă II,
avînd conţinutul unei culturi de tranziţie, în care se întîlnesc de-o potrivă
caracterele ultimei etape neolitice (fazele IV) şi caracterele specifice etapei
timpurii a bronzului, cultura Glina III-Schneckenberg. Pentru Muntenia,
după prof. D. Berciu, orizontul tîrziu al culturii Cernavodă I şi orizontul
timpuriu al culturii Cernavoda II, ar corespunde unei faze finale a culturii
Gumelniţa, în care se include şi Gumelniţa D stabilită de prof. I. Nestor
(în Gumelniţa D apare motivul decorativ cu şnur şi găuri buton). Deci, cultura Cernavoda II ar sta la baza culturii Glina III, faza finală a orizontului
Cernavoda II, conturîndu-se chiar într-un aspect Protoglina. Unnează
Cernavoda III, care ar corespunde unei faze timpurii Glina III, după care
Cernavoda IV, ar fi paralelă cu cultura Glina III, deplin formată 5).
Dar da.că materialul atribuit orizontului Folteşti II este oarecum cunoscut din săpăturile vechi G), în parte reactualizate, materialul din săpăGh. Bichir, "Săpături de salvare la Cuciulata", Materiale, VII, p. 356-357.
D. Berciu, S. Morintz, P. Roman, "Săpăturile de la Cernavoda", Materiale VI.
:1)
"Săpăturile de la Cernavoda", p. 103.
~) "Săpăturile arheologice de la Folteşti", SCIV II, 1, 1951, p. 259.
5) D. Berciu, "Contribuţii la problemele neoliticului în Romînia", p. 138-148.
G) M. Petrescu-Dîmboviţa, "Cetăţuia de la Stoicani". Locuirea Usatovo, Materiale 1 1953, p. 112-114 ; M. Petrescu-Dîmboviţa, "Cimitirul hallstattian de la Stoicani"
Materiale I, p. 162-165 ; Hăbăşeşti - Monografia - p. 476-481 ; C. Mătase, Frumuşica, Bucureşti, 1946, p. 65-66.
1)
2)
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turile recente de pe dealul Sofia, în deosebi orizontul Cernavoda III, aflat
doar pe dealul Sofia şi ipotetic la Folteşti, este încă prea puţin cunoscut
In ce priveşte Cernavoda IV, prezenţa ei este doar semnalată pe dealul
Sofia. În consecinţă rezultatele deosebit de importante ale săpăturilor de
la Cernavoda, dealul Sofia, nu vor putea fi deplin valorificate decît după
publicarea întregului material. Pînă atunci ne mulţumim doar a le relata
aşa cum ele au fost interpretate de către descoperitor.
Noi descoperiri aparţinînd culturii Glina III, au fost făcute în
cursul săpăturilor de salvare de la Căţelu Nou din anul 1960, cînd s-a dat
peste o locuinţă Glina III, pe care descoperitorul o situează într-o fază mai
veche a acestei culturi 1). Fragmentele ceramice găsite la Căţelu Nou, sînt
mărunte iar majoritatea lor foarte uzate. Totuşi se pot preciza două
categorii distincte : fragmente ceramice cu foarte rare şi mici pietricele şi
mai dese cioburi pisate şi granule mari de calcar. În spărtură miezul este
de obicei negru şi înroşit numai la suprafaţă iar în exterior vasele au o
culoare galben-cărămizie prăfoasă, degradată. Ca forme putem deduce
existenţa străchinii mici bitronconice cu buza tăiată drept, strachina cu
pereţii oblici şi marginea întoarsă în interior şi holul cu buza de asemeni
plecată în interior, toate forme bine cunoscute din neolitic. Cîteva fragmente de funduri arată fie o înălţare a lor, fie o lăţire a tălpii. A doua
categorie o formează fragmente din pastă în care continuă să existe fire
de calcar şi cioburi pisate, dar majoritatea degresanţilor o constituie nisipul
şi pietricelele, care uneori sînt de dimensiuni considerabile. Pasta acestor
vase este cea caracteristică, grosolană, aspră la pipăit, cu pietricele la
suprafaţă şi de culoare cărămizie cu pete cenuşii. Fragmentele din prima
categorie sînt mai rar decorate, dar acestea din urmă arată că motivul
ornamental era exclusiv format din aplicaţii plastice : brîul alveolar întîlnit în Glina III şi proeminenţe- apucători în destul de mare număr, aşa
cum le întîlnim atît în Glina III cît şi în neolitic. Pe nici un ciob nu se
întîlneşte la Căţelu Nou decorul şirului de butoni caracteristic culturii
Glina III. Comparînd materialul ceramic descoperit în aşezarea Glina III
de pe Dealul Arhivelor 2) cu acela de la Căţelu-Nou, reies evidente asemănări, dar în timp ce pe Dealul Arhivelor, ornamentul găuri-butoni
există, la Căţelu-Nou, nici în bordei şi nici în materialul împrăştiat, nu
apare acest ornament. Desigur că urmele aşezării Glina III de la Căţelu
N ou sînt prea sărace, astfel că ele nu oferă destule elemente pentru a se
putea contura o fază distinctă în ceea ce numim etapa timpurie a culturii
Glina III. Totuşi, avînd în vedere pasta din care au fost confecţionate vasele,
formele şi lipsa decorului caracteristic culturii Glina III, considerăm aspectul de la Căţelu mai vechi decît acela surprins pe Dealul Arhivelor şi deci
nu ar fi exclus ca el să constituie cea mai timpurie apariţie a culturii Glina
III în cîmpia munteană. În acest caz Căţelu-Nou ar putea reprezenta acea
fază iniţială a culturii Glina III: după care ar urma aşezarea de pe Dealul
Raportul săpăturilor de salvare de la Căţelu Nou, in volumul de faţă.
Materialul Glina III de la Căţelu Nou l-am putut vedea prin bunăvoinţa lui
Valeriu Leahu.
2) Materialul Glina III de pe Dealul Arhivelor l-am putut vedea prin bunăvoinţa
lui Gh. Cantacuzino şi S. Morintz.
1)
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Arhivelor, încadrîndu-se într-o fază timpurie a culturii Glina III, urmată
de cele două aspecte de la Roşu care s-ar încadra într-o etapă de mijloc a
culturii Glina III, contemporană cu aceia din nivelul II de la Ciurel.

"'
Fără îndoială că în momentul de faţă orice încercare de a stabili fazele
in evoluţia culturii Gl.ina III, trebuie să-şi păstreze caracterul de ipoteză.
Este drept că se vorbeşte de trei faze în conţinutul acestei culturi. In uitimult timp se preconizează un aspect Preglina, altul Protoglina, şi un orizont
timpuriu al culturii Glina III 1 ). Dar atît timp cît conţinutul acestor faze
este încă neclar, ele nu pot servi drept puncte de reper. De aceia se impune
pe de o parte, reconsiderarea întregului material ceramic care a fost încadrat pînă acum în faza Gumelniţa D 2 ) şi studierea lui în noile condiţii
determinate de descoperirea culturii Cernavoda din Dobrogea ; pe de altă
parte este absolut necesară cunoaşterea conţinutului culturii Cernavoda.
In felul acesta, se va putea desigur, clarifica procesul de formare a culturii
Glina III. In ce priveşte cunoaşterea fazelor de evoluţie a acestei culturi
spre culturile bronzului mijlociu, cercetările mai recente 3 ) din aşezarea
Glina III de la Glina şi acelea de pe dealul Ciurel atunci cînd vor fi publicate în întregime, vor aduce o temenică contribuţie prin preţioasele date
straUgrafice surprinse în cursul săpăturilor.

MARGARETA CONST ANTINIU
PANAIT 1. PANAIT

D. Berciu, "Contribuţii la problemele neoliticului în Romînia", p. 139.
Prof. 1. Nestor sublinia în 1950 : "Elementele clasate pînă acum sub denumirea de Gumelniţa D. vor trebui aşa dar, reanalizate, pentru a se vedea care din
ele reprezintă corespondentul fenomenului C din Moldova (adaosul unui element
răsăritean şnurceramic la trunchiul viguros al culturii Gumelniţa ... Nu mai este
nevoe, credem, să sublin:em importanţa elementelor C şi D pentru explicarea genezei
culturii Glina III - Schneckenberg ... ", 1. Nestor, Probleme noi în legătură cu neoliticul din R.P.R. SCIV, an. 1, (1950) vol. II, p. 218.
;1)
In anii 1947--48, prof. M. Petrescu-Dimbovita a reluat săpăturile in aşezarea
Glina III de la Glina, determinînd acolo, se pare, trei nivele de locuire surprinse stratigrafic, (material inedit).
1)
2)

334
https://biblioteca-digitala.ro

UOCEnEHHE 6POH3080f0 BEKA 8 POlliY
(KpaTKoe co.n.ep)l{aHHe)
JleTOM

1958

r.

CKHe pacKOOKH Ha
peKH ,llblM60BHUa.
Pa3pe3bi

III,

fJIHHa

s

KOJIJieKTHB My3eH

noceJieHHH

BbiHBHJIH

KOTopoM

OJI.HH

He

11cTopHH rop.

KYJibTYPhl
JIHWb

yJI.aJIOCb

III,

fJIHHa

cJioii

EyxapecTa

o6HT3HHH,

pa3JIH4HTb

npoH3BeJI

pacnoJIO)KeHHOM
a

OTJteJibHbiX

HMeHHO

Ha

apxeoJiorH4e-

npasoM

HOCHTeJieiî

ropH30HTOB

6epery

KYJibTYPbi

o6HTaHHH.

CocTOH-

W.HÎÎ fJI<lBHblM o6pa30M 113 fJIHHHHblX 4epeOKOB apxeOJIOrH4CCKHÎÎ M<l repHaJI 6biJI pa36pocaH
B KYJibTYPHOM CJioe HJIH a He6oJibWHX npoJtOBOJibCTBeHHbiX HMax;
B JI.BYX

6oJiblllHX

C'O,ll.ep)I{3HHe,

HMax

aBTOpbl

A

H

B.

C4HT<liOT

Y4HTbiBaH

HX

pa3Mepbi

43CTbiO

9THX

ycTpOÎÎCTBa

HM,

JI.BYX

60Jibwe scero ero 6biJIO

cnoco6

HX

HanoJIHeHH51

H

3eMJIHHOK.

HapHJtY C HeCKOJibKHMH KpeMHeBbiMH H KOCTfiHb!MII opyJtHHMH H<lÎÎJteHbl MHOfOl!HCJieH
Hble 06JIOMKH fJIHHHHblX UCJI.HJIOK, npHCJIHU,
HbTX,

yKa3biB<liOW.HX
HeoJI.HHaKOBbiÎÎ

H

B, 3acrasJIHeT

Ha

nacTywecKHiî

o6JIHK

a

o6pa3

KepaMH4ecKoro

asTopoa .uonycTHTb

T3K)I{e 60Jibll10e KOJIH4eCTBO KOCTeÎÎ )I{HBOT-

)I{H3HH

o6HTaTeJieH

MaTepHaJia,

xpoHoJiorwieCKYIO

Powy.

o6Hapy)l{eHHoro

B

noCJie.uosaTeJibHOCTb

3eMJIHHKax
5IM,

a

He

A
Hx

O.UHOBpeMeHHOe HCOOJib30B3HHe. ll03TOMY Bb!CKCl3bJBaeTCH npe.UOOJIO)KCHHe O cyw.eCTBOBClHHH
JtByx

A

H

ropH30HTOB
B,

o6HTaHHH

KYJibTYPhl

fJIHHa

OTO)I{,UeCTBJieHHb!X THOOJIOfHtieCKH,

HO

III,
He

KoTopbie

EJtHHCTBeHHbiÎÎ rJIHHHHbiH 4epenoK, HaiîJteHHbiÎÎ s
KepaMHKH

C BepOB04Hb!M

Pa3pa6oTaB
HMH B

OTHOCHTeJibHYIO

06HT3HHH HOCHTeJieÎÎ KYJibTYPhl
B,

ycTaHOBJieHHOH

ueKa

a TpaHcHJibBaHHH.

.UBYM

51MaM

Porny, CBHJteTeJibCTayeT o

HaJIH4HH

OpHaMeHTOM.
XpOHOJiurHIO

o6eHX

OTHOCHTCH K nepBOMY ropH30HTY 06HT3HHH, a

6epr

cooTseTCTBYIOT

CTpaTHrpaqmtJeCKH.

fJIHHa

llpoKCOM

III.

HM,
HMa

ClBTOpbl CKJIOHHbl

A

ClJHT3Tb,

4TO

K 6oJiee 003JtHeMy ropH30HTY

Bep05ITHO, o6e HMbl BOCXO.UHT K cpa3e lliHeKeH-

OTHOCHTeJibHO

o6JIHKa

nepsoii

KYJibTYPhl

6poHJoBoro

n

Puc. 1 AaH paCKOnot~ 8 Potuy
Puc. 2 - Poe 1/, eocT0 1tHaJl cTeHa
Puc. 3 CKpe6oK u Jze3BUe nu.llbt U3 KpeMHfl
Puc. 4 - Pa36UTbtU Z.llUHflHbtu cocya u3 JlMbt A
Puc. 5 l.JepenoK KepaMuKu c tuHypo6btM opHaMeHTOM
Puc. 6 l.JacTurtHafl pecmepal{ttfl cocy8oe 8oMatuHezo o6uxoaa U3 JlMbt A
TAE.n 11 Il, A 1 - KocTflHbte u Z.llUHflHbte npe8MeTbt, Hau8eHHbte e flMbtX A u
TAE.n H ll,A 11 - fl pocptt.llu cocyaoe tt3 JlMbt A
TAE.HHll,A III - flpocpu.llu cocyaoe u3 flMbt A
TAE.n H Il, A IV - l.J epenKu Z.llUHflHbtX cocyaoe c py~tKaMu

B

335

https://biblioteca-digitala.ro

TAEJ/11/JA V - FAUHflHbte cocqobt u 'lepenKu.
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UN ETABLISSEMENT GLINA III A

ROŞU

Au cours de l'annee 1958, le Musee d'histoire de Bucarest a entrepris des
fouilles archeologiques de sauvetage dans un etablissement Glina III situe dans le
village de Roşu, sur la rive droite de la Dîmboviţa.
Les sections pratiquees ont permis d'irentifier une seule couche d'habitation,
appartenant a la civilisation de Glina III, sans qu'il fut possible d'y relever des
niveaux d'habitation distincts. Le materiei archeologique, consistant essentiellement
en fragments ceramiques, a ete trouve soit eparpille dans la couche de culture, soit
dans de petites fosses menageres, mais surtout dans deux grandes fosses, A et B,
que les auteurs, s'appuyant sur les dimensions de celles-ci, la maniere dont elles
ont ete remplies et la nature de leur inventaire, considerent comme les annexes de
deux huttes.
Outre quelques outils en silex et en os, la fouille a fourni un grand nombre de
fragments de passoires en terre cuite, de fusaioles, ainsi qu'une recolte considerable
d'os d'animaux, etablissant le caractere pastoral des habitants de la station de Roşu.
Les differences que presente la ceramique des huttes A et B indiquent que
celles-ci n'ont pas ete habitees simultanement, mais successivement ; cette constatation indique l'existence de deux niveaux d'habitation, correspondant aux fosses
A et B, niveaux constates typologiquement sinon stratigraphiquement.
Un fragment ceramique unique de son espece, trouve dans la couche de culture,
etablit l'existence de la ceramique a decor en cordon.
Quant a la chronologie relative des deux fosses, les auteurs estiment que la
fosse B appartiendrait a un premier niveau d'habitation et la fosse A a un niveau
plus avance de la civilisation de Glina III, les deux fosses paraissant appartenir
plut6t a la phase B Schneckenberg, etablie par Prox.

Legendes des figures
Plan des fouilles de Roşu.
Paroi est de la section II.
Racloir et lame-scie en silex.
Fragment de vase en terre glaise de la fosse A.
Fragment ceramique a decor en torsade.
Reconstitution partielle d'un vase d'usage domestique de la fosse A.
I - Objets en terre glaise et en os decouverts dans les fosses
A et B.
Planche
II
Coupes de vases de la fosse A.
Planchc III - Coupes de vases de la fosse A.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Planche
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Planche IV Planche
V Planche VI Planche VII Planche VIII Planche IX Planche
Planche
Planche
Planche
Planche
Planche

X
XI
XII
XIII
XIV
XV

-

Fragments de vases en terre gZaise a anses.
Vase et fragments de vase en terre gZaise.
Vases en terre gZaise des fosses A et B.
Vase et fragments ceramiques de Roşu.
Fragments de vases en terre gZaise de la fosse A.
Details du decor exterieur de vases en terre glaise de la
fosse A.
Proeminences et anses de vases.
Proeminences et anses de vases.
Fragments de ceramique decoree de la fosse A.
Fragments de ceramique decoree de la fosse A.
Vases en terre glaise de la fosse B.
Vases en terre glaise de la categorie ceramique fine de la
fosse B.
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O NOUA FAZA IN EVOLUŢIA CULTURII TEl:
FAZA FUNDENII DOAMNEI*)
Descoperită

de multă vreme pe teritoriul ţării noastre şi studiată în
deosebi de I. Nestor 1 ), D. V. Rosetti 2 ) şi Dorin Popescu 3 ), cultura Tei
rămîne totuşi pentru arheologia epocii bronzului din R.P.R. a.c;;a cum
s-9- subliniat şi în "Istoria Romîniei" - o cultură "încă puţin cunoscută
şi" studiată". În deosebi nu sînt surprinse, cu claritatea şi precizia necesare,
pe de o parte procesul de formare a culturii Tei, iar pe de altă parte
perioada ei de sfîrşit.
În legătură cu această din urmă problemă a evoluţiei culturii Tei,
descoperirile făcute la Fundenii Doamnei, în 1957 şi 1958 4 ) aduc la lumină
materiale şi date de natură să întregească, măcar în parte, cunoştinţele
dobîndi te pînă acum.
Staţiunea Fundenii Doamnei se află situată la periferia estică a oraşului Bucureşti, pe teritoriul raionului 23 August, în imediata vecinătate a
lacului Fundeni, pe un platou - martor din terasa înaltă stingă a riului
Colentina. Cu prilejul cercetărilor arheologice efectuate acolo au fost
descoperite, împreună cu resturi de aşezări vechi neolitice, tîrziu hallstat*) Această comunicare a fost redactată în 1958. Atunci, avînd în vedere analogiile dintre aspectul cultural de la Fundenii Doamnei ş,i cultura Noa şi ţinînd seamă
de faptul că aceasta din urmă era, la data aceea, atribuită începutului primei epoci
a ~ierului am datat materialele pe care le prezentam în Hallstattul timpuriu.
Comunicarea, cu titlul ei din 1958, "Ceramica hallstattiană de la Fundenii Doamnei"
a fost citată în "Materiale şi cercetări arheologice", VI, la p. 763. Ulterior - şi comunicarea redactată în forma de faţă întrevede - am revenit asupra încadrării,
acum afirmînd că materialele de la Fundenii Doamnei datează de la sfîrşitul epocii
bronzului. Această revenire se datoreşte ajutorului primit din partea tov. D. Berciu,
de la Institutul de arheologie al Acad. R.P.R., care, în 1959, ne-a atras atenţia că
descoperirile de la Fundenii Doamnei au analogii multiple cu materialele (atunci
in~dite) de factură Verbicioara tîrzie, descoperite în nivelul II de la Vlădeşti şi că
astfel şi materialele de la Fundenii Doamnei trebuie datate la sfîrşitul epocii bronzului.
Este de menţionat faptul că în "Istoria Romîniei·', voi. I (pp. 113-114) cultura Noa
este :;;i ea acum plasată la sfîrşitul epocii bronzului.
1) I. Nestor, "Der Stand der Vorgesichtsvorschung in Rumănien", in 22 BerRGK,
1933, p. 101 şi urm.
2 ) D. V. Rosetti, "Civilizaţia tip Bucureşti, Die Bukarester Kultur", Buc., 1936.
:l) Dorin Popescu, "Die Friihe und mittlere Bronzezeit in Siebenbiirgen", Buc.
1944, pp. 80-88.
") Săpăturile de la Fundenii Doamnei au fost efectuate de un colectiv de la
Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, sub coduccrea lui Vlad Zirra.
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tiene, din sec. IV e.n., sec. VI-VII e.n. şi din vremea de sfîrşit a feudalismului (sec. XVII-XVIII) şi resturile unei locuiri de la sfirşitul epocii
bronzului 1 ). Această din urmă locuire a corespuns unei depuneri destul
de uniforme, situată la baza unui strat de pămînt cenuşiu închis, ea
suprapunînd pe alocuri şi chiar întretăind depunerea veche neolitică, la
rîndu-i fiind G.e asemeni suprapusă şi deranjată de locuirile ulterioare.
În zonele cercetate, singurele complexe care au putut fi precizate au
fost doar resturile a patru locuinţe, precum şi un număr restrîns de gropi.
Locuinţele sînt colibe de suprafaţă, construite din pari, nuiele şi
chirpici. Forma şi dimensiunile lor nu au putut fi cunoscute, deoarece
starea lor de conservare a fost în toate cazurile rea. Colibele aveau în interior, într-unul din colţuri, vetre deschise de formă rotundă sau ovală.
Cele şase gropi menajere constatate pe parcursul depunerii de la sfîrşitul epocii bronzului, porneau toate de la baza stratului de humus antic,
erau în formă de puţ şi aveau adîncimea de 0,60 m pînă la 1 metru.
Atît în locuinţe cît şi în gropi, precum ~i în întreaga depunere arheologică de la sfîrşitul epocii bronzUlui, au fost recoltate percutoare, aşchii
şi fragmente de lame de silex ; o măciucă perforată de piatră, fragmentară,
jumătatea unei alte unelte de piatră (topor, ciocan ?), cu ceafa rotunjită
şi gaură de înmănuşare transversală, fusaiole de lut cu forma tronconieă
sau bitronconică, greutăţi pentru războiul de ţesut sau pentru plase de
pescuit, fragmente de bronz şi un ac de cusut întreg, etc. Toate aceste
obiecte, avînd un caracter comun şi mai răspîndit în timp, nu pot fi utilizate pentru o încadrare culturală şi cronologică a materialelor pe care le
prezentăm ; pentru aceasta ne vom servi de omoplaţii de vită cu capetele
crestate şi de ceramică.
Uneltele lucrate din omoplaţi de vită avînd capetele crestate sînt socotite că au avut funcţiunea de piepteni pentru ornamentarea ceramicii sau,
poate, pe aceea de bătut firele la războiul de ţesut 2 ). Pe teritoriul ţării
noastre, omoplaţii cresta ţi au fost constataţi în aşezările culturii Noa, de la
sfîrşitul epocii bronzului 3), iar pe teritoriul R.S.S. Moldovenească în aşe
zările de tip "zolniki", care datează din aceeaşi vreme 4 ). Prezenţa repetată
a acestor unelte şi în aşezarea de la Fundenii Doamnei 5) îngăduie concluzia că ea trebuie datată tot în perioada de sfîrşit a epocii bronzului. Către
o atare încheiere conduce şi analiza materialelor ceramice.
Vlad Zirra, "Săpăturile arheologice de la Fundenii Doamnei", "Materiale şi
arheologice", VI, ed. Acad. R.P.R., 1959, pp. 762-763.
2 ) M. Petrescu-Dîmboviţa, "Contribuţii la problema sfîrşitului epocii bronzului
şi începutul primei epoci a fierului în Moldova", S.C.I.V., IV, 3-4, 1953, p. 455.
3) Asemenea obiecte s-au descoperit la Truşeşti Movila Şesul Jijiei (M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 455 şi "Materiale şi cercetări arheologice", III, ed. Acad.
R.P.R, Buc., 1957, p. 208 şi fig. 7.'1 de la pag. următoare) ; la Rusenii Noi
(M. Petrescu-Dîmboviţa, idem, ibidem) ; Valea Lupului, ("Materiale", III, p. 169
şi fig. 7/6-7 de la pagina următoare) ; Larga Jijia ("S.C.I.V.', III, 1952, p. 53, fig. 10),
la Andrieşeni (,,Materiale", V, p. 332 cu fig. 5 şi "Materiale", V., pag. 121, fig. 5,9,
de la pag. următoare) ; Cavadineşti ("Materiale", VI, p. 456, fig. 2 5) şi Nicoleni
("Materiale", VII, p. 177 şi fig. 12/3 de la pag. urm.).
1)

cercetări

4) 1\..Y. McJIIOKOB<t, "DaMHTIIHI<H CI<pHcl)CKoro JiococrenHoro cpC,1.H~ro nonHccrpoBL>H",
în ,,MarepHaJibi H HCCJIC.LI.OBaHHH no apxco.riOri1II C.C.C.P.", G4, p. 10, f1g. l/15:-16.

'') Unul din omoplaţii crestaţi de la Fundenii Doamnei este reprodus m raportul
preliminar de săpături din 1957, V. Z!rra, op. cit. p. 762.
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Olăria descoperită la Fundenii Doamnei în locuinţe, gropi şi în
depunerea arheologică corespunzătoare lor - poate fi în1părţită, după
modul în care a fost lucrată pasta vaselor şi după formele acestora în trei
categorii : vase mari de provizii, cu pereţii groşi ; vase de dimensiuni
mijlocii cu pereţii relativ subţiri şi vase de dimensiuni miei cu pereţi
subţiri.

Pasta vaselor din prima categorie a utilizat ca degresant în cantităţi
apreciabile, cioburi şi pietriş cu bobul destul de mare, din care cauză, în
spărtură, pereţii au aspect zgrunţuros. Arderea a fost în multe cazuri incompletă şi atunci pereţii au interiorul negru sau cenuşiu-negru, stratele
superficiale fiind cel mai adesea de culoare cărămizie. Cînd însă arderea a
fost uniformă, atît interiorul cît şi exteriorul sînt de aceeaşi culoare. Din
punctul de vedere al tratării suprafeţei pot fi deosebite, în categoria vaselor mari, două grupe : cele cu exteriorul netezit, uneori destul de bine, iar
alteori chiar lustruit şi altele la care suprafaţa exterioară a fost neglijent
tratată.

Din categoria vaselor mari au putut fi reconstituite următoarele
forme:
1. Vas cu pereţii pîntecelui arcuiţi în exterior iar spre fund uşor concavi. În exterior, pe umăr, sînt dispuse simetric patru apucători - aripioare, de formă rectangulară (fig. I, 1).
2. Fragment dintr-un vas mare cu pereţii groşi, cu partea superioară
a pîntecelui puternic arcuită, cu gîtul scund şi buza răsfrîntă, teşită şi
crestată în exterior (fig. I, 2).
3. Fragmente de vase mari, cu pereţii părţii superioare foarte puţin
arcuiţi (fig. II, 2, 3).
4. Fragment de vas cu pereţii părţii superioare drepţi, traşi în interior mai spre fund. Umerii drepţi, făcînd corp comun cu buza dreaptă. O
toartă verticală, masivă, porneşte de pe partea superioară a recipientului
coborînd pe pîntece (fig. III, 1).
5. Vase fragmentare de tipul urnei tronconice, cu buza teşită orizontal
(fig. I/3 ; III, 2).
6. Fragment de vas cu pîntecele uşor arcuit, cu umărul şi buza puţin
plecate spre interior (fig. II, 1).
Fundurile recipientelor din această categorie sînt masive şi groase ;
uneori, spre fund, pereţii vaselor apar concavi.
Cu excepţia unui singur caz, torţi propriu zise lipsesc la vasele mari
de provizie ; sînt însă frecvente proeminenţele - apucători, care adesea
au o formă semiovală sau aproape rectangulară ori triunghiulară.
Vasele mari cu pereţii groşi au fost ornamentate în genere cu brîuri
în relief, aplicate sau organice, alveolate sau crestate. Motivele ornamentale redate de distribuţia brîurilor pe suprafaţa recipientelor alcătuiesc
benzi orizontale, în val sau în zig-zag.
Pasta vaselor celei de a doua categorii ceramice a fost în genere bine
lucrată, bine frămîntată, din care cauză, în spărtură, pereţii recipientelor
prezintă o structură destul de omogenă şi de compactă. Ca degresanţi s-au
utilizat cioburi pisate dar şi pietricele mărunt sfărîmate. Arderea a fost
bună. Sînt fragmente de vase care intenţionat au fost arse variat, încît
suprafeţele interioare şi exterioare ale redpientelor sînt cînd cenuşii pe
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Fig. 1. Vase fragmentare de lut, lucrate din
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pastă grosolană.

o parte şi negre pe cealaltă, cînd cărărnizii pe ambele feţe, cînd negre în
interior şi cărămizii în exterior. Vasele celei de a doua categorii au fost
adesea netezite în exterior, suprafaţa lor rămînînd totuşi aspră la pipăit.
Se întîlnesc de asemeni şi exemplare la care s-a utilizat lustruirea. Printre

~

~

<:::::
1

i
- .f- --

1
1

_j
Fig. II. Fragmente de vase lucrate din

pastă grosolană.

fragmentele de vase de dimensiuni mijlocii există şi unele lucrate dintr-o
pastă mai puţin omogenă, mai inegal frămîntată şi utilizînd ca degresant
pietriş mai grosolan sfărîmat. Suprafeţele acestor reeipiente au fost neglijent tratate.
Din repertoriul formelor celei de a doua categorii ceram1ce enumărăm:
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Fig. III. Fragmente ceramice de la Fundenii Doamnei.
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1. Fragmente de vase bitronconiee, unele cu buza

uşor răsfrîntă

în
afară (fig. IV, 2 --4), altele cu buza dreaptă, mai înaltă (fig. IV, 5-6) sau
mai scundă (fig. IV, 7, 12), cîteodată rotunjită (fig. IV, 6), uneori plată
(fig. IV, 9), iar alteori puţin îngroşată în exterior (fig. IV, 10). La vasele
bitronconice, cîteodată buza se desprinde lin din peretele vasului (fig. IV,
1, 8, 9, 11), alteori însă recurgîndu-se la o demarcare a ei faţă de restul
recipientului, printr-o incizie dispusă în exterior (fig. IV, 2, 4, 5-7, 12).
2. Fragmente de vase bitronconice, cu gîtul plecat spre interior şi
cu buza evazată (fig. V, 2).
3. Fragment de vas cu pîntecele puţin reliefat, cu gîtul şi buza drepte,
buza fiind îngroşată în exterior (fig. V, 4).
4. Vas fragmentar, cu pereţii puternic arcuiţi în zona pîntecelui şi
uşor concavi spre fund. Două torţi supraînălţate, cu proeminenţe, triunghiulare în secţiune, se desprind din buză şi coboară pe partea superioară
a pîntecelui (fig. VI, 1).
5. Fragmente de vase cu pereţii pîntecelui puternic arcuiţi şi cu gît
plecat spre interior. Torţi verticale, mai înguste sau mai late, triunghiulare sau planconvexe în secţiune, sînt aplicate pe umeri (fig. V, 3, 5).
6. Fragment de vas cu pîntecele puternic arcuit, cu umărul şi gîtul
plecate spre interior. Două (?) torţi cu secţiunea ovală, cu cap€tele alungite coborau pe pîntece (fig. VII, 5).
7. Vas fragmentar, cu pîntecele globular şi cu gîtul drept. Două
torţi (?) se desprindeau din buză şi coborau pe pîntec~, în zona de maximă
lărgire a acestuia (fig. VII, 3).
8. Fragment de vas cu pîntecele puţin arcuit, cu gîtul relativ înalt
şi buza uşor evazată. Torţile (?) erau lenticulare în secţiune, porneau
probabil din buză şi coborau pe pîntece (fig. VII, 1).
9. Fragmente de vase tronconice cu pereţii pîntecelui puţin arcuiţi
(fig. VIII, 1).
10. Fragmente de vase cu pîntecele arcuit, cu marginea înaltă, dreaptă
(fig. IX, 2), sau evazată (fig. IX, 4).
11. Fragment de vas cu pîntecele uşor arcuit, cu umărul puţin plecat
spre interior şi cu gîtul înalt, terminat cu o buză teşită orizontal. O toartă
ovală în secţiune era prinsă sub buză şi cobora pe pîntece (fig. VIII, 2).
12. Fragmente de vase cu corpul bombat şi gît cilindric, relativ înalt.
Torţi supraînălţate, triunghiulare în secţiune, cu creste, se desprindeau
din buză şi coborau în zona superioară a pîntecelui (fig. IX, 1 şi 3).
13. Străchini cu profil conic, cu buza dreaptă, mai înaltă sau mai
scundă (fig. X, 1, 4) ori cu buza arcuită spre interior (fig. X, 2). Două fraglnente de străchini au torţi - la un fragment toarta fiind aplicată pe
marginea exterioară a vasului (fig. X, 1), probabil cu rol decorativ, la
celălalt fragment, o toartă propriu zisă înălţîndu-se oblic deasupra buzei
(fig. X, 3).
Fundurile vaselor celei de a doua categorii ceramice sînt uneori drepte
alteori cu baza puţin profilată (fig. X, 5-8).
Torţile, cu secţiunea ovală şi triunghiulară, sau formate din bandă
mai lată ori mai îngustă, cu secţiunea rectangulară, aveau deschiderea
ovală sau rotundă (fig. XI, 1-5). Uneori torţile erau prevăzute cu proeminenţe sau creste. Este de menţionat, de asemeni, o toartă formată din
bandă cu secţiunea plan-convexă, care se termina printr-un semicerc cu

345
https://biblioteca-digitala.ro

adîncit (fig. XI, 7, 7 a) şi o toartă cu profilul unghiular, cu
oblic faţă de peretele recipientului, bra.ţul
inferior fiind arcuit (fig. XI, 6).
Ornamentarea vaselor de dimensiuni mijlocii s-a făcut prin inc1z1e
simplă sau cu împunsături, cu caneluri sau cu adîncituri circulare sau

cîmpul

uşor

braţul superior orizontal -

"
Fig. IV. Profile de vase bitronconice din faza Fundenii Doamnei a culturii Tei
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Fig. V. Fragmente de vase decorate cu caneluri.
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ovale şi_ mai rar prin brîuri aplicate. Motivele decorative constau din
benzi orizontale, dreptunghiuri, triunghiuri, şiruri de adîncituri ovale sau
circulare, acestea fiind cîteodată dispuse unele în combinaţie cu altele.
Vasele încadrate în cea de a treia categorie ceramică de la Fundenii
Doamnei au fo-st lucrate dintr-o pastă foarte bine frămîntată şi conţinînd

-·-=-

==

1

'--------------Fig. VI. Vas din faza Fundenii Doamnei a culturii Tei
(1) şi din faza Fundeni a aceleiaşi culturi (2).

materii degresante foarte fine, astfel încît, în spărtură pereţii recipientelor de dimensiuni mici au o structură deosebit de omogenă şi de compactă. Arderea a fost bine făcută, suprafeţele interioare şi exterioare
avînd de obicei culoarea cenuşie sau cenuşie-neagră. Sînt şi cîteva exemplare de vase mici la care se observă că s-a dat o mai mică atenţie pregătirii pastei ; aceasta este mai puţin compactă iar materiile degresante
348
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mai puţin fine, exteriorul recipientelor fiind netezit dar destul de neglijent.
Din această categorie pot fi precizate următoarele forme :
1. Vas tronconic cu buza ascuţită (fig. XII, 1).
2. Fragment de vas cu pîntecele puţin arcuit, cu umărul înalt, terminat cu o buză dreaptă, teşită orizontal (fig. XII, 3) .
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Fig. VII.

Ceramică ornamentată descoperită

la Fundenii Doamnei.

3. Fragment de castron în formă de cupă (?) (fig. XII, 2).
4. Fragment de vas cu pîntece arcuit, cu gîtul şi buza trase spre
interior (fig. XII, 5).
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Fig. VIII. Fragmente de vase din faza Fundenii Doamnei a cultuni Tei
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6. Fragment de vas cu pîntece puţin arcuit, cu gîtul înalt şi drept,
terminat cu o buză îngroşată în exterior (fig. XII, 6).
5. Fragment de vas cu pereţii pîntecelui profilaţi convex, cu buza
subţire şi ascuţită, sub care, în exterior, se află un brîu organic, alveolat
(fig. XII, 4).
7. Vas fragmentar, cu corp tronconic arcuit, cu fundul îngust şi cu
buza trasă arcuit spre interior (fig. XII, 7).

Fig. IX. Fragmente de vase cu torţi supraînălţate, prevăzute cu proeminente şi creste,
(1,3) : probile de vase (2,4).
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8. Ceşti. Unele exemplare aveau corpul caliciform (fig. XIII, 4) ; altele
aveau pîntecele arcuit şi gîtul cilindric, înalt (fig. XIII, 2). Torţile erau
uşor sup:raînălţate, ovale în secţiune şi se desprindeau din buza recipientelor, coborînd pe partea superioară a pîntecelui.
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(1-4) şi de funduri de vase (5-8)
din faza Fundenii Doamnei.

Fig. X. Fragmente de

străchini
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Fig. XI.

23 -

Torţi

de vase descoperite la Fundenii Doamnei.

c. 2!!53
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fină.

Faza Fundenii Doamnei

Din categoria vaselor mici trebuie menţionată şi o toartă fragmentară
de tipul ansa cornuta, ornamentată cu linii incizate 1 superficiale
(fig. XIII, 5).
Vasele celei de a treia categorii ceramice au fost decorate cu incizii,
adîncituri oval-ascuţite şi cu brîuri alveolare, motivele ornamentale constînd din benzi, şiruri de adîncituri ovale, triunghiuri haşurate etc.
1-

1
('...

1

lJ)

()

.G

1
-_j
~
----

L

1

)
!

----L
a

,,,_- - f -

i

i

_.. '

1

'

''

1

1
1

~li

~-

Fig. X J li.

Ceşti fragmentare şi fragment de toartă,
descoperite la Fundenii Doamnei.
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Din această înşiruire a principalelor fragmente ceramice de la Fundenii
Doamnei, rezultă că repertoriul formelor cuprinde o varietate mare de
vase. Este însă de precizat că predomină vasele de dimensiuni mijlocii,
bitronconice şi cele înrudite cu acestea - recipientele cu pîntecele puternic arcuit.
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Fig. XIV. Ceramică ornamentată din faza Fundenii Doamnei
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În genere, indiferent de categoria din care au făcut parte, vasele descoperite la Fundenii Doamnei în nivelul de locuire de la sfîrşitul epocii
bronzului au fost, de cele mai multe ori, ornamentate. Procedeiele decorative utilizate au fost următoarele :
Incizia -fie îngustă, mai adîncită dar uneori şi superficială, realizată
cu un instrument ascuţit ; fie largă, avînd aspectul unei şănţuiri, executată
cu un instrument cu capătul bont.
Împunsăturile succesive, executate cu un instrument ascuţit. Această
tehnică de ornamentare este uneori utilizată singură ; alteori împunsăturile
succesive brăzdează liniile incizate.
Adînciturile circulare sau ovale, mai pronunţate sau mai superficiale,
făcute prin imprimarea în pasta moale a vaselor, a unui instrument cu
capătul oval sau rotund.
Impresiunile ovale sau triunghiulare realizate cu un instrument cu
capătul bont. Într-un caz, impresiunile sînt prevăzute cu o margine semiovală, provenită prin împingerea pastei, iar pe fundul impresiunii se
observă o adîncitură (fig. XVI, 6).
Imprimarea în pasta moale a vasului a unui instrument tăios, cu
vîrful relativ gros, rectangular în secţiune, cu ajutorul căruia se realizau
impresiuni rectangulare.
Excizia, care apare însă grosolan executată, ocupă în sistemul de
ornamentare a ceramicii de la Fundenii Doamnei un loc cu totul redus.
Canelarea apare şi ea destul de rar. Dintre fragmentele de vase care
folosesc acest decor, în unele cazuri canelura este relativ îngustă iar în
altele mai lată. De asemeni, pe unele vase apare o canelură superficială,
pe altele aceasta fiind mai adîncită. Pragurile dintre cane:luri sînt in
genere bine reliefate dar line.
Ornamentarea în relief a fost larg utilizată, mai ales la vasele mari
din pastă poroasă, fiind însă întîlnită şi pe vasele aparţinînd celorlalte
categorii. Cel mai des s-au întrebuinţat ornamentele aplicate, acestea
constînd din brîuri. şi proeminenţe. Sînt însă şi cazuri cînd decO!IUl a
fost tras din pasta încă moale a vasului.
Motivele decorative utilizate în ornamentarea vaselor de la Fundenii
Doamnei sînt următoarele :
Triunghiurile, cu forme alungite (fig. XIV, 1-2), sau cu bazele mai
late, unite între ele (fig. XIV, 4), sau pornind dintr-o bandă la care una
din laturi se transformă în triunghiuri (fig. VII, 5, fig. XIV, 6). Au fost
realizate prin incizie. Uneori sînt umplute cu linii incizate dispuse în reţea
(fig. VII, 5), ori cu linii incizate orizontale (fig. XII, 3) sau oblice (fig.
XIV, 4), ori umplute cu linii şi frînturi de linii incizate, dispuse de-a lungul
triunghiului (fig. XIV, 2), sau umplute cu împunsături realizate cu un
instrument ascuţit (fig. XIV, 5), ori cu un instrument cu vîrful mai gros
(fig. XIV, 1, 6). În cazurile în care triunghiurile au fost excizate, cîmpul
excis a fost brăzdat în interior cu incizii (fig. XIV, 7).
Banda desfăşurată, realizată fie dintr-o singură linie, fie din dou8
sau mai multe linii dispuse orizontal, constituie în unele cazuri singurul
ornament, dar cel mai adesea este asociată cu triunghiuri (fig. XVI, 1)
sau cu impresiuni ovale mici şi cu bastonaşe. De asemeni, tot în band<:l.
desfăşurată sînt aplicate brîurile alveolare sau cele brăzdate de adîneituri
oblice.
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Liniile în- zig-zag sînt de asemeni întîlnite printre motivele decorative
ale ceramicii de la Fundenii Doamnei şi sînt. realizate, în două cazuri prin
incizie, într-un al treilea caz dintr-un brîu alveolat. In toate aceste cazuri,
linia în zig-zag nu apare singură, ci este asociată fie cu linii orizontale
şi triunghiuri (fig. XVI, 1), fie cu linii orizontale inciziate, (fig. XIV, 3),
fie cu un brîu dispus orizontal (fig. II, 1).
Şiruri de mici adîncituri circulare sau ovale, sau ovale alungite, cu
capetele ascuţite, ori de impresiuni fie ovale, fie triunghiulare, ori de
bastonaşe incizate dispuse vertical sau oblic (fig. XV, 8 ; fig. XVI, 2-8 ;
fig. XIV, 9). În trei cazuri, motivul şiruri de mici adîncituri rotunde sau
ovale apare asociat cu alte ornamente (fig. VII, 5 ; fig. XV, 2 ; VII, 1) ;
în rest însă constituie un ornament independent.
Cercuri realizate prin incizie, cu cîmpul umplut de alte linii incizate,
astfel dispuse încît sugerează motivul "roată cu spiţe" (fig. XV, 2).
Cercuri sau ovale concentrice, realizate prin incizi'2' cu împunsături,
avînd cîmpul haşurat cu linii şi frînturi de linii obţinute în aceeaşi tehnică (fig. XV, 1).
Un alt motiv decorativ este cel arătat la fig. XV, 5, reprezentînd o
friză orizontală umplută cu ovale alungite, cu capetele ascuţite şi unite
între ele, dispuse în partea inferioară, şi cu motive spiralice în partea
superioară spaţiile dintre aceste motive fiind umplute cu linii şi
"puncte". Intregul ornament a fost realizat prin incizii şi împunsături cu
un instrument bon t.
De asemeni, repertoriul motivelor decorative întîlnite pe vasele de
la Fundenii Doamnei mai cunoaşte dreptunghiurile concentrice cu laturile realizate din bandă lată, umplută cu linii incizate dispuse în reţea motivul acesta fiind asociat cu şiruri de mici adîncituri circulare şi cu
banda la care una din laturi se transformă în triunghiuri (fig. VII, 5) ;
semiovale cu cîmpul umplut de împunsături, mativul fiind asociat cu
alte linii oblice incizate (fig. XV, 4) ; ornamente în val (fig. I, 3), linii
incizate şi cu împunsături, încrucişate în formă de "X" şi cu spaţiile
unghiurilor formate umplute cu alte linii unghiulare (fig. XV, 7) ; zone
de linii (obţinute prin incizie largă cu împunsături), dintre care unele
sînt dispuse paralel, altele întîlnindu-se şi formînd unghiuri alăturate
(fig. XV, 3) etc.
Deşi la Fundenii Doamnei au fost descoperite numai fragmente de
vase ornamentate, se poate totuşi constata că, în genere, decorul a fost
dispus pe pîntecele recipientelor iar uneori şi pe buza acestora. Oricum
nu există în ceramica prezentată aici nici un fund de vas ornamentat, tot
aşa cum nu există nici vreun caz în care pereţii dinspre fund ai vaselor
să fi fost şi ei decoraţi. In fine, este de subliniat şi faptul că dintr-un
număr relativ mare de torţi, ornamentată a fost doar una singură.
Cum s-a mai amintit - pentru încadrarea cronologică şi culturală
a materialelor arheologice descoperite la Fundenii Doamnei, studierea
olăriei constituie un instrument de lucru util, deoarece numai astfel vor
putea fi obţinute pentru acest aspect cultural o legătură genetică şi o
situare a lui in timp.
O primă observ-aţie ce trebuie făcută asupra materialelor de la Fundenii Doamnei este aceea că ele vădesc o puternică legătură cu ceramica
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culturii Tei din epoca bronzului, legătură ce poate fi surprinsă atît în
formele va<:;elor, cît şi în ornamentarea lor.
Cu privire la formele recipientelor, se poate constata cun1 unele din
tipurile de vase descoperite la Fundenii Doamnei îşi găsesc apropieri
clare, vădite în cultura Tei. Astfel, ceaşca cu pîntecele arcuit, cu gît înalt,

1

6
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Fig. XVII.

din fazele "Fundeni"
ale culturii Tei.

Ceramică ornamentată

şi

"La stejar"
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cilindric şi cu toarta din bandă cu secţiunea ovală ; ceaşca cu corpul caliciform şi cu toarta ovală în secţiune ; vasele bitronconice, cu gîtul plecat
spre interior şi cu buza puţin evazată ; vasul cu pîntecele arcuit, cu buz;I
răsfrîntă în interior şi cu torţi supraînălţate, cu proeminenţe ; vasele
bitronconice cu buza uşor trasă în afară etc. - toate acestea îşi găsesc
apropieri în forme de vase analoge din inventarul culturii Tei : (compară
figurile XIII, 2 cu XVIII, 2 ; XIII, 4 cu XVIII, 6 ; V, 2 cu XVIII, 5 ;
VI, 1 cu VI, 2 ; XV, 8 cu XVIII, 4 ; XIV, 6 cu XVIII, 3 etc., primele
reproducind forme de vase descoperite la Fundenii Doamnei, celelalte
reprezentînd vase caracteristice culturii Tei).
În privinţa tehnicii de ornamentare şi a motivdor decorative este de
observat că tehnica inciziei sau inciziei cu împunsături, specifică culturii
Tei, este frecvent utilizată şi pe olăria de la Fundenii Doamnei (compară
fig. XIV, 2 cu figura XVII, 8 ; XV, 5 cu XVII, 12, primele reprezentînd
ceramică de la Fundenii Doamnei, celelalte reprezentînd fragmente ceramice Tei) ; că impresiunile oval-alungite şi ascuţite, ori cele triunghiulare,
constatate pe unele fragmente de vase de la Fundenii Doamnei sînt şi
ele întîlnite în ornamentica culturii Tei (vezi fig. XVI, 2 repi"ezentînd
fragmente de vase de la Fundenii Doamnei şi fig. XVII, 3, reproducind
ceramică Tei) ; că adîncitunile circulare sau ovale de pe ceramiea prezentată aici pot fi întîlnite şi pe olăria culturii Tei, tot aşa cum şi într-o cultură şi în cealaltă se întîlneşte asocierea acestor ornamente cu canelurile
oblice (compară fig. VII, 1 cu fig. XVII, 10) ; şi că, în fine, benzile haşurate
cu linii incizate, dispuse în reţea sînt şi ele comune celor două aspecte
culturale, tot aşa cum le sînt comune şi triunghiurile haşurate ; (compară
fig. VII, 5 cu XVII, 7 ; de asemeni fig. XV, 7 cu XVII, 11 ; XV, 3 cu
XVII, 3 etc.). De aceea, pe baza tuturor elementelor comune enumerate,
se poate susţine că materialele de la Fundenii Doamnei se leagă genetic
de cultura Tei, astfel subliniindu-se şi car acte r u 1 1 o ca 1 al aspectului cultural prezentat aici.
Dar după cum se ştie, Dinu V. Rosetti - arheologul care a cercetat
mai intens şi a publicat mai amplu cultura Tei - a deosebit în evoluţia
acesteia trei faze, numite - după locul unde ele au putut fi mai bine
precizate - faza "La stejar", faza "Tei" şi faza "Fundeni" 1). De care
din aceste trei faze pot fi legate materialele arheologice de la Fundenii
Doamnei?
La data apariţiei "Civilizaţiei tip Bucureşti", Rosetti a evitat să dea
fazelor identificate de dînsul o înşiruire cronologică precisă 2 ), fapt determinat de două împrejurări : pe de o parte, pentru că, deşi în aşezările
de la Bucureştii Noi şi de pe malul lacului Tei fuseseră găsite materiale
atribuite atît fazei Tei, cît şi fazei Fundeni, nu :;-au putut face acolo observaţii stratigrafice ; dar, de asemeni şi ţinînd ~eamă de împrejurarea că
tot la data aceea, evoluţia culturilor din epoca bronzului de pe teritoriul
ţării noastre fiind încă puţin studiată, i-au lipsit eercetătorului amintit elementele necesare, suficiente pentru stabilirea unei cronologii relative. mai
precise, a culturii Tei. Este însă de arătat că încă atunci, în urmă cu doua
decenii şi jumătate, Rosetti a intuit just că faza Fundeni a culturii Tei
trebuie să fie cea mai tîrzie :3).
1)
2)
3)

D. V. Rosetti, op. cit., p. 4.
Op. cit., pp. 12, 15.
Op. cit. nota 1 de la p. 14.
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Cît priveşte materialele arheologice descoperite la Fundenii Doamnei,
8Vînd în vedere că analogiile formelor de vase pe care le-am enumerat se
referă în majoritatea cazurilor la faza Fundeni a culturii Tei ; ţinînd
seamă şi de faptul că tehnica inciziei cu împunsaturi, utilizată 1n orna-
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Fig. XVIII. Profile de vase din fazele "Fundeni"
ale culturii Tei.
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şi ,.La stejar"

mentarea ceramicii pe care am prezentat-o se apropie cel mai mult de
aceeaşi tehnică de ornamentare utilizată pe vasele Tei din faza Fundeni,
conchidem că aspectul cultural de la Fundenii Doamnei trebuie legat mai
ales (sau, mai bine spus, numai -) de această fază a culturii Tei.
Dar existenţa unor elemente conlUne, îndeajuns de numeroase, atît
pentru ceramica de la Fundenii Doamnei, cît şi pentru cea a fazei Fundeni
a culturii Tei, nu. poate constitui un argument pentru a atribui descoperirea prezentată aici fazei Fundeni a culturii menţionate? Răspunsul trebuie să fie negativ, deoarece alături de trăsăturile comune enumerate,
există între ceramica de la Fundenii Doamnei şi ceramica fazei Fundeni şi
deosebiri. Astfel, procedeul ornamentării vaselor (de dimensiuni mari) prin
striuri făcute cu măturica- procedeu atit 'le caracteristic culturii Tei în ceramica de la Fundenii Doamnei nu a fost folosit niciodată. De asemeni,
spre deosebire de cerarnica Tei-Fundeni (precum şi a celorlalte faze), la
a cărei ornamentare s-a folosit încrustaţia cu alb, pe ceramica de la Fundenii Doamnei nu s-a utilizat nicidecum acest procedeu decorativ. La fel, în
timp ce vasele Tei (mai ales ceştile şi vasele cu două torţi supraînălţate
din faza Fundeni) au adeseori torţile ornamentate prin incizie, pe vasele
de la Fundenii Doamnei c:.ceasta nu s-a putut constata decît într-un singur
caz. Apoi, în timp ce pe parcursul dezvoltării culturii Tei şi chiar în
cadrul fazei Fundeni, ceaşca rămîne, în ceramică, un element principal, în cadrul olăriei de la Fundenii Doamnei aceasta se arată a fi într-un
procent de o raritate vizibilă, simţită. Şi, .in fine, trebuie amintit că în
timp ce omoplaţii de vită cu capetele crestate nu au apărut în inventarul
fazei Tei-Fundeni (necum în inventarul celorlalte faze ale culturii menţionate), niciodată pînă în pr·ezent, le. Fundenii Doamnei, în contextul cultural de acolo, aceste unelte sînt prezente.
Dacă însă toate aceste elemente deosebitoare împiedică atribuirea
1naterialelor arheologice descoperite la Fundenii Doamnei cumva vreuneia
din fazele culturii Tei cunoscute pînă în prezent, se pune atunci problema
următoare : materialele de la Fundenii Doamnei, neputînd să fie încadrate în nici o fază cunoscută pînă azi în cultura Tei - ce documentează
ele? o nouă cultură materială de la sfîrşitul epocii bronzului sau o nouă
fază în evoluţia culturii Tei ? În acest caz rămîn de stabilit criteriile pe
baza cărora va putea fi rezolvat, într-un fel sau altul, ace:st raport.
În analizarea unui salt calitativ cum este trecerea de la o cultură materială la altă cultură materială, desigur că cercetarea trebuie să aibă în
vedere nu numai schimbările petrecute în evoluţia cerarrucii, ci şi pe acelea
care se ivesc în alte domenii : în modul de viaţă al populaţiilor purtătoare
ale culturilor date - în economie, în organizarea socială, în privinţa tipurilor de aşezări şi locuinţe etc. Din acest punct de vedere sint de precizat
următoarele fapte :
Între materialele arheologice descoperite la Fundenii Doamnei şi cele
caracteristice fazei Tei-Fundeni se constată - aşa cum au fost subliniate - asem.ănări în repertoriul formelor şi al ornamentării ceramicii ;
există însă, în aceste privinţe (şi au fost de asemeni menţionate) şi deosebiri. Pe de altă parte, la Fundenii Doamnei au apărut, în inventarul aşe
zării de la sfîrşitul epocii bronzului, omoplaţii de vită cu capetele crestate
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- obiecte, pina In prezent necunoscute în cultura Tei. Dincolo de toate
acestea este de subliniat că modul de viaţă atît al populaţiilor purtătoare
ale culturii Tei, cît şi al celor care au creiat aspectul cultural de la Fundenii Doamnei este identic - un mod de viaţă întemeiat atît pe agricultură cît şi pe creşterea vitelor. La fel trebuie subliniat şi faptul că tipul
de aşezare şi de locuinţă întîlnit în multe din staţiunile cercetate ale culturii Tei - aşezare situată pe înălţime, locuinţa fiind coliba de suprafaţă,
lucrată din pari, nuiele şi chirpici 1 ) se reproduc şi în aşezarea de la
Fundenii Doamnei.
Ţinînd seamă de toate acestea conchidem, în privinţa aspectului cultural surprins aici, apreciat prin raport cu cultura Tei, că nu ne aflăm în
faţa unui salt calitativ de felul celuia marcat de apariţia unei noi culturi
materiale. Este vorba de o serie de transformări care se petrec tot în cadrul
culturii Tei din epoca bronzului- transformări ce se surprind în evoluţia
ceramicii şi prin apariţia în inventarul acestei culturi a unor noi obiecte,
cum sînt omoplaţii crestaţi. In rest, alte elemente caracteristice acestei
culturi se menţin, cum sînt - modul de viaţă al populaţiilor creatoare ::1
culturii menţionate, formele de economie, tipul de aşezare şi de locuinţă, etc.
Revine a spune că materialele arheologice descoperite în 1957 şi 1958 la
Fundenii Doamnei nu documentează o nouă cultură materială, ci doar o
etapă nouă în evoluţia culturii Tei din epoca bronzului, de pe teritoriul
Munteniei o nouă fază, pe care o denumim faza Fund e ni i
D o am ne i. Aceasta arată, potrivit cu documentarea actuală, că este
rezultatul dezvoltării finale a culturii Tei, contaminată, pe de o parte, încă
în faza precedentă (Fundeni) cu elemente venite dinspre vest din aria
culturilor Gîrla Mare şi Verbicioara 2 ), pe de altă parte cu elemente venite
dinspre est sau nord-est, din aria culturii Noa.
Cum poate fi încadrată cronologic faza Fundenii Doamnei a culturii Tei?
Intrucît materialele de la Fundenii Doamnei vădesc unele afinităţi
cu cultura Noa 3) şi deoarece această din urmă cultură materială reprezintă pe teritoriul ţării noastre ultima manifestare de viaţă caracteristică
epocii bronzului 4 ), conchidem că faza Fundenii Doamnei este contemporană fie şi parţial - cu cultura Noa şi că astfel, faza Fundenii
Doamnei trebuie atribuită tot sfîrşitului epocii bronzului, reprezentînd
ultima fază a culturii Tei. O atare concluzie se sprijină deopotrivă şi pe
similitudinile dintre materialele de la Fundenii Doamnei şi cele descoperite
1) D. V. Rosetti, "Cîteva aşezări şi locuinţe preistorice din preajma Bucureştilor"
Extr. Buc., 1932, p. 11.
2) D. Berciu, "Die Verbicioara-Kultur, Vorbericht uber eine neue, in Rumănien
entdeckte Bronzezeitliche Kultur", în "Dacia", V., N.S. (sub tipar).
J) în afară de omoplaţii de vită cu capetele crestate, prezenţi şi în cultura
Noa şi în faza Fundenii Doamnei, afinităţi între prima cultură şi faza elin urmr1
a culturii Tei se observă şi în ceramică. Sint de menţionat unele forme de vase
lucrate din pastă poroasă, decoratc cu brîuri în relief ; vasele de dimensiuni mijlocii,
cenuşii-negre, lustruite, cu pîntece arcuit şi gît plecat spre interior ; torţile cu
unghi proeminent. De asemeni, ceaşca cu corp caliciform de la Fundenii Doamnei
se apropie de un vas similar de la Andrieşeni ("Materiale" VI, fig. 51 4 de la pag. 122) ;
vasul reprodus de noi la fig. III, 2 îşi găseşte analogii in formă şi decor la Truşeşti
(M. Petrescu Dîmboviţa, op. cit., p. 453, cu fig. 3/7) ; iar forma vasului reprodus de
noi la fig. XI, 4, are corespondent într-o formă de vas Noa tot de la Truşeşti
(S.C.I.V. V, 1-2, 1954, p. 24, fig. 16/1).
") "Istoria Romîniei" 1, Buc. 1960, pp. 113-114.
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la Vlădeşti (r. Rîmnicu Vîlcea), în nivelul II, caracterizînd acolo faza a V-a
a culturii Verbicioara 1). Din cele arătate rezultă totodată că faza Fundenii
Doamnei este posterioară fazei Fundeni a culturii Tei 1).
Revenind însă la raportul dintre faza Fundenii Doamnei şi cultura
Noa, constatînd existenţa paralelă a acestora, se pune şi problema urmă
toare : de ce într-un acelaş cadru de timp, pe teritoriul Transilvaniei şi al
Moldovei a luat naştere o cultură materială nouă (manifestare a unui salt
calitativ în evoluţia finală a culturilor Wietenberg şi Monteoru, dar şi cu
un însemnat aport de cultură şi populaţie, venit din stepele de la nordul
Mării Negre 3 )) şi de ce procesul acesta istoric nu s-a reprodus cu ace1 e a ş i e f e c t e şi la sud de Carpaţi ?
Aceasta este desigur o problemă complexă, a cărei rezolvare va putea
fi dobîndită pe deplin satisfăcător numai o dată cu înmulţirea şi aprofundarea cercetărilor, precum şi prin aducerea în discuţie a unor realităţi
privite pe un spaţiu cu mult mai larg decît cel de întindere a culturii Tei.
Ca ipoteză de lucru - şi întemeindu-ne pe ceea ce, totuşi, în stadiul actual
al documentării se cunoaşte - credem că la problema enunţată mai sus
se pot răspunde următoarele : pe lîngă un curent de penetrare cu direcţia
est-vest, care a afectat jumătatea nordică a teritoriului actual al R.P.R.,
încă din a doua perioadă a epocii bronzului de la noi 4 ) şi care apare
marcat în deosebi de acele realităţi de ordin istoric ce au dus la geneza şi
existenţa culturii Noa, suficiente fapte atestă existenţa şi a unui curent de
penetraţie, petrecut, în genere, cam tot in acelaş timp, dar cu direcţie
inversă (de la vest în spre est) şi care a afectat, de astă-dată, spaţiul cuprins între Carpaţii meridionali şi Dunăre. Dacă ţinem seamă de atari
realităţi, apare explicabilă evoluţia deosebită a celor două aspecte culturale
sincrone (cultura Noa şi faza Fundenii Doamnei a culturii Tei).
Curentul de penetraţie (de populaţie şi cultură) petrecut în spaţiul
sudic al ţării noastre se reflectă prin pătrunderea in conţinutul culturii
Verbicioara a unor puternice elemente de factură Gîrla-Mare, precum şi
prin contaminarea culturii Tei (la nivelul fazei Fundeni a acesteia), cu
elemente venite din ambele culturi vestice. Nu ne ap:1re exclusă nici posibilitatea de a lega atari realităţi de preliminariile europene ale "migraţiilor egeice". Fapt este că interpătrunderile produse între fazele finale
ale culturilor Gîrla-Mare, Verbicioara şi Tei au dat naştere unor aspecte
de cultură într-atit de înrudite, încît se ajunge astăzi să se considere că e
1) .D. Berciu, op. cit. ; id. "Contribuţii la problemele neoliticului în Romînia
în lumina noilor cercetări", Buc. 1961. p. 339 ; D. Berciu, P. Purcărescu şi P. Roman,
"Săpături şi cercetări arheologice în raionul R. Vîlcea", în "Materiale" VII,
pp. 131-134. Alte materiale de la Vlădeşti, inedite, le-am putut vedea prin bună
voinţa tov. D. Berciu.
2) în aşezarea Tei de la Giuleşti-Sîrbi s-a constatat evoluţia ceramicii din faza
Fundeni către faza Fundenii Doamnei, marcată de apariţia ceram:cii "poroase". Pe
de altă parte, concluzia că faza Fundenii Doamnei este postenoară fazei Fundeni se
sprijină şi pe descoperirea la Gîrbovăţ (corn. Ghidigeni, r. Tecuci, reg. Galaţi), într-un
nivel de cultură "pre" - Noa, a unui fragment ceramic Tei de aspect .Fundeni
(inf. A. Florescu, de la Muzeul de istorie a Moldovei).
3) A. Florescu, "Contribuţii la problema culturii Noa", comunicare ţinută la
sesiunea ştiinţifică a Institutului de Arheologie, în mai 1961.
'i) Utilizăm aici schema cronologică a epocii bronzului de pe teritoriul R.P.R.,
elaborată de I. Nestor în "Istoria Romîniei" I, pp. 96-113.
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vorba de un orizont cultural "de mixtură" Gîrla-Mare-Verbicioara-Tei.
Nu e sigur, în stadiul documentării actuale, dacă interpătrunderile acestea
au generat sau nu un aspect de sinteză între cei trei factori amintiţi.
Elaborarea de către D. Berciu a conceptului "Vlădeşti II-Verbicioara VTei V 1), (Tei V=faza Fundeni Doamnei), prin care se defineşte astfel
orizontul comun al celor trei culturi,
tinde să afirme că o sinteză între
acestea nu a avut loc şi că fie cultura
Gîrla-Mare, fie cultura Verbicioara
sau Tei şi-au păstrat totuşi caracterele lor proprii. Aceasta ar reveni a
spune că spre deo3ebire de curentul
de penetraţie est-vest, petrecut în
spaţiul nordk al ţării noastre şi care
a avut acolo ca cel din urmă efect,
Fig. 19. Vas fragmentar din prima
apariţia culturii Noa, dincoace, la sud
epocă a ;tierului, descoperit la Bordeide Carpaţi, curentul de penetraţie
Herăstrău, decorat cu \ornament
cu direcţia de la vest în spre est de tip Tei.
fie că s-a produs cu mai puţină intensitate, fie că s-a altoit pe o evoluţie mai lipsită de anumite impulsuri de
ordin istoric- nu a avut, în cele din urmă, efecte similare.
1n afară de descoperirea prezentată aid, faza Fundenii Doamnei a
culturii Tei mai este documentată pînă în prezent, printr-o întinsă aşe
zare la Pipera (Bucureşti r. 1 Mai) 2 ) precum şi la Popeşti 3), (r. Mihăile.şti
reg. Bucureşti).
Evoluţia ulterioară a fazei Fundenii Doamnei este, cel puţin pentru
moment, greu de urmărit.
Pe teritoriul oraşului Bucureşti sînt astăzi cunoscute din etapa urmă-
toare - prima epocă a fierului - o serie de descoperiri (la Ciurel, Dealul
Fiscului, Militari, Pantelimon, Căţelu Nou, Străuleşti), atribuite acum,
unele din ele, culturii Basarabi şi care în nici un caz nu vădesc, în privinţa genezei, o participare a factorului Tei. Această din urmă tradiţie
este însă evidentă pe un vas hallstattian des·coperit cu ani în urmă de
D. V. Rosetti, în actualul Parc Jianu, mai precis, în dreptul străzii care
poartă astăzi numele Dostoevski. Pe acel vas (vezi fig. 19) se găseşte un
ornament a cărui tehnică de realizare şi motiv sînt de certă provenienţă
Tei. Cum însă atît descoperirile de tip Basarabi cît şi vasul aflat pe str.
Dostoevski trebuie atribuite Hallstattului mijlociu, rezultă că de la sfîrşitul epocii bronzului, marcat prin existenţa culturii Tei faza Fundenii
D. Berciu, "Contribuţii ... ", p. 339.
Aşezarea de la Pipera este citată ("Bucureştii de odinioară", ed. Ştiinţ., Buc.,
1959, p. 27) printre staţiunile culturii numite înainte Bordei-Herăstrău, din prima
epocă a fierului. Numeroasele fragmente ceramice recoltate de acolo arată însă că
ea aparţine sfîrşitului epocii bronzului.
J) Materialele de tip Fundenii Doamnei descoperite la Popeşti-Novaci mi-au
fost arătate, cu multă amabilitate, de Alexandru Vulpe, de la Institutul de arheologie
al Acad. R.P.R. Un vas aparţinînd fazei amintite este publicat (Radu Vulpe, "Şantie
rul arheologic Popeşti", "Materiale", V, p. 344, fig. 6).
1)
2)
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Doamnei şi pînă în perioada mijlocie a primei epoci a fierului, apare astfel
un hiatus de timp şi de cultură materială străveche, a cărei completare
poate fi aşteptată numai prin cercetări viitoare.
Dar, chiar şi în această situaţie, pentru problema sfîrşitului culturii
Tei se pare că o rezolvare poate fi întrezărită. La Dorobanţu (r. Călăraşi,
reg. Bucureşti), aproape de Dunăre şi la Largu (r. Filimon Sîrbu,
reg. Galaţi), pe Călmăţui s-au făcut în ultimii ani descoperiri ce sînt acum
atribuite culturii Noa 1). De aid - se pare - trebuie trasă concluzia că
un grup de purtători ai culturii Noa, coborînd din Moldova, au străbătut
cîmpia Bărăganului pînă pe cursul Mostiştei. Şi astfel, se pune problema
de a şti dacă nu cumva de această penetcaţie în cîmpia munteană a populaţiei culturii Noa va trebui legat şi sfîrşitul culturii Tei, care deja în faza
precedentă (Fundeni) începuse să sufere alterări în structura şi conţinutul
său, datorită intervenţiei unor factori de origină vestică, din partea culturilor Gîrla-Mare şi Verbicioara. Aceasta este însă o ipoteză de lucru ce
rămîne a fi verificată prin cercetări viitoare prilej cu care, desigur, că şi
evoluţia fazei Fundeni Doamnei a culturii Tei îşi va putea dobîndi o rezolvare sigură, satisfăcătoare.
VALERIU LEAHU

1) N. Anghelescu, "Cercetări şi descoperiri arheologice în raioanele Călăraşi şi
Slobozia", în S.C.I.V., VI, 1-2, 1955, pp. 320-321 şi "Materiale", VI, p. 461 (pentru
descoperirile de la Dorobanţu) ; 1. T. Dragomir, "Săpăturile arheologice de la Cavadineşti", "Materiale", VI, p. 461 şi id. "Să păturile arheologice de la Largu", "Materiale", VI, p. 498 şi fig. 3/15-17 de la p. 500, (pentru descoperirile de la Largu).
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HaJIH'me JionaTOK 6bl4bHX c HaCe4KaMH Ha KOHUax H .npyrHx qepT, c6JJH)KalOuJ.HX
MaTepHaJJbi !ţa3bl c:I>yH.neHH .UoaMHeii c KYJJbTypoii Hoa, a TaKtKe aHa.lorH>~ Me>KJI.Y 9THMH
MarepHaJJaMH H KepaMHKOH V cpa3bl KYJJbTYPhl Bep6H4Hoapa npHBO.liJIT K daKJJI04eHHIO,
•no cpa3y c:I>yH.lleHbl .UoaMHeii KYJibTYPhl Tell CJie.llyeT orHecrH K 6oJJee n03JI.HeMy nepHoJI.y,
'leM cpa3a c:l>yH.ZI.eHH H 4TO cpa3a c:l>yH)l.eHH ,UoaMHeH HBJIHeTCH 33KJllO'IHTeJJbliOH cpa30H
KYJibTYPhl TeA.
B TO )Ke BpeMH HaXO.ll.KH B c:l>yHJI.eHH npOJJHB310T CBeT Ha npouecc HC4e3H0BeHHH
Ky.'lbTYPhl cpe.llHe H no3JI.He6poH30Boro BeKa a BaJiaXHH. B craTbe no.nTBp)KJI.aeTcH, 4TO
a ropH30HTe .nayx noCJie.llHHX cpa3 KYJibTYPhl Teii npoH30lliJJH H3MeHeHHH H HaYaJJcH
npouecc pa3pyweHHH, Bb13BaHHbiH HacrynJJeHHeM 3ana)lHbiX 3JJeMeHTOB THna fbipJia Mape
11 Bep6H4Hoapa; Bnpo4eM, noCJie.ZI.HHe cMewaJIHCb c co.nep)KaHHeM KjJibTYPhl Tell, KnropaH
yracJia, a KOHe4HOM cqere, no)l BJJHHHHeM rpynnhl HOCHTe.neii KYJITYPhl Hoa, BroprwHXCH
B BaJiaWCKYIO paBHHHy.

P(l,c. /-III Pa36UTbte ZAUHRHbte cocyi.Jbt, cpa6oraHHbte U3 zpy6ozo recra
Puc. IV - flpocjmAu cocyi.Jo8 8 8ui.Je i.J8yycetleHHOZo KOHyca cpa3bt cfJyHi.JeHu P.oalttHeu
KYAbrypbt Teu
Puc. V - l.fepenKu cocyi.Jo8, yKpatueHHbtX KaHeAIOpaMu
Puc. VI - Cocyi.J cpa3bt cfJyHi.JeHu P.oaMHeu KYAbrypbt Teu (1) u cocya cpa3bt
cfJyHi.JeHu rau ~e KYAbrypbt (2)
Puc. V Il - KepaMUKa c opHaMCHTOM, HaiideHHaR 8 cfJyHi.JeHu ll.oaMHeu
Puc. V III l.fepenKu cocydo8 cpa3bt cfJyHdeHu ll.oaMHeii KYAbrypbt Teu
l.JepenKu cocydo8 c 8btCoKuMu PY'tKaMu, c 8btnYKAOCTRMu u CKAai.JKaMu
Puc. IX Puc. X l.fepen-Ku MUCOK (1-4) u i.JoHbe8 cocyi.Jo8 (5-8) cpa3bt cfJyHdeHu J..(oaMHeii
Puc. XI - PytlKU cocydo8, Haiii.JeHHbte 8 cfJyHi.JeHu P.oa.MHeu
Puc. XII l.fepenKu cocyi.Joa, cpa6oraHHbtX u3 TOHKozo recra. C/Ja3a c!JyHceHu
P.oaMHeii KYAbrypbt Teu
Puc. XIII - Pa36UTbte 1tatuKu u 11epenoK py 1tKu, Haiii.JeHHbte B c!JyHi.JeHu P.oaMHeu
Puc. XIV -XV 1 YKpatueHHaR opHaMeHTOitt KepaMuKa cpa3bt cfJyHdeHu P.oaMHeu
KYAbrypbt Tell
Puc, XV Il - YKpatueHHafl opHaMeHTOM KepaMuKa cpa3bt Teii u «c!JyHdeHu»
KYAbrypbt Teii
Puc. XVIII - flpocpuAu cocyi.Joa cpa3 «cfJyHiJeHU» u «Teii» KYAbTypbt Teii
Puc. 19 - Pa36llTblU cocyi.J paHHe~eAe3Hozo aeKa, Haui.JeHHbtu 8 Eop8eu-Xep3crp3y,
yKpatueHHblU opHaMeHTOM runa KYAbTYPbl rea

https://biblioteca-digitala.ro

UNE NOUVELLE PHASE DANS L'EVOLUTION DE LA CIVILISATION DE TEl
DE L'ÂGE DU BRONZE; LA PHASE FUNDENII DOAMNEI

La station archeologique de Fundenii Doamnei (Bucarest, district 23 August)
est situee dans le voisinage immediat du lac de Fundeni, sur un plateau-temoin de
la haute terrasse qui borde la rive gauche de la riviere Colentina. Les fouilles
archeologiques pratiquees au cours des annees 1957 et 1958 y ont mis au jour, outre
des restes de culture datant de differentes epoques et periodes historiques, un niveau
d'habitation datant de la fin de l'âge du bronze.
On y a recolte, tant dans des habitations de surface que dans des fosses menageres,
des outils en pierre, en os et en terre cuite, quelques objets en bronze a l'etat fragmentaire et une grande quantite de fragments ceramiques.
Parmi les outils, il convient de signaler en premier lieu des omoplates de
bovides aux extremites entaillees, en tout semblables a celles decouvertes dans les
etablissements de la civilisation de Noa de la R. P. Roumaine et dans les etablissements du type "Zolniki" etudies dans la R. S. S. Moldave.
La ceramique peut etre repartie en trois categories : a) vases en pâte grossiere,
melangee de tessons piles et de menus cailloux en proportion considerable; b) vases
en pâte bien preparee, contenant egalement comme degraissant des tessons piles
et des cailloux broyes, mais dans une proportion plus reduite; c) vases en pâte fine,
tres bien preparee et nettoyee de toute impurete. Au point de vue de la forme,
les exemplaires les plus representatifs de la premiere categorie sont des vases de
grande taille ou de taille moyenne, au corps arrondi ou tronconique (fig. I-III).
Les exemplaires les plus repandus d~ la seconde categorie sont des fragments
de vases bitronconiques, a embouchure droite ou evasee (fig. IV), ceux a panse
arrondie et au col incline a l'interieur (fig. V, VI, VII/5), des vases de taille moyenne
ou petite au corps bombe et a deux anses surelevees et pourvues de cretes ou de
proeminences (fig. IX/1, 3), des fragments d'ecuelles (fig. X/1-4) etc. Enfin pour
la troisieme categorie, numeriquement bien au-dessous des deux premieres, la forme
la plus repandue est la tasse a une seule anse (fig. XIII/1-11).
Le decor de cette ceramique consiste tantât en applications en relief - ceintures simples alveolaires ou a entailles (fig. 1/3, 11, 111) alternant avec des creux,
circulaires ou ovales (fig. VIII/1, XII/1, XV/8, XVI/2-8), ou avec des cannelures
(fig. V /2-3, VII/1) - tantât em incisions avec poinc;onnements ou poinc;onnements
successifs (fig. XIV, XV).
Par les differents especes de vases representees, par la forme et par le decor
de ceux-ci, la ceramique de Fundenii Doamnei appartient a la civilisation de Tei,
la phase dant elle se rapproche le plus etant celle de Fundeni. Mais d'autre part
les materiaux decouverts a Fundenii Doamnei se differenc1ent de ceux des autres
phases de la civilisation de Tei par une serie de caracteres propres : la categorie
des vases en pâte contenant un pourcentage de Eable et decores a la brosse y fait
defaut ; les ornements incrustes de pâte blanche manquent egalement ; par contre
les omoplates de bovides aux extremites entaillees y font, pour la premiere fois
dans une station de la civilisation de Tei, leur apparition. Tous ces traits propres
aux materiaux de Fundenii Doamnei permettent l'identification d'une nouvelle phase
de la civilisation de Tei - la phase Fundenii Doamnei.
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La determination chronologique de cette phase s'appuie sur une serie de
facteurs : presence des omoplates de bovides aux extremites entaillees et autres
affinites avec la civilisation de Noa, d'une part ; analogies avec la ceramique de
la phase V de la civilisation de Verbicioara, d'autre part. Ces rapprochements
permettent d'assigner la phase Fundenii Doamnei a !'etape la plus avancee de l'âge
du bronze, apres la phase Fundeni, de sorte qu'elle doit etre consideree comme la
phase finale de la civilisation de 'fei.
En meme temps, les decouvertes de Fundenii Doamnei permettent une meilleure
comprehension du processus de disparition de la civilisation des periodes moyenne
et avanceE du bronze en Valachie. La civilisation de 'fei - selon l'auteur - aurait
subi lors de ses deux dernieres phases un processus d'alteration et de degradation,
provoque par la penetration d'elements occidentaux, a caractere Gîrla Mare et
Verbicioara (qui se sont d'ailleurs greffes sur son contenu). Jusqu'a la fin, c'est
l'irruption dans la plaine valaque d'un groupe de porteurs de la civilisation de Noa
qui mettra fin a la civilisation de Tei.

Legendes des figures
Fig. 1-III
Fig. IV
Fig. V
Fig. VI
Fig. VII
Fig. VIII
Fig. IX
Fig. X
Fig. XI
Fig. XII
Fig. XIII
Fig. XIV-XVI
Fig. XVII
Fig. XVIII
Fig. XIX

-

Fragments de vases en terre glaise faits de pâte grossiere.
Coupes de vases bitronconiques de la phase Fundenii
Doamnei de la civilisation de Tei.
Fragments de vases a decor cannele.
Vase de la phase Fundenii Doamnei de la civilisation de
Tei (1) et vase de la phase Fundeni de la meme civilisation.
Ceramique decoree trouvee a Fundenii Doamnei.
Fragments de vases de la phase Fundenii Doamnei de la
civilisation de Tci.
Fragments de vases a anses surelevees pourvues de proe:minences et de cretes.
Fragments d'ecuelles (1-4) et de bases de vase (5-8) de
la phase Fundenii Doamnei.
Anses de vases decouvertes a Fundenii Doamnei.
Vases a l'etat fragmentaire en pâte fine, phase Fundenii
Doamnei de la civilisation de Tei.
Tasses a l'etat fragmentaire et fragment d'anse decouverts
a Fundenii Doamnei.
Ceramique decoree de la phase Fundeniti Doamnei de la
civilisation de Tei.
Ceramique decoree des phases "Tei" et "Fundeni" de la
civilisation de Tei.
Coupes de vases des phases "Fundeni" et "Tei" de la civilisation de Tei.
Vase a l'etat fragmentaire de la premiere epoque du fer,
au decor de type Tei, decouvert a Bordei-Herăstrău.
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FIBULE DIN SEC. III SI VI E.N.
DESCOPERITE IN SĂPĂTURILE ARHE.OLOGICE DE LA MILITARI
In extremitatea de nord-est a comunei Militari, pe malul drept al
Dîmboviţei, se află un teren numit "cîmpul Boja". În acest loc, în anii :
1958, 1960 şi 1961 prin săpăturile arheologice efectuate, pe lîngă descoperiri din epoca bronzului şi hallstat, au mai apărut două aşezări din
per:oada de trecere la feudalism 1).
In aşezarea datînd din sec. III e.n., în locuinţe de tip semibordeie
(locuinţele 1 şi 2 descoperite în vara anului 1958, locuinţa nr. 7 găsită în
anul 1960 şi locuinţa nr. 11 descoperită în anul 1961) de formă rectangulară, cu colţurile rotunjite, precum şi într-o groapă de mari proporţii, s-au
găsit mai multe fibule din bronz şi argint de tipul "cu piciorul întors pe
dedesubt". (Mit umgeschlagenem Fuss). Pl. I/1-9.
De a~.emeni în locuinţa nr. 1 a fost găsită o fi bulă "cu genunchi"
(Kniefibel). Pl. I/10.
In cele ce urmează ne-am propus, să facem o descriere a fibulelor
menţionate mai sus.

Fibulele cu piciorul întors pe dedesubt
1. Fibulă din argint descoperită în anul 1960 (Pl. I/1). Arcul este în
sec:iune rotund şi se continuă cu piciorul foarte lat, trapezoidal, care se
indoaie, ~.pre a forma portagrafa mult depărtată de picior. Portagrafa se
ingusLează, devenind ca un fir răsucit în jurul arcului formînd în acest fel
şase spirale. Resortul este bilateral cu patru spirale. Coarda trece pe sub
capul arcului. Fibula este lucrată din două bucăţi.
2. Fibulă din bronz descoperită în anul 1958, (Pl. II/2) asemănătoare
cu acea descrisă, diferind totuşi de aceasta prin dimensiuni, fiind mai
lungă, iar arcul cu maxima de rotunjime spre cap ; pe partea dorsală a
arcului se poate observa o nervură, cîte una pe fiecare latură şi incă două pe
partea venlrală. Piciorul trapezoidal, este totuşi mai ingust decit al primei
fibul~ de::·cri~.ă, portagrafa este mai lungă şi formează în jurul arcului cinci
sp~ rale. Resortul bilateral are şase spirale, iar coarda se află tot sub capul
arcului.
1 ) Colectivul care a efectuat săpăturile arheologice la Militari-Cîmpul Boja, în
anul 1958 a fost format d.n : Vlad Zirra, Constantiniu Margareta, Panait I. Panait
şi Dolinescu Suzana ; în anul 1960 : Cazimir Gheorghe, Vlad Zirra şi Zgîbea Mioara ;
anul 1961 : colectivul a fost format din Cazimir Gheorghe şi Vlad Zirra.
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din argint descoperită în anul 1961 (Pl. I/3) de
tip, cu arcul la fel cu al celor două descrise mai sus, dar spre
deosebire de acestea are maxima de rotunjire spre picior. Menţionăm, că
arcul este prevăzut cu două nervuri pe partea dorsală, două pe partea
ventrală şi cîte una pe fiecare dintre laturi. Piciorul foarte lat trapezoidal,
are pe ambele margini cîte o nervură. În locul de interferenţă a arcului cu
piciorul există două incizii paralele. Portagrafa, la fel ca la celelalte două
fibule descrise se continuă tot printr-un fir învîrtit în jurul arcului, care
formează patru spirale dintre care prima încalecă pe a doua. Fibula mai
păstrează şi capul, avînd însă lipsă acul.
4. Un exemplar fragmentar din bronz descoperit în anul 1961 (Pl. I/4),
are arcul la fel cu al fibulei de la pl. I/1, piciorul trapezoidal este mai îngust
ca al acesteia iar portagrafa formează cinci spirale în jurul arcului, una
fiind fragmentară. Resortul este tot bilateral, dar din cauza patinei care a
cuprins tot corpul fibulei şi în mod deosebit capul ei, nu putem observa
numărul sp:iralelor.
5. O altă fibulă descoperită în anuJ. 1958 (pl. 1/5) are arcul în
secţiune rotund, piciorul lat trapezoidal se îndoaie formînd port-agrafa,
care la rîndul ei se învîrteşte în jurul arcului prin trei spirale. Resortul
este bilateral cu cinci spirale iar coarda trece pe sub capul fibulei şi este
ruptă. Din ac se păstrează o mică parte.
Categoria de fibule descrise au o serie de analogii în descoperiri mai
vechi cum sînt: fibula găsită la Tei împreună cu o monedă, din timpul
împăratului Traianus Decius (249-251) 1 ) avînd in prezent numărul de
inventar M.I.B. 1483/15864 fiind publicată împreuna cu altele două din
acelaş loc, de Dr. Severeanu 2 ). În Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti
se află cîteva fibule cu piciorul întors pe dedesubt (dintre care două au
numărul de inventar 2525/957 şi 1453/957) şi arcul rotund în secţiune. Nu
este însă cunoscut locul lor de provenienţă, dar se ştie, că fac parte din
descoperirile cercetătoruJui Dinu V. Rosetti.
La Poeneşti, printre obiectele funerare risipite în afara mormintelor
au fost descoperite şapte fibule. Una dintre acestea care este în stare mai
bună decît celelalte, are arcul rotund şi piciorul lăţit trapezoidal, crestat
pe margini 3 ).
In mormîntul nr. 28 al necropolei de la Chilia s-a găsit o fibulă cu
piciorul îngust şi cu resortul tot îngust 4 ).
De o ·deosebită importanţă este fi bula cu arcul rotund şi piciorul
întoLI's pe dedesubt, descoperită la Tîrgşor, în cadrul mormîntului nr. 147,
3.

Fibulă fragmentară

acelaşi

1) Dinu V. Rosetti, "Siedlungen der K.eiserzeit und der Vălkerwanderungszeit
bei Bukarest", în Germania, nr. 18/1937, p. 207, fig. 1 (2 a-2 b) ; Dr. Severeanu.
"Fibules appartenant aux collections du Musee Municipal de Bucarest de Dr. Severeanu". Description typologique. Fibules a resort bilateral. Resort 4 spires, în
Bucureşti,

Revista Muzeului şi pinacotecii municipiului Bucureşti, nr. 2.'1935, p. 197,
fig. 28-29.
:1) Dr. Severeanu, op. citată, p. 197-198, fig 27-30. Aceste fibule autorul
(Dr. Severeanu) le plasează greşit în Latene 1. Se ştie precis că aparţin mijlocului
sec. III e.n. (vezi şi lucrarea de faţă la p. 377).
3) Radu Vulpe, "Săpăturile de la Poeneşti", în Materiale arheologice privind
istoria veche a R.P.R., val. I, Acad. R.P.R., 1953, p. 461, fig. 362/3.
4) Sebastian Morintz, "Săpăturile de la Chilia" ... , în Materiale şi cercetări arheologice, val. VII, p. 445, fig. 512.
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într-o urnă de tip Chilia. Această fibulă prezintă analogii cu cele de la
Militari, iar în comparaţie cu acestea este mai evoluată, ceea ce permite
o datare ceva mai tîrzie faţă de cele de la Militari, de care ne ocupăm în
studiul de faţă, adică la sfîrşitul sec. III şi începutul sec. IV e.n. 1).
Tipul de fibule de care ne ocupăm a fost surprins şi într-o serie de
cercetări arheologice efectuate pe teritoriul R. P. Ungare, ca de pildă
fibula descoperită la Alaltyan în mormîntul nr. 13 2 ). Ceea ce deosebeşte
această fibulă de cele de la Militari este prelucrarea sa dintr-o singură
bucată.

Almgren, printre fibulele cu piciorul întors aminteşte şi un exemplar
avînd piciorul lat trapezoidal şi cu deschidere mare între resort şi
picior 3 ).
In cadrul fibulelor cu piciorul întors pe dedesubt, pe lîngă categoria
celor descrise, care au arcul rotund în secţiune, am distins o categorie de
acelaş tip, dar care spre deosebire de primele, au arcul plat şi rectangular
în socţi une.
In cele ce urmează le vom descrie :
6. Fibulă mică din bronz (pl. 1/6), face parte din inventarul semibordeiului nr. 7 ; are arcul plat şi în secţiune rectangular, piciorul trapezoidal, continuat cu port-agrafa lungă care formează în jurul arcului trei
spirale. Resortul bilateral are patru spirale.
7. Un alt exemplar din bronz, des·coperit în anul 1958 (pl. I/7), cu
arcul şi piciorul analog fibulei de la planşa L'6, are port-agrafa scurtă şi
în parte distrusă. Pe arc păstrează numai un fragment de spirală. Resortul
este tot bilateral, cu cinci spirale, capul fiindu-i rupt.
8. O fibulă din bronz fragmentară găsită în anul 1958 (pl. I/8),
păstrează arcul, piciorul, port-agrafa şi capul cu caracterele descrise aparţinînd acestei categorii de fibule. Specific acesteia este numărul de patru
spirale învîrtite pe arc. Şi la această categorie de fibule există o serie de
analogii atît în ţară cît şi în afară.
Astfel, o fibulă analoagă celor descrise mai sus .(cu nr. inv. 2322/15847)
care în prezent se află în Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, are arcul
plat şi a fost descoperită la Tei, fiind publicată de Dr. Severeanu, în studiul său asupra fibulelor, pe care o atribuie însă în mod greşit epocii
Latene I 4 ).
In Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti se păstrează o fibulă cu
nr. de inventar 2520/1957 avînd piciorul întors şi arcul plat. Aceasta face
parte din lotul de fibule amintit, al căror loc de descoperire nu este cunoscut, dar se ştie, că au fost găsite de cercetătorul Dinu V. Rosetti.
1) Informaţie primită de la Gheorghe Diaconu, responsabilul şantierului arheo-

logic

Tîrgşor.

2) I. Kovrig, "Die Haupttyppen der Keiserzeitliche Fibeln in Pannonien", în

Disertationes Pannonicae ex insbtuto numismatico ct archaeologica universitatis de
Pctro Pazmany nominatae Budapcstensis Provenenientes. Senes II, nr. 4, 1937, p. 123,
tabela XII, 123 şi tabela XXV 17.
.
3) Almgren, "Studien uber Nordeuropăische Fiebeljormen", Leipzig, 1923, p. 74,
grupa VI, fig. 157.
~) Dr. Severeanu, op. cit., p. 198, fig. 31-32.
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In colecţiile vechi ale Institutului de Arheologie al Academiei R.P.R.,
Muzeul naţional de antichităţi 1) există printre alte tipuri de fibule, una
analoagă celor de la Militari, descrisă în lucrarea de faţă.
O fibulă din argint, descoperită în R. P. Ungară 2 ) este asem.ănătoare
celor de la Militari.
La Gorodosk Nikolajevka pe Nipru, într-un mormînt, a fost descoperită o fibulă din bronz, împreună cu un fragment de oglindă de tip sarmatic. Fibula are arcul în secţiune rectangular şi piciorul întors pe
dedesubt 3 ), fiind deci analoagă celor găsite la Militari.
!n a treia categorie de fibule cu piciorul întors pe dedesubt am integrat exemplarul următor, unicul de acest fel găsit pînă în prezent la
Militari.
9. Fibulă lucrată din bronz descoperită în anul 1958 (pl. 1/9), are
arcul curbat, convex pe partea dorsală şi concav pe cea ventrală. Piciorul
fibulei se subţiază spre capăt, continuîndu-se cu port-agrafa, alipită într-o
parte de picior şi formînd trei spirale în jurul arcului şi două spirale la cap.
Coarda trece pe deasupra capului arcului. Fibula este lucrată dintr-o singură bucată.

Analogii la această categorie de fibule găsim în R. P. Ungară 4 ), unde
ele sînt foarte răspîndite, aşa cum de altfel subliniază şi Almgren 5 ), care
indică o serie de locuri unde a îo.st descoperită această categorie, a tipului
de fibule cu piciorul întors. Astfel, în afară de R. P. Ungară el îi indică
răspîndirea teritorială în Galiţia, Polonia, Boemia, răsăritul Germaniei
- Silezia, Frankfurt - şi în fosta Prusie orientală.
Trebuie s.ă menţionăm faptul că în R. P. Ungară, o fibulă din aceeaşi
categorie a fost găsită la Csongrad-Vendelhalom, in mormîntul 27 6 ).
Patek remarcă faptul, că această categorie reprezintă o etapă mai
tîrzie în evoluţia tipului de fibule cu piciorul întors 7 ).

Fibula cu "genunchi"
După

cum am arătat încă de la început, la Militari, pe lîngă tipul de
fibulă cu piciorul întors pe dedesubt s-a mai găsit şi o fibulă de tipul
"cu genunchi'' descoperită într-o locuinţă săpată in anul 1958.
Fibula este fragmentară, lucrată din bronz (pl. 1/10). Păstrează arcul
cu o curbură foarte lină străbătut de o muchie longitudinală, terminîndu-se
cu un picior scurt, care la capăt are un buton. Din portagrafa prelungă
-~-------;

1
)

Dor.n Popescu, "Fibules en bronze des collections du Musee National des
Antiquites", în Dacia V-VI, 1933-1936, p. 245, fig. 3, nr. 9.
~) I. Kovrig, op. cit., tabela XXVI, fig. 164, p. 123.
:1) Max Ebert, "Ausgrabungen bei dem «Gorodosk Nikolajewska•,. am Dnjepr.
Gouv. Cherson", în Praehistorische Zeitschrift, vol. V, 1913, p. 85, fig. 94 e lil.
Komisionsverlang der praehistorischen Zeitschrift Leipzig.
4
I. Kovrig, op. cit., tabela XXII, fig. 125, p. 122 şi tabela XXVI, fig. 167, p. 123.
)
s) Almgren, op. cit., p. 75.
11 )
Parducz Mihaly, "Denkmăler der Sarmatenzeit ungarns", în Archeologia
Ungarica az orgzagos kiadvanya uj Folayam, XXX, p. 153, pl. LXXIX 3.
1 ) Patek Erzsebet, "Verbreitung und herkunft der rămischen Fibelntypen, in
Pannonien", 1, Fiebeln mit umgeschlagenem Fuss, în Dissertationes Pannonicae ex
inst'tuto numismat'co et archaeologico universitatis der Peter Pazmany, 1942, seria II,
nr. 19, p. 137, pl. 26, fig. 16 a şi 16 b.
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prinsă

direct de picior, lipseşte o mică porţiune. Pe arc, la punctul de întîlnire dintre picior şi arc, se observă o spirală, iar o a doua spirală se
află la locul de întretăiere al piciorului cu resortul. Ambele spirale taie
numai partea dorsală a corpului fibulei. Capul este reprezentat printr-o
placă semi-circulară, prevăzută în partea maximă cu un buton.
Analogii la aceasta există în cadrul colecţiei Institutului de Arheologie
al Academiei R.P.R., Muzeul naţional de Antichităţi, reprezentate prin
cîteva piese 1) şi în colecţia "Dr. Severeanu" 2 ) unde un exemplar provine
din Mehedinţi- Turnu Severin.
Dr. Severeanu subliniază prezenţa acestui tip de fibul.ă pe teritoriul
tuturor provinciilor dunărene. Fapt cert este că tipul de fibulă "cu genunchi" analog celei de la Militari este destul de râs pîndit în Panonia 3 ),
mai ales în Brigetio, iar la Făveny s-a găsit chiar un tipar pentru astfel
de fibule.
Fi bule de tipul "cu genunchi" au fost descoperite şi în morminte romane găsite tot în Panonia 4 ), precum şi în mormîntul nr. 3 de la Szentes
Nagyhegy 5 ), şi la Aquincum 6 ).
Patek, după o analiză făcută şi asupra acestui tip de fibulă, după ce
arată aria de răspîndire, bazată fiind pe descoperirile arheologice, dă apoi
spre exemplificare cîteva 7 ) care au analogii şi cu aceea descoperită la
Militari.
Almgren dovedeşte existenţa fibulei de acest tip (analoagă cu cea
de la Militari) chiar şi în regiuni mai îndepărtate şi anume în Crimeea Il).
Amintim că alături de fibulele găsite la Militari, în semibordeiul nr. 11,
în 1961 a fost descoperită o fîşie de tablă din bronz, patinată, îndoită în
spirală la un cap, iar la celălalt are o îndoitură simplă care formează un
fel de cîrlig. Nu ştim precis ce funcţie a avut această tablă, dar s-ar putea
să fie o fibulă în curs de prelucrare sau poate un deşeu (pl. Ij11).
In ceea ce priveşte încadrarea în timp a tipului de fibulă cu pi·ciorul
întors pe dedesubt, ţinînd seama dE: descoperirile din ţara noastră şi
anume : prezenţa fibulei cu p"dorul întors, de la Tei, împreună cu moneda
de la Traianus Dedus 9 ) (249-251) dă posibilitatea de încadrare a tipului
respectiv în a doua jumătate a sec. III e.n. Pentru aceeaşi datare pledează
şi tipurile descoperite la Poeneşti 10 ) şi aceea de la ChH:a 11 ), a·ci bazîndu-ne
în mod deosebit pe materialul arheologic cu care acestea au fost găsite
împreună.

La Militari, în plus, deşi fibulele cu piciorul intors nu au fost descoperite, însoţite de monede, totuşi ele prezentînd analogii cu cele descoperite la Tei împreună cu moneda romană datată, după cum am arătat, în
Dorin Popescu, op. cit., p. 243, fig. 3, nr. 1 şi 2.
Dr. Scvereanu, op. cit., p. 205, f1g. 50 şi 51.
1. Kovr,g, op. cit., pl. IX, 81, 82, 83, 38, 92, p. 120.
Dolgozatok, VIII, Szeged, pl. XIV;10.
Parducz Mihaly, op. cit., p. 152, pl. LXXVIII, nr. 39.
Forrer, "Reallexicon der Praehistorischen Klassischen und Friihchristlichen
altertiimer", p. 237, pl. 60;14.
7) Patek, op. cit., Kniefibeln, fig. 298, p. 130-132 ; 133, 134.
8) Almgren, op. cit., p. 79, pl. VI, fig. 132.
a) Dinu V. Rosetti, op. cit., p. 207.
1°) Radu Vulpe, op. cit., p. 461.
11 ) Sebastian Morintz, op. cit., p. 445.
1)
:!)
:1)
t,)
5)
6)
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jumătate a sec. III e.n., ne dă posibilitatea, de a le încadra cu certişi pe cele de la Militari în acelaşi secol. Nu putem trece cu vederea
şi împrejurările în care au fost descoperite fibulele de la Militari, de care
ne-am ocupat în lucrarea de faţă, respectiv în con1plexe arheologice data-

a doua
tudine

bile în sec. III e.n. 1 ).
In privinţa provenienţei trebuie subliniat faptul că fibulele cu piciorul
intors pe dedesubt de la Militari, au fost găsite într-un mediu aparţinînd
geto-dacilor liberi, din vremea de început a migraţiilor, dovadă sînt elementele ceranuce: căţuele, vasele urnă cu brîu alveolar, fragmentele
dintr-un vas cu decor ştampilat 2 ). Menţionăm că în acea vreme, între
dacii aflaţi pe teritoriul actual al Munteniei şi romani, existau relaţii de
schimb, dacii liberi primind chiar influenţe în cultura lor materială de la
romani, mai ales din regiunea Moesiei inferioare. Ori în aceste împrejurări,
desigur că, populaţia autohtonă (care azi, arheologic, formează cultura
Chilia-Militari) a preluat din oficiniile romane fibula cu piciorul întors
pe dedesubt pe care a lucrat-o.
In situaţia descoperirilor de la Militari, o dovadă a prelucrării pe loc
a ace~:stui tip de fibulă, este fîşia de tablă de bronz care, poate, era aşa
după cum am arătat mai sus, fie o fibulă în curs de prelucrare, fie un
deşeu.

Deci, tipuJ de fibulă cu piciorul întors pe dedesubt preluată de către
dacii liberi de la romani, a fost lucrată şi s-a dezvoltat pe terţtoriul Dadei
libere, rămasă neocupată de către romani, unde o găsim descoperită în
diferite locuri, în plină evoluţie, cum este cazul celei găsite la Tîrgşor 3 ).
Fibula "cu genunchi" care reprezintă un tip foarte răspîndit mai ales
în provinciile romane, se încadrează la mijlocul
III e.n. 4 ).
Această datare poate fi susţinută ţinînd seama şi de împrejurările că
fibula cu genunchi de la :Militari a fost de asemeni descoperită în contextul unei locuinţe (semi-bordeiul nr. 1) care conţinea ceramică databilă
în acelaşi secol.
Trebuie să remarcăm faptul că într-o aşezare de sec. III e.n. cum este
aceea de la Militari, numărul atît de ridicat al fibulelor de tipul cu piciorul'
întors, dovedesc, totodată şi stadiul de dezvoltare social al populaţiei care a
trăit pe aceste meleaguri.

sec.

* * *
Aşezarea de la Militari, vecină cu cea din sec. III e.n. şi care se
încadrează în sec. VI e.n., este alcătuită dintr-o serie de cuptoare izolate,
descoperite în anul 1958 şi semi-bordeie identificate in anii 1960-1961 în
cuprinsul eărora s-au găsit două fibule în următoarele condiţii :
în semi-bordeiul nr. 6 descoperit în secţiunea V, trasată în anul 1960,
printre alte materiale : ceramică, bucăţi de chirpic, a fost descoperită o
fibulă fragmentară din bronz de tipul cu picioruJ. întors.
- - - - - - - - - - - - -----------4

1)

"Săpăturile arheologice din Bucureşti anul 1958", supliment şi
din anul 1960 de la cîmpul Boja-Militari" ; primul articol în manuscris

Vlad Zirra,

"Săpăturile

1ar al doilea publicat în volumul de faţă.
:.!) Vlad Zirra, "Săpăturile arheologice din Bucureşti anul 1958", supliment, p. 812.
:l) Informaţie primită de la Gheorghe Diaconu, responsabilul şantierului arheologic de la Tîrgşor.
li) Forrer, op. cit., p. 237, pl. 60/4.
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O a doua fibulă de acelaş tip a fost găsită în anul 1958 în cuprinsul
casetei nr. 7, în timpul dezvelirii unui cuptor.
Fibula din locuinţa nr. 6 este fragmentară, lucrată din bronz, (pl. II/1),
cu arcul plat, uşor îndoit pe partea dorsală părînd astfel să fie deformată.
Pe această parte fibula conţine un decor format dintr-o linie mediană în

relief, avînd de o parte şi de alta cîte o linie în zig-zag şi puncte tot în
relief, care sînt cuprinse între zig-zag-uri. Piciorul fibulei de asemeni plat
şi uşor bombat este mai îngust decît arcul iar la capăt unde se îndoaie pentru a forma port-agrafa, se subţiază. Pe p~cior se observă un decor incizat,
care cuprinde în interiorul său un alt decor format din grupuri de cîte
patru puncte incizate. Din acest decor se pot distinge cu precizie numai
primele cinci grupuri, restul punctelor fiind in parte distruse. Capul fibulei
este îndoit spre arc, în forma unei spirale.
Cea de-a doua fibulă este tot fragmentară fiind lucrată din bronz
(pl. II/2). Arcul fibulei, semicircular, în secţiune dreptunghiular, este uşor
bombat pe partea dorsală, subţiindu-se la cap şi formînd o buclă. Resortul
din care se păstrează o mică porţiune ruptă, este bilateral, prins de fibulă
printr-o axă care, ca şi acul, lipseşte. Partea dorsală a arcului este împăr
ţită în lung de un şanţ median incizat, aleătuind un decor de linii scurte,
paralele ce apar în relief. Piciorul fibulei în formă de placă dreptunghiulară, se subţiază la capăt, formînd port-agrafa care se prinde de arc,
înfăşurîndu-se de două ori. Pe laturile plăcii de la picior se repetă decorul
zimţat existent pe arc, formînd aci un chenar de o parte şi de alta a unei
linii incizate în val, care străbate placa pe toată lungimea sa.
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Cele două fibule au o serie de analogii. Astfe~ la Histria, în sectorul
de la vest de zidul de incintă, din valul al treilea, în stratul romanabizantin, la est de zidul nr. 10, a fost găsită o fibulă fragmentară 1), analoaga celor de la Mili ta...>i.
Fibule asemănătoare se găsesc şi în colecţia Institutului de Arheologie
al Academiei R.P.R. Muzeul Naţional de Antichităţi 2 ), una des·coperită
la Răcari, iar pentru alta este necunoscut locul de provenienţă.
De asemeni, în cimitirul de la Suuk-Su (Apă rece) din Uniunea
Sovietică, au fost descoperite în mormîntul nr. 155 pe ambii umeri ai unui
schelet de copil, două fibule asemănătoare celor de la Militari. Acestea,
descoperite în cimitirul de pe teritoriul Uniunii Sovietice, s-au găsit în
mormîntul respectiv împreună cu încă o serie de obie~te, constituind inventarul mormîntului 3 ).
Asupra datării fibulelor de la Militari găsite în cea de-a doua aşezare
din perioada de trecere la feudalism, pot fi încadrate în sec. VI e.n.,
pe baza analogiei lor cu fibula descoperită în stratul romano-bizantin de la
Histria.
Cele două fibule prezintă o deosebită importanţă deoarece datorită
lor s-a putut data şi cea de-a doua aşezare din epoca feudalismului timpuriu de la Militari.
MIOARA ZGÎBEA

1) "Şantierul arheologic Histria", în Materiale şi cercetări arheologice, vol. IV,
p. 21, fig. 7 b.
2) Dorin Popescu, "Fibeln aus dem National Museum fur altentiimer in
Bukarest", în Dacia IX-X, p. 503-504, fig. 10/109 şi 111.
3) N. 1. Rpnicovî, "Nekotoriie moghilniki oblasti Krimskihî gotohî ciast II", în
Zapiski XVII, 1907, Odesa, p. 146, desenul 112-113, mormîntul 155.
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<l>H6yJia C «H3rH60M» OTHOCHTCH K cepe,nHHe III B. H. 3. 06 3TOM CBH.QeTeJibCTBYIOT
oocroHTeJibcrsa ee Haxo.nKH B MHJIHTapH, a HMeHHO Haxo.nKa cpe.nH MarepHaJia >KHJIHIUa
(noJiy3eMJIHHKH Hp. 1), co.nep>Kaw.eii KepaMHKY cepe,nHHbl Jll s. H. 3.
Ha noceJieHHH VI B. H. 3. s MHJIHTapH HaWJIH .nse 6poH30Bble qm6yJibi.
OJiocKaH .nyra o.nHoii H3 HHX CJierKa corHyra H3-3a opHaMeHTa. DJiocKaH CJierKa
BblnyKJiaH HO>KKa cpH6yJibl TaK>Ke yKpaweHa y3opoM (pHc. 11/1). DoJiyKpyrJiaH .nyra
BTOpOH, TO>Ke cpparMeHTapHOH cpH6yJibl npHMOYfOJlbHa B pa3pe3e. CoxpaHHJICH He60JibWOH
cpparMeHT .nsycTOpoHHeii npy>KHHbi. .llyra yKpaweHa c 3a,nHeii cropoHbi. TaiOKe yKpaweHHaH HO>KK<l cpH6pyJibl B BHAe npHMOYfOJlbHOH nJiaCTHHKH o6pa3yeT Ha KOHUe rHe3.UO 3aCTe>KKH (ra6JI. 11/2). 3TH cpH6yJibl HMeiOT aHaJIOrHH B H3XO.QKaX B l1crpHH, B COOpaHHHX
l1HcTHTyra ApxeoJiorHH H HauHoHaJibHoro· My3eH .llpesHocreA, B Eyxapecre a raiOKe Ha
MorHJibHHKe s CyyK·Cy (CCCP).
Ha ocHoBaHHH BblweyKa3aHHbiX aHaJiorHii o6e cpH6yJibl H3 MHJIHTapH .narHpyiOT

VI

B. H. 3.

TAEJJ Hil. A 1
Puc. 1-9

4>u6yAbt c nooomyrou HOJICIWii, xapaKrepHbte OAR cepeoUHbt III e. H.

Puc. 10

TAEJJ H il. A 1 -

cJ>u6yAa c «U3zu6oM»

TAEJJ H il. A 1 -

KycoK J!Cecru

Puc. 11

EAEJ/Hll.A Il Puc. 1-2

cJ>u6yAbt c nooozHyrou HO:HCKou xapaKrepHbte oAR VI a. H. 3.
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9.

FIBULES DES Ilie ET VIe SIECLES DE N. E.
DECOUVERTES PAR LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE MILITARI

A l'extremite nord-est de la commune de Militari, sur la rive droite de la
se trouve un terrain denomme "Cîmpul Boja" qui a fait l'objet de fouilles
archeologiques au cours des annees 1958-1960 et 1961. Les travaux effectues ont
mis au jour des materiaux appartenant a l'âge du bronze et au Hallstatt, ainsi que
deux etablissements de la periode de passage au feodalisme.
Dans l'etablissement du IIIe siecle, on a trouve dans les demi-huttes nos 1, 2,
7 et 11, ainsi que dans une fosse menagere de grandes dimensions, plusieurs fibules
en bronze et en argent du type "a pied ramene par en dessous".
Dans l'habitation no1 on a trouve une fibule a "genoux".
Les fibules a pied ramene par en dessous sant reparties par l'auteur en plusieurs categories :
La premiere categorie comprend des fibules dant le ressort, bilateral, est de
section circulaire (pl. 1/1-5), ainsi que le pied replie formant porte-agrafe. Cette
categorie de fibules presente des analogies avec une serie de pieces trouvces a Tei.
Poeneşti, Chilia, Tîrgşor, ainsi qu'a Alaltjan (R. P. Magyare).
La seconde categorie comprend des fibules du meme type que les precedentes,
mais qui, contrairement a celles-ci, ont un ressort plat, de section rectangulaire
(pl. 1/6-8). Des analogies existent avec des exemplaires trouves a Tei, en differents
points de la R. P. Magyare et a Gorodosk Nicolajwska sur le Dniepr.
La troisieme categorie est representee par une fibule au pied ramene par en
dessous dont le ressort est courbe, presentant une face dorsale convexe et une face
ventrale concave. Ce type peut etre rapproche de certaines fibules trouvees dans
la R. P. Magyare, en Galicie, en Pologne, en Boheme et dans la partie orientale de
l'Allemagne.
La fibule a "genoux", dont les fouilles de Miliatari n'ont fourni qu'un unique
exemplaire, est en bronze et se trouve a l'etat fragmentaire. Son ressort presente
une courbure douce et une arete longitudinale, terminee par un pied tres court
pourvu a son extremite d'un bouton. Le porte-agrafe est fixe a meme le pied. La
tete consiste en une plaque demi-circulaire terminee par un bouton au niveau de sa
largeur maximum. Des analogies pour cette piece sant signalees dans les collections
de !'Institut d'Archeologie, du Musee National d'Antiquites, du Dr. Severeanu, ainsi
qu'en Pannonie et en Crimee (pl. 1/10).
Outre les fibules decrites, on a trouve un fragment de plaque (pl. 1/11) ayant
peut-etre fait partie d'une fibule en voie de confection, a moins qu'il ne s'agisse
d'un dechet.
La determination chronologique du type de fibule a pied ramene par en
dessous s'appuie sur une monnaie de Trajan Dece (249-251) trouvee parmi le
materiei de Tei, sur les decouvertes de Poeneşti et de Chilia, enfin sur les autres
materiaux de Militari associes a ces fibules, elements datant tous du milieu du
Ilie siecle.
En ce qui concerne la provenance des fibules, on constate que les niveaux
ou elles ont ete trouvees appartienent a un milieu de Gcto-Daces libres entretenant
Dîmboviţa,
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des relations d'echange avec les Romains et influences dans leur culture materielle
par ceux-c1, d'ou il est permis de deduire que la population autochtone des GetoDaces libres a adopte ces pieces de chez les Romains.
La fibule a "genoux" date du milieu du JIIe siecle, ainsi qu'il resulte des
conditions de la decouverte de la piece de Militari, a savoir parmi l'inventaire d'une
habitation (la demi-hutte no1) renfermant de la ceramique assignable au milieu du
nre siecle.
L'etablissement du vre siecle de n.e. a fourni, de son câte, deux fibules en
bronze, toutes deux a l'etat fragmentaire.
La premiere est caracterisee par un ressort plat, decore sur sa face dorsale,
et par un pied legerement bombe, egalement decore (pl. II/1).
La seconde fibule est pourvue d'un ressort demi-circulaire a section rectangulaire. Le ressort, dont il ne s'est conserve qu'un fragment reduit, est bilateral et
decore sur sa face dorsale. Le pied, en forme de plaque rectangulaire, est egalement
decore et fait fonction de porte-agrafe a l'une de ses extremites (pl. 11/2). Ces
fibules offrent des analogies avec des pieces decouvertes a Histria, avec d'autres
pieces faisant partie des collections de l'Institut d' Archeologie et du Musee National
d'Antiquites, ainsi qu'avec des exemplaires signales dans la necropole de Suuk-Su
(U.R.S.S.).
Ce sont ces analogies qui ont permis de dater les deux fl.bules en question du
vre siecle de n.e.

Legendes des figures

Pl. I/1-9 - Fibule a pied ramene par en dessous caracteristique du milieu du
IIJe siecle de n.e.
Pl. I/10 - Fibule a "genoux'.
Pl. I/11 - Fragment de plaque metallique.
Pl. IJ/1-2 - Fibule a pied ramene par en dessous caracteristique du VIe
siecle de n.

e.
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