SĂPĂTURILE.

ARHEOLOGICE DE LA CĂTELU
NOU
•

Să păturile ·.arheologice începute la Căţelu Nou în 19601, au fost continua te în 1961, iar apoi în 1963-1964 2. În toate aceste campanii, cercetările au fost concentrate îndeosebi pe botul de deal aflat pe rrnalul drept
al bălţii Colentina-Pantelimon - planul po·trivit căruia s-au desfăşurat
lucrările constituind o continuare şi o compl·e tare a m·etodei de investigaţie adoptată iniţial (fig. 2). S-a recurs aşadar tot la sistemul reţelei de

Fig. 1.

Staţiunea Căţelu

Nou (vedere dinspre est).

1 Pentru săpăturile din 1960, cf. Valeriu Leahu. Raport asupra săpătwilor
arheologice efectuate în 1960 la Căţelu Nou, în Cercetări arheologice în Bucureşti,
Buc., 1963, .p. 15-47.

2. în 1961 'cercetăori1e au
efectu~t lucrări [ntre 6 mai

mai

şi

foiS't întreprinse între 15 mai şi 14 iunie. în 1963 s-au
17 iunie şi 16-22 septembrie, jar în 1964 între 25

15 iunie.
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la

Căţelu

-

Nou.

C·tiM

secţiuni inguste dar lungi, cu lăl'1giri prin casete în punctele cu complexe
de loeuiroe. În aoela1şi bmp, s-.a prooodat .şi la o maiJ eficientă sondare
a tera:sei ,înalte drepte a Colentinei, aflată în prelungirea spre sud-vest
a batului de deal, zonă unde, peripeTIJdiculare pe secţiunea XXV/1960, a:u
fost dewhise încă trei şanţuri. Continuarea lucrărilor dovedind că promontoriu! a fost mai intens locuit pe jumătatea sa vestică şi că latura
estică a fost folosită ca loc de aşezare în măsură .restrînsă în această
din urmă zonă oeroetările au avut de aceea, n1ai mult caracterul unor
săpături de sondaj şi verifkare.
Asemeni cercetărilor din 19,60, renultatele campaniilor din 19611 şi
1963-1g.64 au fost deopotrivă de fructuoase : un bordei din perioada
de tre.cere de la neolitic la epoca bronzului ; un lbord.ei şi o groapă aparţinînd culturii Glina ; trei locuinţe de suprafaţă, două bordeie şi citeva
alveolări~gropi, cu materiale proprii culturii Tei; un alt bordel hallstattian ; încă patru bordeie, resturile a opt locuinţe de suprafaţă şi multe
alte wopi m cadrul aşezării Latene geto-<daoe ; şi, ,în sfîrşit, alte trei semibordeie din sec. VI-VII e. n. În toate acestea au .fost doocoţ-erite vase
de lut intregi sau fra:g1mentare, cantităţi mari de f.rngmente ceramice,
unelte, arme, 01biecte de 'podoabă.

*

!n timpul campaniilor de săpături asupra cărora referim aici, strastaţiunea arheologică de la Căţelu rNou a fost urmărită mai
ales în vederea obţinerii unor elemente ~n plus, faţă de acelea conJStatate
în 1960. Cu privire la skatul de pămînt C3:staniu, s-a verificat şi confirmat absenţa pe batul de deal de pe malul bălţii Colentina-Pantelimon,
a loouirii Boian-Giuleşti, care fusese înJSă SUJI1printsă pe terasa maltă aflată
în prelungLrea spre sud"Vest a promontoriului. Relativ la stratul de pă
mînt oenuşiu-fuchis, ce suprnpune solul castaniu, se menţin întrutotul
ooncluziile consemnate ,în raportul a:supra săpăturilor din 1960 : ,în limitele depunerii acesteia, numai mater1a1e1e La tene constituie un strat
de cultură propriu-zis, fapt care nu este însă caracteristic pentru ~restu
rile de locuire din epoca bronzului şi din prima epocă a fierului. Acestea, cind nu au f01st găsite în complexe propriu-zise de locuire, au apărut
- pe orizontală - cu totul răzleţ, di;s.continuu, iar pe verticală - in
genere situate la baza stratului de pămînt cenuşiu-1închis, insă, ·de foarte
multe ori şi [n zona superioară a acestui strat, în amestec cu materialele
din a doua epocă a fierului. !n acelaşi timp, alte numeroase observaţii
au confirmat şi concluzia că limita inferioară a stratului de pă:mînt cenuşiu--închis a constituit nivelul de călcare al unor populaţii datînd din
epoci şi perioade drilferirte ; căci baza .acestui strat a apărut ca limită de
situare sau de pornire atît pentru hordeiele, colibele şi gropile din epoca
bronzului, cit şi pentru !bord ei ul hal1stattian, precum şi pentru complexele aparţinînd primului ni'Vel din a:ş:ezarrea geto-dacă. ln fine, săpăturile
d~n 1961 şi 19,63----<19'64 au dovedit de aSemenea că stratul de pămînt
cenu.şiu-desehis, aflat peste cel cu o culoare oenuşie-îndhisă, a fost propriu numai unei locuiri din secolele VI-VII e. n.
tigrafia din

1 Un raport foarte succint asupra campaniilor de săpături de la Căţelu Nou,
din anii 1960-1961 a fost inaintat Institutului de Arheologie al Academiei R.P.R.
pentru a fi publicat în Materiale şi cercetări arheologice, val. X (in pregătire).
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*
Nou a UJnui bordei datînd din perioada de

Descoperirea la Căţelu
trecere de la neolitic la epoca bronzului ccmstituie în contextul culturalarheologic din staţiune, o apariţie cu tolul nouă, ce n-a putut fi nkkum
p11esupusă în funcţie de 1rezultatele obţinute in prima campanLe de săpă
turi.

Conturul bondeiului a foot observat pe frmrlul unui alt bomdei din epoca bronzului, care l-a suprapus pe primul, a:stfel încît i-a amputat
acestuia din urmă, pe toată suprafaţa, zona sa superioară. In atari condiţii a fost, evident, impos~bil să se mai preci'Zeze nivelul de călcare al
populaţiilor din perioada de treoere de la neolitic la epoca bronzului,
cu atît mai mult, cu cît locuirea din această vreme nu a format în statiune o depune~e un~formă IŞi continuă de resturi materiale.

Scara.
F=::::;y~

o

t

2

!m

Fig. 3. Planul şi profilul
bordeiului Folteşti Il.

Fig. 4.

Dăltiţă

de os.

Forma locuinţei era ovală-neregulată, avînd diametrele maxime de
4,20 x 3,70 m. Unul din capetele bordeiului se continua cu o prelungire,
un "apendice", pe unde se afla intrarea, amenajată în două kepte (fig.
3). Faţă de limita superioară păstrată, podeaua locuinţei se alfla la o adîncime medie de -0,70 m. In interiorul bordeiului au foot săpate două
gropi - una spre capătul opus intrării, in forma unui fund de sac, cu
diametru! de 0,42 m ş,i ad]ncimea medie - 0,50 m, iar cealaltă, lîngă intrare, 'În formă aproximativă de clopot, avînd diametrul maxim {pe fund)
2,20 m şi adJînciimea medie - 1,10 m. In legătură cu supra:structura bordeiului nu s-au obţinut indicii că ea va fi fast construită mai temeinic.
Probabil să fi fost amenajată din trestie sau păpuriş.
Tipul aoe.sta de bortdei, cu două g~ropi în interior, si'tuate de obioei
la extremităţile axului lung - căpă'ffind astfel şi un profil caracteristic
-se perpetuează în timp, el fiind constatat- cum se va vedea- ohiar
in staţiunea de la Căţelu Nou, at:Jît în epoca bronzului, cit şi in a doua
epocă a fierului.
Inventarul oorxle~ului din perioada de trecere de lH neolitic la
epoca bronzului a constat dintr-o dăltiţă de os {fig. 4), dintr-o cantitate
relatirv mare de oase de animale şi din ;fragmente ceramice.
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Potrivit determinărilor făcute de Alexandra Paul-Bolcxmei, de la
Centrul de ceroetări antropologioe al Acad. R.P.R., oasele de animale
aparţin unor porcine şi ovicaprine, iar cîteva dintre ele probabil unor
bovine.
Ceramica a folooit ca degresanţi nisipul, calcarul şi pietrişul sfărîmat
şi, în mai mică măsură, cioburile pisate. În funcţie de calitatea şi proporţia în care au fost dozaţi degresanţii se pat deosebi trei categorii : 1) vase
de uz comun, de factură g,rosolană ; 2) :recipiente dintr-o pastă mai bine
frămîntată, m.ai omogenă, cu degresanţii mărunt sfărîmaţi; şi 3) vase
lucfla te din pastă fină. Culoarea tuturor reci pien telor este de obicei cafenie-cărămizie, cu pete de diferite nuanţe, datorate unor arderi secundare.

Fig. 5. Vas din bordeiul

Folteşti

II.

In prima categorie, grupînd vase de dimensiuni mari, nu s-a putut
preciza nici o formă. Cîteva fragmente par să aparţină unor recipien te cu
pîntecele arcui't şi git relativ înalt (fig. 8/7). In categoria a doua, o formă
caracteristică o reprezintă vasul cu pîntecele bombat şi cu gît înalt,
cilindric SHU arcuit, terminat cu buză evazată (fig. 5). Uneori, vase de
felul acesta aveau dispuse pe partea ~uperioară a pîntecelui torţi verticale, mici. Un fragment aparţinând unui asemenea recipient prezintă însă,
alături de o toartă mică şi o alta, masivă, lată, care oobofla pe pîntece,
dcsprinoodu-se, probabil, din buză sau de sub aoeasta (fig. 6/5). Pe un
15
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fragment de V.{S cu corp bon1bat, extremitatea
pG!r~

inferioară

a unei

torţl

late

el ::>e .sprij1ilci pe .Latura unui o1·nam.enL recLangular (?), ·în relief (fig

~

c:i
c::f

______ _1 __
Fig. 6.

Ceramică

din bordeiul

Folteşti

11.

7/1). Frecvente sO:nt, în categoria a doua casiroa:nele cu corpul arcuit
- unele, terminate cu margine lată, evazată oblic :(fig. 6,'4) sau înaltă,
arcuită în afară :(Jig. 8/1) ; altele :în:să pare-se in .proporţie rrnai mare
avînd gît S1cunid, aificuit, iar buza ră:sf:r:în tă şi ea, de asemeni arcuit,
16
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în afară. La aoest ti'p de oastroane se 01bservă !frecvent şi torţi mici, verticale, cu desdhidere rottundă sau OV1ală, p~ecum şi ·înălţarea ma~ginii vasului în z01na corespunzătoare torţilor (fig. 6/1). Ca o variantă a acestor
ca..~troane apa~e un vas de dimensiuni mici, cu pînteoele tronconic, cu
gît scund şi mwgine evazată - intr-un loc, un colţ din buză fiind şi ei
tras în afară, formind pe marginea vecipientului o creastă mică (fig.
6/6). Se mai constată ·în categoria a doua, fragmente de va:se cu profilul
bi'tronoonic (fig. 8/3), altele (boroane mici) cu corpul scund, tronconic,
cu umărul tras uşor spre interioor ; va.:se cu profilul pă.rţii superioare în
formă de "S" ; recipiente mici •CU corp ar·cuit şi cu marginea scundă, arcuită în afară {fig. 6/8) ; vase cu tbrţi suprainălţate, trase din buză şi coborînd pe pînteoe (fig. 7 /5), etc. În categoria vaselor lucrate din pastă fină
stîn t frecvente stră·cthinile cu corpul tronconic şi cu buza răsfr.în tă în
a:fară (fig. 7/7), a•ce3tei categorii aparţinîndu-i şi un fragment de vas
(castron ?) cu col'p arcuit, cu gît înalt, cilindric, marginea fiind trasă şi
ea arcuit în afară (fig. 7/2).
.
Pe fragmentele oerarrnice găsite în bo:rdeiul datînd din perioada de
trecere de la neolitic la epoca bronzului sa constată şi o orn.amentare
specifică. Cel mai des întî.lnite sînt crestăturile mici, d.ispUJse fie pe buza
redpientelor (fig. 8; 1), fie pe umerii aoce.stora (fig. 8/1, 3, 7). Uneori crestăturile fiind mai late, capătă aspectul unor mici alveole (fig. 8/2). Acestea (alveolele) apar şi ele pe buza unor vas.e (fig. 6/2) dar în cazuri cu
totul rare. Pe umărul unui castron r(fig. 6/4), crestăturile prezintă aspectul unor ":semne de exclamaţie a, deoarece sub fieca1:e din ele se găseşte
cite o împunsătură, asemănătoare cu un punct sau cu o virgulă nearcuită.
Pe lîngă orestături şi alveole, vasele au mai fost decorate cu i:mpre.siuni
mici, cu contur triunghiular, dispus.e în şir '(fig. 8/5). În legătură cu ornamentele precizate pînă acum, reţinem părerea formulată 'mai de mult că ele ar pute a fi obţinu te prin imprimarea unor oase de păsări 1.
Caracteristioce ornamentării vaselor din bordei sînt şi brîurile sau
reliefuriJ.e crestate (lndeosebi), dar şi alveola·te. Aoestea imprejmuieoc
umărul unor vase cu c01rp bombat şi· gît înalt, cilindric, dar tot pe
astfel de recipiente - alcătuiesc şi ornamente complexe (fig. 7/6 ; 814).
lrrtre altele, pe un vas întregit parţial (fig. 5), obţinute prin reliefuri
crestate, se otbservă dreptunghiuri dispuse în înlănţuire verticală - de
pe umăr pînă către zona de mijloc a pîntecelui. Reliefuri crestate se observă şi pe unele torţi masive (fiog. 7/4).
Pe marginea unor străChini, în interior, apar mic~ caneluri verticale '(fig. 7/3), oîteodată corespunzătoare acestora - · tfiind dispusă
în exterior o creastă vertioală (fig. 7 /3).
Pentru ·ornamentarea ceramicii s-a mai .folosit - ân cazuri însă
rare - bar1botina neorganirzată .(fig. 8/6) şi, foarte rar, ornamente din
benzi m relief, simple l(fig. 8/8).
Din toată cantitatea - bogată - de re.sturi oeramioe descoperite
în bordei, nwnai tpe un singur rfrag.men t se oonstată un. omiClllllent obţi
nut cu şnu:rul irufăşurat (f]g. 6/3).
Pentru o încadrare cronologică şi culturală cît se poate de sigură
a bordciului şi materialelor prezentate aici, se faoe sirrnţită o discuţie
1

1929,

!p.

Dorothy M. Liddel, New Light on an Old Problem, în Antiquity, III, nr. 11,
283-291.
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Fig. 7. Fragmente ceramice şi profile de vase de tip Folteşti Il.
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Fig. 8.

Ceramică

Folteşti

II de la

Căţelu

Nou.
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lă~gită,

dh1aJr

dacă

aoeasbaJ ar depă9i limitele stricte ale unui raport de

săpături.

o cer;amică utiliz,înd ca oeg.resant calcarul sfănîmat, printre fomme
- îndeoibş.te tStrădhinile şi vasele eu profHe in formă de "S", iar ca decor CI'Iestăturile pe buze :sau pe umărul teci:pientelor, br1îuri1e crestate şi,
mai rar, ocn:amentele şnu:rate - a fost oon1statată pe teritoriul Republicii
Populay;e Ro1m:îne într-un spaţiu mai va:st, ce include 1În mod :sigur Moldova, Oîmpia Dună.rii şi Dobrogea. Pla:sată cronolog~c iÎntre sfkşitul neoliti·cului şi epoea bronzului deplin oan:stHuită, o atare ceramkă a fost
în •dhip d~ferit atdbuită cultural - în geney;e numită fie Gumelniţa D(IV)
(Gorod:sk-Usatovo), fi·e Folteşti, fie, în fine, .mai reoen t, pentru desc-operirile din Dobrogea şi de pe linia Dunării-Cernavoda II.
Erogrec;ul oeDoetărilor :arlheologi.ce din ultimii ani, cu referire la
aocea:.':;tă etapă, impune în:să acum, pentru atari mater1ale, o delimitare
strictă intîi, din punct de vedere cronolo.gi·c, dnd operăm cu conoeptoele Gumelniţa D(IV) pe de o part.e şi Folteşti-Cernavada II, de alta ;
în al doilea r;înd, din punct de vedere cultural, atunci ocârud opunem
toat>e 1a.ces•te •conoepte înlre ele - unul în raport eu •Celelalte. Dacă pent.ru oer:a:m~i·ca ode aoesti fel din Moldo;va, în ulti:mii ani, s-a J'leuşit să se
punf1 ordine, datorită unor studii valoroase apărute recent 1, pentru spaţiul oeupd ns ;Între Carpaţii m.e.rildionali şi Dunăre :situaţia p:rezin tă încă
confuzii şi neclarităţi.
Idenhfioarea unei :faze Guunelniţa D, .concepută ca o etapă finală
a eul turii neoli tke din Muntenia, în cadrul Uln ui fenomen "ocoreo.Sipunzător
procesului Cucuteni D" din Moldova, se datoreşte lui Ion Nestor 2 . Săpă
turi al 1heologioe practicate ulterior, a~ dus la surprinderea - deşi nu
:sUJfki.ent ode amplă -- a unor element-e ~SJpedhce acestei faze : pa:stă amestecată uneori .cu scoioci pisate, mai des :insă •CU :mult nisip, printre forrne
apă~ind •car.a.cteri:stkă prezenţa stradhinei (eu buza •îng:raşată spre interio.r), iar ornam·errta:rea ,fiind fă·cută îndeosebi eu cDestături pe buze, alveoLe, găuri..,buLoni .(găurile astupate după producerea :butornului), cu şnu
nul etc. :1•
Toţi oeDcetătorii au con~siderat, după Nestor, că ;Daza Gumelni·ţa D
(numită de alţii şi Gum:elniţa IV), este produsul grefării pe fondul neoli'tiJc l·o·cal al unor elemente de cultură rătSă·riteană. lnC€[1CI.ind o definire
mai ·cuprinzătoane a aoestui orizont final noeoliUc, MiDcea Pet.re&cu-Dîmboviţa a po1st,ulat o eventuală legătură între locuirea Gumelniţa D şi
unele înmorrnffntări cu ocru din unovilele aflate 1în Muntenia t. - dar unui
atare punct de rveder:e i s-au .adus obiecţiuni 5 .
t Cf. Madlena Florescu, Contribuţii la probler:nele începutului epocii bronzului
in Moldova, in Arheologia Moldovei, II-III, 1964, p. 105-125. Silvia Marinescu-Bîlcu
Unele probLeme ale perioadei de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului din Moldova, in lumina a trei morminte plane de inhumaţie descoperite la Tirpeşti, în SC IV
XVI, Hl62, p. 241-250.
:! Ion Nestor, Probleme noi în legătură cu neoliticul în R.P.R., în SCIV, I, 1950,
2, p. 217-218.
:J Ion Nestm·. loc. cit.; D. Berciu, Contribuţii la problemele neoliticului în Romînia, in lumina noilor cercetări, Buc., 1961, p. 127, 129, 481-482.
" Mircea Petrescu-Dimboviţa, Date noi asupra înmormintărilor cu ocru roşu în
Moldova, în SCIV, I, 1950, 2, p. 122.
;; Dinu V. Rosetti, Movilele funerare de la Gurbăneşti, in Materiale şi cercetări arheologice, VI, 1959, p. 811.
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Pe de altă pa~rte, t·rebuie reţinută împnejurarea că, după săpătu
rile arheologice din :1950, de la Folteşti 1 ~ ducînd la o mai profundă
valorificare şi a descoperirilor făcute în ~1929 la iHorodiştea 2 procesul de dispariţie a culturii Cucuteni şi, leg.at de acesta, şi perioada
de dispa·riţie a culturii GUimelniţa, au căpă·tat o bază de cunoaJŞtere şi analiză mai sigură, ca~re şi-a găsit, :înke altele, ·expresia în definirea unui nou
oancept Horoldiştea-Folteşti (Go~Oidsk-UISatovn), identificat, mă1car
de unii cer•cetători, cu etapele D ale culturilor neolitice de la noi.
ReLati;v reaent în:Să, în interiorul carnplexului cultural HorodiJŞtea
Folteşti, n. Ber>ciu a sesi·zat două etape de evoluţie, deOIS.ebite in prindpal pe criterii de ordin comparativ-tipologie. Faza Folteşti I i(Horodiştea
Folteşti = Gorodsk Usatovo) corespunde cu ceea ce se rmai numeşte Cucuteni D (iar pentru 'Muntenia, Gumelniţa D), astfel ·înoit faza Folteşti II
reprezintă utn orizont cultu:r'~al ulterior fazelor finale ne{)l]itice, putind
fi considerat propriu unei perioade de trecere de la neolitic la epoca
bronzului 3.
Clasificarea acea:sta constituie, desigur, un progres, cu condiţia
ca mventarul, conţinutul celor două etape să fie bine dOtCU1llentat. Pornind de la ma teri1alele existente şi oîndeooebi de la precizările alduse de
D. Beociu, ar 1rezulta - pentru n1o:men1 -că cele două etape ale complexului Folte.şti s-ar separa una de cealaltă, ţinînd seamă de următoa
rele : 1) ceramica etapei Folteşti I utilizează ca degresant îndeobşte
sooidle pisate, în ti:mp ce 1în cadrul etapei Folteşti II acestea sînt înlocuite cu calcarul pisat şi cioburile ,stfărîmate; 2) 1În etaJpa Folteşti I nu
se constată vase ornamentate cu :reliefuri {ib:rîuri) cresta1e, aC€\Sitea fiind
însă specifiee pentru ceramica etapei Folteşti II ; 3) formele rfa21ei Folteşti
I sînt legate de oele ale eul turilor neolitice, pe cînd vasele din faza Folteş1i II cons1i1
tuie, în multe cazuri, prototipuri ale formelor culturii
Glina 4•
·
!n lumina celor arătate este fkesc să încadrăm hordeiul descoperit
la Căţelu Nou [n etapa Fol te.şti II, ţinind seamă că oeramica de aici a
utilizat ca degresant ·cakarul şi cioburile pisate; că omamente1e obţinute
din br:îuri cresta te S'În t bine reprezenta1e şi că printre forme, se constată profile de vase puternic legate de cel~ care vor apaTe în cultura
Glina.
În ultim a vreme ·însă, descoperiri de tipul cel ora de la Căţelu N ~u
- :aflate nu numai în dreapta Dunării, dar şi in cîmpia Munt€rniei - sînt
inoadrate in ceea oe se numeşte cultura Cemavoda. De aceea, in scopul
unei a1ribui·ri cronologice şi culturale a boroeiului de la Căţelu Nou
e necesar ca discuţia încercată aki :să :fie continuată - de data aceasta,
pe marginea unora dintre descoperirile făcute în •anii din urmă in Dobrogea.
Petrescu-Dîmboviţa, I. C~n. C. Matppscu, Săpăturite arh('ologice
(raionul Tg. Bujor, reg. Galaţi), în SCIV, II, 1951, J, p. 249-266.
2 Cf. Hortensia Dumitrescu, La station pn!historique de Horodiştea sur le
J>ruth, în Dacia, IX-X, 1941-1944. p. 127-181.
3 D. Berciu, Chronologie relative du Neolithique du Bas Danttbe a la lumii>re
des nouvelles fouilles faites en Ronmanie, în Actes du Symposium consacre aux pror,zemes du Neolithique europeen, Praga, p. 121 ; id. Contribuţii ... , p. 140-141.
" D. Berciu, op. cit., p. 140.
1

de la

Mircea

Folteşti
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Din rapoart•ele de săpături pulblioo'te, rezultă că la Cernavoda s-au
cercetat patru aşezări : una (punctul a), "pe marginea de vest a ~~Dealului
Sofia>>, la aproximativ 400 m mai spre sud de tell-ul" săpat de !Schucihardt
şi Nestor; o a doua (punctul b) tell-ul arrnintH; o a tne]a r(punctul c),
"în interiorul platoului, la aproximativ 3:50 m depărtare de punctul b"
şi, în fine, o a patra· aşezare (punctul d), aflată "la o di:stanţă de circa
150 m mai spre sud-est de punctul a, dea.supra fabricii de ciment".i.
Dacă ţinem seamă de precizarea autorilor săpăturilor de la Cernavoda că în punctul d "se întîlneşte o locuire sin•c1xmică celei din pun~ctul c, dar
de o intensitate mai mică" şi ·că mat.erialul ceramk din punctul d este
"similar celui din 1punctul c" 2 mai 'rezultă că, de fapt, trebuiesc avute
în vedere şi luate •în discuţie doar trei aşezări.
Sînt foarte importante - şi trebuies·c ·retinute - relatările asupra
ceramidi desooperite în fiecare din cele trei aşezări de la Cernavooa.
Se comunică astfel, că in punctul a ceramka a utilizat, "ca degresant, un
procent mare de scoici pisate" şi că "în tehnka pastei, aît şi în aceea a deoaraţiunii şi ca motive, o parte a ceramidi ... îşi găJseşte analogii în grupa
C a ceramicii cueuteniene" :l. Dimpotlivă, in punctul b {tell-ul) a fost descoperită "o oera~mică în pasta căreia apare un mare prooent de calcar
pisat", printre forme apărînd aici {dar şi în punctul a) strachina "•cu profil
apropiat de litera S şi cu umărul cnestat, întîlnHă de altfel şi în orizontul Gumelniţa IV şi Sălcuţa IV, precum şi în acela Horodiş•tea-Folteşti
din Moldova" t.. Interesant este faptul că în aşezarea din punctul c, considerată de cercetătorii de la Cernavoda "ulterioară celei ~eprezentate
de majoritatea materialelor din punctul a" 5, apare din nou "cera1mka în
amestec eu sooici pisate, dar într-un pro·cent mai mic dedt •cel întJîlnit
în punctul a" 0 • Tot atît de interesantă este şi relatarea că în :punctul c
s-au desooperit străchini "cu profil dezvoltat din formele gUJmelniţene
tîrzii" 7, acestea fiind legate de exemplare similare din punctul b (tell-ul),
unde însă asemenea re6piente au apărut "intr-o tehnkă mai pr]mitivă
şi cu un profil mai puţin evoluat" 8.
Pornind de la pnecizările reproduse mai sus, se desprind, credem,
următoarele concluzii :
1) La Cernavoda ___. o legătură m.ai directă şi stnînsă de continuitate, o apropiere m1ai mare din punct de vedere eul tural există intre
aşezarea din punctul a şi oea din punctul c (şi d).
2) Dacă materialele descoperite în punctele a şi c pot fi proprii culturii Cernavoda, aşezar~ea din tell (punctul b) reprezintă altceva : un aspect cultural deosebit de oel numit Cernavoda, dar care - după o părere
formulată de Sebastian Morintz a contribuit, la un moment dat, în
evoluţia acestei ouHuri, probabil pe distanţa de tirrrlJp dintre existenţa
aşezării a şi cea a aşezării c. (Se poate crede acest fapt, ţinînd sea1mă tot
de precizarea certeetă toril01r de la Cernav01da - că în punctul c au a pă'rut
1 D. Berciu, Sebastian Morintz
in Materiale, VI, 1959, p. 99.
2 Op. cit., p. 101.
3 Op. cit., p. 99.
4. Op. cit., p. 99-101.
5 Op. cit., p. 101.
G Loc. cit.
7 Loc. cit.
8 Loc. cit.

şi

P. Roman,

22
https://biblioteca-digitala.ro

Săpăturile

de la Cernavoda,

swă.C!hini

care pot .fi legate de exemplcwe similare, dar mai puţin evoluate,
afla te ·în punctul b ; ·IWecum şi de descoperirea în punctul c a oeramicii
"ornamentate cu brîuri crestate", care a foot oonstatată, iau~i, în punctul b).
3) Aşezarea dm pun·ctul b nu poate fi atr~buită culturii Cernavoda,
ci - după noi - legată cronologic şi cultural· de faci esul Folteşti II t.
Dispunînd atît de ceea C~B s-a publicat în rapoartele de săpături, dar
şi de informaţii prilmite, in 1962, de la tov. Petre Rorrn.an, unul din cercetătorii staţiunii Cernarvoda, se constată că conţirnutul culturii materiale
din punctul b apare caracterizat astfel : pastă ameS'tecată cu ca1car fără
miţat, puţine pietricele sfărimate şi cîteodată şi cio:buri· pisate; printre
fonne - a:mfo.re m1ari cu corpul puternic bombat, cu gît înalt, cilindric
şi cu 'buza evazată, uneori prevăzute cu torţi din bandă lată ; străchini
cu buza mult evazată, cu ca~neluri verticale pe faţa interioară şi cu wnărrul
crestat în exterior ; vase borcane cu umărul .retoos ; apoi brîuri crestate
etc. 2. Rezultă aşadar că inventarul ceramic din m;;ezarea b de la Cernavoda prezintă frapante analogii cu eera mica deoooperită în bord ei ul de la
Căţelu Nou, precum şi cu aHe materiale, care au fost a:ribuite de D. Ber...
ciu etapei Folte.şti II. Am spune ohiar (evident, cu reilerva eventualei pre-cizări în viitor, a unor arrnănunte care nouă nu ne sînt acum cunoscute)
că ceea ce s-a dewoperit ·în aşezarea b de la Cernavooa, se constată întoomai şi în hordeiul de la Căţelu Nou. De altfel, nu este lipsită de semnificaţie imprejurarea că in raportul asupra campaniei de săpături efectuată la Cemavoda în 1954, ceramica din tell a fost atribuită aspectului
(Cucuteni D)" :3, sau că, în urma campaniei din
1 ,Gorodsk-Usatovo
1956 de pe "Dealul Sofia" ceramica descoperită a fost cons~derată ca
aparţinînd fazei "Gumelniţa D (Gorodsk-Usatovo)" t.. Aceasta arată, cît se
poate de clar, că descoperirile de la Cernavoda, la care ne-am referit,
siîn.t puternic legate tipologie de materialele final-neoli tice sau din etapa
de trecere spre epoca bronzului, din Moldova şi Munten~a. Concluzia
finală este, deci, că aşezarea din punctul b de la Cemavoda aparţine
orizontului Folteşti II (fie, reprezentind acolo şi un aspect regional aoea:sta vor putea-o stabili numai cercetătorii staţiunii din Dobrogea)
documentat aLStfel şi în dreapta Dunării.
în oe măsură, ţinînd seamă de aoeastă întindere teritorială, s-ar
putea. numi oample)Glll adus în discuţie - Folteşti 11-Cernavoda II?
In Istoria Romîniei, luîndu-se !În considerHre descoperirile reoente din
Dobrogea, s-a formulat - la propunerea prof. Ion Nestor - conceptul
1 Concomitent cu noi, tov. Petre Roman susţine un punct de vedere similar,
într-un studiu apărut foarte recent, în Revista Muzeelor, nr. 4,11964, p. 320 şi urm.
Acordind - cu deplină sinceritate - prioritate cercetătorului în emiterea acestei
concluzii, ne revendicăm, în -acelaşi timp faptul de a fi ajuns la încheierile formulate
in paginile de faţă, în mod absolut independent de ceea ce a gîndit tov. Roman.
:! Am primit aceste informaţii în 1962 (deci cu doi ani inainte de descoperirea
de către. noi a borxleiului FoJ.rteşti II), în timpul stud.ierii materia:lelo1· proprii fazei
Căţelu Nou a culturii Tei, prilej ·cu care am arătat tQIV. Petre :Roman ac~te din
urmă materialle.
3 D. Berciu şi Sebastian Morintz, Şantierul arheologic Cernavoda, in Materiale, III, 1957, p. 91.
4 D. Berciu şi Sebastian Morintz, Săpăturile de la Cernavoda, în Materiale,
V, 1959, p. 105.
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"Horodiştea-Folteşti-Cernavoda

II" t. Dar după deosebirea a două etape
intrucit de&ooperirile de la Horodiştea aparţin etapei Folteşti
I, materi1aleLe afla'te în staţiUil.!ea de pe Pn1t .nu mai pot ,fi incluse în conceptul formulat în Istoria Romîniei. Pe de altă parte, dat fiind că în evoluţia culturii Cernavolda sÎ!Ilt deoiSebite mai trtllllllte etape existînd, desigUir, şi o fază a doUJa a culturii - nu poate fi adoptată nici noţiunea
"F'olteşti II Ce:rnavada Il" : s-ar creea oonfuzie între faza a II-a a culturii · dobrogene şi materialele din aşezarea II (b) de la Cernavoda, ca1,e
ÎlllSă, după pă§erea noastră, nu pot fi induse in conţinutul culturii amin~
tite. Susţinem, de aJOeea, pentru dasificare.a materialelor de tipul celofla
oon:statate în orizontul al doilea de la Folteşti - indi,ferent dacă sint
des·coperit,e în Moldova, Cîmpia ·Munteniei :sau Dob1·ogea - utilizar~J
conceptului Folte.şti Il. In oa:drul aoestei culturi înca!drăm .şi hordeiul
de&OOperit la Căţelu Nou.
O cera1mică in multe privinţe a:sen1ănătoa11e cu cea identificată
în locuinţa de pe p.romontoriul de la Căţelll: ~Nou (îndeos~bi fragmente
de străchini cu pPofile spedfioe, deconate cu crestături pe buză şi umăr)
a foot descoperită în Muntenia, la Sultana 2, Boian 3 , ~Gumelniţa \ Buoureşti~Militari 5, Coşereni '(r. Urziceni) ti etc. Deoarece, însă, din analiza
materialelor e~istente reiese atrt lipsa brîuri1or cr'e!State, cît şi a altor
elemente (de tehnioa pastei sau a formelor) specifice etapei Folteşti II,
înoadrarea cronologică şi culturală :sigură a ~aces'tor material1e este g~neu
de obţinut. Nu este exdusă po:s1bilitatea oa măcar unele din desooperir:i1e·
amilrrt1i'te să poată lfi atri:buite etapei Fol'teşti I. De aceea, pînă la sUJrprinderea în teren a altor materiale :întrutotul caracteristice etapei Folteşti
II, considerăm că cele de la Căţelu Nou oo.rustituie, pentru moment, prima
descoperire certă de acest gen, fin Muntenia.
Folte.şti şi

*
Pe latura vestică a botului de deal, în secţiunea XLIV, a fost deLScoperi t În primăva~a anului 1963, un hm~dei cu ma,teriale oer~a:miee
oaract.eristioe culturii Glina III. În iCllceeaşi zonă, dar in secţiunea XLIII,
a putut fi identificată şi o·groapă menajeră, pnoprie aceLeiaşi locuiri. Cele
două ecunplexe explică astfel resturile oe:camice Glina aflat,e spm~adic
pe promontoriu, în catnpa:niile din 1960 şi 1961.
Bo11deiul a avut oa limită de pornire ~n jos baza str1atului de pă1mînt
cenuşiu-încihis. De la a~cest nivel, străbMJnd solul castaniu şi pătrunzînd
şi în cel galben-lutos, :se adîncea pînă la n1axi.tnum 1,2 m. Locuinţa,
arientată prin axrul ei lung pe direcţia sud-nord era alcătuită din două
gPopi cu conturul gurii !Circular, alăt.w·ate, comunidnd între ele în zona
superioară, dar despărţite în eea in1ferioa.ră printr-un prag (fig. 9). Gro1

\ Istoria

Romîniei, I, Buc., 1960, p. 76 (capitol redactat de D. Berciu).
I. Andric~cscu, Les fouillcs de Sultana, în Dacia, I, 1924, p. 91-92, pl.
XXVIII. 10, 1G-H. 20 : XXIX, 1-2. 5-7.
:1 V. Christcscu, Les stations pn?histoTiqucs du lac Boian, în Dacia, II, 1925,
p. 2~i8 şi pl. XXXVlll, 1-3, 5-6.
" Vladimir Dumitrescu, Fouilles de Gumelniţa, în Dacia, II, 1925, p. 70 şi
fig. 43, :3-4, {) : fig. 44. :3.
:!

;,

Inform<1ţii

Vlad Zin·a

şi

Gh. Cazimir.

n Cercctăl'i întreprinse de Eugenia Zaharia, de la care deţinem şi informaţiile.
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pile se deoseheau IÎnt·re ele prin 1formă şi dimensiuni : ·cea sudică, în
forma unui .fund de sac, avea diametru! 1,26 m şi adînc~mea -0,82 1111 ;
real.altă, :dirruSJpne ·nord, era cuptorită de jur-;împrejur; cu ex·oepţia porţiunii din dreptul pragului ·despărţi!tor şi av·ea dia:m·etrul ·maxi1m 2,35 m
iar adîncimea - 1,12 1111. ·Detalii în legătură cu modul de construcţie a
acoperişului nu au putut lfi predzarte. ·La fel, nu a fost ·con3tatată nki
o dovCLdă aJS!illpra felului Îln .care se fă•cea intrarea în bondei. De altfel, se
poate face supoziţi:a că o asemenea locuinţă era destinată nu .atît adăpo3tirii oamenilor, ci:t mai degrabă păstrării proviziHor şi alto,r obi-ecte.

Scora:

Fig. 9. Planul şi profilul bordeiului

Fig. 10.

Glina.

Strachină

neolilică;

= 0,116

inaltime

Un atare tip de bordei a mai fost întîlnit pe teritoriul Capitalei,.
într-o aşezare Glina, cercetată de D. V. Rosetti, la Bucureştii Noi L. Interesantă este consta'tanea că profilul acestor bm-deie este foarte apropiat
de cel al lboroeiului Folteşti II de la Căţelu Nou. Deosebirea constă în
imprejurarea că - de unde, rn locuinţele Glina III, cele două gropi coincid cu 'întreaga suprafaţă a adăposturilor, în cazul hordeiului FoltB7ti~
gropile ocupau doar o anumită parte {aproximativ jumătate) din ~ntin
derea 1sa.
Groapa menajeră Glina III - cu o poziţie stratigrafkă ~dentică cu
cea a hordeiului - era rin ,formă de clopot, avînd diametru! gurii 0,62
m, diametru! maxim (pe fund) 1,07 m iar adîncimea - 0,38 m. În afara
inventarului {de altfel redus), propriu locuirii din epoca bronzului, m
groapă a mai foGt deSJCJ~perită aproape întreagă - o stra.~chin3. neolitică {fig. 10). Lucrată din pa:stă fină, amestecată cu puţin nisip, avînd
culoare cenuşie-neagră, cu pete cărămizii provenite din arderi s·ecund:a.Te, st:rachina are profilul bitronconie : partea infe6oară •mai dezvoltată,
oea :superioară~ m'ai ·scundă, terminîndu~se cu buză evazată.' O proerrJinenţă conică este aplicată în zono. de unire a părţilor •componente al2
recipientului. .Străchini avînd profilul identic cu cel al vasului de la Că
ţelu Nou au fost îi1tjlnite în nivelul Gumelniţa I de la Tang1ru :!.
1

Dinu V. Rosetti, Cîteva

aşezări şi locuinţe

preistorice din preajma

Bucureş

tilor, nuc., 1932. p. 10 cu fig. 13.
:l

D. Berciu,

Contribuţii...,

p. 438, fig. 215, 2.
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Trebuie subliniată descoperirea pentru a doua oaTă a unui vas neolitic gumelniţean, în cadrul unei locuiri Glina III. O sitUJaţte de felul
ace.srta a mai fo:st •constatată la Popeşti-Leordeni, in preajma Bucureşti
lor, şi ea i-a permis lui ~Dinu V. ROISetti ipoteza unei contemporaneităţi
(parţiale) între culturile Gumelniţa şi Glina 1. Departe de a sUbs•crie la
o at1re exolicare a ,faptelor acestora, in'tîlnite in 'teren, C·I'iedem mai
degrabă că ne aflăm ~în faţa unei îngropăr.i (chiar ritue1.le) a unor obied:e
scoase, proba:bil întîmplător, din pămînt :(astfel mcit e1e să fie I"estituite
mediului din care au fost pDeluate).
I:1,ventarul complexelor de lo,cuire Glina III a oon:stat din cîteva si1exu.ri atipioe, puţine oase de animale domestice ,(oornute mari şi miel);
dintr-un disc de lut (a cărui utili:zJare nu poat€ •fi precizată) şi din fragmente ceramk·e.
In funcţie de ea1itatea pa:stei din care au 'fast lUJCrate vasele, olăria
aflată în boridei ·şi :în groapă poate fi cl~asrfiocată în urmă'toare1e oategorii:
1) Oera!mică lucrată din pastă .conţinînd ni:sip cu mi,ca şi pietriş
în cantităţi aprecialbile ~Şi, ,în măsură mai ~Dedusă, cal•car sau cioburi pisate.
Arse în mediu oxidant~ vasele .au căpătat o culoare cărămizi€'100şia:ttcă
sau cărărmizie-galbenă şi doar în cazuri mai ,rare, cenUJşie. 2) Va.JSe lucrate
dintr-o pastă mai om-ogenă, dat fiind că pietrişul a foiSt aproape complet
ehminat, ca degresanţi utilizîndu-'Se cu precădere nlistpul cu miea şi, mai
rar, calea:rul pi!Sat. SUiprafeţele recipientelor din această categorie sînt
bine netezite, arareori chiar lUJstruite. Culoarea obţinută în unma arderii
este de obicei galbenă cu nuanţă cenuşie. 3) Vase lucrate din pastă fină,
omogenă şi compactă, datorită eliminării oricăror impurităţi. Recipientele,
în :genere puternic 1lli:itruite, au culoarea neagră sau cenuşie-neagră.
Starea foarte fragmentaTă a .materialului cerarrnire Glina III :per.mite
cu destulă greutate precizarea unor fonne. In prima categorie poate fi
semnalată prez-enţa VJasului mare cu corp bombat, gît dlindri,c şi buză
evazartă. Acelaşi tip de vrus, avînd însă dimensiunile mai r.eduse şi peveţii
mai subţiri, aJpare şi in cadrul categoriei a doua, unde se mai constată :
strta.dhina eu corpul uşor ·aocuit şi fundul p1at, recipien'te eu corp globular şi mwgine rînaltă, evazată ; ca:stroan:e mici cu corp arcuit, marginea
fiind uşo~ apfus.ată din ,interior în afară etc. ln a treia categorie trebuie
subliniată ra:pariţia unor străehini cu co,rpul rtrxmconic şi cu ma~gine
înaltă, evazată, a cărei delimi taJne de restul vasului este mancată printr-un umăr.
Aşa eum s-a olbservat şi fi alte aşezări Glina UI, şi la Căţelu-Nou
exteriorul vas-elor a [ost uneori tvatat fie prin acoperirea peveţilor cu
un s'irat suibţire de pastă canţiruntd o mare cantitate de degresanţi (nisip
şi pietriş, mai ales) ; :fie, alteori, prin stropirea recitpientelor cu un strat
de barbotină.
Modul oel mai if,rrecvent de om,amentare a oeramicii G1inra descoperită ~n staţiuJnea de pe malul bălţii Co1entina-Pantelirrnon, a fost aoela
al găurilor~but0111i, de regulă diJsplllse Ln şiJr orizcmtal sub buza vaselor
(fig. 11/1-3, 6, 9). Predo:mină găurile-1burtoni obţinute prin împingerea
pastei din interiorul recipientului .în ra:fară, dar există şi cîteva cazuri
în care producerea butonului a fost realizată invers {filg. 11/1). In cazuri
repetate, ş~rului de găuri-butani i se atdaugă pe sup~alfa~a aceluiaşi vas
1

Cf.

Bucu.reştii

de

odinioară,

E.S., Buc., 1959, p. 19.
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şi alte ornamente : alvoolele dispu!Se pe buze (fig. 11/6) ; şirul (dispus
pe umeri) de impresiuni tr,iunglhiulaDe {fig. 11/7) ori obţinute cu unghia

(fig. 11/6) cu degetul (fig. 11/8) sau cu o creangă rujptă (fig. 1.1/9); şirul
de impr:esiuni alungite, mărgmite la un capă,t de o crea:stă mic.§., ve:ttica.lă

8
Fig. 11.

Ceramică

din bordeiul Glina III.

(fig. 11/4). {Spre deosebire de celelaHe alveole sau imp:resiuni, obţinute
prin apăsare verticală sau oblică, impresiunile alungite se realizau prin
alunecarea degetului sau capătului unui obiect, pe pasta moale a vasului ;
prin alunecare, care presupunea: şi o uşoară apăsare, un strat sUJbţire de
lut era împins ; în locul unde se int11erupea acţiunea de producere a
ornamentului, se forma creasta verticală, mică). Pe alte fii'agmente ceramrice apar proeminenţe alungi te alveolate, pastile aplicate, cu cîmpul
adîncit {fig. 11/5) etc.
1
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O moadrare 'precisă a bordeiului şi gropii GUna de la Căţelu Nou
prin raport ~cu ~S>CJhe,ma de ~evoluţie 'fi aoestei culturi - eS'te şi ea greu
de obţinut. Pe de o parte, în desooperire.a de pe malul bălţii ColentinaPantelimo:n, lipse&c uneLe e1ement'e (oeştile sau cănile, bD.îurile alveol,ate
etc.), de natură să susţină - 1într-un ,fel sau altul - o 1a:tare încercare.
Pe de altă paa-te, î1ncă nu s-a stalbilit dacă pot fi înt:rrutCYtul utilizate,
pentru facie:sul muntean al complexului Glina HI--Sdhneakenberg, critet·iile oare i-.au permis lui AU~ed Prox periodizarea asp0dului transilvănean. Analiza amplă, :m,inuţio3..să, a unor ma:te;riale Glina III de la
Roşu (Bucureşti, r. "16 Februarie") a pe.t'!mi:s oef!oetătorilo,r staţi unii să
încadreze des,coperirea 1în faza B a lui Prox 1. în această fază sînt încadrate şi materialele Glina de la Ciurel 2 şi, după cum se :pare, tot .la
acest orizont s-ar situa şi descoperirile de la Glina 3 .
Cît :priveşte ~ceramica Glina III de la Căţelu Nou, trebuie :subliniată
at;ît absenţa unor el.emen:te tipioe pentru faza A 1(br:îurile Cl'estate, crestături1e subţiri de pe umerii recipientelor etc.), cît şi ·multipLele similitudini ~cu materialele de la R01şu. Ţiniînd :seamă de aoeS'tea, pare firea:&că
atribuirea de,s.ooperirilor prezentate a·ici tot în f1aza B a c01mplexulu:i GLina
III-d-ohneekeniberg, utiliZJînd :în· oontinuare periodizafiea el:abo~ată de Alfred JJvox.

Să păturile

*
1960 au dus

.întrerp:rinse :în
la iden ti1fioarea unei faze
VJecihi a .cu1turii Tei, !pentru car:e am propus - pDovizoriu - rnurnele de
faza Căţelu rNou 1. În cadrul campaniilor din 19-61 şi 1963----1964, această
fază a Jost 1n:ai bine sesizată trăsăhu-ile :specirfioe şi poziţia ei cronologică putînd fi defini te ~.1CUlffi pe ham Unor rco;mplexe de locuire Şi materiale eeramice mai numeroase 5.
Inventarul propriu :faz-ei Căţelu ~Nou a ,fost oonst,atJat printre resturile a trei ooliibe de supi~afaţă, dar mai ales în umplutu~a oÎ'torva alveolări-1gropi.

Cohbele de supraJfaţă ~ză,ceau la !baza stra-tului de pămmt cenuşiu
închis, in stare de ~conservare ~cu totul precară. Este sigur că ele au fost
coillStrui-te dintr-un sdhelet de pari şi nuiele -impleti te, acoperit cu un
strat gro:s de lut :amestecat eu păioase; dar 1fiind puternk distruse de
un incendiu pustiitor şi ffmprăştiate probabil şi in timpul locuirilor ulterioal~e de pe pr01montoriu, dimensiunile şi Jonm,a lor nu au mai putut fi
pr'~ecizate ..Eventual, ţinînd seamă de împrejurarea că în toate oazurile,
aglomerările n11ari de ·c!hirpic se afl.au diiStribui te pe o suprafaţă restrînsă
(fig. 12), s-ar putea deduce eă adăpasturile acestea, construite la suprafaţa
solului, nu vor ii f.01st pPea spaţioase.
Margareta Constantiniu şi P. I. Panait. O aşezare din epoca bronzului la
arheologice în Bucl/reşli, p. 301-3.38.
:J Sebastian Morintz şi Gh. Cantacuzino, Şantientl Bucureşti, sectorul Ciurel,
in Materiale, V. 1959, p. 6:~3.
:J Ion Nestor, Fouilles de Glina, in Dacia, III-IV. 1927-1932, p. 237-252.
'• Vezi Raportul asupra săpăturilor de la Căţelu Nou, din 1960, in Cercetări
arheologice în Bucureşti, p. 26.
:i O prezentare succintă a ceramicii şi problemelor pe care le pune faza C<'iţ(•lu Nou am încPJ~c:lt-o în ·studiul O faza reclze a culturii Tei descoperită la Căţeln
Nou, în SC IV, XIV. 2, 1963. p. 309-321.
1
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Probleme mai complicate pune interpretar·ea grupului celor şase f
alvoolări-gropi. A~oes~tea au apărut !dispuse, toate,
z01na de interior a
2
dealului, pe o supr:alfaţă de aproximativ 2·0 m - poziţia lor strati;grafkă
fiind iClJsigur:a tă de o6rustart<mea că ele po·rneau a se ·adi'l1!ci tot de la baza

m

stra:tului de pă.m[nt cenuşiu-~în~his. Înăuntrul fiecăreia dirn alveolările-

'<

6
Fig. 12. Restudle unei colibe de

suprafaţă

din faza

Căţelu

..

Non a culturii Tei.

gropi s-au descoperit - depuse dens .ŞI rn cantităţi mari - îndeos~bi
fra1gmente cera.mke, dar şi re3turi de ohirpid. unelte fragmenta-re sau
al te obi€cte.
Forma .şi dim·en:siunile aeestor cDmplexe 1de locuire nu au coincis
niciadată, ele di!ferind de la un eaz la altul {fig. 13).
Pri1ma alveo1are-groapă a apărut ca o albiere am€n3jartă în pămînt,
cu forma ovali neregulată, adîncă de maximum ~0,20 m ·~în centru)
şi cu diametrele maxime 1,22 m x O, 78 m. Cea de a doua, situată la o
depărtare sudică de 0,60 m iaţă de pveood·enta, avea ;f.orma ovală mult
sUJbţiată, lrmgimea sa fund de 1,6·0 m, lăţimea maximă de 0,64 m iar
aJdînci1me.a d2 -0,17 m. În imediata vecinătate a alveolării-grapi nr. 2,
a fost des·oop~rită oea căreia i s-a dat nr. 3 - o "groapă" frecta.ngulară,
adîncă de 0,38 m şi cu latura cea mai lungă de 0,40 .m. La o depărtare
nordkă de oaa 1 m ifaţă de alveola.rea ....gDoapă nr. 3, a foot identillioată o
altă groapă t{nr. 4), cu oonturul dffidhiderii circular, diam·etrul fiind de
0,65 m, iar adîncimea maximă de -0,53 m. A:Lveola.r·ea--gvoapă nr. 5, aflată
în imediata vecinătate estică a celei 1anterioa.re, avea nn contur oval, cu
diametrele maxime 1,15 m x 0,83 m şi cu adîncimea de - 0,51 m. In
fine, aproxj,mativ cu 0,2:5 m mai spre est, se afla alrveola.rea~roapă nr. 6,
1 Includem şi o alveolare-groapă cu materiale proprii fazei vechi a culturii
Tei, descoperită in 1960 şi descrisă în raportul de săpături pe acel an (cf. Cercetări
arheologice ... , p. 23).
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cu conturul de asemenea oval, diarnetrele maxime tfiind 1,23 m x 0,88 m,
Î'ar adîncimea aproximativă -0,17 m.
Pentru a şti oe utili:tate au avut şi în ce -împrejurăfli au putuu fi
amenajate oele ş.aJSe alveolări-g1ropi, trebuiesc consemnate şi aici unele
obsewaţii fc1cute ~în timpul săpăturilor, cit şi cu prilejul prelucrării materialelor desooperi te in aceste oomplexe.

Fig.

13. Planurile

alt~eolărilor-gropi

cu

ceramică

de tip

Căţelu

Nou.

A:stfel, atrage atenţie ~împrejurarea că alveolările-gropi prezintă
dimensiuni ~îndeobşte reduse şi, t,otodată, variabile; din această cauză,
de~i în cele mai rmulte dintre ele au fost descoperite fragmente de
chirpici, ipoteza LSUrprinderii unor Pesturi in situ de locuinţe trebuie înlă
turată. In sprij~nul unei aLari oonduzii a~pa·re 1hotăPîto3"re IŞi o ~altă observaţie : deşi aproape toate fragmentele oeramke găsite în cele şase alv·eolări-gropi au fast puternic ar:se secundar, adesea pînă }a deformare, iar
în olteva cazuri p:înă la ·topire, fapt este că pereţii şi fundurile gr1opilor sau
albierilor nu au pr"ezentat ni~ciodată ur~me de arsură, tot aşa cum în
pămîntul lor de umplutură, urme de oenuşă sau de cărlbuni nu au apă·rut
nicicUJm. In fine, :se mai cere menţionat .faptul că p:relucraPea materialelo.r
oeramiee a dovedi,t că una sau alta din alveolările-gropi nu au constituit,
din punctul de vedere al conţinutului lor, un 'tot aparte, unitar şi închis :
în repetate cazuri, unul şi aoelaşi profil de va:s sau vaJS întreg a putut fi
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oooonstituit cu !fragmente ceramioe recoltate din mai .multe 1gropi, sepa-

rate acestea una de alta.
Ţinînd seamă de cele relatate, este aproa:pe sigur că al,veolărHe
gropi au avut fUJl'lcţia de gropi menajere; căci, deşi dimelllSiunile lor într-atît de reduse - s--ar opune eventual un.ei a:tari aprecieri, un fapt
pare să nu poată fi tăgăduit : înlăuntrul celor şase gropi se aflau
resturile .linei locuiri, a cărei amplasare a fost desigur în altă parte, aduse
în locul unde ele au foot găsite şi depozitate aoolo ca ceva nefolosibil
şi abandonat.
Fără mdoială, o atare concluzie atrage cu sine mtrebarea pe
seama căreia din populaţiile ce s-aJU sUJOCedat în staţilllnea de la Căţelu
Nou poate ·fi pusă activitatea de coLectare şi depozitare a resturilor de
cultură Tei surprinse [n cele şase alveolări-gropi? Dintre toate ipotezele
oare se pot ,face, oea mai a~opiartă de adevăr ar părea următoarea :
Alveolările-gropi nu au fost amenajate de cei care au folosit rrnaterialele descoperite în ele. Concluzia s-ar desprinde din constatarea că
în inventarul lor au fost găsite şi citeva obiecte de utilitate JWoductivă,
întregi - o ceaşcă de lU!t, fusaiole şi două greutăţi p1rarnidale de lut.
Ori, -dcvcă nu se admite o semnificaţie ["ituală a g,ropilor (semnificaţie
oe nu aipare manifestată prin nici un element caracteristic), nu se poate
concepe abandonarea unor obiecte necesare pr:ooe.sului m.uncii, ce încă
ar rrnai fi putut fi utilizate. De aceea, se poate crede că strîngerea şi depozi'tarea materialelor din cele şase alveolări...,gropi au fost făcute de
ci.t.re populaţii ca~re au locuit pe promontoriu după dk:;pariţia purtătorilor
culturii Te.i din faza Căţelu Nou.
În acest fel incercind precizarea momentului îngropării materialelor din alveolări1e-gropi, pare cu totul pos~bil că cei care au efectuat
colectarea şi depozitarea resturilor aduse aici în discuţie au foot purtă
torii culturii Tei din [aza "L3. stejar". Pentru această supoziţie pledează
Îll!deosebi analogiile puternice constatate - in privinţa .formei şi dimensiunilor - între două dintre alveolă,rrile-gropi cu ceramircă din faza
Căţelu Nou şi alte două gropi, cu materiale de tip "La stejar". Anume,
una din gropile cu oerarrnică din faza "La stejar", dffico:peri,tă m secţiu
nea XXXIX, avea conturul gurii circulau' şi adîncimea -0,52 m, deo3ebindu--se ca atare de alveolarea-groapă nr. 4, cu materiale aparţin:înd fazei
Cărţelu Nou, numari. prin diametru! ceva mai mare al deschiderii ei. Cît
priveşte cea de a doua groapă din faza "La stejar", aceasta, descoperi'tă în şanţul XXXI, era şi prin forma ei ovală şi pdn dimensiuni {diametrele 1,08 x 0,80 m ; adincilnea -0,53 m) aproaJpe identică cu alveDlarea-groapă nr. 5, conţirnnd ceramică Tei de tip Căţelu Nou.
Este drept că pentru a preciza momentul amenajării celor şase
alrveolări-gropri. şi al depozitării materialelor descoperite în ele, se pot
face ş,i alte supoziţii 1, îngăduite atît de situaţia stratigrafică din staţiune, cît şi de caracterul particular al complexelor de locuire prezentate.

Este atrăgătoare ipoteza îngropării materialelor Tei din cele şase alveolări
gropi de către Jocuitorii din aşezarea Latene. După informaţii primirte de la tov.
Al,exandru Vulpe, ,cazuri de depunere intenţ!onată în gropi Latene, a unor materiale din epoci anterioare s-au constatat în staţiunea getiiCă de la Pqpeşti. Ţinînd însă
seamă de împrejura['ea că Ja Căţelu Nou, gropHe' din a doua epocă a fierului prezintă cu totul alte forme şi dimensiuni înlăturăm ipoteza amenajării alveolărilor
gropi cu cerarrnkă Tei de către Jocui,torii din a<şezarea geto-dacâ.
1

31
https://biblioteca-digitala.ro

Dat fiind că cer.amica fazei Căţelu Nou şi p~oblemele pe oare ea le
ridică au făout obiectul unui srtudiu în pre~ent apărut 1, este firesc să
se stăruiască în continuare asupra acelor elemente de inventar şi parti~
cularităţi

proprii acestei faw, :mai puţin srUJbliniate pînă acum.
In oadrul a trei ~categorii oe.ram-i·oe - pa:stă ~cu mult nisip şi pietriş,
bucăţi de ca1oar şi c~oburi pisate; vase lucrate din pwstă eonţ;indnd aceleaşi materii degresante, dar în propO'rţii :s·e nsibil (hminuate ,; şi recipiente din pastă fină faza Căţelu Nou intDoduoe o gamă relativ

Fig. 14. Vase din faza Căţelu Nou a culturii Tei; înălţime:
1 = 0,310; 2 = 0,170; 3 = 0,162; 4 = 0,206.
variată

de forme, între ca.roe, ce1e mai multe, se vor dovedi \Specifice
pentru întreg procesul de 'evoluţie a cul·turii Tei. PIÎnă [n pre:oen t, au
putut fi identifieate iîn .f aza veche a culturii epocii bronzului mijlociu
şi t~îrzi u din Munten~:a, următoarele : '1) vase cu pÎ!n'teoe bombat, gît
cilindric şi buză evazată (fig. ~14/1), de dimensiuni mari lin prima categorie,
mijlocii şi, mai rar, mici în aoea de a doua ; 2) recipiente de dimenshmi
mijlodi, cu corp gloibular şi margine înaltă, cu două torţi verticale, pe
umă.r .(14/4), în c:a-tegc,ria a doua; 3) oastroane cu oorpul arcuit simplu
(13/ 3), de dirrnen1siuni variabile în toate categoriile .(un fT&iboment are în
int€1fior, marginea mtărită cu o bordură) ; 4) castroane cu oorpul arcuit
bitronoonitc - partea inferioară fiind mai dezvol taiă, cea super~oară mcii
"2

Vezi nota 5 de la p . 28.
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scundă

1(rfig. 14/2) - :adeseom ,cu mang:in:e evazată, (â.n categociile a doua
a trei,a) ; 5) străchini cu oorp a11cuit {două fragrrnente prov,enind de
la aoelaşi vas), ~n. oategoria a doua ; 6) :fructiere sau cupe eu p1cior, de
asemenea ~n categoria a doua; 7) tărviţe cu ma~ginea oblică {fig. 18/7
a-b), în oategor~iile a doua şi ·a treia ; 8) un VlaiS m1ic cu oorp hi,tnonccmic
şi cu ma.r"lgine cilindrică, cu două pnoeminenţe :altern1înd simetric cu
două tortiţe {lucrat din pastă ,fină), 1(fig. 15) ; şi 9) oeşti, prezentînd
în cadrul categoriei a treia următoarele variante : a)' cu toartă t,r,a:să diln
buză, avînd corpul arcuit .bitronconic, gîtul
cilindric inalt şi buza evazată; :sau cu co~pul
semisferic şi g.ît cilindric, scund, cu marginea uşor evazată ; ori cu cor:pul în formă de
barcă {fundul fiind oval alungit, cu pereţii
căzînd oblic faţă de fund) ; (an faza Căţelu
Nou apare 1în cazuri numeroase, la ceştile cu
toarta trasă din buză, un mic prag care se
ridică deasupra torţii, realizat prin subţierea
şi înălţarea marginii ceştii, în 'Zona de unde
a fost trasă toarta) ; .b) cu toartă sub marFig. 15. Vas de lut; înălţime
gine, avînd corpul ar.cuit simplu, gîtul relativ
= 0,065.
înalt şi :buza evaza tă ; sau corpul aroui t bitronconic, gHul scund şi buza răsfrîn tă în afară.
Adeseori, recipientele fazei Căţelu ,Nou sînt ornamentate. Cum
acest deoor se dovedeşte - înl cazul culturii epocii bronzului mijlociu
şi tîrzri.u din Muntenia a fi cel mai sensilbil la evoluţie ; şi deoarece
faza Căţelu Nou se inchvidualizează cit mai pregnant prin trăsăturile
specifioe conS'tatate ~în o11namentare, vom stărui, ~în legă·tură cu descoperitrile din 119'61-1964, tocmai în acest sens.
Exteriorul vaselor din primele două categori1i este cel mai adesea
brăzldat de striaţiumi obţinute cu măturica. De remareat fCilptul că pe
llîngă striaţiurnile oblice (fig. 16: 12), apar în faza Căţe1u Nou, destul de
des {aşa cum nu :se va :mai întJî,mpla în fazele următoare ale culturii
Tei), striaţiuni dispuse orizontal {rfig. 16/2,7). Tot în prima categorie apare
-cazuri însă rare- decorul cu barbotină 1. Arareori de asemeni, se constată şi alveole dispuse în şir pe buză, învălurind-o,
precum şi cres2
tăturile aşezate pe buze . Decorul recipientelor din primele două categOtrii se întemeiază însă, în principal, pe două elemente : brîul alveolat,
dar şi crestat şi şirul de impresiuni sau adîncituri cu contururi diferite.
Nu de puţine ori, ambele elemente decorative apar a:sociat,e pe vase.
Spedfk pentru faza veche a eulturii Tei este brîul îngust, cu alveole
mici, rotunjite (fig. 16/1) sau, in cazul celui crestat, cu crestăturile scurte.
Dispunerea brîurilor alveolate şi crestate se fă,cea numai în exterior.
imediat sub buză şi pe umeri, pentru a mar.ca zona de unire a pîntecplui cu gHul. Dacă brîurile alveola:te apar numai in dispunere orizontală.
cele crestate akătuie.s~c uneori g;hirlande îrrnpletite, din care pe alocuri Sf'
desprind [ranjuri, :sau sînt ·segmentate 1şi dispuse în formă de "S", în
şi

1 Un fragment cerarnic decorat cu
2, p. 311, fig. 3/7.
2 Vezi op. cit., fig. 3/2 .

.3 -

barbotină

este reprodus în SCIV, XIV, 196:.5,

c. 4573
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CâţC'Iu

Nuu .

şir 1.

Impresiunile aşezate în şiruri. sînt triunghiulare r(fig. 16/4,8), circulare, 01bţinute cu trestia (rfig. t6/6), ovale :(fig. 16/!11) sau semiovale
(fig. 16/14), in formă de potcoavă (fig. 1:6/10) sau de "U" răsturnat (fig.
16/3). :Modul de orna:mentare a vaselor din primele două categorii a mai
presupus cîteodată proeminenţele .mici, dispuse fie în şir ~fig. 16/13),
fie în grup de cîte patru {fig. 16/,14) sau de aîte două (.fig. 16/7), întotdeauna pe umerii .recipientelor. Pe lîngă proeminenţele mici, a căror
dispunere se întemeia mereu pe grupaj, apar şi proeminenţe mai mari,
tl'onconice, uneori cu o adîncitură în oenku (fig. 16/4), ~ezate la distanţă cHe patru, dispuse simetric. Alteori, pe umerii vaselor ·mari cu
corpul bombat apar to,rţi mici, ornamentale, incadrate de o parte şi de
alta de proeminenţe semiovale sau tronconioe (cu oontu.r neregulat
modelat) 2. În sfîrşit, rec~pientele de dimensiuni mici, din a doua categarie erau cHeodată decorate cu "boa:be de linte" (fig. 16/5; 19. 7).
Decorul vaselor lucrate din pastă fină a utilizat in cazuri cu totul
rare procedeele şi motivele ornamentale întîlnite pe recipientele categoriilor întîia şi a doua. Speci,fică vaseLor grupate an categoria a tr:eia
a fost ornamenta:rea caPe a avut la ibază incizia şi procedeul impunsătu
rilor alăturatE sau suocesive.
În tehnica ind·ziei au .fost obţinute linii drepte, în zigzag şi în
val. În general (există, pînă in prezent doar o excepţie ; fig. 19/7), tot
mereu linia dreaptă, de regulă dispusă orizontal a ,fost asociată ori cu
linia ondulată ori cu cea in z~gzag. Se poate coniSidera că pentru oLarii
din faza veohe a culturii Tei aceasta constitui-a un principiu, a cărui
aplicare dădea însă naştere, ·in chip firesc, la variante : linia dreaptă
sucoedată de o linie în zigzag sau 'În val (fig. 17 8 : 18 5) ; linia ondulat<:\
sau în zigzag â.neadrată de două linii drepte orizontale (fig. 17 2 ; 18 2) ;
sau alternarea liniilor drepte cu celelalte (fig. 18 4). Asocierea unor elemente de decor care, altfel, pot figura independent nu s-a redus numai la
exemplele menţionate. În cazuri numeroase, ornamentele obţinute· prin
incizie au fost combinate cu cele praclUJSe p1·in împunsături alăturate sau
succesive. Cu privire la acest din urmă prooedeu de ornamenta:ce trebuiesc subliniate - chiar repetînd unele amănunte - trăsăturile sale
specifice, pe baza cărora se poate eel .mai bine defini faeiesul vechi al
culturii Tei (faza Căţelu Nou).
Întîi, trebuie relatată frecvenţa .mare, pe ceramica fină a fazei Că
ţelu Nou, a deeorului care are la bază banda compusă din frînturi de
linii alăturate. În al doilea rind, trebuie precizat ceea ee deosebeşte
in1punsăturile succesive din faza veche a culturii Tei, de eele care vo1.·
apare în fazele următoare : anume, în faza Căţelu Nou, împurusături]e
sut::.cesive au [ie forma unor ovale alungite minuscule, fie forma unor
virgule neareuite. Dispunerea înşiruită a împunsăturilo·1· se făeea eu scopul
de a obţine nu o succesiune bazată pe interpătrundere (în fazele urmă
toare ale culturii Tei, împunsă-turile succesive au aspectul unor şiruri
de ungihiruri COtncentri,oe) ci iîn sreopul obţine-rii unei succesiuni întemeiată
pe o alăturare paralelă - una lîngă alta, dar la distanţă - a unar mici
linii, virgule near~cuite sau puncte alungite. De altfel, de multe ori, pe
vasele ·fazei Căţelu Nou este greu să se deosebească frinturHe de linii
L

2

Op.
Op.

cit., p. 311, fig. 3, 6. 8
cit., p. 310, fig. 1 şi p. 31 1, fig. 3/4.
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Nou.

de împun:sături1e ISUcceshne propriu-zise. Tocmai da•torită a:spectului aparte
al acesto.ra din urmă, atllt midle linii, cit .şi impunrsături1e apar ca două
variante de deoor obţinute printr-unul şi acelaşi procedeu tehnic : impunsătura prelungită [n timp şi (implicit) pe distanţă (pe suprafaţa
vasului).
Motivele decora'tive ,realizate prin fr,înturi de linii .şi împunsă•turi
alăturate (în genere î~ncrust.ate cu sUJbstanţă alJbă) sî,nt, în une1e cazuri,
inrudite cu cele produse prin indzii, deoarece :se intemeia,ză tot pe
asocierea, pe alternanţa dintre zigzaguri şi linii sau benzi orizontale
(fig. 17/3,5). Împreună cu acestea se mai constată alăturarea unui şir orizontal de împun:să:turi eu o ba~ndă orizontală de frînturi de linii (fig. 17 /1) ;
inoercuirea fundului unor vase cu o ba:ndă continuă de segment,e de
linii (fig. 17/7) sau cu o bandă de aoest fel, întreruptă si1met,ric de trei
benzi scurte (tot de fr~nrturi de linii) orientate penpendieular faţă de
banda î~ntreruptă (fig. 17/4) ; pe fundul unei tăviţe, un motiv complex,
obţinut tot din benzi de frinturi de linii, ca~e sUJgerează roata cu :spiţe
(fig. 18/7 b) ; :segmente de benzi sau benzi continui de zigzag·uri "fulger·'
(verti·cale) {d'ig. 18/7a ; 19/6) ; dt.e un şir, sau dte două {în .aeeGt oaz, t:;·eparate de o linie 'incizată) de~ "V" culcaţi, încadrate de cîte o bandă de
împurusături alăturate, oblice (fig. 211,/a-b) ; •În compoziţia altor ornamente
complexe, motivul "ram·ură de brad" {fig 19. 1) etc. Corpul unor ceşti
este ornamentat cu benzi co.mpuS~e din •frînturi de linii alăturate, încadrat.e pe margini de linii incizate, sau obţinute tprin împun:sături :suocesive
(motivul "linie de cale ferată") 1 ; aceste benzi, pornind - printr-o dispunere simetrkă - dinsp~e fund, se ridkă vertical pînă p~ umerii recipientelor, unde, - fie că au la oapete ce~curi neînohise, o1bţinute prin
împunsături alăturate {fig. 19/5), fie că liniile incizate de pe ma~gini
se desfac şi se termină în volute (fig. 19/6). Vo1utele acestea, ca şi C<2~cu
rile neinchi&e care termină - 'În zona unor torţi :sau p:,·oeminenţe linii incizate oriwrntale (fig. 20/1) constitui,e pe recipiente1e din faza
Căţelu Nou, singurele elemente de decor spi~ahc obţinut în tElhnioca inciziei :sau rîmpunsăturilor suooesive. Jn sfîrşit, este interesant - fiind
singular prin as·oderea uno[' ornamente produse în două tehn~d diferite
- decorul dirspus pe bu~a şi umă~ul unui castron de dimensiuni mai
mari 2 ; aici segunen tele de benzi compuse din frînturi de linii alătura te
sînt combinate cu şiruri de adîndturi sem:Davale (unel·e) şi triunghiulare
(altele), acestea av:inrd poziţia ră1srtn.Irrnată alternativ (fig. 18,'3).
Cu prilejul publicării .~aportului de :săpă'iuri din 1H60, dar mai
ales în cadrul studiului citat, am înoercat re~olvarea unora dintre problemele pe care le ridică faza Căţelu Nou - îndeOtSebi pre1blerma poziţiei în timp
pe care wceastă fază a arvut ....o în procesul de evoluţie
a culturii Tei. Într-un alt context am semnalat însă, o altă problemă :
aceea a unei ltpse directe de legătură între faza Că!ţelu Nou şi
faza Tei - şi a existenţei - probabile - " a unui aspect de cultură între
atare motiv apare pe vase şi in cultura Wietenberg (cf. Szekely Zolmn
la cronologia epocii bronzului în Transilvania, in SC IV, VI, 1955, 3-4,
p. 851, fig. 6;1 a-b). Nu este exclus ca astfel de materiale să aparţină unei faze
titmpurii, încă nectm;:ologată în cultura epocii bronzUtlui din Trans:h:ania.
2 Vasul este reprodus in SCIV, XIV, 1963, 2, p. 310, fig. 1;6.
t Un
Contribuţii
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Nou a culturii T ei.

aceste
ispo•beză

două

-

faze·, !Încă nu surprins [n ţeren 1. Fără a renunţa la a-ceastă
citeva ,f ra-gmente oera:m.i!Ce de tip Cărţ;elu Nou, Jdes,c operite în

Fig. 19. Ceramică din f aza C ăţ eLu Nou .

1 Valeriu Leahu , Considemţii cu prwzre la f aza a doua a culturii T ei, în
lumina noilor săpături arheologice d e la Băneasa, în Mat erial e de i stori e şi muzeografie, f 1, p. 3 şi urm.
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srtaţiune

în 19~64, IS~nt totUIŞi de natură să arate - \fapt pe care, de asemenea, l-am sUJbliniat - că faza Tei a extras sau asimilat elemente de
cultură o.rieum şi din faciesul determinat pe .malul bălţii Oolentina-P,antelimon. Fragmentele 'oer:ami.ae aduse 'În di:scwţie of·eră, cnedem, pooibilitatea intuirii modului lîn care a evo-luat "pe loc" atît procedeul tehnic
al împunsăturilor suooesive proprii fazelor următoare ale culturii Tei,
cit şi unele motive ornamentale. A:stfel, nu ni s-e paPe exdus a cr:ede
că la procedeul "dasic" Stichkanaltechnik 'in
care o 'Îmopunsă tură lasă în pasta moale a vas ului ur.ma unui viri ascuţit, iar aspectul obi.<;>nuit al ornamentelor obţinute în acest fel este
acela al .şirului de mici unghiuri concentrice
dispuse înlăuntrul sau la 'baza unei linii şăn
ţuite s-a ajuns pornindu-se de la ornamentul "ramură de brad" sau de la acela al şirului
de ~,V" culcaţi, din faza Că·ţelu Nou. Trecerea
se va fi făcut prin apropierea şi unirea frinturilor de linii care fomnau unghiurile, anume
prin efectuarea, în loc de două inter:venţii, a
uneia singure, fă·cută cu un alt instrument, care
să producă un efect asemănător. (·În faza Căţelu
Nou, olarul trebuia să traseze întîi un şir de
linii mici oblice, iar apoi, de-a lungul aceluia,
~
un alt şir de linii tot oblice, dar orientate în
sens opus, astfel !Încît să se ajungă la şirul de
"V" sau de unglhiuri, acestea însă cu vîr.furile
Fig. 20. Fragmente eeranu 'Întotdeauna bine sudate. În fazele urmă
mice Tei, faza Căţelu Nou.
toare se va fi înlocuit acest mod de a obţine
ornamentele printr-altul, mai rapid : cu un
obiect avînd VIÎrful ascuţit, se putea, acum, obţine un unghi doar printr-.o
singură apăsare pe pasta moale, iar printr-o apăsare repetată, ritmică,
pe un traseu, se obţinea .şirul de ung1hiuri concentrice).
·Modul iÎrn caDe s-.a făcut trecerea de la unele motiv;e deoor.ative,
proprii .fazei Căţelu Nou, la altele, Jnbilnite 1îndeasebi in faza Tei, ne
pa:re a :fi sugerat de citeva :frag~m~en te ceramice deoorate cu zigzaguri
inci:zate, neglijent realizate, precum şi de un. fragment de caswon
mic (fig. 2'0. 13), pe marginea căruia apare un şir de zigzaguri cu capetele
îmbucate. 1În 1funcţie de or:namente1e de pe aceste :fragmente, se poate
cnooe că de la linia in zigzag - atit de frecventă m [.aza Căţelu Nou s~a trecut, prin .r1otUinjirea colţlrrilor (intenţionată sau aoc~dentală, la
înoeput) la linia Jn ·val - curent repDodusă pe vasele din faza Tei ; şi
că pe aoeastă di,recţie de evoluţie, de 1a .şirul de zigza:guri cur capetele
îmbuiCate s-a putut ajunge .şi la şirul de "S"~UJri cuLcaţi, cu capetele înlăn
ţuite, ornament atît de caracteri:stic pentru ceramka fină din faza Tei.
DeSii1gur, aceste ipoteze în legă'tură eu evoluţia "pe loc" a t.ehn:idi
împurusătur:ilor suooesi've şi a unor :rnoU.ve deoor.ative, în cultura Tei, nu
exclud şi aportul unor int>ervenţii :străine, ,venite din arii culturale înv·ec~n.ate. După cum am avut, de .asemenea, prilejul să subliniem, în procesul de constituire a fazei a doua :(Tei) a culturii epocii bronzului mij-

,-

/
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lociu şi tirziu din Muntenia, apare în ahip evident aportul unui curent
de influenţă sudică, II'OO.cedoniană.

*
Săpăturile efectuate la Căţelu Nou in 1960 lăsaseră impresia că
locuirea Tei din faza "La stejar" a fost sHuată numai pe marginea
vestică a botului de deal. .în timpul
campaniilor din 19·63----<1964 supoziţia a
fost însă infirmată, deoarece, alături
cu două gropi aflate pe marginea promontoriului, un bordei şi o vatră de foc
au fost descoperi te în zona interioară,
de centru, a înălţimii.
Bordeiul, surprins ~n secţiunea
XXXVI, a fost impresionant prin întinderea sa : cu o formă rectangulară
neregulată, avea lungi~mea de 12,50 m,
iar lăţimea de 9,80 m. Pornind să se
adîncească de la baza stratului de păa.
mînt cenuşiu-închis, străpungînd solul
castaniu şi perforînd parţial şi pămîn
tul ga1ben-lutos, groapa locuinţei a coborit astfel - prin raport cu nivelul
de la care ea a fost săpată - rpînă la
-0,72 m. Avind de jur....împrejur pereţii drepţi, se 1poate crede că în locuinţă se intra cu ajutorul unei scări
sau unui butuc de lemn. Modul în care
va fi fost amenajat acoperişul n-a putut
fi intuit prin nimic.
Dacă ţinem seamă de dimensiunile mari ale bord ei ului ; apofi de di.mIJ.
prejurarea că pe toată supra aţa ealului - destul de temeinic cercetată
Fig. 21. Vas de lut, fragmentar.
- aceasta a fost singura locuinţă Tei
Faza Căţelu Nou a culturii Tei.
din faza "·La stejar" ; în fine, dacă se
are în vedere marea cantitate de oase de ani~male aflate în bordei pe aceste temeiuri, locuinţa poate fi apreciată ca un adăpost pă.storese
colectiv.
În vecinătatea iboy;deiului, faţă de aoesta la o depărtare no.rdkă de
aproximativ 2,2.0 m, :a cfo.st identifkată vatra de foc (fig. 22). Amenajată
direct pe păm~nrt, prin depun~ea unui strat de lutuială, pe o suprafaţă
orvală cu diametru! maxim 0,77 m, vatra poate fi sa~::>tită ca a<?:::r·:ţinînd
locuinţei învecinate. Pe vatră au fost descoperite un vas cu ·corpul bJmbat
şi gît cilinJdric (fragmentar) (fig. 23/1), un castron fragmentar (Jig. 23/2),
un suport piramidal pentJru frigare, lucrat din lut {fig. 24/1), un alt
obiect tot din lut, cu formă aproximativ sferoidală, penfor:at (fig. 24/2)
(probalbil stînd in 1egăturn tot cu suportul de .frigare) şi frag,ment.ele unui
alt .veci:pient, cu oorp globulcrr şi margine înaltă oilindrkă (fig. 25).
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Dintre cele două g,ropi - ale căror dimensiuni au fost precizate,
re la t.înd. asupra an.alagiilor lor cu unele din alveolăTHe-gropi, cu eera-

Fig. ;!.2. \'atră dt> foc. Cllltura Tei, fa .: a .,La stejar".

Fig. 23. Vase fragmeniare descoperite pe vatră.

mică de tip Căţelu Ncu a atras atenţie ,î ndeosebi groapa surprinsă în
secţiunea XXXI t ; conţinutul acesteia a fost alcătuit de douăsprezece
l

ţelu

Această

groapă

a străpuns restu1·ile unei colibe de suprafaţă din faza Că

Nou a cu:'turii Tei.

42
https://biblioteca-digitala.ro

rr.---- .

•

.-.:.

1

,,,,1fli1Th____ - - - · -

--

~
~

~'

Fig. 25. Vas fragmentar, cultura Tei -

faza "La stejar".
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Fig. 24. Suporţi de frigare
găsiţi pe t·at ra Tei.

Fig. 26. Fragment de ras l\lolilPOrli
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ceşti

cu toartă, majoritatea !Întregi, cîteva doar [n stare fi'IagJnentaJră
(fig. 27).
Dintre resturile locuirii de tip ",La stejar" trebuie subliniată, şi o
aglouner.are bogată de fragmente oeramioe, surprinsă 'Îin zona de margine
a dealului, la baza s~atului de păm.înt cenuşiu-4ndhis, in secţiunea XXVII
şi într-o ca:s,etă adia.oen tă. M:a1sa de ciob uri a f01st supusă dar nu în
acel loc - unei puterni•oe arderi secundare (probabil un inoediu), incit

Fig. 27. Ceşti din faza "La stejar" ; înălţime : 1
2 = 0,052 ; 3 = 0,067 ; 4 = 0,065.

=

0,054 ;

multe dintre fragm€'11tele de ·vase au fost deformate, iar altele, pe .alaocuri,
chiar topite. In aglomerarea de resturi ceTamke Tei din faza "La stejar"
- in asocie11e deci, cu aoe~stea - au apărut trei f11agmente aparţinînd
- toate - unui va:s propriu culturii Monteo.ru: un oa1stron lucr:at din
pastă :amestecată cu nisip, avind corpul bitronooni'c şi maT1gine înaltă.
Ornamentat prd.n inci'zii superficiaLe şi ,adincituri, vasul are pe partea
superioară a corpului un decor de g1hirlande cJ:rnpuse din cîte trei
linii ancuite ; rîn zona de unwe a oorpului •cu m.wginea, un şir de adî.ncituri ovale-alungite, obhc !Îndinate, 'Încadrate deasupr,a şi dedesubt d:e
cite o linie 01rizontală ; margirnea fiinid deoorată cu un şi!r de triuru~hiuri
haşllrr'ate, dispuse cu Vlînfurile în sus şi cu ba•zele unite !(fig. 126). Vasul
trebuie încadrat în faza Monteoru Ila, deoarece, potrivit cu informaţii
primite de la Eugenia Zaiharia, fnrma reci pientului, motivele ornamentale
şi m·odul de a dis:plllli1e decorul sÎlnt caracteri:sUce :pent,l'U faza amintită.
Descoperirea aoeasta repcDezintă, pînă acum, primul import, cunoscut, de ceramică Monteoru ·~n aria culturii Tei. Mai demult fuseseră
descoperite importuri Tei m aria Montooru, chiar ·în aşezarea eponimă 1.
1

1 Ion Nestor, Raport general asupra săpăturilor de la Sărata-Monteoru, în Raport asupra activităţii ştiinţifice a Muzeului Naţional de Antichităţi în anii 1942
şi 1943, Buc., 1944. p. 27.
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Fragmentele de castron din faza Monteoru Ila găsite la Căţelu Nou
pun probleme noi în legă tură cu dezvoltarea sincronă, pe fa:z;e şi etape,
a celor două culturi din epoca bronzului.
Inventarul locuirii Tei din faza "La tStejar" con:stă din două unelte
- .u:na de piatr·ă, 1i.ar cealaltă' de bronz : din dteva obiecte de lut {o greutate de pl.a:să tr·onoonică, ou or:ifidu; mai multe fU&aioJe - •CU discul plat,
tronconirce inoomplet perforate şi de tipul roţii •CU butuc ; un toporaş
votiv) ; dintr-o cantitate de oase de animale şi din
fragmente ceramice.
Uneltele au fost descoperite în pămîntul de umplutură din bordei :o daltă de piatră lustruită, cu forma
trapezoidală, avînd secţiunea rectangulară, tăişul şi
muchia drepte, şi o seceră de bronz (fig. 28). Aceasta,·
turnată monovalv, este- :potrivit cu o remaJ'Ică a Eugeniei Zaharia - o piesă deosebit de interesantă, întrucît
dovedeşte transpunerea 1în metal, de către oamenii din
epoca bronzului, a cuţitului cu:rb de piatră {Krummesser-ul). Din acest punct de vedere :şi hpologic, obiectu~
poate fi considerat mai vechi decît nivelul de evoluţie
şi momentul cronologic reprezentat prin. faza "La stejar". Nu ar fi, de aceea, exclus ca secera de bronz să
fi aparţinut purtătorilor culturii Tei din faza Căţelu
Nou, din staţiune, fiind apoi preluată (găsită) şi utilizată de locuitorii fazei mai tirzii a culturii Tei.
Oasele de animale des.coperi te numai în bo:rde1
aparţin unor bovine, porcine, cabaline şi ovicaprine specii domestice :şi unor cerbi şi bouri - specii sălba
tice, vînate l.
Cerarrnica din faza "La stejar" poate fi clasificată
întocmai în aceleaşi trei categorii constatate şi în faza
Căţelu Nou. Deosebirea între olăria fazei vechi a eulFig. 28. Seceră de
bronz.
turii Tei şi cea a fazei mai recente, constă însă în faptul
că, la aceasta din urmă, în cadrul primelor două categorii, a fost sporit 1procentul de nisip şi 1pielriş introdus în pastă, totodată
amestecul şi frămîntarea lutului fădndu-se mai neglijent.
Multe din for1mele recipientelor continuă şi dezvoltă tipuri ~ntîlnite
de as€meni în faza Căţelu Nou. Vasele cu corpul bombat şi gît cilindric,
din :prima •categorie, au în unele cazuri, dimensiunile considerabil sporite ;
prezintă o tendinţă de modif~care a profilului dinspre :sferoidal căt11e
oval-înălţat ; areuilf'ea gîlului şi evazarea buzei se face mai pronunţat,
iar uneori p~ corp apar torţi masive. Aeelaşi tip de recipient, însă de
dimensiuni mijlocii, constatat in categoria a doua, înlătură bDîul alveolat
de sub buză şi din zona ·de uni11e a gîtului •cu umărul, în schimb gîtul
rididndu-s.e a·CUm· brusc vertieal din umăr (fig. 23. 1) iar buza căpătînd
o evazare cît se poate de pronunţat orizontală. Castroanele cu co:rpul
arcuit, din prima şi a doua cat.egorie, prezintă uneori o tendinţă de înăl
ţare, cu aocentuaJ'Iea tronconicităţii părţii inferioare, torţile vertieale de
pe umeri .apărînd acum mai des (23,'2). La vasele cu coJ'1p globular şi
1 Resturile faunistice din bordeiul "La stejar'· ca
Latene au fost determinate tot de Alexandra Bolomei.

şi

acelea din

aşezarea
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margine înaltă se observă o mai pronunţată arcuire a acesteia din urmă,
fie în afară, fie, oîteoda·tă, prin orientarea oblioă spre interi01r a marginii,
buza pl~opriu-zi:să rămînînd dreaptă '(verticală). Un caz partieular de
evoluţie la acest tip de oocipient este m~cat prin c:r.ea.:rea unui prag pe
umăr, printr-o ·creastă orizontală care :îl d:cCUlTIJScrie şi din care sînt trase
două proeminenţe semiovale, alternînd simetric cu două torţi {fig. 25).
ln sfîrşi't, eeş ti le cu corpul ar•cuit bitron:coni'c şi cu toarta trasă din buză
- tip de .r·ecitpient constatat rîn cultura Tei ~ncă din !faza Căţelu Nou prezintă in faza "•La stejar" un stadiu de evoluţie m.all·eat prin următoarele
elem.ente specifice: predil:eeţia pentru ocurtarea înălţimii pîntJecelui, dar,
in schimb, pentru înălţarea gîtului ; tendinţa de micşorare a diametrului
t."eŞtilor. recipientele dşbgînd, prin raport cu grosimea, o mai pronunţată
înălţall'E:- ; preferinta pentru gura oblică ; warta tr.asă din buză fiind întotdeauna supraînălţată {inrcă din cfaza Tei dispare micul prag ridicat deasupra tor-ţii, prin subţierea şi mălţarea unui colţ tnaiS din buză).
Alături cu va:se care oonshtuie dezvoltarea uno.r fo1me apărute
încă în faza Căţelu Nou. în inventarul oeramic al locuirii din faza "La
stejar", descoperit in slaţiune, se constată şi tipuri noi : în prrma categorie, vase cu corpul ~nalt, areuit .(oval-inălţat~) şi cu margine cilindrieă,
relativ scundă şi recitpiente cu pîntecele uşo.r arcuit, cu gîtul c1lindric,
înalt şi buză evazată; în categoria a doua, vase mari cu corpul bine arcuit,
eu gît tronconic, înalt, marginea fiind d~eaptă ; vase {castroane ?) cu
00:11p ar~euit bitronconic şi cu gît cilinruic ; o str:adhină cu co1r,pul intiniS,
putef'nic a,rcui t şi oastroane scunde, cu corpul puter:nic arcui t bitronconic.
In sfînşit. în categoria a treia s-au constatat : ca:stroane n1ari, cu gura
largă .<;;i fundul îngust, avind partea inferioară a owpului tr·onco111kă, cea
superioară areuită, m.arg.inea .fiind oblic evazată, cu două torţi pornind
de sub buză şi oolborind pe ·partea superioară a pîntecelui; şi ceşti, in
seria cărora principalel.e variante sînt u1~mătoarele: cu toartă t;rasă din
buză, avînd em·pul cilindl'ic, ·callc~form, sau cu co:r.pul areuit şi cu fund
tronoonic aplatizal, terminat cu o proeminenţă tronc01nică (picior ~nic) ;
şi cu toa:rta sub margine, cu corpul cilindric sau arcuit bi tronconi·c (partea inferioară :mai pronunţat dezvollată dedt cea superioa.ră). anarginea
fiind dlindr.ică şi relativ înaltă.
În orna1mentarea ceramkii de tip "La .stejar" s-au surprins la Căţelu
Nou, elemente de asemeni caracter1'Stice: in arfara sii'iurilor obţinute cu
n1ăturica, în prima categorie utilizarea, în p:coporţie evident pPe~um
pănitoare, a br!Îurilor alve::llate late, cu alveole alungite: adeseori, dispunerea - pe acelaşi va:s - a două brîu:ci (unul sub buză, altuL 1na1
jo1s, pe git) : decorarea recipientelor cu orestături pe buză, iar dedesubt. pe
git, cu un brîu ·crestat L ; în categoria a doua : ornamentele compuse dintr-un şir de alveole oblic-e, pe buze, asociate cu un şir de i.mpresiw1:i triunghiulare (,,dinţi de lup") dispus în zona de unire a gîtului cu pîntecele ;
şiruri de i:mpresiuni dreulare. n1ici : cer:curi adin-cite, cu UJnbo in centru,
dispuse :simetric pe umerii vaselor; creste alungite, simple sau arestate,
a)ezat-2 pe git :sau pe umeri etc. Pe r.edpientele lucrate d[n pastă fină
dc:corul precumpănitor este oel obtinut p:cin împunsături suc:.cesive. Cu
t :i~u este vorba de brîul crestat specific per·ioadei de trecere de la neolitic
spre• epoca ,bronzullui, sau perioadei timpurii a acestei epoci (briul îng.u.st. de ob~cei
tr·iunghiular· în secţiune şi cu eres>tături mirci, verticaie). Acum, în faza "La stejar",
briul este lat iar c!lestc],turil]e - dese şi oblirce.
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exoepţia

unnr benzi sau spaţii haşurate in reţea (fig. 29/1), orna:mentele
r~a:liZlate în telhnk~::J. incizi:ei sînt absente. Împun:sătu,r.i1e ,suocesive întîlnite la Căţelu Nou, pe. vasele din faza "La :stejar" sint uneori fin
executate, alteori in:să, mai grosolan, CU un instrument rCU capătul gros,
care, cît}eodată, a lăJSart în pastă şiruri de rîmpunsături krte şi cu oontururi

3

Fi0. 2:J. Fraqmcnte cemmicc de

tip ..!,a ste.iar".

mai rotunjite (fi.g. 29 3). Unele ornarmente au la baza zigzagul - cu precădere orientat vertircai şi linia ondulală. Se constată d.i,spuw~rea
acestora pînă la maximum posibil 1nultiphcat::l, ak'ituind frize
care circumscriu întreg pîntecele vasului (fig. 29 4 ; 30 5). În compozi,ţia altc,r ornamente intră t.riung,hiurile ş.i romburile, sim?L=~ se1u h:rşu
rate {fig. 291:5 ; ,30/6), uneori triunghiurile -. dispuse cu bazele în sus- avind cîrlige la vînf (fig. 30/3). Se remar:C::i şi prezenţa repet:t1:1 a unm·
orna;mente care au la ba,ză spirala (fig. 29/2 ; 310 6), precum .şi acelea
care sînt întemeiate pe alternarea unor spaţii sau benzi ornamentale,
ou alte spaţii s:au benzi cruţate {fig. 2:9/1 ; 30/4).
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Îtmprejurarea că, deooo:ul obţinut pri.n ÎlmlpumJSături sUJCioesive fin executate este sunpdn:s pe multe recipiente ; faJptul că pe wnă:rml unor ceşti
(fig. 30/1) se întîlneşte :banda o00mpusă din linii oriz.onta1e asociate cu
linii ondu1ate (olrnament tipic pentru faza Tei) ; a:poi constatarea că ornamentele în·temeiate pe contururi trrusate rprecumpă:nesc faţă de cele
car:e au la bază spaţii ornam:entate ; în fine, a:bsenţa caJst:roanelor cu

Fig. 30. Fragmente ceramice Tei din faza "La stejar".
~orp

tronconic (m categoria a do:u:a) .şi J'aJ:itat~ea frapantă a ca:stroanelor
mari cu partea infe.r~oară a pînte0elui tronooni<Că, cu cea superioară arcuită şi cu ·marginea obhc evazată {in ca~tegoria a treia) toate acestea
indreptăţes·c conduzi·a că locuir;ea "La st,ejar" de la Căţelu Nou aparţine
unui aspect mai timpuriu al a·oestei faz:e, contemporan :sau de acelaşi tip
cu nivelul "La stejar" surprins pe Dealul P:Us·oului (Bucureşti, r. N. Băl
cescu) 1 .5i eu •ceramica din locuinţa nr. 4/1963, cel'lcetată în aşezarea de
ta Băneasa ("La stejar") Întrucît însă, în această din urmă staţiune fie prin oerl(.:et·ările mai vedhi ale lui Dinu V. Rosetti, fie prin acelea mai
recente ale Muzeului de istorie a oraşului Bucure.şti 2 - au apărut locuinţe ·cu o ·c·er:amkă tot de tip "1La :st,ejar", dar in unele privinţe deoB·Eibită de oea de la Căţelu Nou Dealul Piscului, se poate ,oonrchide că
1 Facem referire la rezultatele săpăturilor efectuate pe Dealul Piscului în
1960, de Margareta Constantiniu. Cercetări inedite ; materiale aflate în depozitul Muzeului de istorie a orasului Bucui·csti.
:! Cercetările no~stre; inedite:
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fa:za "~La slejar" a avut o durată de existenţă m timp mai îndelungată,
în evoluţia ei putînd fi, eventual, poocizaJte mai multe etape.

*

P.e latura estică a promotntoriului, m secţiunea ~IV, a foot descoperit în oampania de săpături din primăvara anului 1963, un boudei în
care materialele ceramioe sint similare oelora găsite în 19,60, într-o
altă locuinţă, atdbuită atunci de noi şi de alţii - unui a:spect aparte
1
al culturii Glina . Noua descoperire, mai bogată în conţinut, obligă
la o .nevenive asupra încadrării făcute, dar fără a putea obţine acum o
atrtbuire culturală şi cronologică predsă a materialelor.
Groapa bortdeiului de&coperit în 1963 pounea de la baza stratului
de pămînt oenuşiu~înehis şi, de la acest nivel, se aJdincea pmă la maximum -0,83 m, în pămîntul galben-luto:s. Fonma locuinţei a fost ovală,
cu diametrele de 3,27 x 2,62 m. Ca şi in cazul boudeiului ceflcetat în
1960, nici la acesta de al ·doilea nu s-au constatat amenajări spedale ale
intrării, pereţilor sau podel€i. Ţinînd seamă de prezenţa, în pfunîntul
de umplutură a gropii, a unar resturi de •Chirpici cu u:r:~ne de nuiele, s-ar
putea crede că suprastructura locuinţei va fi fost lucrată din material
lemnos. Dar în legătură eu acea.JSta nu au fost descoperite unme (gr:oiPi)
de pari nici în interiorul bordeiului şi nici pe laturile sale.
în afa.ra un·ei fus.aiole de lut - bitronconici., inoomplet pevforată
- inrventar!Ul a constat numai din :frragunente ce11amice, mai abu'Thdente
aid decit în bo.rdeiul cercetat în 1960.
După tehnka de preparare a pa.JStei, ccrami..ca se Îlmparte în urmă
toarele categorii :
1) Redpi.ent.e de dimensiuni mari, cu pereţi gr01:~i, lucrate di.ntr-o
pastă ~in :a cănei eompoziţie a int.nat, în afară de lut, nisip, pietriş şi bucăţi
de eaka.I' sfârdmate, adeseori nu prea mărunt. Amestecul a•cesta a fost
neglijent frământat, din care cauză, în spărtură, pereţii vaseloa~ prezintă
o :strUlC'tură neomogenă, deloc compactă, în timp ce suprafeţele exterio.a:ne au un aspect zg,runţuros. De pe unma :arderii, realizat.i in m.edi:u
oxidant, J'lecipientele au .căpătat o culoare orig~nară cărămizie-roşiatică.
Proporţional, aeea:stă primă categorie ceramică nu e.ste prea numeroasă.
2) A doua categorie - numerk, cel mai bine .reprezentată - o
o01n:s.tituie :11ecipientele de dimensiuni variabile, ·lucrate dintr-o pastă care
a fol·o:si t aoelea:şi materii degresan te, cu deosebirea însă că proporţia
ace:stoTa a fost evident diminuată, iar calitatea sen;stbil îmbunătăţită
(piet.rişul şi calcarul fiind foarte mărunt sfăvîmate). Pe 1îngă atari degresanţi, 1în eazuri extrem de il'We, s-au mai constatat iÎn pastă şi cioburi
pisa·te măr.unt. Arderea pare să se fi făcut diferit, pe l1îngă fragmente de
vase teu o 1culoare cărămizie apărînd şi altele, cenuşii sau JCenuşii-negre.
·3) În fine, o a treia categorie ceram. kă o :alcătuiesc fragmentele de
vase atît de dimensiuni mijlocii, oît şi redlli5e - 1ucrate dintr-o
pastă fitnă, iîn a cărei compoziţie se observă doar paiete mtnuscule şi
rare de mica. Bine ,frămîntată, pasta este .foarte densă iar în spărtură
pereţii recipientelor au o structură oompactă. Arderea, m mediu oxidant,
t Cf. Raportul asupra săpăturilor de la Căţelu Nou din 1960, in Cercetări
arheologice in Bucureşti, p. 21-23 ; Margareta Constantiniu şi P. 1. Panait, op. cit.,

pp. 333.
4 - c, 4573

49
https://biblioteca-digitala.ro

a fost bine realizată, de unde duritatea f.raJgtmentelor de ·vase din .ac·eaJStă
oate:gorie.
Materialele osramice rfiinld 1foarte fă:rămi~ţate, este, de aoeea, greu
Să ISe 'facă precizări CU -~ivire 1a repe:rtori·Ul formelor. În cadrul oelei
de a doua categ1orii, 'Pe liÎ.ngă un castron de dirmen:siuni mijlocii cu corp
arcuit, parţial recon:stituit, se mai port ·îrntrezări vase reu partea superioară
a o01rpului tronreoni.eă {fig 31/1) ; rocipiente reu pîntecele rrehefat, pe !Care

Fiq. 31.

Ceramică

din perioada tîrzie a epocii broH::.ului (cultura Tei).

gă:se&c torţi verticale
g1hiulară sau ovali {fig.

masive, cu ca'pretel·e lăţite şi cu secţiunea triun31/14); castroane cu tocţi verti:cale, po.rnind de
pe 'buză şi coborînd pe partea superioa:ră a pîntecelui '(.firg ..31/4) ; necipien Le cu marginea înaltă şi dreaptă., te.şită orizontal şi cu partea :superioară a oo:rpului prafilată ()lblic lin afară r(Jig. 3-1/9) şi o eeaş.că cu margine ·înaltă şi eu două 1(?) torţi suprainălţate, tra&e din :buză şi coborind
pe zona superioară a pîntooelui (fig. 31;8). În categoria vaselor lucrate
din pastă fină, oîteva fragmentle par să ateste existenţa uno.r rrecipilente
cu mangine evazată, gît cilinrdJ"ic şi pîn teoe bombat.
Ornamentarea ceranlicii este în genere :săracă, ea r.eduCIÎnidu-se doarr
la cîteva ele.mente : îndeosebi brîurile alveolate, de obicei late r(fig. 31/1,6)
dar şi ·înguste {fig. 31;7), aşezate în exteri.o:r, fie imediat :sub buza recipientelor, fie cu 2-3 cm mai jos ; crestături pe buze (fig. 31/3) ; şirul
de alveole di!spuse pe buza vaselor {fig. 31/2) ; :stri.uri obţinute cu mătu
nca (fig. 31/ 13) ; adîncituri· ov-ale dispuse în şir r(fig. 3•1/1.2), linii incizatc O["izontale, asociate cu un şir oriZ0111tal de ianJpresiuni triunghiulare
se
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(.fig. :3·1/11) etc. Un singur fcr.agment oeramic, aparţintînd categoriei a doua,
este dooo.rat cu triung!hiuri excizate, cu v.înfurile :Î'fi sUJS, di1spuse în şir
orizontal, sub ca:r.e se află o bandă orizom.tală de linii para1ele incizate
(fig. 31/5).
Oer>oetarea atentă a tutunor e1ermentelor de forme şi deco,r a1e ce.ramidi din bordeiul de:s-o::>perit în ·19-63, duce la .CO:Thcluz:i,a că :aoesta, :plasat
în oadrul epodi bronzului, nu pa:ate nicicum aparţine unei faze timpurii
(culturii Glina), ci, dimpotrirvă, unui aspect deplin evoluat, daJcă nu ehia:r
tîrziu al aee:stei epo<~i. Avem ,în vedere iindeoLSebi prezenţa :repetată a
to:rţil:o~r rrna:si,ve cu :SE<~'ţiune trirunglhiulară, bdurile alveolate late, decorul
de triungihiuri exdzat,e .c;;i linii incizate, e~ecutate în m3Jnie~ă g,~asolană ;
apoi prezenţa fragmentului de ceatşcă cu două torţi LSupraînălţate sau
frecvenţa vaselor cu partea superioară a corpului tronconidi toate
aoeste el'E'mente fiind cara2'teristioe perioadei tirzii a epocii bronzului din
Muntenia, în speţă ultimelor două faze ale oultUJrii Tei. Alături de aeesi ea, exi:stenţa un::>:r elemente de decor, cum ar fi cr>estăturile pe buze,
,;pecifioe în genere :bronzului timpuriu, nu poate să sunprindă prea mult,
dat fiind că în cultura Tei ele au mai fost constatate :În :fa:z;ele ei evoluate. Pe de altă parte, in lumina atribuirii intr-o cfază tîrzie a epocii
bronzului, a celor două 'mrdeie de la Căţelu Nou, cu materiale ceramjce
ca cele descrise aici, .şi alt.2 oon:statări apar acUJ1Tl Lfir.e.şti : raritatea ceraElicii fine, proporţia cu totul redusă a ceramidi de~o.:r:ate cu măturica,
sau a redpientelor orna.mentate prin incizie etc .
.încadrate în perioada tîrzie a epocii bronzului şi de'Seoperite în
aria culturii Tei, matedalele aduse aici [n discuţi'e nu pot fi atribuite
decit acestei culturi. Greu este ,însă să se precizeze ;în care din ultimele
două faze J'undeni sau Fundenii-Doamnei - pot :fi mcaldnate cele două
boroeie. Unel.e elemente caracteristiee, constatate pe materialele ceramke, par să permită o apropiere a acestora mai degrabă către ultima
fază a culturii Tei, probabil mai către începutul acesteia. Dar pentru a
f,usţine cu oerti tudime o at.a.re concluzie ar t,r.ebui să dispunem şi de alte
el2.mente, oare lipsesc 'În:să în ceramica descrisă aici, cel puţin în cadrul
desooperirilor de pînă acum. Sigur este că ne aflăm [n :faţa rmei locuiri
din perioada finală a culturii Tei, al .c."ărei aspect apare mai dificil
de predzat, datorită materialelor - totuşi - puţine, fr~omenta:re şi nu
pe deplin oaracteristioe.

*
Tot în cam·pani.a de săpături din 1963, în secţiunea XXXI, a fost
descoperit şi un al doilea bordei ihal1stattian. Groapa acestu1a, cu formă
ovală, orientată prin axul ei lung pe o di~ie vest-est, pornea. să se
adîncea,scă tot de la haza stratului de păm,înt cenuşiu-'îndhi:s, faţă de
a~:)e~St ni,vel podeaua locuinţei aflîndu-se n1ai jos cu -0,85 m. În ho~dei
au f01st a1menajate din p.3tmlînt cruţat, două trepte alungite - una de-a
lungul peretelui vestic, aflată mai jos cu -0,37 m faţă de nivelul de la
cwe a fost !Săpată locuinţa şi al ta, de-.a lungul peretelui nordic, ~coborîtă
cu 0,26 :m cfaţă de treapta prooed.entă (\fig. 32). Probalbil că amlbele trepte
să fi fost folosi te şi pentru intrarea în bordei. Acoperişul locuinţei pare
să fi fost amenajat dintr-un Sdhelet lemnoo, de pari şi crengi dacă
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ţinem :seamă de prezenţa in pămîntul de umplutură din groapă, a unei
oan ti tăţi destul de mari de •cănbuni şi oenuşă.
În afara cîtorva resturi de o.ruse de animale domestice {-oomute
mari) inventarul bc)l~deiului a fost alcătuit numai din fragmente oeramice. DUJpă tehnica de lucru a
pastei, acestea pot fi rgnupate în
trei categorii : 1) vase îndeobşte
mari şi cu pereţi ·~groşi, lucrate din
pastă groiSolan modelată, conţinînd
v
E
un mare procent de cioburi pisate ; 2) recipiente de dimensiuni
- t,~s,
mijlocii, lucrate dintr-o pa:stă conţinînd în amestec cu lutul, nisi;p
cu paiete de mica, un procent redus de pietriş foarte mărunt pisat şi, mai rar, bucăţi de calcar
şi cioburi mărunt sfărîmate; şi
3) vase lucrate din pa:stă
fină,
foarte bine curăţată de impurităţi. Rep~rtoriul foTJmelor cuprinde, în 1prima ·categorie, vase de
tipul urnei tronconice sau
cu
conpul uşor arcui t şi ·castroane cu
corp arcui t, uneori cu torţ·i maScaf'O:
sive sUJpraînălţate, desprinse din
11
•
..,
111 •
•buză şi coborînd :pe UJmeri ; iar
în categoriile a. doua şi a treia F·,.zg. 32·. Pl anu z şi pro f ilul b ordeiului
hallstattian nr. 2.
vase în .formă de căuş cu o toartă
supraînălţată -(fig. 33/2), ca:stroane
n1ari cu corpul arcuit, recipiente cu pîntecele puternic arcuit obhc eltre
fund, cu margine înaltă plecată &pre interior şi cu două torţi tSupraînăl
ţate, trase din buză şi coborînd pe zona de maxi·mă lă-ngime a COJ."'pului
(fig. 33/3) ; urne mal'i cu corp bitronconic (un singur fragment) etc. În
bordeiul hallstattian, decorul ceramicii din ;prima categorie se reduce doar
la brîuri alveolate, dispuse în exterior :pe umeri şi, 1în caz,uri mai rare, la
şirul orizontal de impresiuni circulare. Vasele din categoria a doua, dar
mai ales cele lucrate din pastă fină sînt în mod curent ornamentate cu
caneluri oblice, dispuse 1pe 'Zona de maximă lărgime a reci:pientelor
(fig. 33 1·6), Predomină canelurile relativ late, dar apar şi altele înguste
(fig. 33 '3).
Ceran1ica din borrdeiul1hallstattian de la Căţelu !Nou îşi găseşte unele
analogii în aşezarea din prima epocă a fie:rului, cencetată de Sebastian
Morintz în Dobrogea, la Babadag. Acolo au apărut de asemenea căuşul
cu toartă, vas,ele cu oorp tronconioc ~aplatizat, .cu margine cilindrică şi două
to.rţi supraînălţate, sau urnele bitronconke 1, forme care au fost constatate şi Îlil bordeiul de-:x~operit pe promontoriu} de pe malul bălţii Colentina-Pa:ntelimon. 1Î:n funcţie de :ace-ste analogii, bordei:ul nr. 2, precum
şi cel din 19:60, de la Că~elu 'Nou pot lfi datate ·în Hallst<:tttul tiunpuriu 1 Informaţii

Sebastian Morintz.
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faza B, xlar - potrivit cu o părere formulată de Sebastian Mo.rintz,
asupra acestor !bordeie - :fără a excl'Uide şi une1e eventuale legături în
timp cu oriwntul,H:al1s tatt A .
.în afam cera:mkii din 1bo11deie, in zona de margine ·vestkă a lbotului
de deal au apărut răspîndite relatirv numeroase resturi de) vase tot din
prima epocă a fierului, 'Între care se tl'€'1llarcă ,fragmentele de străchini

______ l

1.

Fig. 33.

Ceramică

din prima

epocă

a fierului

cu corpul arcuit şi cu margine evazată, uneori docorate cu oercun concentrice imprimate, unite prin tangente (fig. 33 4). O toartCl fragmentară de vas, cu un astfel de decor a fost găsită încă în 1960 1. Extinderea săpătuTilor la Căţelu Nou, între 1961 şi 1964, a îngăduit precizarea că ceramica. a~ceastă nu apal"le de loc în cele dGuă bordeie. Pe de
altă parte tot după relatările lui Sebastian Morintz - străchinile cu
margine evazată nu există nid la Babadag. Ţinînd seamă de' atari obEervaţii, este cu totul posibil ca materialele aduse aid în discuţie să alc2,tuiască in staţiunea de la Căţelu Nou un alt nivel de locuire hallstattiană, diferit de ·cel constatat in bo:rdeie.
1 Reprodusă

in

Cercetări

arheologice

în

Bucureşti,

p.

29,

fig.

12,

1.
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P.r.ob1ema se oomplkă 1ÎJUsă odată în plus, p:i.in 1pnenenţa pe botul dd:!
deal .şi a al tor fragmente cer:amioe, eare tr•eJbuie.sc de ooemenea atribui te
primei epoci a fier:ului. Acestea au .fost deseoperite pe mar-ginea de est
a 'Pl'CimO'ntodului, într-o groapă Latene. Toate fragmentele - lucrate din
pastă fină, avînd supraf.eţe1e neg,ne şi bine lu:struit.e 'oon:stit:uie resturile a patru oupe cu toartă (sau torţi ?), cu oorpul bi tronconk (pa,:rtea in--

l __ _

Fig. 34. Fragmente de vase hallstattiene.
f.eriorură, uşor arcuită, fiind mai dezvoltată, cea superioară pronunţat
mai scundă). Un fragment din braţul superior al unei totii arată că

aceasta era de tipul ansa comuta {fig. 34/1). Recipientele au fost decorate - trei dintre ele .cu ea:neluri oblice sau verticale, al patrulea cu
linii s•curte verticale, indzate, dispuse in a1bii1e unor caneluri adînci
şi late {fig. 34/2).
Incadearea precisă a aoestor fragmente oer:amioe este la fel de
greu de obţinut. În bordeie, recipiente de felul acesta nu au apă!'ut,
tot aşa c:um ele nu au fost găJsitJe nid în asociere cu cer:a:nli,ca răspîndită
în zona de vest a dealului.
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O cupă cu rtoartă lele tipul ans.a oornuta, nn:alogă, cu exernrplarele
fra1gmentane de La Căţelu NI()IU, a fost desooperită mai demult la Bucureşti,
în staţiunea de pe malul lacului Tei 1. Ton Nestor a incadrat-o în cultura
Tei, în timp oe Dinu V. Rosetti a înclinat pentru datanea ei înt:r-o fază
tîrzie a Hallstattului 2 • Pe de altă parte, torţi de tipul ansa comuta, între
care şi un exe~mplar foarte apropiat de ~cel de la Tei sau de la Căţelu
Nou, au fost gă:site 1a Fundenii Doamnei,· într~un context pnopriu ultimei
faze a culturii Tei 3 . Neexistînd a:şadar putinţa de a situa cu precizie în
timp frag1mentele de cupe din prima
epocă a fierului, de&eoperite la Că
ţelu Nou, f.ormulă1n doar ipoteza că
ele ar putea aparţine unui orizont
hallstattian timpuriu, poate chiar legat cultural de epoca bronzului.
Unuia din nivelurile de locuire
hallstattiană
din staţiune poate,
eventual, să îi aparţină şi o brăţară
subţire de bronz, cu capetele deschise şi secţiunea barei rectangulară
(fig. 35). Obiectul nu a fost, nici
el, descoperit într-un complex izolat, ci în şanţul XXVI, la baza stratului de pămînt cenuşiu-închis.
Brăţări de tipul acesta au mai
fost eonstatate, în 1953, în Moldova,
la Valea Lupului. Iniţial ele au fost ţ-~-o----
datate în prima epocă a fierului,
dar ulterior - ţinînd seamă de desFig. 35. Brăţară de bronz.
coperirea de către cercetătorii sovietici a unor obiecte similare în
mediu Noua, la Ostroveţ, pe Nistrul superior, Mircea Petrescu-Dîmboviţa
a încadrat piesele de la Valea LUJpului în perioada de sfîrşit a epocii
bronzului ,de asemenea în cultura Noua r.. Totuşi, în Moldova, in groapa
in care s-au găsit brăţările, a fost descoperit şi un vas hallstattian. Nu
ar fi, de aceea, exclus, ca tipul de brăţară subHre, cu capetele neînchise
şi cu secţiunea barei rectangulară, să aibă o durată de circulaţie mai
indelungată atît în perioada finală a epocii bronzului, cît şi în Hallstatt.

*

Campaniile de săpături din 19,61 şi 1963-1964 au dus şi la o cunoaştere mai temeinică a aşezării geto-dace. Existenţa celor două faze
de locu:Lre La tene - prima caracterizată prin bordeie ia:r a doua prin
1 Ion Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumănien, în 22 Ber,
R.G.K., 1933, pl. 14, fig. 4;9.
2 Dinu V. Rosetti, Civilizaţia tip Bucureşti ~ Die Bukarester Kultur, Buc.,
1936, nota *) de la p. 7.
J Cf. Valeriu Leahu, O nouă fază în evoluţia culturii Tei: faza Fundenii Doamnei, în Cercetări arheologice în Bucureşti, p. 355, fig. XII, 5.
4 M. Petrescu-Dimboviţa, Honelf 6ponaoeozo u na'llaAa panne:w:eAeanozo eelia e MoAaoes
e ceeme nocAeanbzx apxeo.rwzu1lecnux pacnonon, tn Dacia, IV, 1960, p. 146-147 şi fig. 9
de la p. 149
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ooli be de supra~aţă - a rfoot comirmată cu argwnen te [n plus. ln acelaşi <timp a putut fi oontunată, ,în trăsături :generale, topografia aşezării
getice. Este acum sigur că nici lbordeiele şi nici ool~be1e de suprafaţă
n-au fost dispuse [n teren potrivit cu vreo orînduială oarecare, intenţio
nată. ln schimb, s-a oOfnlStatat că pe promontoriul de pe malul bălţii
Col:entina-Pantelimon, adăposturile pentru locuit au fost ins·talate pe
ju:rnătatea vestică a dealului, în timp ce pe cealaltă, .geţii şi-au amenajat
majoritatea vetrelor de foc pentru preparatul Iu-anei. ~ncercarea locuitorilor din aşezare de a preveni distrrugerea acesteia prim irucendii,
este, astfel, evidentă.
Aparţ~nînd primului n1vel al aşezării LatEme, au fost ik::lenti'ficate
şi oercetJate iîn timpul campaniilor asupra cărora ,referim aid, alte patru
bordeie. Asemeni ho!'deielor descoperi te anterior şi acestea di:feră
între ele, lin privinţa formei şi dimensiunilor.
Bordeiul n.r. 5 {if:ig. 36/1) - surprimiS 'încă prin săpăturile din 1960
dar lăsat pentru a rfi ceroetat ~ntr...o campanie ulterioară - .a fost constatat 'În secţiunea XXVI. Locuinţa a a'Vlut un contur rectangular-neregulat, cu lungimea maximă 3,6'5 m şi lăţimea maximă 3,124 m. Faţă de
nivelul de la ca11e a rfost săpat :bordeiul, acesta a fost puţin adîncit
în pămiînt : ~0,216 1111 maximUI111 ; î:n centrul său înt.să, a fost destcthisă o
groapă probabil pentru păLStratul proviziilor - cu di:ametrul 1,95 m
şi arlânieimea (faţă de podeaua bomdeiului) -0,88 m. Poate în ooapul
ooboflÎrii în această groapă, adiacent ei - pe o porţiune din oontur
corespUJnz.întd cu un arc tde aproximativ H0° - a .foiSt creată o treaptă,
arl.incindu--se podeaua tbortdeiului cu circa 0,2'0 m. Intra~ea in adăpost se
făcea pe latura noro-vesti·că, pe două trepte, prima detaşîndu~ •de oont1IDU1 lotCUinţei. Acoperişlul b01rdeiu'lui a fast ridicat pe pari, g.rtOipile alcestor:a fiind obserwate 1în interiorul locuinţei, la extremităţile axului ei
lun:g. Faptul că la Jiecare exwemitate au fost iJdentitficate cîte două gropi
pare să reflecte o :refacere a suprastr'Uicturii boroeiului.
P.rin forma sa, prin modul de dispunere :a intrării şi prim amenajarea aoesteia [n două t'I1epte, bortderul Latene nr. 5 poate tfi :asemănat
cu boroeiul :nr. 3f1960. De acesta din urmă se deQISielbeşte [nsă prin
groapa din interior şi prin modul de construcţie a aooperişului.
Hordeiul geto-<lac nr. 6 (fig. 3~6/2) - semnalat de asemenea în
campania din 19•60 - a !fost surprins in secţiunea XXVIII, !În im.edjata
vecinătate :a cuptor:ului de ola.r şi în apropierea boo.,deiului Latene nr. 4.
Este interesantă oomstata:rea că modul de amenaj,aJ'Ie în păm,înt a boPdeiuLui n.r. 6 p11ezintă frapante analogii cu modul în ear·e a foiSt :săpat horcleiul Glina III, desooperit in staţiune. !n :adevăr, asem·eni a•cestui·a din
urmă, şi bordeiul getioc ISe ·compunea din două g:ropi cu, ooniurul gurii
ciroular, comunicind între ele în partea super1oa.ră, dar despărţite în cea
inferioară printr-un rprag. Faţă de nivelul de la care au fost săpate g0oa.pa mare (sudică), cu diametru! 2,40 m, era a!dîn.că de -1,40 m,
groapa no11dieă (rmai mkă), cu diametrul 1,52 m, fii111Jd adîn1că de -0,80
n1. Lungimea totală a bordeiului Latene nr. 6 era de 4,36 m.'
Bo.rldei ul geto...dac nr. 7, surprins tot în secţiunea XXVIII, era o:rientat pe d1recţia .ENE-VSV şi avea o formă rom:bică neregulată, eu lungimea maxi1mă : 4,95 m, iar lăţimea maxi1mă : 3,70 m. Citeva a.Jmenajări
fă,cube în interior îl apropie oa1~e·cum de bordeiul Latene nr. 5. !n adevăr, .5i aici, 'in B. 7, prin rapOtrt eu nivelul de la care s-a săpat lo·cuinţa,
1

56
https://biblioteca-digitala.ro

A

~ord~'

~rt:l~i

nr.5

r.r. 1
Fig. 36. Planurile şi profilele bordeielor Latene.
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aceasta a fost ;puţin adîncită r(------~0,42 m), 1în schimb, -înlăuntrul ei [iind
săpate două rg.POipi : una cu oornturul ci1)cula.r, cu diametrul 1,65 m şi
adincă de O, 72 m, l•a extremitat,ea vest--!Sud-verstidi a bon:J..eiului ; •Dealaltă, •CU o rforrnă neregulată, parţial •Cuptorită, eu di;moe::~nsiunile maxime
3,13 m (lungime) x 2,20 m (lăţime) x -1,12 m (adincime), ocupînd aproxirmahv jUimăt:ate din suprafaţa rborrdeiului (hg. 36;'3).
În sfir~~it, bordeiul ·Latene n:r. 8 s-a det01sebit de toate ~celelalte nu
atrit prin formra sa, rdît 'îndeorselbi prin anUime amenajări şi prin inventar.
Situ:::rt în teren ca oea mai nOil~diocă locuinţă din primul ni<vel al a;;ezării ;
oa.rec·um izolat de oelelal te ba:rdeie geboe de pe p:romon toriu, bordeiul
nr. 8 - o.rientat prin axul său lung pe direcţia V-E - a avut o formă
ovală (mai bine-zis, ovoidală), cu diarrnetrele maxime 4,35 m x 3, 70 m,
aJdinrci:mea sa maxirmă fiinrd -0,97 m. Un "bloc" de pă.Jmînt cruţat, cu
contur aproximativ triunghiular, oferea proarbabil rputinţa de a intra
]n locuinţă - pe latura sudkă, spre extre:mitratea vestidi a :aeesteia. Ceea
oe a deo:s•ehit, ·in p:ci;mul .rrinrd, borldeiul nr. 8 de toate 10elelalte ba::rdeie
gebce, a fc1st o vatră, situată adiaoent hordeiului, oomunidnrd •CU acesta
(pe vatră se lucra, p~obabil, :stînd in boudei). Trebuie oonsemnată şi precizarea că acea1sta s-a dovedit a nu ·fi fost 5n principal utilizată la prepararea ~hra:nei, ci la preluor:area m~etalelor : pe suprafaţa :sau in jurul
ei au fost oib:SJervate numeroase pete de ·zgură de metal topit. În -al doilea r;înd, deseoperirile fă·cut'e rin pă:mîntul de umplutură a gropii bordeiului şi mai ales pe fundul aoe:stuia, atrag şi eLe atenţia : lupe de zgură
1netalir:::ă, un •C·fleuz.et întreg pentru turnat metalul topit {avind ·În intoe:r:io.r
urome de bronz) ; resturi dintr-un alt c1~euz.et aJsemănătOl'; f~ragrmente de
bare {n1.ai :subţiri sau rm,ai ~roasoe) de b:ronz ; apoi, cuţite de fier, o unealtă
masirvă din Ji.er, a'V1înd forma unui oo::;or ; braţul unui oîntar de bflonz, o
Feoeră de fier ·ek. In fUJncţie de aceste des,coper]rj este Erews·c:'i eonduz.la
că bordeiul nr. 8 aparţinea unui fierar. care specializat în meşteşugul
prelucrării metalelor împlinea, prin activitatea sa, .nevoile celorlalţi
geţi din :ar~eza.re.
În legătură cu colibeLe de suprafaţă din al doHea nhnel a] aşezării
Latene, campaniile de :săpături care au urmat, la Căţelu Nou, eelei din
1960, n-au adus nim.k nou. ,lmprejur:a.rea ~că toate aoeste o0il11plex.e de locuire s-au a~flat la o foar:te mi,că adîncirme în pămiînt a fost cu to1tul nefavorabilă conservării lor .. De-a lungul timpului, prin repetatele arături
cu plugul, ·ioalf' foarte .roecen L şi datorită .ridi1cării bra:z:deb·r de ianbă - îndeos-ebi casele getioe au tfost într-atît de di;strusre şi de ,împrăştiate, incit
reconstituirea rfo.rmei şi a modului de oonst.ruine a lo11 abia dacă poate
fi azi îrrtnezărită. Sigur este că aceste case au fost :ddLcate la supr:afaţa
SIO•lului, pe rm sclhelet de pruri g.no1şi, care sUJs1ineau o imlpletitură deasă
de nuiele ; şi că peste :aoost :.5JC1helet lemnos a fost aşternut un strat g.ros
şi dens de .lipitură lde lut am,estecat cu păioase. Dirntne toate 11e:sturile de
ooli'be - :aglomeră.ri de dhirpilc .răvăşit, pe în ti:nderi varitaJbile - !Singură
locuinţa J1Jr • .S, surpa:"imsă ~n secţiunea XXIX, a prezentat o stare de oonseJ'IV:a:r;e oarecum mai bună. In funcţie de aoeasta ~-ar putea, eventual,
aprecia că forma oa:selor greti,oe va .fi rf•OIS1.1 rectanrgulară şi •că dimensiunile oolibeLor er.au lîn jur de 5 m {lungimea) x 4 m {lăţimea).
În amJbe1e niveluri ale aşezării Latene a fost desooperit '.In număr
m.a.r:e de gropi - oele mai multe în .forma fundului de ~a·c, cîteva :în:să
şi in formă de clopot. In genere, adincite mult in pămînt (pînă :în solul
1
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Fig. 37. Obiecte de fier şi bronz din aşezarea geto-dacă de la Căţelu Nou.
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galben-lutos, viu), u111ele vor fi fost iniţial deschise pentru obţinerea lutului necesar lucrării vaselor, ulterioT fiind tnanJsrformate în gropi menajere; altele au avut, poate, o funcţie ,rituală, aşa cum presupunem in
legătură cu o ,g.roaţpă în for1mă de cl01pot, al cărei conţiinut a coniStat
exclusiv din 5 :fus.aiole de lut, aşezate pe ,fund . .Insă oele mai multe din-

'

o-

s
~------------- 410~ --------------~~

Fig. 38. Obiecte de fier

şi

bronz din

aşezarea

Lat.?ne l.!e la

Căţelu

Nou.

tre gropi au fost folosite, probabil, pentcru pă:stratul grînelor şi altor alimente,
~presupunerea fiind ingăduită şi de relatările unor~a dint.re veohile
.
.
rzvoare :s~cnse.
În fine - fa~ptul a mai ,fost; amintit - în a'Şezarea getkă de la
Căţelu Nou au f01st descoperite şi numeroase vetre. Majoritatea aveau
forma ovală :sau ~6r-cuJară, eu diametrul între 0,60 m şi 1,10 m şi fu:se:seră
amenajate di,re.ct pe păm1nt, dar. uneori şi pe un :strat de piet1·i:;;. In
genere, vetrele au fo:st folosi te pentru pr~epararea hranei ; U!na singură
însă, avind forma roctangulară i~ar crusta decorată pe margini cu un
chenar de linii adincite, nu este exdus să fi avut o funcţie rituală.
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In bordeie

şi print~e resturile colibelor de suprafaţă, în ~op1, 1n

preajma vet~e1or şi 'În intreaga depunere de I'lesturi materiale din a
doua epocă a fierului, a fo:st oonstatat un inventar numeros.
Dintre unelte1e de fier se rem:âJ~că indeosebi cuţitele, destul de
multe {fig. 37/2,4), secerile, int~egi (fig. 37 /3) sau fragmentwe (fig. 38/1),
cosoarele :(fig. 37 /1), :impungătorile şi acele de cusut {fig. 37 /7), cîrligele
pentru undiţelr2 de pescuit (fig. 37/5) etc. Un v1m de lance din fier (fig.
37/6) apare ·oa singura armă deseoperită in intreaga ~ezare LatEme. Printre aocesoriile pentru im:bră.căminte trebuiesc menţionate o cataramă
de fier (fără spin) (fig. 38/2), ciţiva pinteni fr.agmen tari şi unul înt11eg, din
lier, (fig. 38/3); o aplică de argint aurit, in fonmă de scut cu umbo, cu
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Fig. 39. Fibule de fier
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de argint aurit, descoperite în
geto-daca.

aşezarea

decor de linii incizate pe margini (fig. 39 12) şi f1bulele de bronz şi de
fier {'fig. 39/1,3-6). Fragmentele unei brăţări de bronz - neînchisă,
cu exbr€anităţi1e în forma capului de şarpe - sînt mărturiile singurului obiect de podoabă des.coperit. D:mtre piec;ele de metal mai pot fi
amintit1o braţul unui cîntatr de bronz (hg. 37/8), m1ruerul scurt al unui
vas de bronz, al ·cărui •capăt .redă un •Ohip feminin, realizat minuţios
şi expresiv (fig. 38 6) ; un fragment r(căuşul şi parte din crnîner) de lingură
de hrxmz (1fig. 38:'5) şi, eventual, un lanţ, tot de bronz, de a:semenea fiiagmentarr, 1uorat din verilgi de s~rmă, parţial înfăşurate cu altele, mai late,
din tablă {fig. 40) 1.
.l.n lc.cu1rea geto-dacă de la Căţelu Nou au fost carustatate şi cîteva
r.eprezentă,ri p1a:stioe din lut. Pe un obiect tronconic, gol m interior, apare
1 Un lanţ de tip asemănător, dar lucrat din argint, a fost mai demult descoperit in Ol•tenia. la Fîntîne:e, obiectul fiind at:ribui't •Cllllturii Latene geto-daree (cf. D.
Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, 1939, p. 219 şi fig. 255, 1-2).
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o mască umană ; o altă reprezentare plastică redă, in dhip evident, un
arici ; o a til'leia - un patmped, gll:'eu de identifi,cat, obiectului lipsindu-i
extremităţile. In genene pentru treprezentările .acestea, apare ca;racteri:sii<c :.s~jhematits:mul, ,redarea modelului i.n chip cu totul generalizat.
Majori ta bea inventarului îl constituie fragmentele de vase, •care
pot fi g,rupate in unmătoa,rele ca'tegorii : 1) luc.rate cu mina din paJStă
po1rcac.;;ă; 2) 1uicrate tot cu m:îna, dintr-o pastă mai bună, redpientdc
- avînld culoarea vînătă-neagră tsau
.1
brună, f<iinJd, cel mai adesea puter'
nic lUJStruite ; 3) vase lucrate la roată,
de tiactJură l01cală ; şi 4) recipiente lucrate la roată, provenite ~n aşezare ;prin
im:parturi. In pri!ma categ:orie se :întîlnesc, :în proporţie precumpănitoare
va.JSe de di·men:siuni mijlocii, cu corp
tronconic (fig. 4115), vase mari cu corp
în formă de dopot, aiPoi va:se cu ·conpul
arcuit şi tbuză evazată {fig. 4112) ; că
ţui, cu sau Jără toartă '(,fig. 41/1; 42/2),
capace cu ,a.JpUJCăi:Jori, vase tronconice sau
în f•or:mă de butoiaş, •în tminiatur.3. etc.
În categoria a doua !Sdnt frecvente fructierele cu picior, căni1le hitronconice
cu. toar,tă, (,fii,g. 41/ 3), :străohini sau farfurii 1cu 'margine lată evazată. cupe (un
exemplar), căţui fără toartă {,fig. 42/1)
et.c. În !Categoria vaselor de factură locală lucrate la roată se c-on:stată lnai
ales căni cu o ·toartă, 1cu oonp bitroneonic (hg. 41/4), de dimeniSh~ni varia. bile, fructiere 'cu picior, de diferite mă
rimi {fig. 43), cu1pe deliene (are.~stea
fiind lUJcrate :prin presare în tipare) şi
strecurători {1fiJg. 41 1 6). În fine, în •caFig. 40. Lanţ de bro11z.
tegoria vwselor de iJrnport se grUJpează
in exclusivitate arnforele cu două mănunUJşi, a .căPor 1proporţie IÎn aşezare este îndeobşte redusă.
o.rnamentarea vaselor· se constată îndeosebi în prima şi în a treia
oatego1·.ie. Recipient.ele din pa,stă po.r10asă au ~fOtst orn.am-entate cu briuri
alveolate, cu pro2.minenţe eonice sau tronconiee {acestea, adesea brăz
d:rte de cruci imprimate), ·cu alveole pe buze sau eu şiruri de i1rn.presiuni
n~ţinute eu unghia, dispuse pe corp ; :apoi cu li.nii incizabe, dispuse •oel
n:ai .ade.sea obhc, uneori !Însă <e:Jrnpunînd şi gh1rlande (fig. 41/5) etc.
Î:1 ca:tegori1a vaselo1· .negpe :sau :brune lustruite, doar eupa fără pidor a
iciS~ ornamentată cu un :şir de puncte, dis1pus în zigzag. Vasele de facI. ură locală luCI'late la ,fiolat.:l au fost oel mai frecvent de0orate eUl benzi
d~ linii orizontale-par~al,ele, .în multe cazuri acestea fiind ·combinat.e cu
t~"'lzi de linii 'În zigzag, da.r ma.i ales, :în val. lVIai multe fragmemte ~oera
nlice din această oat.egorie au decoll"ul obţinut prin i1mpri:marea pe suf· atfaţa încă neu.Slcaotă a il'ecipientelor, a unor boahe de n1ei {fig. 44/4).
l:1 fine, pe cîteva fragmente se con!Startă .asocierea deco,rului obţinut prin
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Fig. 41. Vase de lut din aşezarea Latime ; înălţim e a:
1=0,040; 2 =·= 0,139; 3 = 0,141; 4 = 0,166; s ,~, u,I54; 6 -.. , 0,I04.
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incizii, cu altul oompoo din şin:ur.i de oencuri mici imprimate, dispuse in
zigzag r(fLg. 44~3) 1.
.
·
Locuitorii din .a.şeza•rea getieă de 1:a Căţ;elu .N ou .aru practicat o arc tivita te eoonomkă înbem:ei:ată înrdeOIS•e bi pe agricultură şi vitiloul tură, pe
creştenea aniTnal.e lor domestioe şi pe une1e meş·teşug;uri. în .ag,rkultură
au utilizat U!neltele de ber. Ţinînd seamă de prewnţa 1n ra:ş:ezane :a unor
fragmente de vase ornamentate cu
boabe de mei imprimate, precum
şi de un frag1nent de cupă de liană
(de factură locală) pe care apar
imprimate boabe de grîu (fig. 44/ 1),
se poate face presupunerea că, în
1
felul acesta, se documentează la
geţii aflaţi pe malul bălţii Colentina-Pantelimon, cultivarea meiului şi grîului. Se pare că şi în
această colectivitate getică, agricultura se afla într-un stadiu avansat, înregistrîndu--...se, în genere,
producţii bogate. Fapt este că atît
gropile de bucate, cît şi chiupurile
mari de lut, îngropate în pămînt,
2
folosite şi acestea pentru păstr a
rea grînelor sau altor proVIzn,
aveau o capacitate mare de însiFig. 42. Vase- ahumăto?'Î ; înăl ţime;
lozare.
1 = 0,085; 2 = 0,054 .
P rintre animalele domestice
întreţinute precumpăneau cornutele mari şi porcin ele ; erau de
asemenea crescute ovicaprinele şi
cabalinele :i nu lipsea din aşezare
nici cîinele. Studiul preliminar întreprins a.Supra resturilor de oase
de animale domestice tinde să sublinieze un stadiu avansat al creş
terii vjtelor, reflectat prin împrejurarea că geţi i întreţineau mai
multe specii de bovine şi prin fapFig . 43. Fru oti.e ră de lrurt ; înălţime
=
0,178.
tul că erau sacrificate multe animale tinere.
Pe 1îngă taitari înde1etnidri, deSJooperi,r i din ,a:Şiez•ane au do;vedit
şi prachcar ea rpe.sc uitului şi . a rvJnătorii 1
(s-au găsit oase de poDc mistreţ, i.aJ' ·î n B nr. 7 un srdhelet int.neg de iepune).
1Intre meşteşuguri, un loc important .n ocupau olăritul, prelucrarea
mebalelor , dulglheri tul, tonsul · şi ţesutul. Descoperirea î.n 19,6•0 a unui
cuptor de ola.r, i!aJ' în 19·63, :iJdentifi·oarr-ea borxlre iului 1aparţinlîn1d unui fierar, -înldneptă·ţesc ro onduzia - tfireaocă, de altfel - oă un procesul oe1ci
de a doua m~a:ri rdivizi;rmi socia1e a mrmcii fuse&e an.tna"'ta'tă şi ool,ecU.vitatea getică rde l•a C ăţelu Nou şi că, ~n eJşrezare, olăritul şi p:relUJCranea
1 Ceramică cu u n decor analog s-<a găsit ş i la Popeşti-Novaci. V.
Şantierul arheologic Pop eş ti, în Materiale, VII, 1961, p. 334 ş i fig. 7/ 5, 6
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Radu Vulpe.
de la p. 380.

metaleloT erau practicate de meşteşugari specialrzaţi, i.nldividualizaţi eoonomkeşte .în st:ructu~a oo1ectirvităţii de acolo. În .sohimb, pentliU celelalte
meşteşuguri :se poate presupune încă un stadiu ca:sni·c de practioare a lor.
Caracterul frapant rustic - intuit rîn legătură cu aşezarea getodacă de la Căţelu Nou, încă rîn funcţie de J"lezultatele săpături1or din 1960

2

4
Fig. 44. Fragmente ceramice Latime

s-a oonturn:t prin campaniile de cercetări ulteriOOJre, tot m:ti mult. Cu
suficientă siguranţă se poate aprecia! că staţirmea getkă aflată pe promontoriu} de pe malul !bălţii Colentina-'Pantelianon - poate un centru
triba:l - a fost o aşezare cu caracter paşnic şi nicidemmn un centru
Jnilitar (că·ci mărturii1e unei iVieţi :războitnke sînt aproape inexistente la
Căţelu Nou) ; că a lfoot o aşezare oe nu rprezrn tă prin nimic aspectul sau
caracterul unui centru comercial :(deoarece şi mărturiile în acest sens
sînt foarte puţine) ; că această staţiune getică a .f.oot doar o aşezare
modestă, care, de-a lungul existenţei sale nu a deţinut nimic din ceea
oei-ar fi putut oferi şi rolul unui centru politic mai [ru;emnat.
Din toate aoestea di.Sicernrem o a.Dgumentare 1în plus pentru a aprecia că, în preajma ocupării rDaciei de către romani, societa·tea getică

-

5 -

c. 4573
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aflată în cîmpia Munteniei, era diferenţiată sub ~raportul dezvoltării sale
economice, sociale şi politice. De o parte se aJHau marile cetăţi de la
Popeşti, pe Argeş, de la Tinosul, pe Praihova s'au de la PLscul Crăsani,
pe Ialomiţa - mari eentre meşteşugăDeşti şi comerciale, politke şi militare; de altă parte - "în umbra" acestora, dependente de ~acestea,
înglobate în structura unora sau altora dintre marile uniuni de triburi
- o multitudine de comunităţi getice modeste, aşezări nr-stice, patriarhale (într-un anume sens), aşa cum va fi fost şi aşezarea geto-daeă cercetată la Bucureşti, pe malul bălţii Colentina-Pa:ntelimon.
Care a fo:st, în ti:mp, durata de existenţă a aşezării geto-.daoe de la
Căţelu Nou ? Privite în an:sarmblu, anUchităţHe Latene din această staţiune poartă elementele oaracteri:sttoe pentru a fi situate în perioada de
dezvoltare a. culturii geto-daee, ce coPespunde cu v,remea de !hotărîtă
afirmare şi pe plan politi·c a triburilor getioe ___._ aşadar într-o perioa;dă
cuprinsă cam întne 300 ~. e. n. {cînd istoria înregistrează primele suocese·
militare ale lui Drom~hete) şi începutul erei noastre (dnd, după anii
de strrălucită afinmaDe politică şi militară a lui BuDebista, ~01nanii- reuşesc să fctngă rezistenţa getică la Dunăre). Astfel, pe baza analizei de
a.nsamblu a tuturor descoperirilor făcute în aşezarea geto-dacă de la
Căţelu Nou, durata acesteia poate fi, în mare, apreciată pe parcursul
ultimelor trei seoo1e dinaintea erei noastre.
Această datare este susţinută îndeosebi prin cîteva elemente de
inventar des,coperite. In veacul al treilea se plasează f.:ragmente1e deva&e de tipul urnei rn formă de cl·opot, luorate cu mîna şi deoorate cu
hriW'i alveolate, între:rupte de proeminenţe-apucători, dispuse ~oblie faţă
de pereţii recipientelor. Asemenea vase î.şi găsesc bune analogii în cimitirul getic de la Murighiol, datat în sec. III i.e.n 1. În veacul al II-lea
i. e. n. se datează f,ragmentele fibulei de tip trac ('fig. 39/1), cu ~esort
simplu (unilateral) şi cu apendice (dispărut) la extremitatea piciorului~.
Celelalte fibule -de bronz :sau de fier - constituie, toate, tipuri curent
intîlnite în perioada Latene III, în sec. Ii. e. n.
Din analiza de am;amblu şi de detaliu a tuturor resturilor de cultură Latene de la Căţelu Nou, rezultă, in acelaşi timp, concluzta că nim.ie nu îndreptăţeşte a presupune existenţa aşezării getice şi in cursul
sooolului I al erei .noastre. Pornind de aid, pane să se poată exphca fie şi ipotetie - Î1mpnejură.rile care au eunmat viaţa aşeză,rii getLce de pe
malul bălţii Colen tina-Pantelimon.
Cer:oetările arheologice mai demult sau mai .recent [ntl~prin:se
- într-o serie de staţiuni geto-<dace din dmpi:a Dunării (Zimni<cea, Piscul Crăsani, Popeşti, a:şezările de pe dealurile Mihai Vodă şi Radu Vodă,
de la Bucureşti etc) au precizat că toate aeestea îşi inceteaz.:i existenţa
în pragul erei noastre. Plecind de la această oon:stata.re, prof. Radu
Vulpe a formulat părerea ·că întreruperea vi.eţii în aşezările getice amintite trebuie legată de expediţia romană condusă de Aelius Catus, în
L

3-4,

Expectatus Bujor,

Săpăturile

r. 578.
J

Datorez toate

informaţiile

în

de salvare de la Murighiol, în SCIV, VI, 1955,
legătură

cu

această fibulă

tov. pmf. Radu Vul-

pP; rPconstitu:ma exactă şi determinarea cronologi·că a obiectu~ui aparţin, în in-

tregi,me, d-sale.
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anul 6 al e.n., cînd forţa geţi1or la Dunăre este nimidtă iar tromanii prola transmutarea rmei imense mase de daci la sud de fluviu, în
imperiu. "Nimicirea puterm.icei organizaţii... din această regiune... precizează! prof. Radu Vulpe nu se putea limita la deportarea celor
50.000 de geţi în Moesia, ci trebuia completată cu dispeJ'SaJDea ['estului
populaţiei locale şi cu evacuarea forţată a centrelor întărite de tipul celuia de la Popeşti. O soartă similară ,au avut~ atunci şi alte aşezări ge. ... ,·d·1n crmp1a
~
. M un t en1e1
.. " .. . 1.
t 1ce
Este, astiel, ·îngăduit a crede că, în imprejurările dramatice create
prin lovitura dată :geţilor din şesul Munteniei, de către armatele lui
Aeliu:s Catus, aşezarea·de la Căţelu Nou 'ÎŞi va fi incetat şi ea existenţa,
laolaltă cu alte staţiuni geto-dace.
cedează

*
Ultima locuire strălvoohe de pe promontoriu} de la Căţelu Nou
datează din sec. VI-VII e.rn. Celor cinci semibordeie proprii culturii
Ciu:rel~Ipoteşti-----'Oîndeşti, descoperite în 1960, li s-au adăugat în urma
campaniilor din 1961-1964, încă trei. Dintre acestea, serrl]bordeiele m.
6 şi 7 nu aduc nimic nou în legătură cu tipul de locuinţă -· cu privire
la for•ma sau modul de construcţie. Aceeaşi formă rectangulară cu colţurile rotunjite (dimensiunile laturilor şi adîncimii inscriindu-se întrutotul în limitele celo~a constatate la semibo['deiele cercetate în 1960) ;
acelaşi mod de a amenaja cuptorul şi de a-1 dispune în interiorul adăpos
tului. În schimb, semilbordeiul nr. 8/1963 a prezentat o formă nouă,
deosebită de a celorlalte locuinţe, precum şi un caz particular de amenajare a cuptorului. Acest bordei a avut groapa cu un contur oval (diametrele : 4,40 x 3,28 m ; adîncimea -0,62 m) iar cuptorul (dispus, nu ca
în celelalte cazuri, în colţul no.rd~estic sau pe latura nordică a locuinţei,
ci aproximativ pe mijlocul laturii est-nord-estice) a fost amenajat cu
baza nu pe pămînt viu, ci peste o porţiune din jumătatea unui dolium
getic, îngropat în păm[nt, găsit şi lăsat pe loc (fig. 45). De altfel, locuitorii
din bordei au imitat sistemul îngrojpării vaselor .şi, lîngă cuptorul locuinţei, au îngropat şi ei run vas de tip Ciurel (reprodus în fig. 46).
Nici în inventarul locuinţelor nu se constată ceva nou, deosebit,
prin raport cu descoperirile anterioare de tip Ciurel de la Căţelu Nou.
Se poate doar relata prezenţa unei cantităţi sporite de oase de animale
domestice (cocnute mari şi mici), în boroeiul nr. 7, iar în cadrul categoriilor ceramice - întocmai aceleaşi precizate in 1960 - o strecurătoare
cu corpul în formă de strachină masivă, cu pereţi groşi, lucrată cu
mîna (fig. 47), găsită tot ffn bordeiul nr. 7.
Acum, dnd anti0hităţile din sec. VI-VII e. n. s-au înmulţit în
ohip evident - caracterul, poziţia cronologică şi semnificaţia decoperirilor aoestora sint, în trăsături generale, definite destul de sigur. Astăzi,
nimeni nu mai pune la indoială stilllctura profund locală (romanică) a
oorarrnicii de tip Ciure1-Irpoteşti-Cîndeşti ; datarea acesteia în peri1

Radu Vulpe,

Şantierul

arheologic

Popeşti,

în SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 263.
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oada post ....hunică şi anterior apariţiei şi existenţei culturii Dridu nu mai
este nici ea de ni•meni contestată, iar concluzia că •în aşe-zările acestea
se reflectă prooe:sul asimilării rapide a elementelor de eul tură slavă este
şi ea unanimă. Dar toamai prog,resele înl'1egiJStmate 1î,n studiul ~ntiohită
ţilor aduse aloci în discuţie, obligă, în legătură cu ele, apl'1ooundarea şi
r.Pzolvarea altor probleme. Una dintre aoestea se :reflectă [n :în1săşi chipul
diferit în care este numită cultura de oa:re ne ocupă;m şi pentru care
se folos·eşte ·aînd eonoeptul de cultură Ciurel, dnd •cel de complex Ipoteşti-Cîndeşti. Cercetarea atentă a unui număr relativ maJ"Ie de aşezări

Fig. 45. Planul şi profilul bordeiului nr. 7 din sec. VI-VII e. n.

Fig. 46. Vas-borcan din bordeiul
nr. 7 ; înălţime
0,267.

ale populaţiilor loca1e din sec. VI-VII e. n., pe teritoriul Bucureştilor
- pe de o parte; iar pe de altă parte,· studiul profund ]ntneprinls de Victor Teodonoocu a.supna 1aJşezărilor de aoela:şi tip şi dlin aoeea;şi vreme,
identificate în zona nord-estieă şi vestică a Munteniei 1 - toate acestea
pun î.ncă de p~ a·cum ]n evidenţă unele deosebiri •CU oa:r:acter zonal în
aria mare a culturii reprezentate in aceste aşezări 2 . Indiferent de semnificaţia ce va fi atribuită deooebkilor cane ni se semnalează, utibzarea
mai departe a unui:a sau altuia din conoepte1e citate ne ;a:pare i;mproprie
din două motive : întîi, pentru că prin atari denumiri se exclude unul sau
altul diln grupurile de aşezări {·în conoeptul Ciurel - cel•e de 1tip Ipoteşti
Cîndeşti ; în oeel cu nwne1e ultimelor două aşezări exduzd:ndutSe g.rupul
t Victor Teodorescu, Cultura Jpoteşti-Cîndeşti, în lumina cercetărilor din nordestul Munteniei, comuni·care prezentată la lm;.titutuil de A!'heologie. în 1964 (ms.).

Pentru moment, se poate arăta că în aşezările din nordul Munteniei cuptoarele sint de tipul pietrarelor, iar cer·amica lucrată la roată este foarte bine reprezentată. în aşezările din centrul dmpiei muntene, locuinţele au cuptoarele .lucmte
din lut (în bloc de pămînt cruţat) iar ceramica lucrată cu roata este, în genere, slab
r·eprezenbată (cu ex•cepţia aşezării de la Străuleşti-Bucu!'eşti).
2
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şi

faciesul cultural aparte din CÎimpia rrnrmteană); iar ân al doilea rînd,
pentru că printr-o atare omitere pare să :se treacă cu vederea un aspect
istoric cu rtatul specific aoestei eta!pe de formare a poporului rornln,
anume direcţiile teritoriale şi fazele de timp în care slavii au intrat în
oontJact cu cultura daoo--.rorrnană sau vomatnircă. Iată de ce ne pa.re cu
totul justificat a utiliza pentru definirea aspectului de cultură locală
diln seoolele VI-VII e. n., conceptul complex Ciurel-Ipoteşti-Cîndeşti.
O altă problemă care se cere abia de aici ~nainte rezolvată printr-o documentare aprofundată, printr-o expunere amplă de argumente,
este aceea a originii complexului adus în discuţie. Recent, prof. Ion Nestor a formulat o părere
în acest sens, afirmînd că cultura identificată in
.....
1
~
aşezările de la Iipoteşti, Gîndeşti sau Ci urel are
strînse legături cu complexul Bra tei -Moreşti din
~~~~~_r
Transilvania 1. Dar cum opinia prof. Nestor se întemeiază pe cunoaşterea unui material în mare
1------ aHo -----1
măsură inedit, căile prin care cultura din sec.
1
VI-VII e.n. s-a dezvoltat din cea anterioară, ur1
1
mează să fie concretizate, demonstrate prin studii
1
<le viitor. La fel, problema sfîrşitului acestui complex - problema a ceea ce a urmat în tÎ.n'llp şi
cultural, năl.Sicut pe fondul complexului CiurelIpo,teşti-Cîndeşti, ruei ea nu este rezolvată satis-

/:- ---- -- --- T

:
'

făcător.
Şi

in sfiîrşit, studiul cuHurii populaţiilor localle din sec. VI-VII e.n. nu poate omite nici
răspunsuri pentru problema următoare : ce este
- şi dacă este - pre-slav în C'orrnplexul Ciurel- Fig. 47. Vas-strecurătnare
I:poteşti-Oîndeşti ; şi prin ce elemente de cultură
din sec. VI- VII e. n.
(:tehniiCă de lUlcru a pastei, forme sau decor) se
concretizează prezenţa slavă în această cultură, în esenţă bă~tina.şă.
In ceramica de care ne ocupăm, unele forme de vase - de pildă,
varianta oa1ei...,bo.rcan amintind oalele de tipul Praga paTre-t-;;e că
t~ebuie privite ca un aport slarv. Totuşi, atari recipiente apar destul de
rar în aşezările complexului Ciurel-Ipoteşti Gîndeşti. Astfel, în legătură
cu cocrnplexul cultural adU!S 1n discuţie, se conturează o problemă a cărei
rezolvare nu va t~erbui, desigur, să întîrzie : constatăm o cultUJ'ă a populaţiilor locale situată intr-o vreme de contact direct cu slavii, dar în care,
totuşi, prezenţa acestora din urmă abia dacă poate fi întrezărită.
Îri sensul prorblemeLo,r formulate mai sus, descoperirile de la Căţelu
Nou nu au oferit ·ÎinlSă nici) un argument sigur. Locuirea de tip Ciu.relIpoteşti-Cindeşti de pe promontoriu! aflat pe malul bălţii Colentina-Pantelimon pare să fi fost de scurtă durată şi, din această cauză, nu atît
de bogată şi variată în formele sale de existenţă.

*

Cu săpăturile din a1!1Ul 1964 s-a îmoheiat eX!plorarea uneia dintre
cele mai bogate staţinni anheologice de pe teritoriul BUJcureştilor de az1
1

Cu prilejul

discuţiilor

pe marginea

comunicării

lui Victor Teodorescu.
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- staţiunea de la Căţelu Nou. AVIînd iniţial un •caracter ode salvare, săpă
turile au dobindit apoi - îrn cadJ'!ul a patr:u carrnpalilii anuale de ce!'lcetări
- o rtot mai sporită amploa!'le, pe depliln jUSUJfi,cată de camcterul inedit şi valoarea de01sebită a unoDa dintre desoaperirile efectuate. Dintre
arcestea, cenc:etarea la Căţelu Nou a unui borxlei propriu culturii Folteşti
II, identificarea unei faze vechi a culturii Tei, precum şi descoperirile
hallstattiene din staţirme, pot fi apreciate ca rezultate va1oroase nu nulnai pentTu cultura materială şi istoria străveche a unui spaţiu limitat,
zonal, ci şi în ansamblul cercetărilor arheologice româneşti din ultimii ani.

VALERIU LEAIHU

APXEOJIOfJ.flJECHME PACKOilHM B K9[(EJlY HOY
HpaTHoe cop;cpmamw
Tipcp;npHIInTLie n 1960 r. apxco.Tiorwwcmre pacHonRH n K:meJiy Hoy OhiJUI npo)l:oJImcHLI n 1961 H 196::l-196'I rr. B xoll,c ncex naytmo-nccJiep;onaTeJihCIUIX :::mcne)l:llrţHii 6wm1
TIOJIY'ICIIhl CJICAYIOIIVJe pc:JyJihTaThi.
Ha mryTpCIIHCM ytiaCTHC BhiCTyna npanoro nouepeiHbH npyp;a l\oJieiiTHHa-TianTeJIHMOIT DCHphi.TJll 3CMJIRIIRY, BOCXO]l;fl~YIO R nepHOJlY ncpCXO]l;a OT HOBORaMeliHOI'O R 6pon30DOMY BCHy. Ha OCHODaiillll III3j"lJCHHH HepaMntieCI\01'0 MaTepllaJia (pnc. 5-R) 3CMJimiRy
OTHOCflT H ropli30HTY Hym,Typhl) (]>o.TJTl'lllTII Il. lloCHO.:'lbi\Y MaTcpHaJihl THna IIaXO]J;OI~
H 3CMJifliii\C, BCI\phiTOii Il 1\Cl\eJiy lloy, CllH0hlllalOTCfl IICHOTOphiMH l1CCJie;:J:QnaTCJiflMll C
HYJJhTypoii: "(_Iepnanona, anrop paaGnpaeT o·mpwTim o ,Uo6pynme n :JaHJIIOtiaeT, lfTO HepaMIIWl 11:1 nyiiHTa li (TCJIJih) n l..J:cpnauo;r~e Tlli\/I\C OTIIocnTcn I\ ropn3oiiTY <Do.TITCIIITII II, a
IIC H oGmmy Hy.HhTypbi "YepnaBOJ~a.
Ha aarraHHoii CToponc nhlcTyna n I~::>I~c;;Iy Hoy ncHphiJIII :JCM.TIRIII>y n npoAonom,CTDCIIIIYIO nMy TlHia HOl\lllJiel\Ca rmma III - lliiiCHeHGcpr. HcHOTOpbie ;)JICMPHThl <popMl>I li opnaMCHTa no:moJifliOT OTIICCTII HCpal\llfHY HO DTOpOMY oGmmy (l3) Yiia3aiiiiOrO HOMTI.HCHCa. B npoll,ODOJihCTneimoii nMc IIauum u I'.~IIIHHnyro MHCHY neoJIHTWICCHoro npeMenn,
xapaHTepiiyiO iJ:.Tin oGmma fyMe.TJIIIIQa 1 (pHc. 1 O). B apcaJie HJJibTYPLI n na noceJiemiHX
l'Jinna nonoGnoe Hnncmw Ha6monacTcH ymc no nTopoii pa:J. AnTop no.rraracT, ~rTo petih
uncT O (1100MOii\HO, pnTyaJihliOM), 3aXOpOHCIIlHI IICI\OTOphiX npc;\MC'l'Oll 11 OTBCpraeT rn~OTC1Y (tiaC'l'll 1 IIIOH) CllliXpOIHIOCTII HYJILTYP I'yMc.mmqa II r.nnna, Bbl)V:Hl'aeMylO npyrHMH
uccm:nonaTeJinMn.
(llpemreiimnii) oGmm Hm~c.Tiy Hoy HYJILTYPLI Tcii, OTomnccTn.TJeiiiihlii n 1960 r.,
umporw oGocHonaii pacrwmmMII 1961-19()!1 rr. HapHAY c ocTaTHaMH Tpex naaeMnhlx
Xl1iHHII BCHph1.Til1 IIICCTh HM- "H 1 1CCH", BhlpblThiX, TIO MHCIIHIO aDTOpa, HOCl1TCJIAMH HYJihTYpbl Teii oG.nnHa "LTJa CTcmap". B OTtreTc pacHorroH rJiaBHLIM o6paaoM onncaHhl TCXHHHa
oprraMCII1'HHII li HCHOTOpliiC )\CI\OpaTIIBIIhiC yaophl, I1p11I)l3101.1\l1C CIICrţl1lfll1lJCCHllfl XapaHTep
ooJmHy I~:H\e.ny Hoy (puc. 15-21). AnTop Bhlfl.ImraeT Tahme rnnoTe:Jhl o CDA:Jll c nepexo;.J,oM oT ·rcxmmn C!'tfeii\IIhiX rrpoHOJIOB Apcnncro oomma Hy.T1hTypu Teii H rrpHt>MY
"Slichkanaltechnili" OTMe'rcmroMy n noc.rre)J:anx o6mmax H,VJihTypw; ou TaHmr BhiCHaawnaeT
cooopa~Hemtn o cnAan c ncpcxonoM oT IIeHoTopLIX opnaMcHTOD o6mma K::>rţeJiy Hoy 1{
;wyrnM, 6LITyiontnM na 1 nman c oomma Te ii.
l3wcTyn n l{::>UcJiy 1-Ioy Gw.TJ aaceJieH u n rrcpHOH TpeTbero oGJIHHa (Jla CTemap)
I\YJihTYPhi Te ii. AUTop c 1mTaeT 6on~>tuym aeMJIHHHY 8Toro o6mma HOJIJieHTIIBHhiM y6eiHifli~eM naeTyxon. Cpcll,n HaxonoH n aeM.rrmme OTMetmeTCH 6poH30Bhiif cepn (pnc. 28).
enn]leTem,cTnyiotqnii o nocnpon:menemnt HaMCIIHoro Hpl'lnoro noma "Krummesser". B Macce
o6yrJICHIIhiX I'.ITl111HIIhiX OCHOJIHOD 'fl1Tia "JJa CTCiHap" DMCCTe C OCTaTHaMl1 TpeThf'I'O OUJiliHa
HYJihTYPlil Teii nammr oG.TioMHU cocyAa o6mma MoiiTeopy Il (p11c. 26). Haxoll,Ha BhliJ:HllraeT HODhle DOIIpOChl Il CDH3ll C li3Y'ICIIIIeM CHIIXpOIUIOI'O pa3Hl1TIIIH o6enx HYJibTJp 6poH30DOrO ncHa na TeppnTopmt PHP. OcnoBLIDancL na nerwTophlx xapaHTepHhiX tiepTax He-

70
https://biblioteca-digitala.ro

.
paMu:qeCJwro MaTepu:aJia (pnc. 23, 25, 27, 29-::lO), aBTop noJiaraeT, qTo a Reu;eJiy Hoy
na6mo;o;aeTC.fl 6oJiee paHHIIii ::>Tarr o6JIIIHa"Jia CTemap".
B 1963 r. u:ccJie;IJ;oBami el.I.\C o;o;Hy aeMJIHHHy. 06HapymeHHhlti R Heti HepaMwieCHHii:
MaTepu:a.JI HaiiOMIIHaeT HaXO;IJ;Hll 1960 r., HOTOphie OTHCCJIII TOr;IJ;a H ;o;peBHCMJ o6JIHHY HJJihTJphl fJIIIHa. Houoe OTHphlTIIe, OTJIU:qaiOI.I.\CCCH OOJiee 6oraThlM apxeoJIOfHlf8CIUIM MaTepuaJIOM, rro6y;IJ;HJIO aDTOpa rrepeCMOTpeTh JHa3aHHYIO ;IJ;aTHpOBHy. Ha OCHOBaHHH HCCJie;IJ;OBaHHH
3JieMeHTOB cpopMhl li OpHaMeHTlllUI Hepal\mqecHHX H3;IJ;8JIHH (pliC. 31) 3eMJIHIIHH OTHOCHT
Terreph H rrepu:o;o;y HOHU:a 6pon::JODOrO BeHa- H 3aHJIIOqHT8JihHOMY (BepOHTHO, IIOCJI8;IJ;HeMy)
o6JIHHY HYJihTJphi Teii.
TaHme B 1963 r. BCHphmu: u ;o;pyryw ael\IJIHHHY paHHemeJieaHoro ReHa. HepaMHHa
mu:Jiu:ma xapaHTepHa ;IJ;JIH paHHeraJihiiiTaTTnwii HYJihTyphl, ;IJ;JIH o6mma B, B03MCiRHO.cBH3aHHoro c ropnaoHTOM H A. O;o;naHo Ha aarra;o;noil: cTopoHe Rhl<.:Tyna o6napymHJil1 rJiu:HHHhle 06JIOMHH (ll TOM qu:cJie IIpOcpliJIH 1\IIICOH C paCUI11pHIOml1MCH HpaeM, a TaHiR€ 06
JIOMHH, yHpaiiieHHhl8 D;IJ;aBJI8HHhiMli HpymHaMII, COe;IJ;HHCHllhlMI1 HaCaTeJihHhiMH (pHC. 32),
ne BCTpeqaiOI.I.\118CH B 3CMJIHHHaX. B TO me BpeMH D RMC JiaTeHCHOfO THIIa HaiiiJilf 11 OCTaTHll
~laiii c pyqHoil: Tu:rra "poraToH pyq1m" (p11c. ::l4). Bce naxo;o;Hn, rro-BHAHMoMy, yHaahlnaiOT
Ha cymecTBOBaHI18 TpeX ropli30HTOB raJihillTaTTCHOrO OOHTaHHH Ha CTOHHHe H.::n~eJiy HoyTpeX TlfTIOJIOrHqeCHH OT]l;8JihHhlX, HO CTpaTIIrpacpHqecHH ne YTOqHeH Ilhi X ('OpH:'lOHTOB.
Ha TeppHTopnu: reTo-;o;amtifcHoro rroceJieHIIH JlaTaH n rrepHOA 1961--1964 rr.
ncHphlJIII el.I.\e tieThlpe aeMJIHHnll (pnc. 36), xapai\TepHhle ;IJ;JIH rrepnoro ropH30HTa rroceJIPHlfH,
U BOC8Mh Ha38l\1HhlX nUIJIHI.I.\, OTIIOCHI.I.\HXCH 1\0 RTOpO~IY ropH30HTJ. Cpe;o;n 381\IJIHHOH RhlJ(eJIH8TCH aeMJIHHHa 8, npuna;o;JiemaniiiaH Hyanei~Y. Pacnmpenne pacHorroi> Ha CTOHHHe
noanoJIHJio YTOliHIITh Torrorpa<Jnno reTcHoro noce:TemiH u ycTaiioDHTh era xapai>Tep. JiaTeHCHoe noceJieHnc n H.:::>u;e.rry Hoy, no nceil uepoRTHOCTn, 6hlJIO rrJieMeHHhiM ncnTpoM,
naceJieHlfe HOTOporo 33HHM3JIOCh 3eM.TIC]l;CJili8M, iRHDOTHOROJJ;CTDOM Il peMeCJI3l\U'I; IIOCCJiemie HOCIIJIO pe3HO Dhlpaii\eHIIhlH CCJihCintii, a OTHIO;:J;h ne peMeC.1CHHhlil, TOprOBhlll lfJIH TIOJIHTHHO-DOeHHhiH xapaHTep. BwTonaii ne JiaTeiiciwro rroceJieHnH nocxo;o;uT H nepno;o;y, npoCTnpaiOmeMycH oT III n. ;o; o II. a., no py6ema IIaiiirii arw, ~~orna reTCFiaR o6l.I.\HHa nomi;IJ;aeT
DhlcTyn n H:::>u;eJiy.TI Hoy n 6ypiioii o6cTaiiODI\C pnMCI\Oro noxona 6 r.H.e>. no;o; npe;o;no;IJ;HTeJihCTDOM 8mm HaTa.
IloCJIC;IJ;Hee IIOCCJICHIIe CTOHIII\ll ;::J;aTIIpyeTCH VI-VII D. II.:::>. n OTHOCHTCH H 1\0MIIJICKcy T_Jype.rr-MrrOTCIIITH-1-\hlll;::I.CillTH. l{o DCI,pblThiM n 1960 r. IIRTli IIO.JIY3CMJIHIII\Ul\l npli pacliOIIHaX 1961-196!1 rr. Tt;OOaDlf.1l1 Cl.I.\8 TpU IIO.:IY3Cl\IJifllll\ll. HoDhiC OTHphlTlffl IIC DIIOCHT
O{]JiaHO lllfliCfO OCOUCHIIOfO Jl HC rrpOJBIDaiOT HODOfO CDCTa IIa DOnpoc O HJ•1hTJ"pC MCCTHhiX
poMancwtx IIapo;:oiocTcii n VI--VII n. n.:J., onte•IeiiHofl na cTonm;e.

CIU1C0n! IIJUIIOCTP AUHH
Plic. L - CTOHHEa n:J~e.rry Hoy (nn;o; c noCTOHa)
Pnc. 2. - IlJian apxeoJiorWICCI\liX pacHonOI~ n H.aue.rry Hoy
P:~rc. 3. II.rran n rrpoqmJII> aomm11m <l>o.;xTeiiiTli II
Plic. -'I. - HocTRnoe i'J:OJIOTile
Pnc. 5. - Cocy;::I. 1n 3CMJIHmm <l>oJITemTn II
Plic. 6 . - HepaMHHa lf3 3eMJIRHHli <l>oJITaiiiTn II
Plic. 7. -- 06JIOMHn HepaMliini n npolf>Imli cocy~on Tima ci>o.rrTeiiiTH II
Puc. 8. -- HcpaMm>a ci>oJITemTn II n K:meJiy Hoy
Pu:c. 9. -- II.TiaH n npoqmJib aeMJIHBim rmma
Plic. 1 O. - Heo.:niTll'ICCHaH MliCHa; DhiCoTa: O, 116
Pnc. 11.- nepa:!\nma H3 3CMJIHHHli rmma III
Plic. 12. - OcTaTim na3eMnoii XHlliliHhi o6mma Kar~eJiy Hoy I~YJI~>Typhl Teii
Plic. 13.- IlJiaHhi .fiM-H'IeeH c HepaMnHoii Tlina H.ar~eJiy Hoy
Puc. '14.- Cocyp;hl o6mn~a 1-\a~eJiy Hoy HJJil>TYPhl Teii;· DhiCOTa: 1 - 0,310; 2 -· 0,190;

3 - 0,162; 4 - 0,206.
Pnc.
Plic.
Pnc.
Pnc.
Puc.
Pnc.

15. 16.17.18. '19. 20. -

rmmHIIhlii COCY!l; BhiCOTa- 0,065
fJIHIIRHhle o6JioMHn o6JiliHa Hau;eJJy Hoy
Hepa:!'.mHa 'feii, o6JIHH HaueJTy Hoy
06JioMim HepaMIWli c6Jilii<a HaueJiy Hoy
HepaMlii<a ooJiliHa Hau;eJiy Hoy
06:IoMI\H Hepa:!'.num Teiî:, o6JIIIH Ha~eJiy Hoy
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Pnc. 21. Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.

rmmHuwtt cocyA B lllparMeHTapnoM cucToHHHH. 06JIHK Ha[\eJiy Hoy KYJihTYPLI
Tett.
22.- Qqar. HyJihTypa Tett, o6JIHK "Jla cTemap"
2::. - Paa6HThle cocy)l.w, uaii)l.eHHbie Ha olfare.
2 1t. - I1o)l.cTamm nepTeJion, Haii)l.eHHhle Ha ot.J:are Tett.
25.- Paa611Thlii cocy)l., KYJihTypa Tett- o6JIHK "Jla CTemap"
26. -- 06JIHOMOK cocy)l.a MoHTeopy II a
27.- l.Janma o6JIHKa "Jla cTemap"; HhiCOTa: 1 - 0,054; 2 - 0,052; 3 - 0,067~

4 -0,065
PHC.
Pn:c.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
Pnc.
P11c.

28. 29.30. -31. -32. -

Bponaonhiii cepn
06JIOMH11 HepaMHKH T11IIa "Jia CTemap"
rJI11HHHhle o6JIOMH11 KYJibTYPhl, Tett, o6JIHKa "Jia CTemap"
HepaMHHa rroa)l.He6poH::~onoro neHa (KyJihTypa Tett)
IlJiaH 11 rrpoqll''lJib raJiblllTaTTCHOii 3CMJIHHl\H ~ 2
~:!. HepaM11Ha pemremeJieaHoro neHa
:n. - 06JIOMKH fOJiblllTaTTCH11X COCY.Il.OB
Puc. :.~;,, - Bponaosoe aarrRCThe
P11c. :iG. - IIJiaHhi 11 rrpolll11JIH aeMJIHHOH JiaTeJicHoii HYJihTypw
Pn~·. ;~ 7. - ÎRPJie3HbiC H Up01130Hhle H3)l.CJIHH H3 fCTO-)J;ahHitCKOfO IIOCCJI8HHR.
Pnc. :18.- llieJie3HhiC 11 6pon3onwc H3)l.e.JI11H 11a JiaTeHcKoro rroceJieHHH B Hal.\eJiy Hoy,
Pnc. 3~l. - ÎReJIC3HhiC H 6pOII30BhiC 1ll116yJihl li aiiJIHKa H3 11030JIOI.JeHHOfO Cepe6pa, Hafl)l.eHIIbiC Ha reTO-ll,aimiiCHOM IlO CCJICH11H
Pnc. 4.1'. - BpouaonaH 1.\CIIh
Pn:c. 41. -- I'mtiiHHhie cocy.u:u na JiaTeHcHoro noceJieHIIR; DhiCoTa: 1 - 0,004; 2 - O, 39;
Pn:c.
Pn:c.
Pn:c.
Pn:c.
Pn:c.
P11c.

3 - 0,141; 4 - 0,166; 5 - 0,154; 6 - 0,104.
t,:?.- CucynLI-HYP11JihH11I(hi; BbiCOTa: 1 - 0,085; 2-0,054.
4:L - rm'IIIHHUH qlpyH'rODaR Baaa; llhiCOTa- 0,178
4!J. 06JIOMH11 JiaTCIICHOit. HepaMHI\11
4.;,. - I1JiaH 11 rrpoqmJih 3l'MJIHIIHII ~ 7. VI-VII B H .a.
lt6. CocyA-Ciamm 113 ael\IJif\IIH11 .M 7; nwcoTa 0,267
47.- Cocyn-1.\eJJ.HJII\a VI-VII n. H.a.

LES FOUILLES ARCHEOLOG IQUES DE CA ŢEL U NOU
RESUME
fouilles archenloques commencees â Căţelu Nou en 1960 ont ete
pendant les annEes 1961 et 1963-1964. Les resultats obtenus au cours
de ces campagnes sont les suivants :
Dans la zonP interieure du promontoire situe sur la rive droite de l'etang
de Colentina-Pantelimon, on a decouvert une hutte enfoncee dans le sol datant
de la periode de passage du neolithique â l'âge du bronze. D'apres la poterie
exhumee (fig. 5-8), cette hutte a ete assignee a l'horizon (civilisation) Folteşti II.
Etant donne que des materiaux du type de ceux decouverts dans la hutte de Căţelu
Nou ont ete assignc's par certains auteurs â la civilisation de Cernavoda, l'auteur
engage une discussion autour des decouvertes de la Dobroudja, dant la conclusion
est qt!e la poterie du point b (le tell) de Cernavoda appartient, elle aussi, â l'horizon Foltcşti II ct non a une phase de la civilisation de Ce1·navoda.
Sur le câte auest du promontoire de Căţelu Nou on a decouvert une hutte
enfoncc'c dans le sol et une fosse menagere appartenant au complexe Glina IIISchneckenberg. Certains elements de forme et de decor permettent d'en assigner
la poterie a la seconde phase (B) de ce complexe. On a trouve egalement, dans la
fosse menagere, une ecuellc en terre glaise neolithique caracteristique pour la
phase Gumelniţa I (fig. 10). C'est pour la seconde fois que l'on releve une situation
de cettc nature dans l'aire ele diffusion et les etablissements de la civilisation de
Glina. L'auteur estime qu'il s'agit de l'enfouissement (peut-etre rituel) d'objet&
Les

continu~es
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trouves et repousse l'hypothese, formulee par certains auteurs, d'un synchronism€>
- partiei - des civilisations de Gumelniţa et de Glina.
La phase Căţelu Nou, la plus andenne de la civilisation de Tei, identifiee
en 1960, a ete amplement illustree par les fouilles des annees 1961-1964. Outre
les restes de tmis huttes de surface, on a decouvert six fosses-alveoles que l'auteur
attribue aux representants de la phase "La stejar" de la civisation de Te:. Le·
rapport de fouiHes insiste surtout sur la technique d'execution du decor et sur
cer·tains motifs decoratifs qui conferent a la phase Căţelu Nou une note specifique
(fig. 15-21). L'auteur formule egalement certaines hypotheses sur le passage du procede des poinc;onnements successifs, utilise durant la phase ancienne de la civilisation de Tei, au procede de la "Stichkanaltechnik", qui apparaît sous les phases
ult.erieures de cette civilisation, ainsi que sur la maniere dant s"est praduit le
remplacement de certains ornements de la phase Căţelu Nou par d'autres ornements releves a partir de la phase Tei.
La vie a continue sur le promontoire de Căţelu Nou durant la troisieme
phase ("La stejar") de la civilisation de Tei. Une hutte de dimensions importantes
datant de cette phase est consideree par l'auteur comme un abri pastoral collectif. Parmi l'inventaire de la hutte, il convient de mentionner une faucille en
bronze (fig. 28) qui semble etre une transposition en metal du couteau en pierre
incurve (Krummesser). Parrni un amas de fragments ceramiques incendies du type
"La stejar", on a decouvert - en association avec des restes de la troisieme phase
de la civilisation de Tei - les fragments d'un vase de la phase Monteoru II a
(fig. 26), qui souleve de nouveaux problemes relatifs au de•1eloppement synchmne
des deux civilisations de l'âge du bronze attestes sur le terTitoire de la R. P. Roumaine. D'apres certains caracteres de la poterie recoltee (fig. 23, 25, 27, 29-30),
l'auteur estime que, a Căţelu Nou, c'est une etape plus ancienne de la phase "La
stejar" qui a ete decouverte.
En 1963 on a fouille une nouvelle hutte contenant de la poterie semblable a
celle decouverte en 1960 et attribuee, alors, a un facies ancien de la civilisation
de Glina. Maintenant, par l'abondance de son contenu, la nouvelle decouverte a
engage l'auteur a revenir sur cette opinion Et, s'etayant sur les elements de forme
et de decor de la poterie (fig. 31), a assigner les huttes mises au jour a la periode
terminale de l'âge du bronze, a une etape finale - la derniere, peut-€tre - de
la civilisation de Tei.
Toujours en 1963, on a decouvert une seconde hutte de la premiere epoque de
L'âge du fer, renfermant de la potede caracteristique pour le Hallstatt ancien, phase
B, en rapport peut-etre avec l'horizon H A. Sur le câte auest du promontoirc, d'autre
part, on a decouvert des fragmente;; cerarniques (par exemple, des fragments d'ecuelles au bord evase et des fragments decor es de cercles impdmes unis par des
tangentes, fig 33/4) qui ne sant pas apparus dans les huttes, cependant qu'une
fosse La Tene a livr-e aussi des restes de coupes a anse du type ansa cornuta
(fig. 34). Toutes ces decouverts semblent indiquer l'existcnce de trois niveaux
d'habitation hallstattienne dans la station de Căţelu Nou, niveaux distincts du
point de vue typologique, mais non identifies stratigraphiquement.
En ce qui concerne l'etablissement La Tene geto-dace, les fouilles de 1961-1964
ont mis au jour quatre nouvelles huttes enfoncees dans le sol (fig. 36), propres au
prerr,ier niveau de retablissement, E't huit habitations de surface faisant partie du
second niveau. Parmi les habitations de la premiere categorie, il faut remarquer la
hutte n° 8, appartenant a un maître forgeron. L'extension des fouilles a permis de
connaitre de fac;on plus precise la topographie de l"etablissement gete et d"en d·2finir
Le caractere. L'etablissement la Tene de Căţelu Nou etait probablement un centre
tribal dant les membres pr·atiquaient l'agriculture, l"elevage et l'artisanat, etablissement a caractere rustique prononce et non pas un centre ar·tisanal. comercial ou
politico-mitlitaire. Il se situe chronologiquement entre le IIIe siecle av.n.e. et le
seuil de notre ere, lorsqu'il semble que la oommunaute gete ait evacue le promontoire de Căţelu Nou dans les circonstances dramatiques provoquees par l'expedition romaine de l'an 6 n.e. conduite par· Aelius Catus.
Le site de Căţelu Nou a ete habite pour la derniere fois aux VIe_vne
siecles n.e., cette habitation appartenant au complexe Ciurel-Ipoteşti-Cîndeşti. Au
cours des campagnes de 1961-1964, trois nouvelles demi-huttes sant venues accroître le nombre des cinq demi-huttes mises au jour en 1960, sans que ces nouvelles
decouvertes aient apporte d'elements nouveaux pour la connaissance de la culture
des populations locales d'origine romaine des VIe-vne siecles.
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La station de Căţelu Nou (voue de l'est).
Plan des fouilles archeologiques de Căţelu Nou.
Plan et profil de la hutte Folteşti II.
Burin en os.
Vase de la hutte Folteşti II.
Poterie de la hutte Folteşti Il.
7. - Fragments de poterie et profils de vases du type Folteşti Il.
8. - Poterie Folteşti II de Căţelu Nou.
9. - Plan et profil de la hutte Glina III.
10. - Ecuelle niwlithique; hauteur: 0,116 m.
11. - Poterie de la hutte Glina III.
12. - Restes d'une hutte de surface de la phase Căţelu Nou de la civilisation
de Tei.
13. - Plan des fosses-alveoles
poterie du type Căţelu Nou.
14. Vases de la phase Căţelu Nou de la civilisation de Tei; hauteur:
1 = 0,310 m; 2 = 0,170 m; 3 = 0,162 m; 4 = 0,206 m.
15. - Vase en terre glaise; hauteur: 0,065 m.
16. - Fragments de poterie du type Căţelu Nou.
17. - Poterie Tei, phase Căţelu Nou.
18. - Fragments de poterie de la plase Căţelu Nou de la civilisation de Tei.
19 - Poterie de. la phase Căţelu Nou.
20. - Fragments de poterie Tei, phase Căţelu Nou.
21. - Vase en terre glaise
l'etat fragmentaire. Phase Căţelu Nou de la civilisation de Tei.
22. - Atre. Civilisation de Tei, phase "La stejar".
23. - Vase a l'etat fragmentaire decouvert SUT l'âtre.
24. - Supports de broche trouves sur l'âtre Tei.
25. - Vase a l'etat fragmentaire. Civilisation de Tei, phase "La stejar".
26.- Fragment de vase Monteoru II a.
27. Tasses de la phase "La stejar"; hauteur : 1
0,054; 2 -· 0,052;
3 = 0,067 ; 4 = 0,065
28. - Faucille en bronze.
29. - Fragments de poterie du type "La stejar".
30. - Fragments de poterie Tei, phase "La stejar".
31. - Poterie de la periode avancee de l'âge du bronze (civilisation Tei).
32 - Plan et profil de la hu.tte hallstattienne n . 2
33. - Poterie de la premiere epoque du fer.
34. - Fragments de vases hallstattiens.
35. - Bracelet en bro1lze.
36. - Plans et profils des huttes la Tene.
37. - Objets en fer et en bronze de l'etablissement geto-dace.
38. Objets en .fer et en bronze de l'etablissement la Tene de Căţelu Nou.
39. - Fibules en fer et en bronze et applique en argent dare decouvertcs dans
l' etablissement geto-dace.
40. - Chaine en bronze.
41. Vase en te,rre gLaise de l'etabUssement la Tene; hauteHr : 1
0,040;
2 = 0,139; 3 =0,141 ; 4 = 0,166; 5 = 0,154; 6 =c 0,104.
43. - Compotier en terre glaise; hauteur: 0,178.
44. - Fragments de poterie la Tene.
45. - Plan et profil de la hutte n° 7 des VJe-VIIe siecles n. e.
46. - v,ase-booal de la hu.tte n° 7; hauteur : 0,267.
47. - Vase passoire des VJe-VIIe siecles.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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