CITEVA DATE ·REFERITOARE LA FAZELE TIRZII·
ALE CULTURII MONTEORU IN LUMINA CERCETARILOR
DE LA PUFEŞ1T
L
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•

de MARII.ENA FLORESCU, MIRCEA NICU, GHEORGHE RA DULESCU

Pentru problema conţinutului şi caracterului fazelor tîrzii ale
culturii Monteoru din Moldova, datele obţinute prin cercetările de pînă
acum sint încă prea puţin· numeroase. Astfel, în afară de aşezarea de la
Tercheşti 1 şi Cîndeşti :! ( j ud Vrancea) , resturile de locuire sporadice
descoperite la Poiana �. sau necropolele de la Balinteşti-Cioinagi 4 şi
Poiana 5, cercetările s-au concentrat îndeosebi asupra staţiunilor apar
ţinînd fazelor timpurii ale acestei culturi "· Era deci necesar, să se efe
tueze noi sondaje în vederea obţinerii unor date mai numeroase
referitoare la fazele Monteoru Ila şi Ilb.
•
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2
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5
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Cercet!lrile de la Pufeşti, au fost efectuate in luna septembrie 1969, de c!ltre un
colectiv formal din : Marilena Florescu (responsabil), Nicu Mircea şi Gh. RAdu
lescu (Muzeul Tecuci). Redactarea acestui studiu a f ost fAcutA dupA cum
urmeazA : text, note, rezumat, ilustratie ( Marilena Florescu), prelucrarea muzeis
ticA a materialului descoperit ( Nicu Mircea şi Gh. RAdulescu), nota 10 cuprinzind
datele referitoare la complexele de locuire (Nicu Mircea).
M. Florescu şi G. Constantinescu, Cercetdri arheologice în aşezarea din epoca
bronzului (cultura Monteoru), de la Tercheşli (R. Focşani, Reg. Galaţi), In SCIV,
1 8, 2, 1 967, p. 285-305.
Cu prilejul cercetArilor t>fectuate Intre anii 1962-1969 s-au identificat mai ales
pe terasele din imediata vecinAtate a ceti!ituiei resturi de locuire apartinind faze
lor Ila ş i Ilb a culturii Monteoru.
Radu et Ecat. Vulpe, Les louil/es de Poiana, in Dacia, III-IV, p. 253-351 i pre
cum şi rapoartele de sApa turi prezentate In SCN, 1, 1951 , p. 210 şi urm i SCN,
ILI, 1 952,. p. 200 şi turn.
E. Zaharia, Das bronzezeilliche Griiberleld von Balinteşli-Cioinagi, lllild einigen
Fragen der Bronzezeit in der Moldau, tn Dacia, N.S. , VII, 1 963, p. 1 74 şi urm.
Ecat. Dunlireanu-Vulpe, La necropole de l'dge du bronze de Poiana, In Dacia,
V-VI, p. 1 51-167.
O sintezA asupra cercetArilor referitoare la fazele timpurii ale culturii M onteoru
din Moldova, vezi la : M. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea etapelor timpurii
ale culturii Monteoru în Moldova, In AM, IV, p. 39--1 1 8.

�ll'moria Antiquitatis, III, 1971.
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I n urma cercetărilor de teren, din anul 1 969 7, care au avut ca scop
identificarea de noi statiuni apartinind fazelor tîrzii Monteoru din
Moldova, s-a considerat că aşezarea de la Pufeşti prezintă un inte
res deosebit 8.
In acest sens, scoatem în evidenţă, faptul că staţiunea de la
Pufeşti se deosebeşte din punct de vedere topografic faţă de celelalte
aşezări din fazele Ila şi I Ib ale culturii Monteoru din Moldova, Astfel,
dacă ne-am referi la statiunea de la Tercheşti sau Poiana, constatăm că
resturile de locuire Monteoru tîrzii, se găsesc concentrate pe platoul
.. Cetătuiei" sau eventual în zona de la piciorul pantelor line ale acesteia
(cum este cazul la Tercheşti 9) , sau pe platoul din imediata sa vecini
tate ( Cîndeşti). Dar, indiferent de zona unde sînt documentate cele mai
intense urme de locuire, se observă, în cazul staţiunilor amintite, că pur
tătorii culturii Monteoru au continuat să ocupe şi in fazele tirzii platoul
sau spaţiul din imediata vecinătate a cetăţuiei.
7 Pentru îmbogăţirea colectiilor Muzeului din Tecuci, colectivul de muzeografi a
hotărît efectuarea unor noi sondaje. I n acest sens, s-au făcut periegheze la
Pufeşti, Domneşti, Văleni, Rugineşti etc. de către M. Florescu (Institutul de Istorie
şi arheologie laşi), Nicu Mircea şi Gh. Rădulescu (Muzeul din Tecuci). In ceea
In ce priveşole aşezarea de la Pufeşti, trebuie să amintim că in 1 951, cu prilejul
cercetărilor de suprafaţă efectuate de către colectivul şantierului Poilllll a, au fost
descoperi le resturi de locuire pe teritoriul satului Ciorani. I n 1 952, s-au efectuat
·
aici de către A. Niţu, două sond�je pe locul "Fintlna din cimp" şi "Tintirim",
descoperindu-se urmele unor aşezări pre şi proto-Cucuteni, Monteoru şi La-Tene,
precum şi o necropolă cu morminte de inhumaUe (vezi SCIV, I I I 1 952, p. 2 1 1 ). Cu
prilejul cercetărilor de suprafaţă efectuate In anul 1969 pe teritoriul comunei
Pufeşti (In care este incadrat astăzi şi satul Ciorani), s-a constatat că numele de
, , Hntina din cimp" şi "Tintirim" este dat unei suprafete ce depăşeşte 100 dt' ha,
cuprinsă intre albia Siretului şi şoseaua Naţională Focşani-Adjud. Locul pe care
se concentrează cele mai intense urme de locuire apartinind fazelor tirzii Mon
teoru, este cunoscut şi sub numele de "Hăţiş" şi se află la cea. 1,5 km, de
suprafata pe care s-a efectuat sondajul denumit Flntlna din dmp, şi la cea.
500 m de "Tintirim". De altfel, trebuie să subliniem că IIŞezar� la care ne vom
referi In continuare este concentrată sub formă de 6 movile reprezentind la rin
dul lor aglomerări de locuinte. De asemenea, din informaţiile primite de la
A. NHu, căruia li multumim călduros, reiese că restu:rile statiunii pe care le-a
cercetat, au fost identificate pe un martor din terasa medie In apropierea locului
"Fintlna din cimp". Am făcut aceste . precizări Intrucit cercetările noastre nu
au avut ca scop reluarea şi efectuarea încă a unui s0111d aj pe acelaşi loc, ci dim
potrivă depistarea şi cercetarea printr.-o ·săpătură de mai mare amploare a unei
alle aşezări apartinind fazelor tirzii Monteoru.
H La cele prezentate mai sus trebuie s1i adăugăm şi faptul că era pentr
u prima oară,
cmd prin cercetările de suprafaţă au apărut resturi de locuire din fazele Monteoru
lla şi Ilb, situate pe martori din terasa inferioară. De asemenea, prin tipul de
aşezare deschisă şi prin aglomerarea şi gruparea locuinţelor ale căror urme au
forma de movile aplatisate, a suscitat un interes cu totul deosebit şi a deter
rn .nat efectuarea cit mai urgentă a unui sondaj pentru cunoaşterea culturii mate
riale dintr-o astfel de statiune.
11 Pentru aşezarea de la Tercheşti vezi In, SCN, ) 8, 2, 1 967, p. 285---305.
,
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In schimb, la Pufeşti, aşezarea Monteoru, are un caracter cu totul
deosebit. Aici, s-a observat că resturile de locuire din fazele Monteoru
Ila şi Ilb, se găsesc pe terasa inferioară a Siretului, afectînd o suprafaţă
de circa 1 0 ha. De asemenea, menţionăm în mod deosebit, că prin cerce
tarea de suprafaţă s-a constatat că locuinţele nu sint dispersate uniform
pe întreaga terasă, ci dimpotrivă, apar la suprafaţă sub forma unor aglo
merări, care dau impresia de movile mult aplatizate, situate la distanţe
de 25---3 0 m unele de altele. Pe locul denumit . Hăţiş" , s-au identificat 6
movile a căror diametru 9tinge 35-45 m. Aglomerările de locuinţe sînt
vizibile la suprafaţa solului prin faptul că în zona aşa-ziselor movile,
pămîntul arat este amestecat cu multă cenuşă, fragmente ceramice, pietre
sau oase, facilitînd astfel, observarea lor de la distante relativ mari. De
asemenea, nu putem trece cu vederea nici observaţia că în interspaţiul
dintre aglomerările de locuinţe, nu apar la suprafaţă decît sporadice res
turi constînd de obicei din fragmente ceramice mărunte şi corodate.
Tinind seama de caracterul deosebit al aşezării de la Pufeşti prin
sondajul efectuat in anul 1 969, ne-am propus, cercetarea parţială a două
movile ( 1 şi II), mai apropiate, interspaţiul dintre ele nedepăşind 25 m 10.
10 Pentru a completa şi sublinia datele referitoare la complexele de locuire asu
pra clirora ne vom opri în text, este necesar sli consemnăm m ai intii mai j os,


ci leva detalii şi preciziuni.
Movila 1 ; dimensiuni : 60X30 m, contine resturile a patru locuinte dupli
cum urmează :
Locuinţa 1 ; descoperită in tre M 8--- 16 ; platforma a fost constituită din
plimint galben nisipos şi depusli peste solul de călcare uşor i nlil tat printr -un strat
de pămint brun-cafeniu, tasat apoi puternic ; peretii au fost puternic calctnati şi
s-au prlibuşit indeosebi in zona centrală a l ocui ntei peste platformli ; se pi\s
treazi:l totuşi urme de nuiele subtiri pe una din fetele bucăţilor de pereti, nuif�le
care au constitui t sQ!eletul lemnos al peretilor.
Inventar. S-a u descoperit numeroase fragmente ceramice provenind mai
ales de la vase-borcan cu corpul drept sau de la ceşti lucrate din pastă finli
brun-cenuşie cu pu ternic luciu la exterior, ornamentale cu romburi cu cimpul
haşurat, festoane sau arcade. Tortile ceştilor sint deobicei in bandli sau cu ma.r
ginile uşor ridicate. In afarli de ceramică menţionăm eli pe platforma lo cuintei
şi in irr.ediata ei apropiere au fost descoperi te cutite curbe din grezie (Krum mes
ser ) şi impungătoare �au dăllite olin os.
Observaţii ; In imediata vecinătate de nord a locuintei s-a iden t ifi c a t o
mică anexli cu dimensiunile de 1 ,70X2 m. Nu s-au descoperit resturi d e platformli
şi nici o amenajare specială pentru a suplini stratul de pămint galben-nisipos
identificat la locuinte, iar peretii foarte subtiri şi fr i abili indicli o constructie
flicu tă în grabă şi cu caracter sezonier. Vatra din interiorul anexei este tnsli de
dimensiuni mari şi ocupă o pozitie centrală ; lipi turile au fost aşezate initial pe
un strat de prundiş şi fragmente ceramice, iar cind l ipiturile s-au deteriorat
s-au aplicat încli douli rinduri de noi lipituri a căror grosim e nu depăşeşte 3 cm.
Locuinta 2 ; identificati\ intre M 24-32 ; platforma a tost cons t i tuită din
tr-un strat gros de 30 cm din lut galben nisipos şi depus direct peste solul de
călcare ; prin arderea puternică a locuintei. podina s-a transformat intr-un strat
de zqurli roşie. Peretii s-au prlibuşi t peste pla t form ii şi s-au trans format tot Intr-o
masă compactli de zgurli calcinată. S-a observat totuşi la citeva fraqmente pro,
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venind de la pereti şi care nu · au fost arse prea puternic, eli lipitura peretilor a
fost aplicatii pe un schelet de nuiele.
Observaţii ; Intre locuinta 1 şi 2 s-a slipat initial o groapli pentru depu
nerea resturilor manejere, care apoi a fost umplutli şi deasupra ei prin depu
nerea succesivă a resturilor menajere s-a format o mică movil!i.
Locuilll ta 3 ; identificat!! intre M 36-42 ; platfocma din lut crud s-a păs
trat în cea mai mare parte observlndu-se astfel eli a fost fetuit!i succesiv de trei
ori cu un strat subtire (2-3 c m ) de p!imlnt galben nisipos foarte fin, care calci
nindu-se s- a transformat Intr-o m asă compactă, sticloa.s!i. De asemenea, datorită
arderii mai putin intense s-.au păstra t pmtiuni m ari din pere . i prăbuşiti fi e peste
podea, fie in afară, observindu-se astfel eli pentru scheletul lemnos al peretilor
s-au lolosit nuiele şi birne dispuse alternativ s-au tn reţea ; llpiturile aplicate
peste scheletul lemnos a c!iror grosime ajunge pinii la 45 cm au o compoziţie
eterogenA şi mai putin densli decit a platformei, rolul predominant avindu-1 aici
nu lutul galben nisipos Ci pleava, frunzele şi p!iioasele amestecate cu p!imtnt
galben-cafeniu. Fata interioară a peretilor a fos t totuşi lustruit!! şi decorat!!· cu
caneluri sau linii 1n relief. S-au identificat de asemenea gropile de pari care
sustineau scheletul lemnos de la colturile locuintei. al căror diametru atinge
25 centimetri.
Observatii ; pe platforma acestei locuinte şi In jurul ei au fost descoperi·te
numeroase obiecte din os (impunglitoare, minere, pati-ne etc.), şi din piatrll (cuţite
şi topoare de luptă fragmentare). Spre deosebire de celelalle locuinte fragmen
tele provenind de la vase sint mai putin numeroase.
Locuinta 4 ; a fost identificată i n tre M 50-54 şi cercetatli nurr.ai partial.
S-a observat totuşi eli podina locuintei constituit!! dintr-un strat gros de :10 cm
de lut crud, a fost depusă peste un sol de amenajare din pllmlnt brUII - g!ilbui,
puternic tasat şi aşezat la rindul său peste solul de călcare. In cazul locuintei 4
s - a observat astfel, pentru prima oară eli amenajarea a fost f!icut!i special cu
scopul de a in!ilta podina locuintei fat!! de solul de c!ilcare. Peretii mai puţin
calcinaţi decit la celelalte locuinţe, au avut scheletul lemnos coostituit din blme
subtiri peste care s-au aplicat lipituri groase de 20-:10 cm. MEmţjonllm In mod
deosebit eli in porţiunea cercetatll s-a identificat şi vatra locuintei a cllrei Lipituri
groase de 3--5 cm şi constituite din lut galben-nisipos, au fost depuse direct pe
platformll. S-au păstrat şi resturi din gardina vetrei a cărei !n�iltime nu depăşea
15 cm. La demontare s-a observat eli lipiturile au :os t ref!icute succesiv ite
două ori.
Locuint a l ; identificată intre M 2-9 ; platforma din lut crud a locuintei a
Locujnţa 3 apartine nivelului inferior (faza Monteoru Ila).
Movila 2 ; dimensiuni 50X25 m.
Contine resturile a trei locuinte după cum urmează :
Locuinta l ; identificată intre M 2-9 ; platforma din lut crud a locuintei a
fost depusă aici peste un strat subţire consti tuit din pietre plate amestecate cu
fragmente ceramice, strat care la rindul său a acoperit solul de c!ilcare. Ca şi tn
cazul locuintei 4 din movila 1 înainte de a se construi locuinta s-a făcut o amena
jare pentru a se in!ilta podina fată de solul de călcare. Peretii au fost construiti
pe un schelet de nuiele subţiri, i ar lipi lurile destul de friab1le aplJcate peste acesta
s-au sf!irtmat şi s-au pd1 0uşit Indeosebi pe platforma locuintei.
Observatii ; in imediata vecin!itate a locuintei 1 s-a descoperit o groapă
cu resturi menajere ( l ) ; rotundă in plan cu profilul aproape oonic a eli rei adin

cime atinge 3,20 m de la suprafata actuală a solului ; p!imintul de umplutură
brun-cafeniu şi brun-gălbui amestecat cu cenuşă contine numeros material arheo
logic ( fragmente ceramice, unelte din piatrll şi os deteriorate, oase de animal etc. )
depus mai ales In jumlitatea inferioară a gropii.
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Din punct de vedere stratigrafic, secţiunile tranversale ne-au oferit
date foarte interesante. Astfel, s-a constatat că stratul cenuşiu, care
urmează solului vegetal şi cu humus, conţine două depuneri distincte :
în depunerea superioară predomină solul cenuşiu-deschis, cu resturi de
cărbune şi arsură, iar în cea inferioară, cenuşa este amestecată cu
pămînt brun-gălbui. Limita inferioară celor două depuneri este precis
conturată prin prezenţa podinilor provenind de la locuinţele de supra
faţă. Solului cenuşiu cu resturi arheologice îi urmează depunerile brun
gălbui sau galben nisipos, fără urme arheologice. Menţionăm in conti
nuare, că în nivelul superior, din movila 1 , s-au descoperit 3 locuinţe
situate la o distanţă ce variază între 5 şi 7 m. Intre locuinţa 1 şi 2, se
găseşte o mică movilă constituită din depuneri succesive de cenuşă,
arsură, cărbune, oase şi fragmente ceramice, provenite de la resturile
menajere. La baza nivelului inferior al aceleiaşi movile ( 1 ) , s-au iden
tificat resturile unei locuinţe de suprafaţă, ( locuinţa 3), acoperită parţial
de podina locuinţei 2, din nivelul superior. Nu putem trece cu vederea,
nici faptul că, la circa 4 m, distanţă de locuinţa 1 , din nivelul superior,
s-a descoperit o mică anexă a cărei pereţi friabili s-au prăbuşit peste
lipiturile vetrei din interior (fig. 1 /3-4).
Locuinta 2 ; identificat!!. Intre M 16---2 1. C a ş i i n cazul precedent platforma
a fost ln!Utat!l. fatli de solul de clilcare prin depunerea unpi strat de p!l.mlnt briUl
cafeniu amestecat cu fragmente ceramice şi resturi ale locuinteli anterioMe
(locuinta 1 ). Peste acest strat de amenajare s-a depus lutUl galben nisipos care
a constituit platforma propriu-zisi ; deşi aceasta a fost puternic calcinat!l. s-au
mai p!l.strat totuşi porţiuni din platformă la care s-au observat două fetuieli a
căror grosime nu depăşea 3 cm, constituit din plimin t galben-nisipos foarte fin.
Peretii au fost insli foarte calcinati şi sfărimati şi s-au prlibuşit mai ales peste
platforma locUointei. Cu toate aceste a s-au putut identifica şi fragmente care mai
plistreaz!l. urme de nuiele şi pari subţiri disp uşi alternativ ca şi In cazul locuin
telor 1 şi 2 din movila 1 .
Locui11t" 3 : identificatli intre M 23-31 ; podina locuintei a fost constituită
din lut crud depus peste un strat de plimint brun--cafeniu continind r �sturi. de
locuire ale nivelului inferior. Scheletul lemnos al peretilor a fost făcut dm nu1ele
subtiri peste care s-a aplicat lipitura propriu-zisli in compoziţia c� reia se gli�eşte
foarte multă pleavli. Peretii sint prlibuşiti In interior si s- �u calc�nat pute�n1c t!l
urma arderii Intregii locuinte. Ca şi in cazul locuintei 4 dm mov1la 1 s-a 1dent1ficat vatra locuintei care ocupa o pozitie centralli. Lipiturile groase de � cm
au fost aşezate pe platformli, dupli ce in prealabil s-a aşternut um !;trat de pietre
mici şi mijlocii. Vatra a fost reflicutli de douli ori.
Observatii ; In imediata apropiere a locuintei a fost identificată groapa 2,
cu resturi Jllenajere ; ovală in plan cu diametru! de 1 ,60 X 1 ,90 m, cu profilul nere
gulat ; şi cu o adldcime de 2,80 m de suprafata actualli a solului. In pămlntul
de umplutură depus in straturi mai ales in jum!l.tatea inferioar!l. a gropii unde
alterneaz!l. cenuşa şi dirbunele s-au descoperit numeroase fragmente ceramice şi
obiecte din piatrli şi os.
Locuintele 2 şi 3 apartin nivelului superior (faza Manteoru Ilb).
Locuinţa 1 apartine nivelului' inferior (faz·a Monteoru lla)
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

�
�
3:: "
>

::0

i=
m

z
>
'T1 ·
t""'

�I\N�Jţ1!'�SA\�)��� ')\\)A\ţF\. 1r�.\f\\{�A4..ijijlq,\�

o
::o·

m
CI),

().
_c::

�
:0

&l
>

z.
(")

�
"3

Fig. 1 . - Pufeşti. Sectiuni ale profilelor stratigrafice, ale şanţurilor transversale, 1 din
movilcle 1 şi II. 1 : Profilul peretelui de est al ş antului transversal din .movila Il ;
2 : Groapă cu resturi menajere descoperită in movila II ; 3-4 : Sectiuni ale şanţului
transversal al movilei 1. 1 : sol arat ; 2-3 : sol cenuşiu cu resturi de locuire Monteoru
lla şi Ilb ; 4 : resturi din podinele :de lut crud a locuinţelor : 5 : sol galben steril ;
6 : movile cu resturi menajere ; 7 : lentile cu cenuşii şi cll.rbune.
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Aceleaşi observatii stratigrafice, au fost obţinute şi cu prilejul
săpării şanţului transversal din movila II, cu deosebirea că, aici s-a
constatat, că în locul aglomerărilor cu resturi menajere sub formă de
movile, situate în imediata apropiere a locuinţelor, s-au săpat la circa 5
m depărtare de locuinţe, două gropi a căror adîncime atinge 2,80-3,20 m
de la suprafaţa actuală a solului. I n pămîntul de umplutură al gropilor,
s-au descoperit resturi menajere constînd din fragmente ceramice, oase,
cochilii de scoici şi melci, unelte din os şi piatră, deteriorate ( şi deci
nefolosibile), cărbune, arsură şi chirpici ( fig. 111-2).
In ceea ce priveşte observatiile referitoare la locuinţele de supra
faţă, ale căror resturi au fost identificate cu prilejul cercetării celor două
movile, deşi nu le considerăm complete, întrucît locuinţele au fost dez
velite parţial prin secţiunile transversale, credem că putem în continuarE'
să prezentăm datele obţinute pînă acum.
Cele 7 locuinţe, fie că aparţin nivelului superior, fie celui inferior,
se caracterizează prin dimensiuni mari. La nici una din aceste locuinţe,
u căror formă probabil dreptunghiulară ( j udecînd după resturile din sec
tiunile transversale) , lungimea nu este mai mică, de 7 m. Evident, că în
ceea ce priveşte forma, trebuie să avem deocamdată unele rezerve.
De asemenea, nu pot fi trecute cu vederea datele concludente refe
ritoare la sistemul de construcţie. S-a constatat astfel, că toate locuinţele
au podina compactă a cărei grosime variază între 20-40 cm. Această
platformă, din lut crud, galben nisipos, a fost aşezată fie pe un strat de
pămînt brun-gălbui, puternic tasat, fie pe o depunere constituită din
pietre plate, prundiş şi resturi ceramice. In ambele cazuri, depunerile
peste care era aşezată platforma, acopereau la rîndul lor solul de călcare.
Această amenajare iniţială, a fost făcută cu scopul de a înălţa fată de
�olul de călcare, platforma propriu-zisă a locuinţelor. Deşi podinile au
fost puternic calcinate, s-au putut observa totuşi, la locuinţa 3 din movila
l , unele detalii interesante. Astfel, la partea superioară platforma a fost
fctuită de două sau trei ori, cu cîte un strat subtire de lut galben nisipos,
foarte fin, care prin calcinare s-a transformat într-o pojghiţă alb-cenuşie
sfărîmicioasă. Tot aici, amintim şi cîteva detalii obţinute prin cercetarea
resturilor provenite de la pereţii locuinţelor, deşi, arderea puternică i-a
transformat în maj oritatea cazurilor într-o masă compactă, de arsură şi
l ' enuşă, din care cu greu se puteau distinge bucăţile mici, cu urme de
nuiele subţiri. Totuşi, la locuinţele 3 şi 4 din movila 1 , s-au păstrat res
turi din pereţii prăbuşiţi peste platformă. Astfel, s-a putut observa că
scheletul lemnos al pereţilor era constituit din nuiele subţiri, alternînd
cu bîrne groase dispuse în reţea. Peste acest schelet lemnos se aplica un
!'ttrat gros de 20-45 cm, de lipitură , in compoziţia căreia, pleava şi
uneori frunzele se găsesc într-un procentaj de 50% . In comparaţie cu
pămîntul galben-nisipos din care se constituia platforma, pămîntul folosit
pentru lipitura pereţilor, era de o calitate net inferioară. Cu toate aces
tea, ca şi în cazul platformelor, se acorda o atenţie deosebită finisării
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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interioare a pereţilor. In acest sens, amintim că s-au identificat bucăţi
provenind de la pereţi a căror faţă interioară era acoperită cu un strat
de pămînt galben-nisipos şi apoi puternic lustruit. Nu lipsesc nici frag
mentele provenind de la partea superioară a pereţilor a căror ornamen-
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Fig. 2.

-

Ceramică descoperită in aşezarea de la Pufeşti.

tare constituită din caneluri largi sau linii în relief, dovedesc cu priso
sinţă strădania de a se ob ţine un interior decorat cu mult gust.
Desigur, că una din problemele care ne-au stat permanent în aten
ţie s-a referit la procedeele propriu-zise de construire a locuinţelor. Din
cele 7 locuinţe dezvelite parţial, două ne-au oferit cîteva date suplimenhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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tare. Menţionăm astfel, că la locuinţa 3 din movila 1, s-au păstrat res
turi masive provenind de la baza pereţilor. Cu acest prilej , s-a putut
observa că locuinţa a avut colţurile uşor rotunjite, iar lipitura pereţilor
acoperea în interior marginea platformei. La exterior, colţurile schele
tutui lemnos al pereţilor, era constituit din pari groşi ( cu diam. 1 5--2 5
cm) , care se înfigeau în pămînt pînă la adîncimea de 50 cm, sprijinind
astfel şi podeaua locuinţei. I n cîteva cazuri, au putut fi delimitate gro
pile de pari de la colţurile locuinţelor.
Detaliile pe care le-am prezentat mai sus, ne permit să considerăm
că pentru construirea locuinţelor s-a procedat mai întîi la amenajarea
terenului, prin aşternerea peste solul de călcare a unui strat de pămînt
sau pietre amestecate cu fragmente ceramice şi apoi prin lasarea puter
nică a acestuia, după care s-a trecut la construirea podinei. I n jurul
platformei s-a ridicat sc�eletul lemnos al peretilor care a fost în interior
acoperit cu o lipitură densă din lut brun-gălbui amestecat cu multă pleavă
sau frunze şi ulterior finisati. prin lutuire şi lustruire. La două din locuin
tele cercetate pînă acum, a putut fi identificată vatra din interior, cons
truită pe platforma locuinţei şi ale cărei lipituri compacte, groase de
2-4 cm, erau aşezate pe un strat de prundiş. Vatra a fost prevăzută şi cu
o gardină din lut a cărei înălţime atingea 7 cm. I ntr-un alt caz, lipiturile
vetrei aşezate, de asemenea, pe podină, au fost refăcute succesiv de două
ori, în urma deteriorării cauzate de folosirea îndelungată
Dacă unele elemente referitoare la construirea vetrelor au putut fi
neterminate, nu s-au obţinut date precise cu privire la forma şi dimen
.,iunile lor. Acest fapt se datoreşte, în primul rînd, gradului excesiv de
ralcinare şi, în al doilea rînd, faptului că locuintele au fost cercetate
doar parţial. Totuşi, menţionăm că, în cazul locuintei 3, din movila Il,
resturile provenind de la colţurile vetrei ne indică o formă aproximativ
rcctangulară, dar, nu este exclus să existe şi vetre ovale sau circulare,
I'U atît mai mult cu cît acest din urmă tip este prezent în anexa 1 . Refe
ritor la această anexă, trebuie să amintim în prealabil, că ea a fost iden
t i ficată la 4 m nord-vest de locuinţa 1 aparţinînd nivelului superior din
movila 1. Spre deosebire de locuinţă, aceasta nu era prevăzută cu plat
formă. De asemenea, lipiturile pereţilor din pămînt brun-gălbui ames
h•cat cu multă pleavă, au fost aplicate pe un schelet lemnos constituit din
nuiele subţiri. I n interior, aproximativ în centrul încăperii s-au desco
perit resturile unei vetre de formă ovoidală, cu lipiturile aşezate pe un
-.trat de cioburi şi prundiş( dar care nu provin totuşi , de la un vas spart
r i tual ca în alte cazuri 1 1 ) . La rîndul ei, depunerea de fragmente cera
rnice, acoperea un rînd de pietre plate amestecate cu prundiş. De ase11 La Tercheşti attt ln nivelul apartinind fazei l'a ctt şi tn acela din faza Ilb, s-a

observat eli lipiturile vetrelor au fost aşezate nu numai pe un strat de prundiş
sau fragmente ceramice, pentru a-i mliri soliditatea, ci şi pe vase sparte ritual.
Am opinat pentru această ipotezli tntructt fragmentele provenind de sub lipitura
yetrelor au putut fi apoi tqtre 9'ite (vezj SCN, 18, ?., J967, p. 2971 299).
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Ceramică descoperită in cele două nivele de locuire de la Pufeşti.
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menea s-a mai constatat că vatra a fost refăcută, observîndu-se după
demontarea primului strat de lipituri, porţiunile deteriorate ale vetrei
iniţiale care apoi au fost acoperite prin aplicarea noului strat de lipituri
compacte. Prin dimensiunile reduse ( 1 ,70 X 2 m) , prin construcţia destul
de superficială a pereţilor credem că anexa la care ne-am referit mai
sus, a avut un caracter sezonier, al cărei scop era de a proteja vatra din
interior şi nu de a servi ca locuinţă propriu-zisă.
In sfîrşit, la prezentarea resturilor de locuire descoperite in cele
două movile, trebuie să ne oprim şi asupra gropilor cu resturi menajere.
Din acest punct de vedere, este necesar să se facă unele precizări. Ast
fel, reamintim că resturile menajere ( aşa cum s-a subliniat şi la prezen
tarea observaţiilor _stratigrafice), sînt depuse fie în gropi săpate special
pentru aceasta, fie in interspaţiile dintre locuinţe. I n primul caz, gropile
de formă ovoidală, cu profilul clopot sau neregulat, cu diametru! de
1 ,60 X 1 ,80 m şi 1 ,60 X 1 ,90 m şi a căror adîncime atinge 3,20 au fost săpate
la periferia grupului de locuinţe Ia distanţa de 4-6 m de limita lor.
Pămîntul de umplutură brun-cenuşiu sau brun-gălbui la parte'6 inferioară,
conţine numeroase resturi menajere, oase, cochilii de scoici şi melci,
unelte deteriorate din os, piatră sau corn ( împungătoare) krummesser
etc.) şi fragmente ceramice. Nu lipsesc nici bucăţile mici de chirpici pro
veniţi de la pereţi, cărbune sau chiar cenuşă (fig. 1 /2) .
I n al doilea caz, resturile menaj ere sint depozitate în interspaţb.Il
dintre locuinţe. Aici, terenul a fost în prealabil uşor adîncit prin săpare
( cirr:a 40 cm de la suprafaţa de călcare a solului). I n acest loc, s-au
depus apoi resturile menajere constînd din oase, fragmente ceramice,
unelte nefolosite, cărbune, arsură, bucăţi din lipitura vetrelor, cenuşă
etc. Depunerile succesive au umplut această mică alveolare, iar prin
o;; traturile aşezate deasupra ei, s-a creat movila de formă conică apla
tisată (profilul obţinut prin secţiunea transversală ne indică această
formă) şi în care se pot determina cu uşurinţă 7-8 straturi succe
sive ( fig. 1 /3).
In sfîrşit, un loc deosebit trebuie să acordăm şi gropii de cult iden
tificată în marginea de nord, nord-vest a movilei 1. Cu prilejul săpăturilor
s-a observat că de la baza nivelului inferior s-a săpat o groapă mică,
circulară cu diametru! de 1 X 1 m cu pereţii lutuiti succesiv şi cu triplă
gardină dispusă concentric. Menţionăm de asemenea, că pe fundul
acestei gropiţe o dată cu ultima feţuială s-a fixat şi un vas în formă de
sac, lucrat însă din pastă bună şi ornamentat cu brîu în relief asociat cu
pastile aplicate. I n interiorul vasului s-au descoperit cîteva fragmente
de oase, boabe de grîu, multă pleavă şi resturi de cărbune. In jurul
acestei gropi, lîngă gardina exterioară, au fost de asemenea descoperite
oase fragmentare, boabe de grîu şi fragmentele unui vas (probabil bor
can). Nu este exclus ca în acest loc să se fi practicat nu numai libaţii, ci
probabil se întreţinea periodic şi un foc sacru, intrucit pereţii şi fu ndul
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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vasului aşezat în groapă aveau puternice urme de arsură, cenuşă şi dlr
bune. Este posibil ca din cînd în cînd groapa-altar să fi fost curăţată de
resturile provenite prin ardere şi se folosea un timp sau în anumite
împrejurări numai pentru libaţii. Presupunem. acest fapt, întrucît, la
demontarea altarului respectiv s-a constatat că oasele fragmentare şi
boabele de griu nu fuseseră carbonizate, dar că în prealabil in această
gropiţă arsese focul, iar cenuşa fusese înlăturată destul de atent de pe
fundul vasului şi pereţii gropii respective. Desigur că datele amintite
mai sus, ne sugerează şi ipoteza potrivit căreia înainte de a se depune
ofrandele să se fi intretinut un fac sacru. Acest tip de altar nu este neo
bişnuit în aria culturii Monteoru. Un caz asemănător a fost descoperit
la Cîndeşti. cu deosebirea că groapa-altar fusese numai o singură dată
lutuită, iar pe fundul ei arsura puternică dovedea că aceasta era folosită
mai mult pentru întreţinerea focului sacru, decît pentru depunerea de
ofrande propriu-zise 12•
*

Materialul arheologic descoperit în complexele de locuire pe care
le-am prezentat mai sus, este numeros şi variat. Un loc important îl
deţin uneltele de diferite categorii, lucrate din piatră, os şi corn, după
care urmează obiectele de podoabă şi ceramică.
Menţionăm în mod deosebit că inventarul propriu-zis al aşezării
este identic în ambele nivele de locuire. Diferenti.erile au putut fi sesi
zate doar la anumite forme şi motive decorative ale ceramicei. De altfel.
prin studierea caracteristicilor acesteia din urmă s-a precizat că în aşe
zarea de la Pufeşti, cele două nivele de locuire aparţin fazelor tîrzii ( lla
şi Ilb) ale culturii Monteoru ( fi g. 2-4)
Ţinînd seama de faptul că în ansamblul său materialul arheologic
este unitar şi uniform distribuit în complexele de locuire din fazele lla
şi Ilb a culturii Monteoru, îl vom prezenta în continuare global căutînd
să scoatem în evidenţă acolo unde este cazul elementele ce dau o notă
deosebită fiecăreia din [azele amintite mai sus.
I n acest sens, remarcăm în primul rînd că uneltele din piatră, deşi
într-un procentaj nu prea ridicat, sînt variate din punct de vedere tipo
logie. La această categorie locul principal îl deţin obiectele lucrate din
grezie şi roci vulcanice, după care urmează într-un număr redus de altfel,
uneltele lucrate din marnă albă sau brun-gălbuie.
Din punct de vedere tipologie ele se încadrează în patru mari cate
gorii. Cea mai numeroasă grupă o constituie cuţitele curbe (krummesser)
!:!

Cu prilej ul cercetărilor din anul 1969 de la Cindeşti, pe locul denumit Coastei
Banului, s-a descoperit in apropierea unei locuinte diri faza Monteoru lc2 o
groapă-altar, al cărei caracter ritual este incontestabil (observatiile apartin Mari
lenei Florescu, material inedit).
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Fra g mente ceramice ap arţinînd celor do\lă nivele de locuire de la Pufeşti.
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de dimensiuni mici şi mijlocii, lucrate sau in curs de prelucrare, din
grezie, mai rar din marnă şi într-un singur caz din şist cristalin. Nu
putem trece cu vederea, că s-au descoperit şi cîteva cuţite lucrate din
piatră mai dură de culoare brun-verzuie. De obicei finisarea este făcută
îngrijit şi pe toată suprafata obiectului totuşi, nu lipsesc nici cuţitele la
care muchia opusă tăişului prezintă încă cioplituri largi sau asperităţi
datorită unei lustruiri superficiale. I n cadrul acestei categorii constatăm
că numai la cuţitele din gresie finisarea a fost făcută mai superficial,
celelalte categorii caracterizîndu-se printr-o prelucrare foarte îngri
j ită ( fig. 5/3).
Cea de-a doua categorie de unelte din piatră o constituie topoarele
lucrate din roci vulcaniee dure de culoare brun-verzuie, brun-albăstrie
mai rar din piatră obişnuită şi foarte rar din marnă. Din punct de vedere
tipologie constatăm cîteva grupe bine distincte. Astfel, grupa cea mai
numeroasă o formează topoarele de luptă care aparţin la două proto
tipuri. Primul se încadrează în categoria topoarelor-ciocan cu corpul
naviform, ceafa uşor îngustată faţă de corp sau fatetată. A doua categorie
face parte din seria topoarelor de luptă cu corpul mult arcuit, ceafa cilin
drică şi tăişul lăţit şi mult curbat. Ele sînt apropiate tipologie de catego
ria topoarelor de tip Faskau. Menţionăm, de asemenea, că ambele cate
gorii se caracterizează printr-o prelucrare îngrijită fiind făcută minuţios,
pe ambele feţe, în aşa fel încît această grupă a topoarelor de luptă se
detaşează net, din acest punct de vedere faţă de celelalte categorii de
unelte identificate în aşezarea de la Pufeşti (fig. 5/ 1 -2, 4).
I n sfîrşit, în grupa obiectelor lucrate din piatră, trebuie să încadrăm
şi cî teva rnăciuci sferoidale, fragmentare. Ca şi în cazul exemplarelor de
mai sus, constatăm că au fost lucrate din roci vulcanice de culoare brun
negrieioase, iar finisarea este la fel de îngrijită.
Un loc important în această statiune, îl deţin şi uneltele lucrate din
os. Din obiectele descoperite pînă acum cele mai numeroase sînt uneltele
finisate şi numai foarte puţine sînt în curs de prelucrare. Faţă de cate
gori a uneltelor lucrate din piatră se observă, că în general, că prelu
crarea a constat din finisarea obiectelor numai la capătul propriu-zis de
intrebuintare. Totuşi, există şi categorii ca de exemplu acele şi spatulele
la care s-a făcut o finisare integrală, foarte îngrijită.
Din punct de vedere tipologie, uneltele din os aparţin următoarelor
categorii : cea mai numeroasă constituind-o dăltile de dimensiuni mici
şi mijlocii. Acestea, au capătul de întrebuinţare ascutit şi uneori puţin
curbat. Prelucrarea a fost făcută cu multă atentie doar in zona apropiată
capătului de întrebuinţare, iar în rest, osul are forma iniţială (fig. 6/1 ) .
Urmează apoi cuţitele lucrate din coastă de animal. La această
grupă se observă că lama a fost subţiată în dreptul tăişului şi astfel a
căpătat o formă distinctă care o deosebeşte de mîner.
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I n sfîrşit, amintim şi cîteva spatule de formă uşor trapezoidală sau
dreptunghiulară, cu tăişul curbat lucrate îngrijit şi lustruite puternic pe
toată suprafaţa şi pe ambele fete.
De asemenea, menţionăm şi împungătoarele mici şi mijlocii, pre
lucrate de obicei la partea inferioară din apropierea capătului de între
buinţare ( fig. 6/2-3).
Din categoria acelor nu avem decît două exemplare fragmentare,
dar, care dovedesc totuşi, că la aceste obiecte se făcea o finisare minu
ţioasă pe toată suprafaţa,
I n afară de uneltele propriu-zise din os, s-au lucrat mînere pentru
împungătoare sau dălţi din metal. Amintim astfel, mînerele cu secţiunea
dreptunghiulară, lustruite pe faţa exterioară, prevăzute la capătul opus
înmănuşării cu gaură de nit şi cu un ornament constînd dintr-o simplă
şăntuire circulară, pentru a reliefa ca o ramă marginea mînerului. I n
afară de acestea, au fost folosite ca mînere, simple segmente, provenind
de la oasele mai mari ( de obicei femur) tăiate însă ingrijit şi la care prelu
crarea a constat numai din curăţirea şi lărgirea canalului interior pentru
a se putea introduce perfect capătul uneltei din metal.
Nu mai puţin semnificative, sînt apoi patinele fragmentare, lucrate
din os, la care prelucrarea constă numai din perforarea cu cîte două ori
ricii dispuse simetric pentru a se trece cureaua sau sfoara cu care se
prindeau de picior.
I n continuare amintim că s-au identificat şi obiecte lucrate din
corn. I n acest sens, remarcăm doar cîteva mînere în curs de prelucrare
şi un mic cutit cu capătul dintat.
Din lut ars au fost lucrate fusaiole tronconice sau bitronconice, fără
motive decorative a.şa cum se întîlnesc în alte cazuri ( fig. 7/5-6) .
I n inventarul aşezării d e l a Pufeşti însă, un loc deosebit îl are
ceramica ale cărei trăsături ne-au permis de altfel, să definim caracteris
ticile celor două nivele de locuire apartinind etapei finale a culturii
Monteoru. Deşi materialul arheologic este numeros, totuşi, ţinînd seama
de faptul că sondajul a fost de dimensiuni reduse este greu ca să se facă
o definire riguroasă a trăsăturilor ceramicei specifice fiecărei faze ( Il a
şi Ilb). Din acest motiv vom căuta să scoatem în evidenţă acele elemente
care predomină sau apar exclusiv în nivelul de locuire superior, pentru
a schiţa astfel, citeva trăsături dominante ale ceramicei din faza Mon
teoru Ilb (fig. 2-4).
De la început precizăm că în linii generale, pasta, formele de vase
şi motivele decorative ale ceramicei sînt identice, cu excepţia unor mici
detalii, în ambele nivele de locuire. De altfel, acest fapt nu este surprin
zător întrucît, însăşi etapa finală Monteoru <;:are conţine fazele Ua şi Ilb
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prezintă o ceramică cu trăsături esenţiale unitare 13, In ceea ce priveşte
pasta din care sînt lucrate vasele, constatăm trei categorii. Locul prin
cipal îl detine ceramica lucrată din pastă fină de culoare neagră. sau
brun-roşcată, cu luciu metalic pe ambele feţe şi care conţine nisip fin
în compoziţie. Din această pastă au fost lucrate ceştile, balurile şi unele
capace. Urmează apoi ceramica a cărei pastă conţine pe lîngă nisip cu
bobul mare şi pietricele mărunte sfărîmate. Deşi a fost arsă uniform şi
prezintă luciu metalic pe ambele feţe, datorită compoziţiei mai etero
gene, suprafaţa are asperităţi iar pietricelele sfărîmate sînt vizibile
indeosebi pe faţa interioară a vaselor. Această :ategorle :le pastă a fost
folosită pentru prelucrarea majorităţii bolurilor şi borcanelor cu corpul
drept. In sfîrşit, ultima categorie o constituie pasta semigrosolană, arsă
mai putin uniform de culoare brun-gălbuie sau brun-roşietică, cu mult
nisip şi pietricele în compoziţie. De obicei, suprafaţa vaselor lucrate din
această pastă nu este lustruită, iar pietricelele din compoziţie sînt vizi
bile pe ambele feţe. Dintre formele ceramice descoperite in complexele
de locuire, doar borcanele şi uneori capacele conice, au fost lucrate din
pasta menţionată mai sus.
In ceea ce priveşte formele ceramice, repertoriul este destul de
bogat. Locul principal în ambele nivele îl deţine ceaşca de dimensiuni
mici şi mijlocii, mai rar de dimensiuni mari. Din punct de vedere tipo
logie se observă totuşi unele diferenţieri sesizabile mai ales în nivelul
superior. Astfel, din materialul arheologic descoperit pînă acum se con
stată că predomină aici, ceştile prevăzute cu una sau două torţi din
bandă, mai rar cu marginile uşor ridicate, trase din buza vasului şi care
se sprijină cu o uşoară arcuire pe umăr ( fig. 2/3 ; 4/8). In general
această categorie nu este ornamentată, iar în rarele cazuri cînd totuşi
se aplică un decor, se foloseşte incizia simplă, cu ajutorul căreia se reali
zează benzi orizontale dispuse la linia de demarcare dintre gît şi corp
sau triunghiuri asociate festoane sau incizii mărunte şi întrerupte. Pe
lîngă această categorie sînt prezente în nivelul superior şi ceştile pre
văzute cu torţi înălţate şi marginile mult ridicate, trase de asemenea din
buza vasului ,la care se aplică pe corp şi gît, decorul constînd din incizii
mărunte asociate cu caneluri dispuse orizontal şi vertical şi în unele
cazuri concentrice ( fiq. 3/1 3, 1 7) . Menţionăm apoi, că apar si forme de
ceşti cu torti din bandă lată dispusă sub buza vasului.
In nivelul inferior însă se constată un procentaj redus la ceştile
neornamentate şi cu torţile din bandă ( fig. 2/1 ), în schimb cea de-a doua
categorie pe care am menţionat-o mai sus, este precumpănitoare ( fig.
Nestor şi E. Zaharia, Şantierul arheologic Sdrata-Monleoru, in SCJV , 3-4, VI,
1 955, p. 504-506. Referitor la fazele tirzii ale acestei culturi s-a scos In evident!!
mai ales faptul di in ultimele faze din evolutia acestei culturi, ceramica are In
ceea ce priveşte forma şi decorul tr!ls!!turi noi, deosebite de acelea cun<Jscute
anterior.

13 1.
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Unelte din piatrli (topoare şi cutit) din aşezarea de la Pufeştl (m. nat.).
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1 1 , 1 9). Decorul realizat din incizii asociate cu caneluri este frecvent
cu deosebirea cii se întîlnesc foarte rar canelurile concentrice. Nu putem
trece cu vederea că la această categorie sînt numeroase şi motivele deco
rative ( festoane, arcuri, incizii întrerupte, triunghiuri) , caracteristice
fazelor anterioare lb şi la, dar care aici sînt asociate cu canelurile ori
zontale şi verticale. De asemenea, din materialul descoperit pînă in pre
zent se remarcă şi faptul cii ceştile cu tortile aplicate sub buza vasului
reprezintă un procentaj foarte redus.
In afară de categoria ceştilor lucrate întotdeauna din pastă fină, în
grupa ceramicei de calitate superioară se încadrează şi bolurile sferoi
dale sau castroanele uşor tronconice. Ca şi in cazul precedent se observă
şi aici unele diferentieri în ceea ce priveşte procentajul şi chiar unele
caracteristici tipologice. Astfel, în nivelul superior lipsesc bolurile sfe
roidale, fiind înlocuite cu o formă asemănătoare dar cu corpul uşor
rotunjit, marginea întărită şi fundul îngustat, iar castroanele lucrate de
obicei din pastă bună sau semigrosolană au corpul drept şi fundul uşor
îngustat ( fig. 3/5 ; 9/1 1 ) . Aceste categorii, în general nu sînt ornamentale
iar în rarele cazuri cînd se aplică totuşi un decor el constă fie din linii
incizate fie din brîu în relief ( folosit în mod obişnuit la castroane). In
schimb în nivelul inferior predomină bolurile sferoidale cu marginea
buzei întărită şi ornamentată la partea superioară cu caneluri orizontale
asociate cu incizii mărunte întrerupte, triunghiuri sau festoane ( fig. 2/4).
Şi în nivelul inferior castroanele sînt deobicei tronconice dar, spre deo
sebire de acelea identificate în nivelul superior sînt lucrate din pastă
fină sau bună şi nu sînt ornamentale ( fig. 4/2).
In sfîrşit, o altă categorie ceramică o constituie, borcanele de
dimensiuni mijlocii sau mari, lucrate din pastă cu pietricele sfărîmate
în compoziţie sau din aceea semigrosolană. In ambele nivele de locuire
această formă de vas detine un rol important, totuşi sînt şi aici sesizabile
unele deosebiri. Astfel, în nivelul superior predomină borcanele cu cor
pul drept sau rotunjit şi cu gura îngustată, lucrate din pastă semigroso
lană, ornamentale cu brîu în relief, simplu şi foarte rar crestat . ( fig. 4/7,
1 1 , 1 3, 1 4) , în timp ce în nivelul inferior, sînt mai numeroase borcanele
cu corpul rotunjit, gura largă, fundul îngustat, marginea buzei întărită
şi prevăzute cu două torti din bandă, dispuse simetric sub buza vasului
( fig. 3/7, 21 ; 4/3, 4). In cele mai multe cazuri această categorie a fost
lucrată din pastă bună, uneori chiar pastă fină şi numai în rare cazuri din
pastă semigrosolană ( fig. 215) .
Capacele lucrate deobicei din pastă fină sau bună sînt prevăzute cu
un buton cilindric ( fig. 3/1 ; 4/1 6) , iar acelea descoperite in nivelul infe
rior se încadrează din punct de vedere tipologie, în categoria formelor
discoidale, cu ramă interioară şi cu două sau patru orificii dispuse sime
tric pe margine ( fig. 4/1 0). De cele mai multe ori capacele din grupa
3/3,
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amintită mai sus, sînt ornamentale cu incizii sub formă de triunghiuri
sau benzi etc. ( fig. 3/1 4). Nu lipsesc totuşi, nici în nivelul inferior capa
cele conice cu buton cilindric sesizate într-un procentaj mai mare în
nivelul superior.
In afară de principalele categorii de vase prin care se caracteri
zează repertoriul ceramic al celor două nivele de locuire de la Pufeşti,

l'

1

1

2

Pig.

6.

-

Obiecte din os (daltă : 1 ;

impung1Hoare : 2-3) din aşezarea
de la Pufeşti (m. nat.).
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au mai fost descoperite şi alte categorii, de la care însă nu avem decît
prea puţine elemente cu ajutorul cărora să se poată reconstitui forma
respectivă. In acest sens, amintim că în ambele nivele de locuire au
apărut cîteva fragmente provenind de la vase de ofrandă ( spendegaffass)
sau cîteva margini de la străchini şi tipsii, lucrate din pastă fină sau
bună ( fig. 3/1 2).
Deşi am căutat să scoatem în evidenţă permanent elementele prin
care se caracterizează ceramica fiecărui nivel de locuire, totuşi ţinînd
seama de faptul că cercetările de la Pufeşti nu depăşesc cadrul unui
sondaj , este foarte greu să considerăm că au fost sesizate toate deose
birile ce există în realitate, între formele şi motivele decorative ale
vaselor din faze Monteoru Ila şi Ilb. De asemenea, ţinem să precizăm că
însăşi procentajul pe care l-am prezentat aici poate suferi modificări
esenţiale atunci cînd acesta va fi obţinut printr-o cercetare integrală
sau de amploare, după materialul dintr-o aşezare din etapa tîrzie din evo
luţia culturii . Monteoru. Ceea ce însă ne-a determinat să încadrăm cele
două nivele de locuire în fazele Ila şi Ilb, se bazează totuşi pe criteriile
generale cu ajutorul cărora s-au conturat trăsăturile esenţiale ale eera
mieei din fazele respective din aşezarea eponimă, Sărata Monteoru. In
acest sens, trebuie să scoatem în evidenţă că ceramica aşezării din faza
Ila de la Sărata Monteoru se caracterizează prin apariţia ceştilor cu torţi
mai puţin supraînălţate decît în fazele anterioare. De asemenea, se con
stată creşterea procentajului la formele de vase cu o singură toartă din
bandă şi cu marginile simple H. Aceste noi elemente care apar la Sărata
Monteoru, sînt identice şi în nivelul de locuire inferior ( IIa) de la
Pufeşti. Ceramica nivelului de locuire Ilb de la Sărata Monteoru con
ţine ca formă predominantă, ceaşca cu corpul scund lucrată din pastă
neagră puternic lustruită prevăzută doar cu o mică toartă din bandă
simplă aşezată sub buza vasului. Această categorie apare de asemenea,
predominantă în nivelul superior de la Pufeşti. Nu putem trece cu vede
rea nici faptul că pentru o încadrare mai riguroasă a ceramicei Monteoru
tîrzii de la Pufeşti, puncte sigure de reper ne-au oferit datele obţinute
prin cercetările de la Tercheşti 15, cu atît mai mult cu cît, materialul
arheologic provenind din această aşezare, aparţinînd nivelelor de
locuire tîrzii, Ila şi Ilb, este bogat şi variat. Astfel, formele întregi sau
întregibile descoperite în nivelul Ila de la Tercheşti. relevă prezenţa
ceştilor cu o singură toartă ( alături de formele mai vechi prevăzute cu
două torţi mult supraînălţate), a străchinilor cu un profil arcuit, la care
fundul se îngustează, iar marginea rămîne întărită, dar nu se mai răs14

15

Ibidem, p. 505.
Cu prilejul publicării rezultatelor de la Tercheşti, s-a dat o atentie deosebită mai
ales prezentării trăsăturilor caracteristice fazelor tirzii Monteoru (vezi, SCN, 1 8,
2, 1 96'1, p. 296-305).
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fringe puternic în afară etc. La toate categoriile de vase ornamentarea
este foarte bogată, menţinînd şi dezvoltînd motivele din fazele Ib şi Ia
(festoane, arcade, incizii intrerupte etc.) şi adaugă din ce în ce mai
des, triunghiuri şi romburi cu cîmpul haşurat asociate cu caneluri 16•
Din cele relatate mai sus se poate observa că datele obţinute prin
cercetările de la Tercheşti, au putut fi folosite ca argumente cu ajutorul
cArora se poate caracteriza şi încadra mai riguros ceramica nivelului
Inferior de la Pufeşti. Inventarul ceramic identificat în nivelul Monteoru
llb, de la Tercheşti a oferit cele mai numeroase puncte de reper pentru
determinarea trăsăturilor esenţiale ale ceramicii nivelului superior de la
Pufeşti. In acest sens, menţionăm că prln compararea observaţiilor refe
ritoare la caracteristicile tipologice şi la motivele decorative ale vase
lor care predomină în aşezarea de la Pufeşti, cu acelea aparţinînd nive
lului Monteoru IIb de la Tercheşti, s-a constatat o similitudine a reper
toriului ceramtc permiţînd astfel o incadrare cronologică identică a celor
două staţiuni n.
Pentru a Incheia observaţiile referitoare la materialul arheologic
descoperit în staţ�unea de la Pufeşti, este necesar să prezentăm şi cate
goriile de obiecte din os, piatră şi lut ars identificate în complexele de
l ocuire din această aşezare.
Mai întîi merită să amintim cîteva obiecte de podoabă 1 astfel, se
remarcă nasturii din os în formă de disc, cu secţiunea plană convexă şi
cu buton de prins, decoraţi cu incizii fine asociate cu împunsături şi dis
puse în vîrtej ( fig. 717) . Mai adăugăm şi o cataramă inelară ornamentată
pe ambele feţe cu incizii sub formă de triunghiuri continui precum şi un
ac fragmentar, cîteva mărgele tubulare cu secţiunea rectangulară şi
l'llpetele uşor rotunjite (fig. 7/1 , 3--4). Obiectele de podoabă au fost
l ucrate cu multă îngrijire, iar decorul se remarcă printr-o execut� de o
f i neţe deosebită. De asemenea, nu putem trece cu vederea nici pandan
llvele fragmentare din piatră de formă ovoidală sau circulară şi perfo
rate pentru a putea fi prinse (fig. 7/2). In ceea ce priveşte obiectele de
rult in afară de groapa jertfelnic amintită dej a anterior s-au descoperit
tl citeva fragmente de discuri lucrate din lut ars, folosite ca roti pentru
urui votiv.
*

Rezultatele obţinute prin cercetările efectuate în aşezarea de la
Pufeşti aparţinînd fazelor tîrzii Monteoru, aduc o contribuţie deosebită
In cunoaşterea etapei finale a acestei culturi în Moldova. Desigur că
Unind seama de proporţiile reduse ale sondajului de la Pufeşti precum
" Ibidem,
17 Ibidem,

p.
p.

298---299.
296-305.
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ş� de rezultatele destul de limitate obţinute prin cercetările din alte aşe
zări, nu vom căuta să prezentăm concluzii referitoare la etapa finală a
culturii Monteoru, ci doar cîteva date care se desprind din stu
dierea preliminară a materialului arheologic existent pînă în prezent
în Moldova.
Astfel, in ceea ce priveşte tipul de aşezare, constatăm că purtătorii
acestei culturi au folosit pe lîngă formele de teren " Cetăţui" , unde se
stabiliseră deja încă la început, şi terasa inferioară a rîurilor, cum este
cazul staţiunii de la Pufeşti. Se poate presupune că datorită îndesirii
populaţiei, grupuri masive au părăsit cetăţuia (a cărei suprafaţă este mai
restrînsă, dar rămînînd totuşi in continuare locuită) şi s-au constituit noi
aşezări, fără să se ţină seama de o formă de teren anumită. Este semni
ficativ şi faptul că nu lipsesc nici cazurile cînd ( chiar dacă cetăţuia este
folosită), locuirea din fazele tîrzii este mai intensă în zona situată la
piciorul pantelor accesibile, decît pe platoul propriu-zis. Un exemplu in
acest sens ni-l oferă aşezarea de la Tercheşti 18• I n continuare putem
să amintim şi staţiunea de la Cîndeşti unde s-a constatat că locuitorii
din fazele Monteoru Ila şi Ilb s-au extins şi pe terasa deschisă din ime
diata vecinătate a cetăţuiei. Aici pe lîngă numeroasele gropi cu resturi
menajere, s-au identificat şi locuinţe sau mici anexe, vetre etc. 19• Aceste
trei staţiuni pe care le-am menţionat dovedesc că in etapa finală purtă
torii culturii Monteoru folosesc nu numai aşezarea de tip "Cetăţuie" , cu
o locuire intensă mai ales la piciorul pantelor, ci şi terasele largi, des
chise. In ceea ce priveşte aşezarea eponimă s-a observat că in ultima
fază de evoluţie ( IIb) purtătorii culturii Monteoru au părăsit terasa
joasă, ocupînd doar marginile platoului cetăţuiei 20•
Nu putem trece cu vederea nici faptul că prin cercetările de la
Pufeşti s-a constatat că locuinţele nu sînt dispersate uniform, pe întreaga
terasă, ci grupate cîte două sau patru la distante ce nu depăşesc 40 m.
La aceasti'i probleml'i nu poate fi trecut cu vederea faptul cl'i purti'itorti culturii
Monteoru au folosit de-a lungul celor 7 faze de evolutie cliferite zone ale for
melor de teren pe care se gi'iseşte statiunea respectivi'i. Astfel, s-a putut preciza
că in fazele mai timpurii se produce o pendulare de la periferie către centrul
platoului ceti'ituiei sau se amenajeazl'i terasele (vezi pentru aceste date, aml'inunte
la M. Florescu, in AM, IV, p. 40--4 7), i ar in cazul aşezi'irii de la Tercheşti s-a
observat o deplasare de pe platoul cetl'ituiei pe pantele mai line sau pe supra
fata plani'i de la piciorul acesteia (vezi in SCIV, 1 8, 2, pă 285---305).
19 Pe terasa Coasta Nacului situati'i lingi!. ceti'ituie, cu prilejul cercetărilor din 1 968
s-au identificat importante resturi de locuire mai ales din fazele Monteoru Ila
şi Ilb. In mod deosebit atragem atentia cl'i aici s-au descoperit numeroase gropi
cu resturi menajere, ceea ce ne-a determinat si'i consideri'im ci'i marginea acestei
terase a fost folosită mai ales pentru a se scoate lut galben necesar construirii
locuinţelor de pe platoul cetăţuiei, care au fost umplute apoi cu resturi menajere.
Aceastl'i ipotezll pare plauzibilă inti;ucit suprafata locuibili'i de pe cet!ituie este
foarte redusll iar spatiul dintre locuinte extrem de mic (observatii M. Florescu,
inedit).
20 Ve zi in SCN, 3--4, VI, 1955, p. 506.
18
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Fusaiole . din lut ars (5, 6') şi obiecte de podoabă din os (cataramc1 : 1 ; mărgele
tubulare : J-.4 ; nasture : 7 ; si amuletă din piatră (2) (m. nut.l.

Aceste observaţii, nu au putut fi făcute pînă acum, întrucît aşezările de
la Tercheşti sau Cîndeşti prin aglomerarea locuinţelor de la piciorul
pantei sau prin extinderea lor împreună cu gropile menajere, pe terasa
l nvecinată nu au oferit date concludente asupra acestei probleme.
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Un loc important pentru cunoaşterea trăsăturilor esenţiale ale eta
pei finale a culturii Monteoru din Moldova, îl deţin datele referitoare la
cunoaşterea elementelor de construcţie a locuinţelor şi anexelor. In
acest sens, amintim că primele informaţii concludente s-au obţinut prin
cercetările de la Tercheşti 2 1, iar acum, cu ocazia săpăturilor de la
Pufeşt�, s-au adăugat date noi îndeajuns de importante pentru a fi rele
vate în mod special. Astfel, subliniem datele prezentate anterior cu
privire la construirea podinilor şi apoi a pereţilor, precum şi observaţiile
referitoare la depozitarea resturilor menajere, în gropi săpate special
la limita grupului de locuinţe, sau sub formă de movile situate intre
locuinte 22• Acest din urmă procedeu merită să fie în mod deosebit reţi
nut întrucît apare folosit pentru prima oară la Pufeşti şi din cîte cunoaş
tem pînă acum, el nu a mai fost identificat în fazele mai vechi ale cul
turii Monteoru 23, dar va constitui în cadrul culturii Noua care o suc
cede, un fenomen cu totul obişnuit 24 •
In sfîrşit, nu trebuie să trecem cu vederea nici observaţiile făcute
cu prilejul demontării gropii-altar din movila 1. S-a arătat că un caz
similar a fost identificat şi la Cîndeşti, în nivelul de locuire aparţinînd
însă unei faze timpurii ( lc2) din evoluţia culturii Monteoru. De aseme
nea, s-a insistat şi asupra faptului că între cele două jertfelnice sînt şi
deosebiri în ceea ce priveşte construcţia lor propriu-zisă, dar au fost
folosite pentru acelaşi scop, - libaţii - sau întreţinerea unui foc sacru
in preajma locuinţelor. Desigur că problemele referitoare la practicile
rituale in legătură cu cultul morţilor sau cultul soarelui sînt mult mai
complexe pentru a ne putea permite ca pe baza celor două descoperiri
de la Cindeşti şi Pufeşti să se incerce formularea unor ipoteze cu caracter
mai general. De altfel, la această problemă se mai adaugă şi alte ele
mente care dovedesc că în ansamblul lor concepţiile despre viaţă şi
moarte ale purtătorilor culturii Monteoru nu pot fi explicate într-un mod
simplist. In acest sens, este necesar să subliniem cîteva din observaţiile
rezultate prin cercetările din aşezarea eponimă. Astfel, în staţiunea de
la Sărata Monteoru, a existat in ultimele două perioade din evoluţia
culturii Monteoru un .,loc de cult" special amenajat pe una din terase.
21
22

Vezi In SCN, 1 8, 2, 1 967, p. 297-305.
ln ceea ce priveşte problem a gr opilo r cu resturi menajere, analizlndu.,se citeva
eşezliri apartinind fazelor m ai timpurii s-a oonstatat de exemplu eli in faza Mon
teoru Ic3 ele sint amplasate in jurul locuinţelor, tn timp ce in faza Ic2, gropile au
au fost slipate la periferia aşezlirii (M. Florescu, in AM, hV, p. 53). Aşadar, in
cadrul culturii Monteoru amplasarea gropilor cu resturi menajere variaz!i de Ia
o fazli la alta.
23 Pentru precizliri asupra acestei probleme vezi tn AM, IV, p. 53.
24 Prezenta movilelor cu cenuşii amplasate in interspatiul dintre locuinte, a fost
precizat!!. pentru prima oarli de c!itre Adrill!l Florescu cu prilejul s!ip!iturilor
efectuate la Glrbovlit (vezi 1n, Danublus, 1, p. 76). Pe baza observatiilor de la
Glrbovlit s-au putut determina şi l·n alte aşezllri movilele cu cenuşii dintre locuinte
(vezi M. Floresou şi V. Clpitanu in Carplca, 1, p. 89).
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Aici s-au identificat complexe constind din vase de ofrandă sprijinite pe
pietre şi contlntnd griu carbonizat şi in jurul lor mesute de cult, oase,
cenuşii, iar intr-un alt caz vasul de ofrandă este inconjurat de ceşti,
borcane, discuri din lut ars, masă-altar, corn de cerb, oase, cenuşii etc. 25,
Am amintit aceste cîteva date pentru a accentua şi mai mult caracterul
complex al practicilor rituale folosite de purtătorii culturii Monteoru.
Descoperirea de la Pufeşti pe care am prezentat-o amănunţit mai sus,
completează cu noi elemente conţinutul problemei referitoare la con
cepţiile religioase din epoca bronzului.
In ceea ce priveşte inventarul aşezării Monteoru tîrzii de la
Pufeşti, s-a căutat să se prezinte, in mod detailat categoriile de obiecte
şi ceramica pentru a se putea inţelege transformiirile care se petrec in
ultima perioadă din evoluţia acestei culturi. Astfel, un rol deosebit tl
capătă acum uneltele din os prelucrate cu multii ingrijire doar in zona
din apropierea capiitului de intrebuintare, topoarele de luptă din piatră,
obiectele de podoabă etc. 26.
Ceramica deşi se inscrie în contextul general şi specific al culturii
Monteoru, cunoaşte totuşi o simplificare şi o eliminare a anumitor detalii
( în ceea ce priveşte formele vaselor) , iar ornamentarea se caracterizează
fie prin combinaţii baroce ale tuturor elementelor decorative cunoscute
(incizii, caneluri, relief etc.), fie prin folosirea unor motive foarte simple.
Am căutat să scoatem în evidenţă, în încheierea acestei prezentliri
citeva din problemele referitoare la trăsăturile fundamentale ale culturii
materiale din ultimele faze din evoluţia culturii Monteoru din Moldova.
Desigur cii prin sondajul de la Pufeşti nu se rezolvă integral toate pro
blemele, dar credem că se completează cu noi detalii ceea ce se cunoş
tea pînă acum.
Ţinînd seam a şi de faptul că în afară de datele oferite prin son
dajul efectuat la Tercheşti, nu s-au mai prezentat amănunţit aşezări din
ultimele faze de evolutie a culturii Monteoru din Moldova, cercetările
din acest an de la Pufeşti contribuie în mod deosebit la cunoaşterea ulti
mei perioade de dezvoltare a culturii Monteoru.
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QUELQUES DONN�ES CONCERNANT AUX �TAPES TARDIVES DE CIVIUSATION
MONTEORU A LA LUMIERE DES RECHERCHES DE PUPEŞTI

Pour la coonaisance des etapes tardives de la culture Monteoru de Moldavie,
la staticm de Pufeşti, qui a ete identifiee pendant la periegese effectuee au cours de
l'annee 1900 presente beaucoup d'interet.
Parrni les autres- stations oontemporaines, du point de vue topographique, l'eta
blissernent de Pufeşti, releve un nouveau caractere : les restes etant repandus sur des
basses terrasses ouvertes et planes du Sereth et non pas sur un eperon qui est detache
par erosion de la terrase moyenne ou superieure des cours d'eau, ayant l'aspect de
citadelle. Les restes d'habitat ont ete groupes (deux ou quatre), la distance des groupes
variant entre 20-40 rn.
Par le sondage effectue on a pu faire des observations relatives au systerne de
construction des huttes, en constatant la presence des "planchers" en argille, dont la
surflace superieure accuse deux ou trois applications d'enduits . Les planchers ont ete
fixes sur le sol �cheologiques, ou sur une couche d'arnenaqernent, en se cornposant de
gravier mele avec du terreau ou sol brun. Les parois sant constitues par des pootres et
des branchages disposes alternativement ou en reseau, recouvertes ensuite d'une couche
d'argile. Les âtres enduits avec des grosses terres glaises ont ete places directernent
sur les planchers, apres que prealablernent a ete deposee la couche de gravier, ou les
fi1agrnents ceramiques. On signale aussi, des âtres refaits une deuxierne fois.
Autour des habitations on a identifie des fosses contenant des restes menagers
ou des petits rnamelons qui sant resultes par les depOts en couches succesives des
restes rnenagers.
On mentlonne que ·autour de la premiere hutte on a decouvert une petite fosse
autel usitee a entretenir le feu-sacre ou pour La libation .
P.armi les 11utres rn11teriaux archeologiques on rernarque premierement, La cerll
rnique en pâte fine. Les nombreuses formes et les motifs decoratifs contiennent touts
les traits specifiques pour les phases Monteoru IIa et Monteoru Ilb .
En ce qui concerne l'inventaire., on remarque premierernent, ceux en pierre (les
couteaux recourbes). Les outils en os, ebaient d'une execution extremement sommaire,
le finissage etant bien faite surtout celui de l'extremite active.
Par son resultat le sondage effectue en 1 969 a Pufeşti, est tn!:s important pour la
oonnaisance des ph&Ses tardives MoDteoru IIa et Monteoru llib de Moldavie.
LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1 . - Pufeşti. Sections des pro!ils stratigrafiques des fosses tran�vers11ls. 1 : Profil
de la paroi est du fosse transversal du rnamelon Il 1 ::! : rosse contenant
restes menaqers decouvert� dans le mamelon II 1 3-4 : Sections du fosse
transversal du mamelan 1 1 1 : sol veqetal 1 2-3 : sol qns avec des restes
Monteoru Ila et Monteoru Ilb ; 4 : Restes des planchers des huttes 1 5 :
terre vierge jaune 1 6 : des mamelons avec des restes menagers 1 7 : Lentil
les contenant cendre et charbon.
Fig. 2. - ceramique decouverte d11ns la station de Pufeşti.
Fig. 3. - Ceramique decouverte dans les deux niveaux d'habitat de l'U!eşti.
Fig. 4. - Fraqments ceramiques appartenant aux deux niveaux d'habitat de Pufeşti.
Fig. 5. - Outils en pierre (hache et couteau) de Pufeşti.
Fig. 6. - Objets en 05 (1 : herminette ; 2--3 : pen;oirs decouverts a Pufeşti.
Fig. 7. - Fusaiols en acgile (5---6 ) et objets de parure (1 : boucle ; 3--4 : perles tubu..
laires ; 7 : bouton) et arnulette en pierre (2).
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