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

15

https://biblioteca-digitala.ro

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
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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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Fig. 24. Planurile şi profilele semibordeielor din sec. VI-VII e.n. des~operite la
https://biblioteca-digitala.ro

Căţelu Nou

Jt'J.(J;J

https://biblioteca-digitala.ro

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)
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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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