CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA
DEALUL MORn·
MARILENA FLORESCU,
VIOREL CAPITANU

Cu toate că problemele fundamentale referitoare la perioada finală a

epocii bronzului in Moldova, au fost in ultimii ani in cea mai mare mă

sură elucidate 1, este încă necesară cercetarea aşezărilor aparţinînd cultu

rii Noua, mai ales in zonele geografice unde nu s-au efectuat săpături ar
heologice. Astfel, trebuie să amintim că in spaţiul ,cuprins intre cursul mij
lociu al Siretului şi bazinul Birladului pînă in anul 1961 nu se semna

laseră decît foarte puţine staţiune caractersitice culturii Noua 2• Ca urmare
însă, a unor cercetări pe suprafaţă intense 3, s-a ajuTIIS ca în zona nord-vest'") Atragem atenţia că aşezarea de la Gura Ghionoaiei aparţine actualmente con
form noii împărţiri administrative, de comuna Dea1ul Morii. Facem această pre
cizare întrucît ea a fost prezentată de către autori sub numele de aşezarea Noua de
la Banca. Vezi in articolul Citeva observaţtt f'efe:ritoare la sfirşitul epocii bronzului
in lumina ultimelor cercetări efectuate de Muzewl de istorie Bacău, in Carpica, I,
1968,. p. 27-35.
1. Pentru aceasta vezi Adrian C. Florescu,
Contribuţii la cunoaşterea culturii
Noua, In AM, 11-111, p. 143-216 ; ldem, Des etements est-europeens sur le tarritoire de

la Rep. Soc. de Roumaina a la fin de l'âge du bronze, Atti del VI-Congress Interna
zionale delle Scienze Pre c Protoistoriche, II, Rome, 1965. pp. 438-485
idem, Sur
les probl-mes du bronze tardif carpatzo-danubien et
Nord-Ouest ponthique; Îlll.'
Dacia, N.S. , pp. 59-94. Pentru problemele referitoare la metalurgie şi depozitele
de obiecte de bronz aparţinînd culturii Noua, vezi : M. Petrescu-Dimbovita, Contri
buţii la problema sfîrşitului epocii bronzului şi începutul epocii fierului în Moldova,
tn SCIV, IV, 1953 . 3-4, p. 443 şi urm. idem les decouvertes des objects en brdnze. . ,
In Bericht iiber den V. Internazionale.r Congress fur Vor- und Friihgeschichte, Ham
burg .1958, p. 667 şi urm. ; idem, in MIA, IZR, p. 1 5 1 şi urm. ; idem , în Dacia,
N.S. IV, 1960 p. 139 şi urm. ; idem, in AM, 11-111, p. 2 16-264.
.

2. Cu prilejul primelor cercetări de suprafaţă din anul 1959- 1 960, V. Căpitanu a
semnalat aşezările Noua de la Lichitişeni şi Popeşti.
3. Intre anii 1961-1 965, zona la care ne-am referit a. constituit obiectul unor in
tense investigaţii în vederea identificării resturilor de locuire străvechi. In acest sens,
V. Căpitanu de la Muzeul de istori e Bacău a adus cea mai importantă contribuţie
la intocmirea repertoriului arheologic al zonei respective. De asem.�nea, cu ocazia
efectuării sondajelor de la Lichitişeni sau Bărboasa colectivul compus din Marilena
Florescu, Viorel Căpitanu, Constantin Buzdugan, Vasile Ursache şi Leon Şimanschi,
au cercetat şi zonele din imediata vecinătate a statiunii respective.
4

-
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tică a Podişului Bîrladului să fie identificate 40 de aşezări aparţinînd cu
turii Noua '·
Pentru cunoaşterea mai amănunţită a trăsăturilor acestei culturi s-au
efectuat între anii 1961-1966, sondaje de mai mare amploare în 6 staţiuni
Noua, a căror rezultate au o deosebită importanţă 5_ Dintre aceste aşezări
face parte şi aceea cercetată in 1 963 la Dealul Morii-Gura Ghionoaiei 6•
Resturile de locuire au fost descoperite pe pantele foarte line ale tera
sei inferioare a pirăului Berheci şi a cărui suprafaţă nu depăşeşte 1 ha. Te
rasa este mărginită la sud-vest de Dealul Ghionoaia, iar la nord şi sud.
unde s-au semnalat cele mai numeroase urme de locuire, pantele se prelun
gesc lin către albia Berheciului. De la suprafaţa terenului amintit, au fost
adunate fragmente ceramice aparţinînd etapei a III-a a fazei Monteoru Ic3
şi Monteoru Icz, numeroase resturi de locuire Noua, precum şi cîteva frag
mente ceramice lucrate la roată, din pastă cenuşie, aparţinînd secolelor
II-III e. n. Trebuie să menţionăm de asemenea, că urmele de locuire nu
sînt dispersate uniform pe pantele de nord şi sud. Astfel, în sectorul de·
sud-vest, sînt masa te

3

cenuşare, la distanţe aproximativ egale (20-25 m) ;

tot aici au apărut şi cele mai

numeroase fragmente ceramice

Monteoru.

Pentru a se stabili dacă aşezarea Monteoru a ocupat numai terasa inferioa
ră, sau dacă nu cumva resturile de locuire provin dintr-o alunecare de pe
pantele inclinate ale Dealului Ghionoaia, s-a făcut şi o cercetare amănun
ţi�ă a terasei superioare a Berheciului (denumită Dealul Ghionoaiei), consta
tîndu-se că purtătorii acestei culturi s-au aşezat de la bun început pe tere
nul din apropierea albiei majore a pîrăului. Prin această observaţie se poa

te dovedi căi la Gura Ghionoaiei s-a identificat o staţiune Monteoru carac

terizată printr-o aşezare deschisă, aşa cum s-a semnalat şi la Năstăseni, Dă-·
deşti, Bărboasa şi Podul Morii 7• In afară de urmele de locuire din epoca

bronzului, în sectorul de nord-est au apărut la suprafaţă fragmente eera-·
mice din secolele II-III e. n. Aşezarea aparţinînd epocii migraţiilor a fost
însă în cea mai mare parte distrusă, prin arăturile adînci cît şi prin efec-·
tuarea unor lucrări de construcţie.
4. Rezultatele cercetărilor de suprafaţă din zona nord-estică a poclişului Bir·
ladului au constituit obiectul unui studiu separat. Pentru aceasta vezi M. Florescu·
şi V. Căpitanu, Cercetdri arheologice în judeţul Bacdu, in AM, VI p. 213-277.
5. Ne referim la săpăturile de la Lichitişeni, Dădeşti, Ţigăneşti, Bărboasa. Po-
peşti etc. Rezultatele mai importante ale acestor cercetări au fost prezentate de
către autori in Carpica, 1, p. 27-35.
6. Sondajul de la Gura Ghionoaiei s-a' efectuat in lunile august şi octmobrie
1963 de către M. Florescu, V. Căpitanu şi Mihai Brudiu. La redactarea prezentuluL
articol au participat M. Florescu şi V. Căpitanu după cum urmează : text (aşezarea
din epoca bronzului), note, rezumat (Marilena Florescu) ; resturi de locuire din sec.
II-III e.n., prelucrarea mu?Jetstică a materialului arheologic şi selectarea pentru ilus
traţie (V. Căpitanu) . Ilustratia a fost intocmită de către G. Bandrabur (foto) şi L.
Smintinică (desen) .
7. Vezi de exemplu aşezarea de la Podu Mori i - Bărboasa (in prezentul vo
lwn).
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Fig. 1. - Dealul Morii. Planul general al săpăturilor ; 1, II, III : cenuşare, 1-11 :
comp'.exe de locuiri aparţinînd ultimuhi nivel de locuire Noua ; 12- 1 8 ; complexe
de locuiri din faza Monteoru lc3 ; 19-25 : Complexe de locuire din faza Monteoru
1 c 2 ; 26-36 : resturi de locuire din sec. III e. n. ; se. 1/500
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Săpăturile au însumat o suprafaţă de 650 m2 şi au avut ca scop cer
cetarea sectoarelor unde se semnalaseră la suprafaţă, cele mai intense urme
de locuire. (Fig. 1 ).
Prin secţionarea cu două şanţuri în cruce (L şi T), au fost cuprinse
cenuşarele, restturile aşezării Monteoru cît şi acelea din epoca migraţiilor,
obţinîndu-se totodată observaţiile stratigrafice cele mai concludente.
Din acest punct de vedere, s-au constatat următoarele : pe şanţul L
sub solul vegetal şi cu humus urmează solul negru măzăros, gros de 1 5-30
cm în care sînt concentrate la piciorul pantei line (între m 0-28), restu
rile de locuire din secolele II-III e. n. La baza acestei depuneri s-au desco
perit resturile unei locuinţe de suprafaţă în interiorul căreia se găseau lipi
turile de la o vatră şi în imediata apropiere două gropi cu resturi menajere
săpate de la baza solului negru măzăros. Cu cit ne der:: ărtăm de zona situată
la piciorul pantei, urmele aşezării migraţii dispar, iar stratul negru-măză
ros deşi se menţine, capătă o nuanţă uşor brună. In acest sol, s-au identi
ficat fragmente ceramice, vetr� şi resturi de locuinţe in situ, care dove
desc prin caracteristicile lor, o etapă mai tîrzie a culturii Noua. Stratului
negru sau brun-măzăros îi urmează o depunere brun-cafenie pe alocuri
brun-gălbuie în care apar sporadice resturi aparţinînd culturii Noua, iar în
sectorul de sud-vest, conţine urmele aşezăJrii Monteoru. Intrucît, în aceas
tă zonă, depunerea nu depăşeşte 1 0-1 5 cm, nu s-au putut delimita strati
grafic nivelele de locuire din etapll. a III-a a fazei Monteoru lc3 şi din faza
Monteoru Ic2• Solul brun-cafeniu este urmat de depunerile brun-gălbui şi
galben cu concreţiuni calcaroase sau cu mult nisip. (Fig. 2).
Nu putem trece cu vederea, că şi prin săparea şanţului T (traversa!)
s-a obţinut date importante srtatigrafice. Astfel, prin secţionarea celor
două cenuşare s-a constatat că ele au profilul sub forma unor lentile plan
convexe, mult aplatisate. Fiind aproa'Re de suprafaţa solului, zona de ma
ximă convexitate a fost în mare măsură atinsă şi răscolită de arăturile a
dînci. S-a observat de asemenea, că lentilele s-au format din straturi de
cenuşă a căror nuanţe diferă de la cenuşiu deschis, la cenuşiu roşcat sau
cenuşiu negricios), rezultate de la o ardere puternică. In mod deosebit atra
gem atenţia că s-a determinat în interiorul cenuşarelor platformele din lut
crud ale locuinţelor uneori refăcute pe acelaşi loc, alteori în imediatia apro
piere. In preajma locuinţelor s-au identificat 1-3 movile cu cenuşă şi res
turi menajere. Consemnăm în continuare şi faptul că vetrele sînt de cele
mai multe ori aşezate direct pe podina de lut crud (deci în interiorul locu
inţelor) şi în mai mică măsură în spaţiul dintre ele. Intrucit, între cenu
şare există un spaţiu de 20-25 m s-a constatat că între maximum de con
vexitate a lentilei cu cenuşă, şi baza ei, depunerea conţine un sol brun-ca
feniu pigmentat cu cenuşă şi cărbune în care se găsesc în mod sporadic
fragmentate ceramice aparţinînd culturii Noua. In acest interspaţiu şi mai
puţin către zonele de maximă extindere a cenuşarelor stratul brun-cafeniu
şi parţial lentilele cu cenuşă sînt acoperite de solul negru-măzăros care con
ţine resturile de locuire cu un inventar asemănător celui din cultura Noua,
deosebirea constînd doar în faptul că nu se mai păstrează tipul de aşezarE>
cu locuinţe grupate în cenuşar. (Fig. 5). In ceea ce priveştle resturile de lohttp://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Fig. 2. - Dealul Morii. Gura Ghionoaiei. Profilul peretelui de est al şanţului L.
cu secţiuni prin Cenuşarul 1. se. 1 )50.

Fig. 3. - Dealul Morii. Gura Ghionoaiei. Profilul peretelui de vest al şanţului T
cu resturile de locuire Monteoru, (secţiuni) se. 1 /50.
1 : sol aral şi cu humus ; 2 : sol brun cenuşiu cu resturi de locuire Monteoru Ic2 ;
a : sol brun-gălbui cu resturi de locuire Monteoru lc3 ; 4 : sol galben.
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Fig. 4. - Dealul Morii. Gura Ghionoaiei. Planul cenuşarului I. 1-2 : Resturi din
podine de lut crud a primelor locuinţe ; 3 : Resturi din podine de lut crud a unei
locuinţe refăcute ; 4-6 : Resturile locuinţelor de suprafaţă ulterioare cenuşarului ;
7-9 movile cu cenuşă de lîngă locuinţele 1 şi 2 ; 10 : Vetre prevăzute cu gardine
12 : rîşniţe ; 13 : pietre fol-osite la construcţiile
din pietre ; 1 1 : Vetrele simple ;
locuinţelor ; 14 : chirpici provenind de la perete ; 15 : fragmente ceramice ; 16 : căr
subţiri care acopere
lipituri
bune, cenuşă, prundiş ; 1 7 : resturi din cele două
podine din lut crud
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Dealul Morii. Gura Ghionoaiei. Resturi de locuire din aşezare apartinind
nivelului superior al culturii Noua, se. 1/50
piatră ; 2 fragmente ceramice ; 3 : pietre ; 4 : lipiturl de vatrl ; 5 : rlşniţe :
8 : arsură ; 7 : cenuşl cu cărbuni.

Fig. 5.
1

-

-

cuire aparţinind culturii Monteoru, s-a putut delimita prin săparea şanţu
lui T două nivele de locuire distincte. In solul cafeniu cu uşoare nuanţe
gălbui care urmează depunerii brun-cafenii şi lentilei cu cenuşă, s-au des
coperit fragmente ceramice şi două vetre datînd din faza Monteoru lc2 ;
aceasta, acoperea la rîndul său, un strat subţire de 1 0-15 cm, de culoare
brun-gălbui cu urme de cenuşă, unde s-au identificat sporadice resturi de
locuire caracteristice etapei a III-a a fazei Monteoru lc3. Ca şi în şanţul L,
depunerilor cu resturi arheologice, le urmează soiurile sterile, constind din
leoss cu concreţiuni calcaroase sau cu nisip (Fig. 3).
Celelalte secţiuni nu ne-au oferit date suplimentare diln punct de ve
dere stratigrafic şi din acest motiv, ne limităm numai la observaţiile stabi
lite prin săparea şanţurilor L şi T.
Menţionăm totuşi că unele date referitoare la modul de construire a
vetrelor situate in afara complexelor de locuire, precum şi amănuntele re-
feritoare la forma, dimensiunile şi adincimea gropilor cu resturi menajere,
vor fi prezentate separat sau în cadrul ansamblurilor din care fac parte.
•

Ţinînd seama de faptul căt stjaţiunea de la Gura Ghionoaiei se caracte-
rizează în primul rînd printr-o intensă locuire din epoca bronzului, este mai
indicată, prezentarea cronologciă a complexelor de locuire, decit aceea re
zultată din succesiunea stratigrafică (de la suprafaţa solului către soiurile·
sterile).
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Dealul Morii. Gura Ghionoaiei. Fragmente ceramice aparţinînd culturii
Monteoru

CULTURA MONTEORU
Aşa cum reiese şi din observaţiile stratigrafice, purtătorii culturii Mon
teoru, au ocupat întreaga zonă de sud-vest a terasei Ghionoaia. Spre deo
sebire de alte aşezări deschise, contemporane cu aceasta, unde se constată
o intensă şi bogată locuire răspîndită pe o suprafaţă ce depăşeşte 3--4 ha,
aici, purtătorii culturii Monteoru s-au stabilit doar pentru o perioadă foarte
scurtă de timp. Numai aşa se poate explica de ce locuinţele au un carac
ter aproape sezonier; astfel, lipsesc resturile de colibe cu pereţi masivi,
neteziţi şi lustruiţi în interior 8 şi cu podină simplă sau construită din lut,
8. M. Florescu şi C. Buzdugan, Bogdăneşti, raport amplu asupra săpăturilor e
fectuato între anii 1957-1961 (ms.) ; M . Florescu şi G. Constantinescu Cercetări ar
heologice în aşezarea din epoca bronzului aparţinînd culturii Monteoru de Za Ter
.cheşti (judeţul Vrancea), in SCIV, 18, 2, p. 285J305.
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caracteristice ultimei etape a fazei Monteoru Ic3 şi fazei Monteoru Ic2 9, dar
apar în schimb colibe cu pereţi construiţi pe schelet de nuiele subţiri şi lu
tuiţi cu părnint brun sau galben amestecat cu multă pleavă şi paie, foarte
sfărărnicioşi, precum şi vetre mici, de obicei fără gardină cu lipiturile con
stituite de asemenea din pămînt cu o compoziţie neomogenă. Insăşi mate
rialul arheologic de obicei foarte bogat, se găJseşte aici în1]r-o cantitate şi
varietate extrem de redusă.
Deşi delimitate din punct de vedere stratigrafic, cele două nivele
Monteoru determinate la Ghionoaia, nu se deosebesc în ceea ce priveşte
tipul de locuinţă, vetre şi gropi cu resturi menajere. In acest sens, în afară
de observaţiile relevate mai sus, referitoare la detaliile de construire a lo
cuinţelor, trebuie să amintim că cele cîteva complexe (două aparţinînd
etapei a III-a a fazei Monteoru Ic3 şi alte trei din faza Monteoru Ic2), con
stau din mici aglomerări de chirpici mărunţi şi resturi de la vetre cu lipi
tunle aşezate direct pe sol. La nici unul din complexe nu au putut fi deli
mitate forma şi suprafaţa. Nu s-au semnalat nici amenajări pentru podină,
iar cele trei gropi cu restjuri menajere situate in preajma lor, sînt doar
simple alveolări a căror adîncime nu depăşeşte 60 cm, iar diametru! atinge
1 m. Pămîntul de umplutură conţine foarte puţine fragmente ceramice,
cîteva oase şi cochilii de scoici.
Inventarul propriuzis a celor două nivele de locuire Monteoru, nu di
feră decît în cea ce priveşte caracteristicile ceramicei. Astfel, fragm':!nte
le de topoare-ciocan prezintă aceleaşi trăsături tipologice (cu ceafa uşor
cilindrică şi tăişul lăţit), iar cuţitele curbe sînt lucrate deopotrivă din gre
sie sau piatră dură. Trăsăturile ceram.icei sînt insă deosebite ; în acest sens,
constatăm că în nivelul inferior aparţinînd culturii Monteoru, se găsesc
fragmente provenind de la ceşti cu torţi prevăzute cu butjon sau cu şea şi
pragul incipient, ornamentate cu incizii, iar pe corp cu cercuri concentrice
şi mai rar cu incizii sau linii in relief aplicate pentru a marca numărul va
sului. Aceste caracteristici ale ceramicei permit încadrarea resturilor de lo
cuire din depunerea inferioară, într-o etapă tîrzie a fazei Monteoru Ic3,.
care face trecerea către faza Monteoru Ic2 10. (fig. 6/1).
In schimb, în stratul superior s-au descoperit fragmente ceramice de
corate cu linii în relief dispuse în benzi orizontale sau verticale, unghiu
Iare sau în romburi. De asemenea, s-au identificat fragmente de ceşti cu
gura largă, corpul scund şi torţi prevăzute cu şea şi prag ornamentate cu
linii in relief. Prin ornamentare şi prin trăsăturile ei tipologice, ceram.ica
acesttui nivel aparţine primei etape a fazei Monteoru Ic2• (f.i.g. 6/2-4).
Deşi nu conţine un material bogat, aşezarea Monteoru de la Gura
Ghionoaiei prezintă totuşi importanţă pentru cunoaşterea acestei culturi.
Menţionăm astfel, că prin cercetările de suprafaţă se observase că purtăto
rii culturii Monteoru şi...au stabilit gradual spaţiul de dispersiune. Amin
tim pentru aceasta că cele mai numeroase aşezări aparţinînd fazei Mon
teoru Ic3, sint masate in zona cuprinsă intre Siret şi Munţii Carpaţi, iar la
9. M. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea etapelor ttmpurll ale culturii Monteoru
In Moldova, in AM, IV,, p. 39-118.
10. ldem, p. 75-79.
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est de Siret, cu cit ne depărtăm de bazinul acestui riu, resturile de locuire
Monteoru Ic3 devin aproape inexistente. Totuşi, prin cercetarea zonei nord
estice a Podişului Birladului s-a constatat că incepind cu etapa a III-a a fa
zei Monteoru Ic3, a fost ocupat şi bazinul Berheciului, pentru ca în faza
următoare, Ic2, purtătorii culturii Monteoru să se răspîndească masiv în
.această regiune 1 1 • Din cele relatate aici se observă că limita estică a ariei
de dispersiune a ·fost stabilită într-o perioadă mai îndelungată, corespun
zătoare (la nivelul acttual al cercetărilor) cu sfîrşitul fazei Ic3 şi începutul
fazei Monteoru Ic2 . Identificarea la Gura Ghionoaiei a unor resturi de lo
.cuire caracteristice ultimei etape a fazei Ic3, oferă argumente în sprijinul
ipotezei formulate mai sus. (Fig. 6, Fig. 8).
De asemenea, prin determinarea unui nivel de locuire cu o ceramicăl
specifică fazei Ic2, dovedeşte că cel puţin in această zonă a Moldovei, nu
2
poate fi vorba de o contaminare între fazele Ic2 Ia 1 . De altfel, trebuie să
.amintim că nu numai la Gura Ghionoaiei ci şi la Năstăseni, Podul Morii
sau Bărboasa 13 au fost semnalate aşezări bogate a căror repertoriu ceramic
se încadrează strict prin trăsăturile sale în faza Monteoru IC2 14•
CULTURA NOUA
Aşezarea aparţinînd acestei culturi se caracterizează prin locuinţe gru
pate, ale căror resturi apar la suprafaţa solului sub forma unor pete de
cenuşă cu diametrele de 20-30 m. Din cele trei cenuşare identificate prin
săpăturile noastre, a ·fost cercetat integral doar cenuşarul I, s-a secţionat
circa 2/3 din cenuşarul II, iar în ceea ce priveşte cel de-al treilea grup de
locuinţe, nu s-au obţinut decît prea puţine date întrucît a fost acoperit de
-construcţie (fig. 1).
Din cele ce s-au relatat cu ocazia prezentării datelor stratigrafice re
zult]� că prin structura lor cenuşarele constituie o aglomerare de resturi de
locuire care dispare treptat cu cit ne depărtăm de limitele zonei maxime

ale lentilei de cenuşă.
Intrucit cenuşarul I a fost cercetat integral şi s-au obţinut datele cele
mai concludente cu privire la sistemul de construire a locuinţelor şi a ve
trelor, ne vom opri în continuare la prezentarea celor mai semnificative
date.
In sectorul de est, la baza stratului cu cenuşă, s-au identificat restu
rile unei locuinţe care datorită arderii puternice are pereţii sfărîmaţi pînă
la pulverizare. Cu toate acestea, s-au păstrat sub forma unor plăci masive,
bucăţi din podina de lut crud a locuinţei. Stratul de pămînt galben-nisipos
nu a fost aşezat direct pe solul de călcare, ci pe o depunere de prundiş a
cărei grosime nu depăşeşte 1 5 cm. Solul galben-nisipos aşternut deasupra
a fost puternic tasat încît s-a transformat intjr-o masă compactă, solidă şi

1 1 . Idem, p. 42-43
12. Ipoteza emisă de Al. Vulpe, vezi In Dacia, N.S.V., p. 1 14 şi

problemă vezi şi la M. Florescu, op. cit., AM, IVi p. 107-1 10.
13. Vezi in prezentul volum.
14. Asupra caracteristicilor fazei Monteoru Ica din aceastA zonA
la M. Florescu, op. cit., in AM, IV, p. 39-118.
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uniformă. Prin ardere, aceasta a căpătat o culoare alb-cenuşie, iar în zonele
peste care s-au prăbuşit pereţii, stratul superior al podinei a devenit gal
ben-cărămiziu. Este interesant de amintit că tot aici, fiind protejată de
masa de chirpici de deasupra, s-a observat că podina a fost feţuită cu două
straturi de lutuiri succesive cu un pămînt galben mult mai fin decît cel
folosit pentru platforma propriuzisă. In marginea de est a podinei au fost
identificate şi restlurile de la vatra locuinţei ale cărei lipituri constituite
din pămînt fin galben-nisipos, au fost aplicate peste o masă compactă de
fragmente ceramice, la rîndul lor depuse direct pe podea. Datorită arderii
puternice atît lipiturile vetrei cît şi fragmentele ceramice au fost puternic
calcinate încît nu s-a putut reconstitui forma exactă, iar în ceea ce priveşte
fragmentele ceramice este posibil ca ele să provină de la un vas spart ri
tual 1 5• Pereţii locuinţei prăbuşiţi atît pe podină cît şi mult în afara ei şi
aproape pulverizaţi prin ardere au păstrat doar în puţine cazuri urma nu
ielelor sau a parilor de la colţuri, peste care se aplica stratul de lut ames
tecat u pleavă.
In imediata apropiere a locuinţei s-a observat o mică moviliţă de ce
nuşă rezultată din depuneri succesive de resturi menajere (coas�, scoici.
cărbune, fragmente ceramice, cenuşă, lut galben etc.) şi transformată pri.n
ardere in mare măsură într-un sol de culoare cenuşie 16• Ea avea acelaşi
rol funcţional ca şi gropile cu resturi menajere semnalate în toate aşezările
din epoca bronzului 1 7• De asemenea, trebuie menţionat că în afara locuin
ţei, dar în imediata ei apropiere au fost descoperite resturile masive ale
unei vetre de formă ovală accentuată, prevăzută cu gardină din pietre
plate de dimensiuni mici şi mijlocii. Spre deosebire de vatra interioarA!
aceasta a fost construită pe un strat gros de prundiş amestecat cu frag
mente mărunte ceramice.
In zona centrală şi de sud a cenuşarului s-au semnalat resturile unei
a doua locuinţe de suprafaţă construită după aceleaşi criterii ca şi prima
descrisă mai sus. Datorită faptului însă că platforma din lut crud nu a fost
atît de calcinată s-a putut aici observa mai clar şi pe o suprafaţă mai în
tinsă, cele două straturi de feţuială a căror grosime nu depăşea 6 cm şi
pentru care s-a folosit pămînt fin galben-nisipos. Nu putem trece cu vede
rea nici faptul că s-au păstrat cîteva bucăţi de chirpici provenind de la
baza pereţilor. La acestea se observă urme de pari şi în continuare cele de
nuiele groase. Intr-un singur caz, s-a putut determina şi groapa parului a
cărui adincime nu depăşea 50 cm. In dreptul acestuia, podina este uşor con
cavă, ceea ce dovedeşte că iniţial se delimita prin parii de colţ suprafaţa lo
cuinţei şi apoi se construia platforma şi pereţii. Ca şi la locuinţa preceden15 In aşezările aparţinind culturii Noua din Moldova este pentru prima oart·
clnd se foloseşte acest sistem. In culturile din bronzul mijlociu din Moldova şi mai
ales in cultura Monteoru vetre aşezate pe vase sparte ritual apar destul de frecvent..
Pentru aceasta vezi M. Florescu, AM, IV, p. 39-1 1 8 ; M. Florescu şl G. Constantinescu,
op. cit. in SCIV, 18, 2, p. 265-305.
16. Primele informaţii referitoare la prezenţa acestor movile cu cenuşA au fost
furnizate de cAtre Adrian C. Florescu . pe baza sApAturilor de la GirbovAţ, judetul
Tecuci ; vezi penţ;ru aceasta A. C. Florescu, in Danubius, I, p. 69-73).
17. Idem_
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tă, lipiturile vetrei au fost aşezate direct pe podină, fiind înconjurate pro
babil de o mică gardină elin lut. In afara locuinţei s-au semnalat două mo
vile cu cenuşă a căror structură este asemănătoare celei descrise mai sus.
Nu mai puţin semnificativă pentru cunoaşterea structurii unui cenuşar
este şi faptul că cele două locuinţe ale căror resturi au fost puternic cal
cinate sînt acoperite cu un strat gros de cenuşă peste care s-a refăcut una
din locuinţe a cărei platformă acoperăl parţial pe aceea a locuinţei I. Pentru
a crea o suprafaţă solidă s-a aştjernut mai intîi pietre plate de dimensiuni
mici şi mijlocii peste care apoi s-a tasat pămîntul galben-nisipos. Fiind mai
la suprafaţă lipiturile pereţilor s-au imprăştiat, iar în unele locuri a fost
deranjată şi platforma. O a doua locuinţă a •.fost refăcută in zona centralăJ
a cenuşarului, depunîndu-se ca şi în cazul precedent mai întîi un strat de
pietre şi apoi pămîntul galben-nisipos. Menţionăm în mod deosebit şi fap
tul că baza pereţilor a fost de asemenea întărită cu pietre plate aşezate ver
tical. In interiorul locuinţei, sub masa de chirpici de la pereţi s-au identifi
-cat lipiturile vetrei, refăcute de două ori. Pentru a-i mări soliditatea, s-a
aplicat peste podină, un strat gros de prundiş şi apoi lut amestecat cu cal
car ( ?), care a dat o compoziţie asemănătoare rnortalului, iar lipiturile
_groase de 4-5 cm, au fost aşezate peste acest mortar, obţinîndu-se astfel
o masă compactă foarte rezisten1;jăJ. Lîngă vatră s-au găsit două rişniţe ova
le din grezie şi două frecătoare, un fragment de topor-ciocan şi cîteva frag
mente ceramice provenind de la vase în formă de sac decorate cu briu în
relief. La această locuinţă nu s-a putut observa in preajmă movila de ce
nuşă, ci dimpotrivă s-a constatat o mică alveolare în solul cenuşiu, umplu
tă apoi cu straturi de reziduri (cărbune, bucăţi mici de chirpici
_:.�... fragmente
<:eramice, cenuşă etc.). (Fig. 4).
Intrucit cenuşarul 1 a fost săpat în întregime s-au putut face observa
ţii nu numai asupra structurii sau a elementelor de construcţie a locuinţe
lor, ci şi asupra inventarului. Din acest punct de vedere nu ne vom opri
însă la descrierea principalelor obiecte (ele constituind un capitol separa t),
<:i la cu totul alte aspecte ale problemei. Astfel, s-a observat că în afara li
mitelor cenuşarului s-au identificat doar in mod cu totlul izolat cîteva unel
te din os (doi omoplaţi crestaţi şi un cuţit din coastă de animal, fragmente
mărunte ceramice sau două bucăţi de frecătoare din gresie), în schimb în
interiorul lentilei cu cenuşă sînt masate atît vasele fragmentare cît şi unel
tele de toate categoriile şi în diferite stadii de prelucrare, precum şi obiec
tele mici din os sau acelea din metal. Nu mai puţin semnificativ este şi fap
tul că acest inventjar chiar in cazul cenuşarului, gravitează în jurul locuin
ţelor şi în interiorul lor. In movilele cu cenuşă conţinînd resturile mena
j ere s-au descoperit doar cîteva unelte care fuseseră aruncate după o folo
.sire îndelungată 18• De altfel, în nici una din movilele cu cenuşă nu s-au
găsit obiecte întregi sau de metal. Ca ultimă observaţie asupra inventaru
lui din cenuşarul 1, consemnăm preponderenta uneltelor din os în diferite

18. Din informaţiile lui Adrian C. Florescu in aşezarea de la Gîrbovăţ, movilele
cu cenuşă situate in preajma locuinţelor nu conţin unelte sau fragmente ceramice
.ci numai arsură, cărbune şi oase.

•
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stadii de prelucrare, a acelora din bronz şi apoi a obiectelor din piatră.
Ceramica nu atît de variată ca forme este în mare măsură foarte fragmen
tată încît nu s-au putut reconstitui vase întregi. In cadrul inventarului
cenuşarului 1, ea constituie din ansamblul resturilor arheologice şi jude
cînd sub raportul cantitativ doar o categorie principalăl deoarece în mod
evident se detaşează preponderenta diferitelor prototipuri de unelte de os
şi în general a oaselor de animale 19• In sfirşit, tot aici trebuie să amintim
că atît în interiorul locuinţelor cît şi în preajma lor au apărut şase rîşniţe
ovale din gresie sau piaflră dură, precum şi zece frecătoare întregi sau frag
mentare lucrate din aceeaşi materie primă ca şi rîşniţele.
Cenuşarul 2. S-a amintit deja la început că acest cenuşar a fost cer
cetat parţial ; secţiunile însumînd circa 2/3 din suprafaţa sa. Resturile de
locuire sînt aici masate de către zona centrală a cenuşarului unde se
observă aglomerări de chirpic provenind de la pereţii locuinţelor. In acest
sector, s-au identificat două platforme din iut crud situate la numai 3 m
una de alta. Deşi atît de aproape ele aparţin la două locuinţe bine dis
tincte. Acest fapt poate fi dovedit nu numai prin observaţiile făcute asu
pra pereţilor şi a direcţei lor de prăbuşire, ci şi asupra modului de con
struire a platformei. Astfel, podina locuinţei 1 a fost construită dintr- un
strat de prundiş bine tasat, peste care s-a aşternut o masă compactă de
lut galben nisipos întărit şi uniformizat la partea superioară printr-o
feţuială a cărei grosime atinge 4 cm (de altfel un fapt mai puţin obişnuit
deoarece aceste Juturi suplimentare sînt mai subţiri atingînd circa 2 cm).
Pereţii prăbuşiţi spre interior au protejat podeaua, care s-a păstrat în cea
mai mare parte intactă. Cu toate acestea, in zona unde incendiul (care a
distrus însuşi locuinţa), a fost mai puternic s-au calcinat pînă la pulveri
zare ca şi în cazul pereţilor locuinţelor din cenuşarul 1 . Din acest motiv,
nu s-a putut surprinde vatra din interior şi nici alte elemente de con
strucţie.
Cea de a doua locuinţă situată aşa cum am arătat ia circa 3 m de
prima, a fost distrusă în mare măsură prin ardere. S-a păstrat doar o mică
porţiune din platformă, calcinată puternic şi sfîrămată iar pereţii s-au
transformat într- o masă de arsură roşie-cărămizie. Cu totul incidental,
cîteva bucăţi provenind din chirpicii de la pereţi care au fost împrăştiate
la o distanţă mai mare, păstrează urmele de nuiele alternînd cu acelea
de pari subţiri. De asemenea, este interesant de amintit că s-au descope
rit fragmente de chirpici care au fost iniţial acoperiţi cu o materie albi
cioasă, asemănătoare varului (probabil o varietate a unui carbon de calciu).
Nu putem trece cu vederea, că în interiorul locuinţelor sub masa de ar
sură provenită de la pereţi s-au identificat lipiturile vetrei aşezate direct
pe podea, fără nici un strat intermediar (prundiş sau fragmente ceramice)
aşa cum s-a observat mai ales la celelalte vetre din locuinţa cenuşarului 1 .
Forma ş i dimensiunile nu au putut f i stabilite deoarece lipiturile vetrei
deşi compacte şi groase de 5-6 cm au fost fie puternic arse şi transformate
in cenuşă, fie împrăştiate prin prăbuşiea pereţilor deasupra ei. In ime19. Piimul care a atras atenţia asupra acestei probleme a fost Adlian C. Flo
rescu, vezi op. cit., AM, II-III, p. 1 43-216.
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diata a_Rropiere a locuinţei 2 s-a descoperit o movilă cu cenuşă, în inte
riorul căreia se observă clar şase straturi alternative de cărbune, arsură
şi cenuşă. In afară de cîteva oase de animal foarte s:fărimate în interiorul
movilei nu s-au identificat fragmente ceramice sau unelte cu care nu se
mai foloseau, aşa cum s-a semnalat în movilele cu resturi menajere ale·
cenuşaruiui 1 .
O altă observaţie rezultată din cerc�tarea cenuştarUlui 2 constă şi in
faptul că în zona secţionată şi care reprezintă cea mai mare parte a su
prafeţei sale nu s-a determinat cea de a doua etapă de locuire. In acest
sens, menţionăm că locuinţa distrusă prin incendiul puternic nu a fost
refăcută ca în cazul cenuşarului 1 şi din acest motiv însăşi depunerea
solului cenuşiu din care este format cenuşarul are o grosime ce nu depă
şeşte 50 cm în timp ce grupul de locuinţe precedent a constituit prin res
turile lor o lentilă care atinge 1 m. Trebuie să subliniem şi faptul că aceste
refaceri s-a observat şi stratigrafic prin nuanţele diferite ale cenuşei
depuse.
In ceea ce priveşte inventarul, constituit din fragmente ceramice, u
nelte şi oase de animal, nu s-a putut face alte observaţii faţă de acelea
rezultate prin cercetarea cenuşarului 1 .
Cenuşarul 3 . Cea mai mare parte a suprafeţei cenuşarului fiind aco
perită de construcţii, secţiunile trasate în zona de sud-est a terasei au
delimitat doar marginile acestuia şi parte foarte restrînsă a lentiiei cu ce
nuşă propriuzisă. Datorită acestui fapt nu s-au obţinut obsevratii referi
toare la numărul de locuinţe şi la detaliile lor de construcţie. In schimb,
trebuie să menţionăm că in zona periferică a cenuşarului s-a descoperit
o vatră cu gardină din piatră şi cu lipiturile aşezate pe fragmente cera
mice provenind de la un vas în formă de sac. In cadrul aşezării de
[a Gura Ghionoaiei s-a mai semnalat o vatră asemănătoare, în cenuşarul
1, cu deosebirea că atît lipiturile cît şi fragmentele ceramice fiind calci
nate puternic nu s-a putut stJabili dacă iniţial s-a spart unul sau două vase
peste care s-a aşternut vatra. Aici, dimpotrivă fiind situată în zona peri
ferică unde nu există resturi masive de locuire, vatra s-a menţinut a
proape integral. Amintim de asemenea că lingă vatră s-au descoperit două
rîşniţe şi cîteva unelte din os.
3 este puţin numeros.
Inventarul propriu zis al cenuşarului
Acest fapt este explicabil dacă ţinem seama de observaţiile rezultate prin
cercetarea
cenuşarului 1 , unde se constatase că sub raportul cantitativ

materialul arheologic constînd din unelte şi obiecte din os, piatră sau me
tal, precum şi fragmente ceramice este in imensa sa majoritate grupat in

locuinţe şi în jurul lor iar in zona periferică este aproape inexistent.

Desigur că nu se poate afirma că prin cercetarea integral:al sau par
ţială a celor trei cenuşare de la Gura Ghionoaiei s-au epuizat toate pro
blemele referitoare la tipul de locuinţă şi la detaliile de construire a lor
sau la alte elemente legate de însăşi caractjerul aşezării, dar credem că pre
zP.ntarea de mai sus

oferă date pentru cunoaşterea

staţiunilor

specifice

culturii Noua din zona nord-estică a podişului Bîrladului , cu atit mai mult,
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-cu cît pînă în anul 1961 nu s-au efectuat cercetări în aşezări aparţinînd
acestei culturi.
In afară de constatările şi observaţiile menţionate pină acum, tre
buie să relevăm faptul că prin săpăturile efectuate a rezultat un bogat
material arheologic care la rindul său întregeşte repertoriul formelor ce
ramice şi al tuturor categoriilor de unelte şi obiectje caracteristice culturii
Noua 20. In acest sens, dacă ne referim la ceramica descop<:!r ită în cele trei
cenuşare observăm în primul rind, că atît in complexele de locuire pro
priu zise cît şi în afara lor, lipsesc cu desăvîrşire formele întregi sau
întregibile, senmalîndu-se doar într-un procentaj redus vasele ce se pot
reconstitui parţial. Imensa majoritate a acestei categorii din inventarul
arheo1ogic constă din fragmente, totuşi s-a putut reconstitui repertoriul
formelor de vase identificate cu ocazia săpăiturilor. Trebuie să precizăm că
procentajul sub raportul cantitativ nu are caracter absolut intrucit el nu
rezultă din cerc�tarea integrală a aşezării Noua de la Gura Ghion::>aiei
Astfel, este posibil ca anumite forme mai des întîlnite in 1ocuinţele unui
cenuşar pot să aibă un rol secundar în cadrul complexelor de locuire din
alt cenuşar. Totuşi, judecind după întregul material descopelit repertoriul
formelor cerarnice de la Gura Ghionoaiei se reduce la patru categorii prin
cipale.
Un prototip caracteristic şi totodată cel mai numeros îl constituie va
sul in formă de sac cu corpul drept sau uşor rotunjit cu marginea buzei
întărită şi numai in rare cazuri uşor răsfrintăi in afară. Menţionăm de
asemenea, că la această categorie predomină formele cu corpul drept şi
fără torţi, după care urmează vasele sac cu corpul uşor rotunjit prevăzut
cu torţi in bandă sau de secţiune lenticulară şi mai rar rectangulară cu
colţurile arcuite, aşezate in interspaţiul dintre buză şi umăr. In ceea ce
priveşte ornamentarea, ambele variante au ca motiv caracteristic brîul
simplu in relief şi mai puţin briul alveolat sau crestat. In foarte rare ca
zuri şi numai pe vasele cu corpul drept se aplică brîuri mu1tiple dispuse
orizontal.
Al doilea prototip il constituie ceaşca cu două torţi cu gura largă şi
-corpul rotunjit. In cadrul acestui grup trebuie să mai distingem însă cîteva
categorii. Astfel, semnalăm mai întîi ceştile lucrate din pastă foarte fină,
de culoare neagră sau brun-cărămizie cu puternic 1uciu pe ambele feţe,
prevăzute cu torţi în bandă trasă din buza vasului sau cu torţi cu mar_gi
nile ridicate şi care uneori păstrează şeaua sub forma unei simple albieri.
Corpul ceştilor este scund, uşor rotunjit şi întotdeuana acoperit cu moti
ve decorative constînd din incizii, caneluri şi pliseuri, dispuse vertical sau
concentric. Aceleaşi ornamentje se aplică orizontal şi pe gîtul ceştilor. De
asemenea, ia aceste categorii decorul poate fi realizat numai din incizii
mărunte asociate UJneori cu alveole sub forma unor benzi orizontale, ver
ticale sau concentrice. Pe cîteva fragmente ceramice apare incizia simpl?
20. Pentru repertoriul de forme şi motive decorative precum şi pentru inventa
rul de unelte şi obiecte din bronz apa.rţinind culturii Noua, vezi M. Petrescu-Dimbo
viţa, op. ctt., in SCTV, 3-4, 1953, p. 443 şi urm. ; Adrian C. Florescu, op. ctt. , in AM,

II-III, p. 146-216.
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cu aj utorul căreia se constituie romburi cu cîmpul haşurat, fanioane în
crucişate sau S-uri legate. Prin forma şi motivele decorative această ca
tegorie reprezintă fără discuţie evoluţia prototipurilor întîlnite în fazele
tîrzii Ha şi IIb ale culturii Monteoru. In repertoriu ceramic al culturii
Noua, ceaşca, strîns legată tipologie de cea clasică Monteoru tîrzie, este
prezentă în inventarul tuturor aşezărilor aparţinînd culturii Noua din
Moldova 21•
O a doua categorie de ceşti lucrată de asemenea din pastă fină cu
luciu metalic pe ambele feţe şi prevăzută cu torţi cu creastă, trasă din
buza vasului, cu corpul uşor rotunj it şi gîtu:l scund, constituie un grup
mai puţin numeros decît primul, din ansamblul de forme cerarnice de la
Gura Ghionoaiei. La acestea, se aplică atît pe git cît şi pe corp un decor
realizat din caneluri sau pliseuri fine dispuse oblic şi vertical pe corp. Din
punct de vedere tipologie acestea reprezintă forme înrudite cu acelea cla
sice Monteoru, dar care au căpătat trăsăturile lor proprii (torţile cu crea
stă, s-a simplificat la maximum decorul, etc.).
Procentaj ul însă cel mai ridicat îl observăm la a treia categorie de
ceşti lucrate din pastă mai puţin fină cu mult nisip în compoziţie şi cu
uşoare urme de luciu la exterior. In majoritatea cazurilor această formă
este prevăzută cu două torţi trase din buză şi uşor supraînălţate, cu gîtul
scurt, corpul cu profilul rotunjit, fundul �ngustat şi în general fără decor.
Totuşi, s-au găsit fragmente de ceşti la care s-a aplicat la linia de demar
care dintre gît şi umăr un şir de alveole dispus orizontal sau o bandă din
linii incizate fin. Trebuie în continuare să menţionăm, că în afară de for
mele caracteristice prevăzute cu torţi cu buton în aceiaşi categorie se
încadrează şi acele ale căror torţi sînt prevăzute cu creastă sau buton
incipient.
Deşi nu constituie o categorie principală. străchinile tronconice cu
marginea dreaptă sau o uşoară tendinţă de arcuire spre interior, se găsesc
alături de celelalte două prototipuri, in toate complexele de locuire, dar
intr-un procentaj mult mai redus.
De asemenea unele va:>e mid tronconice care ar putea totuşi fi în
cadrate in categoria vaselor sac, credem că ele constituie un prototip
aparte care este numai înrudit cu acela sac ; la acestea se observă că de
corul constă din crestături şi în foarte rare c�zuri şi din brîu simplu apli
cat imediat sub buza vasului. Ele pot fi considerate ca avînd acelaşi rol
cu paharele sau bolurile care se întîlnesc în cadrul altor grupuri din epoca
bronzului. 22 Pentru a incheia prezentarea ceramicii descoperită în aşe
zarea Noua de la Gura Ghionoaiei este necesar să amintim că în afara
motivelor decorative pe care le-am descris cu ocazia prezentării principa
lelor forme de vase, s-au identifica� fragmente ceramice ornamentate cu
triunghiuri incizate sau benzi unghiulare, pastile aplicate sub forma unor
benzi orizontale sau grupuri constînd din 2- 3 briie în relief aşezate ver
tical pe gîtul vaselor. (f.ig. 7 / 1 -3 ;

8/2-4).

21. Adrian C. Florescu, op. cit., fn AM, II-III, p. 1 40-216.
22. Ne referim la formele care sint caracteristice culturii Monteoru.
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După cum am arătat, unele categorii de vase sint lucrate dintr-o pastă
neagră sau brun-cărămizie cu mult nisip în compoziţie şi cu luciu metalic
pe ambele feţe. Trebuie să precizăm că numai formele de tradiţie Mon
teoru sau cele derivate din acestea se caracterizează prin această pastă
fină. Celelalte categorii sînt lucrate din pastă bună cu pietricele şi cioburi
p isate în compoziţie, de culoare brună sau pete cenuşii sau negricioase.
In generat ceramica descoperită în cenuşarele săpate, conţine un număr
redus de forme şi motive decorative. Dintre acestea se detaşează totuşi
sub raportul cantitativ vasul în formă de sac şi apoi ceaşca (din reperto
riul de forme) ş·i motivele ornamentale constînd din briuri 'In relief apli
cate exclusiv pe vasele sac şi apoi caneluri şi pliseuri care constituie de
corul

caracteristic ceştilor.

-

8/2).

2

1
Fig. 7.

(fig.

3

Dealul Morii. Gura Ghionoaiei. Fragmente ceramice descoperite în cenuşar

In afară, de ceramică inventarul celor trei cenuşare conţine un număr
considerabil de unelte şi obiecte lucrate din metal, piatră şi os, rolul pr�
cumpănitor avîndu-1 însă categoria acestora din urmă. Ca şi in celelalte
aşezări Noua din Moldova, numărul uneltelor din metal este extrem de
redus. De altfel trebuie să subliniem că în afară de trei dălţi din care
două sînt prevăzute cu mîner din os, in rest ele se încadrează în categoria
obiectelor mici, de uz casnic sau de podoabă. Astfel, menţionăm două ace
prevăzute cu urechiuşe şi trei cu capetele ascuţite, mijlocul îngroşat şi
cu secţiunea transversală rectangulară. Urmează apoi cîteva obiecte de po
doabă din care amintim acul cu capul globular şi o verigă! (cercei). fig.

1 1/,1 ,4-5.

Un repertoriu foarte bogat de prototipuri ni-l oferă însă categoria
uneltelor şi obiectelor iucrate din os (fig. 10/1-5). Este de altfel cunoscut
faptul că din asamblul inventjarului culturii Noua prioritatea o au unel
tele şi obiectele din os. Atragem atenţia că sub aspectul tehnicei de pre
lucrare se constată două categorii bine diferenţiate. Unelte ca : seceri,
dălţi, împungătoare sau cuţite, sînt deobicei prelucrate cu multă atenţie
doar in partea strict utilizabilă. I n schimb, a doua categorie care conţine
obiectele mici de uz casnic sau de podoabă precum şi vîrfurile de săgeată
sau psatiile, sînt lucrate cu multă îngrijire şi fineţe dovedind o tehnică de
prelucrare superioară. Aşa cum am arătat mai sus, repertoriul uneltelor
şi obiectelor din os este foarte variat. Din categoria un�ltelor de dimen
siuni mari trebuie să amintim in primul rînd cuţitul şi secerea .Lucrate
5

-

Carpica
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Dealul Morii . Gura Ghionoaiei. Fragmente ceramice aparţinînd culturii
Monteoru ( 1 ) şi Noua (2-4)
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Dealul Morii. Gura Ghionoaiei. Obiecte lucrate din os . 1-2 dălţi ; 3-4 cuţite;
5, 7 mînere ? 6 fusaiolă aparţinînd culturii Noua
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deobicei din coastă de animal, cuţitele au tăişul uşor curbat şi o prelungire
folosită ca mîner. Deşi faţă de cuţite seceriJe se găsesc intr-un procentaj
mai redus, totuşi eie sint foarte semnificative pentru cunoaşterea inven
tarului unei aşezări Noua. Lucrate deobicei din falcă de animal ele se
deosebesc de celelalte unelte mari printr-o
tehnică de
prelucrare su
perioară. Astfel, se observă că cele mai numeroase sint dălţile prelucrate
numai la capătul de întrebuinţare, după cum urmează acela sub forma
unor mici toporaşe cu secţiunea lenticulară, tăişul ascuţit şi finisate cu
multă ingrijire. In afară de acestea apar şi dălţi prelucrate din corn fini
sate numai la capătul de întrebuinţare. Amintim apoi că pentru a se ob
ţine dălţi cu capătul lăţit se foloseau fragmente din coastă de animal care
se prelucrau şi se 1ustruiau. In categoria uneltelor de os de dimensiuni
mai mari trebuie să încadrăm Ş•i unele împungătoare prelucrate in majori
tatea cazurilor numai în partea strict utilizabilă. In sfirşit, nu putem trece
cu vederea că apar destul de frecvent piepteni prelucraţi din coastă de
animal. Uneori crestăturile (dinţii) sint aplicate pe lungimea coastei iar
alteori pe capete, obţinindu-se astfel piepteni cu duble crestături. De ase
menea, i.n aşezarea de 1a Gura Ghionoaiei apare frecvent omoplatul cres
tat a cărui întrebuinţare nu a fost încă stabilită.
Nu mai puţin interesante sînt obiectele de uz casnic şi de podoabă
lucrate din os.
Ele se caracterizează in primul rînd printr-o t�l}.nică de prelucrare ingri
jită şi prin motive decorative a căror fineţe nu poate fi pusă la îndoială.
Din analiza acestor obiecte se poate constata că in unele cazuri s-a căutat
să se transpună in os prototipuri lucrate din bronz. 23 Aşa se explică pre
zenţa celor cu mijlocul îngroşat, capetele ascuţite şi cu secţiunea trans
versa1ă rectangulară, acele cu protuberanţe sau acelea cu capul globular.
Mai apar in număr mult mai mare acele simple perforate sau mici împun
gătoare lucrate de obicei ingrijit. In mai mică măsură dar semnificative
ni se pare folosirea virfurilor de săgeată din os. ln aşezările Noua au fost
identificate pînă acum patru prototipuri (cu corpul cilindric şi capul co
nic, goale in interior, faţetate de formă prismatică, triunghiulare cu baza
concavăl şi secţiunea transversală romboidală sau în sfîrşit triunghiu lară cu
baza dreaptă, subţiată uneori perforată avînd de a.sem':!'nea secţiunea
transversală romboidală. 24 Acest ultim prototip este întîlnit cel m<t1 d·�s în
aşezarea Noua de care ne ocupăm aici. Menţionăm că deşi se cunosc în
această vreme un număr mult mai mare de diferite prototipuri, virfurile
de săgeată sint singurele obiecte care au putut fi încadrate în categoria
acelora flosite ca arme (fig.

1 2/1-3).

S-a putut observa din cele relatate pînă aici, că atit prin structura
economică cit şi prin inventr:tr, aşezarea de la Gura Ghionoaiei se înca
drează întru totul în contextul fenomenului Noua-Sabeatinovka caracteri323. Pentru studiul comparativ vezi Adrian C. Florescu, op. cit., in AM, II-III, p.
1 43-21 4 ; idem, op. dt., in Dacia, N.S. II, p. 36-94.
24. Idem i1;1 AM, II-III, p. 143-216 ; idem, in Dacia, N.S., XI, p. 56-94.
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Dealul Morii. Gura Ghionoaiei. Obiecte de
apartinind culturii Noua
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Obiecte din bronz descoperite in cele
două nivele de locuire Noua

Dealul Morii. Gura Ghionoaiei.
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tic pentru spaţiul carpato-dunărean la sfîrşitul epocii bronzului şi al cărui
conţinut a fost deja determinat. 25
Ceea ce insă atrage atenţia în mod deosebit aici este faptul că s-a
sesizat un nivel de locuire aparţinînd culturii Noua dar al cărui material

..
.. ..
... ...

"\)

Fig. 12.

2

-

· -

Dealul Morii. Gura Ghionoaiei .
Virfuri de săgeţi din os descoperite
in aşezarea �oua

conţine trăsături ce se depărtează de acelea cunoscute pină acum. Astfel,
s-a constatat că aşezarea nu se mai caracterizează prin locuinţe grupate,
care apar azi sub forma unor cenuşare, ci dimpotrivă prin locuinţe de su
prafaţă situate la circa 20-25 m distanţă unele de altele. In ceea ce priveşte
structura economică, se observă o oarecare diminuare a rolului pe care 1-a
avut anterior creşterea vitelor, aces� fapt fiind concretizat printr-un procen
taj mai redus al materialului osteologie descoperit în noul nivel de locuire.
In linii generale inventarul propriu zis al aşezării nu se deosebeşte de cel
identificat in aşezarea cu cenuşare� Deşi cu alt prilej s-au\scos,,iJt, evidenţ�
principalele caracteristici ale materialului arheologic aparţinind noului
nivel de locuire Noua, este necesar acum să se facă unele precizări şi
completări. 26
In acest sens, menţionăm că s-au descoperit cinci locuinţe de supra
faţă, două gropi cu resturi de menajere şi cîteva complexe de locuire mai
puţin bine păstrate. Din punt de vedere stratigrafic, s-a arătat deja că
noul nivel de locuire acoperă solul brun sau cenuşiu în care au fost iden
tificate resturile celor trei cenuşare. Pentru a scoate in evidenţă deose
birile in ceea ce priveşte sistemul de construire al locuinţelor, dintre cele
două nivele de locuire Noua vom insista asurpa prezentării mai amănun
ţite a locuinţei 1 şi 3. Astfel, s-a observati că locuinţa 1 situată pe şanţul
2,30 m), fără, podină consti
7 m şi 1
L este de formă rectangulară (L
tuită din lut crud ci numai din pămînt brun bine tasat. Lipiturile prove
nind de la pereţi au fost aplicate pe un schelet de nuiele groase iar la
colţuri pereţii erau susţinuţi de pari. In afară de vatra centrală ale cărei
=

=

25. Am ţinut seama de consideraţiile r�feritoare la problema sfîrşitului epocii
bronzului expuse de Adrian C. Florescu in Dacia, �.S. , Il, p. 36-94.
26. M. Florescu şi V. Căpitanu, op. cit., in Carpica, I, p. 27-G5.
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lipituri au fost făcute de două ori, s-au mai identificat două mici vetre
constituite din lut galben nisipos. Existenţa vetrelor ar putea sugera ipoteza
potrivit căreia locuinta ar 'fi avut eventual trei încăperi. Nu au fost însă
sesizate şi alte elemente de construcţie care să vină în sprijinul ipotezei de
mai sus. In interiorul locuinţei sub masa de chirpici a apărut o rîşniţă şi
lîngă ea un vas de provizie fragmentar. De asemenea, în jurul vetrei cen
trale s-a găsit mult cărbune şi cenuşă amestecată cu oase de animal. In
afară de cîteva fragmente ceramice nesemnificative atragem atenţia în
mod deosebit oăi sub masa de chirpici s-a descoperit un celt de bronz (va
rianta răsăriteană a celtului ardelean) 27• In apropierea acestei locuinţe s-au
identificat resturile unei alte colibe mult mai mici (L
4 m, 1
3 m). Ca
şi în cazul precedent s-a constatat lipsa podinei, iar pereţii au fost consti
tuiţi după acelaşi sistem semnalat la locuinţa 1 . Au apărut însă şi unele
elemente mici ca de exempl u gardina in jurul lipitu rilor vetrei iar la baza
pereţilor s-a aşezat un strat de 'pietre de riu de dimensiuni mici şi mijlo
cii. Ţinînd seama de dimensiunile sale cît şi de faptul că locuinta se află
la numai 3 m distanţă de cea precedentă, este posibil, ca ea să fi avut rolul
unei adevărate anexe.
Foarte interesantă ni se pare locuinţa 3, la care s-au putut face obser 
vaţii cu totul deosebite asupra sistemului de construire a vetrei. Iniţial,
pe locul unde urma să se aşeze lipiturile vetrei s-a spart un vas, iar
fragmentele uşor tastate, au format un strat compact care a fost acoperit
de lipituri din lut galben nisipos, groase de 3-4 cm. Fiind folosită pro
babil intens, sau arsă puternic, masa compactă a iipiturilor s-a deteriorat
şi din acest motiv s-a aplicat încă un rînd de lipituri (constituite de ase
menea din lut galben nisipos). Prin această refacere însă vatra a fost şi
micşorată simţitor faţă de cea iniţială. In jurul ei s-au descoperit frag
mente ceramice provenind de la vase-sac, cu marginea tntărită şi decorate
cu brîu în relief. Menţionăm în mod deosebit şi faptul că la circa 20 crn
de marginea vetrei s-au găsit sub fragmentele ceramice cîteva obiecte din
bronz (două aplice şi un ac cu capul globular şi cu patru protuberanţe)
precum şi o dăltiţă din os.
Alte observaţii referitoare la sistemul de construire al locuinţelor ni
le furnizează locuinţa 4 ; aici lipiturile pereţilor sînt aplicate nu numai
pe un schelet de nuiele, ci pe o reţea de scînduri altemînd cu pari subţiri,
iar la colţuri, ca şi în cazurile precedente, sînt aplicate pe pari groşi.
De asemenea, spre deosebire de locuinţele anterioare unde vatra sau
vetrele ocupau o poziţie centra:lă, aici ea a fost identificată în colţul de
de est şi prevăzută cu o mică gardină din pietre în jurul lipiturilor com
pacte din păm'int nisipos.
In ceea ce priveşte locuinţa 5 trebuie să ne oprim la prezentarea mai
amănunţită a vetrei. Şi în acest caz, s� constată! o refacere, dar se păs
trează dimensiunile iniţiale. Spre deosebire însă de vatra din locuinţa 3
construită pe fragmentele unui vas spart intenţionat, înainte de aplicarea
=

=

27. Caracteristicile celtului ardelean, varianta răsăriteană vezi M. Petrescu-Dim
boviţa, op. cit., in SCIV, 1953, 3-4, p. 443 şi urm. ; idem, in MIA, IZR, p. 151 :fi urm. ;
idem In Dacia, IV, p. 1 39 şi urm. ; idem, in AM, II-III, p. 2 1 6-234 ; Adrian C . Florescu.
ln Dada, XI, XI, p. 57-94.
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lipiturilor, aici s-a observat că pe solul brun-cafeniu bine tasat, care era
folosit drept podina locuinţei, s- a aşternut un strat gros din pietre de riu
in special din gresie) şi apoi s-a aşezat stratul de lut galben amestecat cu
nisip sau pietricele mărunte, ce constituiau vatra propriu zisă. (fig. 5).
In încheiere, este necesar să se menţioneze şi unele detalii remarcate
cu prilejul cercetării complexelor de locuire. în acest sens, amintim că
vatra din complexul A a fost construită pe un strat gros din pietre de gre
sie. Pentru a se obţine o suprafaţă compactă şi plană pietrele au fost alese
cu grijă şi aşezate pe cît posibil ordonat. Deasupra lor s-au aplicat două
rînduri de lipituri a căror grosime depăşeşte 4 cm. In afară de locuinţe
s-au identificat două gropi cu resturi menajere, de formă ovală, cu dia
metrele de 80 X 60 cm şi 90 X 1 10 cm ca ş.i profilul m formă de pungă.
Pămîntul de umplutură, uniform, brun-cenuşiu sau brun-cafeniu, conţine
puţine materiale arheologice. Menţionăm astfel fragmente provenind de
la vase-sac decorate cu brlu în relief, oase de animal sau unelte din os
deteriorate de la întrebuinţare. Este important de relevat faptul că sub
groapa 1 a cărei adincime nu depăşeşte 1 m se găseşte un mormînt de
inhumaţie care nu a fost deranjat.
Desigur că la observaţiile referitoare la sistemul de construire al lo
cuinţelor şi a vetrelor trebuie să adăugăm şi pe acelea rezultate din cer
cetarea inventarului arheologic. Astfel, resturile osteologice reprezintă
circa 50% din materialul arheologic descoperit în noul nivel de locuire
Noua. Acest procentaj este mai redus decît în cenuşare unde aceleaşi res-'
t uri reprez':!ntau circa 60-65% din inventarul aşezării :.!Il, In schimb,
numărul rîşniţelor intregi sau fragmentare este aici mai mare. In ceea ce
priveşte prelucrarea osului constatăm că prototipurile semnalate anterior
sînt cu mici excepţii prezente şi aici. De asemenea, se observă aceeaşi
tehnică superioară la prelucrarea obiectelor mici de uz casnic şi de po_;
doabă. Cuţitele curbe din piatră sau gresie sînt folosite în aceeaşi măsură
ca şi în aşezarea cenuşar. Pentru datare cît şi pentru cunoaşterea propriu
:zisă a prototipurilor obiectelor din metal, foarte semnificativă ni se pare
prezenţa variantei răsăritene a celtului ardelean din locuinţq 1 şi a acului
cu capul globular prevăzut cu patru protuberanţe sau a celor două aplice
din bronz. In special celtul asigură încadrarea nivelului de locuire pe
care-1 discutăm, în contextul culturii Noua. 29 (fig. 1 1/2, 5, 6).
Ceramica conţine în linii mari un repertoriu de forme şi motive deco
rative asemănător acelui identificat în aşezarea cenuşar. Cu toate acestea,
s-au putut observa unele mici deosebiri. Astfel, la ceşti este înlocuită
treptat toarta orevăzută cu buton, cu aceea din bandă simplă deşi se men
ţin în continuare şi vechile prototipuri. De asemenea, proeminenţele plate
care se întîlnesc pe vasele-sac sau străchini sint acum mai mult foolsite,
iar ca formă se apropie de acelea caracteristice Hallstat-ului. In aceeaşi or
dine de idei, trebuie să menţionăm şi faptu:l că s-a observat o tendinţă mai
pronunţată de arcuire a marginei străchinilor spre interior, căpătînd astfel
un profil asemănător cu cel al formelor hallstattiene.
28. Pentru structura economică a culturii Noua vezi la Adrian C. Florescu, in
AM, II-III, p. 146-2 16.
29. Vezi mai sus nota 27.
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Cu toate că s-au putut sesiza deosebiri între cele două nivele de lo
cuire Noua, totuşi o diferenţiere netă care să permită atribuirea resturilor
de locuire din stratul superior unui alt context cultural, nu ar fi funda
mentată pe argumente convingătoare. Desigur că nu trebuie trecut cu
vederea că tipul de aşezare este deosebit, dar acest fapt la care nu s-a
putut adăuga decit 'foarte puţine elemente noi, în ceea ce priveşte inven
tarul, nu constituie criterii riguroase pentru formularea concluziilor refe
ritoare la sfîrşitul culturii Noua şi geneza Hallstattului în Moldova. Cu
un alt prilej s-au prezentat wn.ele ipoteze care urmeazăJ a fi verificate
în viitor. 30

Resturile de Zocuire aparţinînd sec. II-III e.n.
In comparaţie cu aşezările din epoca bronzului aparţinînd culturilor
Monteoru şi Noua, urmele de locuire din sec. II-III e.n. s-au identificat
doar în sectorul de nord-vest ai staţiunii de la Gura Ghionoaiei. Cu pri
lejul săpării şanţului L au fost descoperite resturi in !Situ asupra cărora
ne vom opri în mod deosebit. Astfel, in capătul de nord-vest al şanţului
L, au apărut urmele unei locuinţe de suprafaţă constînd din lipituri de pe
reţi şi o vatră deranjată. Deşi a <fost in cea mai mare partje distrusă, se poate
observa totuşi că a avut o formă aproximativ rectangulară. S-a constatat
de asemenea, că nu s-a amenajat podin61, iar pereţii au fosti construiţi pe un
schelet de nuiele subţiri. Lipiturile vetrei sînt friabile şi constituite din
pămînt nisipos. Dimensiunile acesteia nu au putut fi stabilite întrucît, aşa
cum am arătat az1terior, vatra a of.ost deranjată. aproape total. Sub masa de
chirpici mărunţi s-au găsit cîteva fragmente cerarnice lucrate la roată, din
pastă fină cenuşie, precum şi fragmente provenite de la vase-borcan cu
marginea crestată şi decorate cu brlu în relief, lucrate cu mîna, din pastă
brună sau brun-cărămizie. In imediata apropiere a acestei locuinţe.
au fost identificate două gropi cu resturi menajere de formă ovală şi cu
profilul în formă de pungă uşor strînsă la gură. Pămîntul de umplutură
brun-negricios alternează cu stratul de cenuşă, cărbune sau pămînt brun
gălbui. In groapa 1 a apărut la adîncimea de 1,20 m un strat compact de
cenuşă şi cărbune. Tot aici a apărut şi cea mai mare cantitate de material
arheologic constînd mai ales din fragmente cerarnice lucrate atît la roată
cît şi la mînă. Amintim astfel, că din repertoriul formelor lucrate cu mîna,
predomină vasele borwan cu pereţii drepţi şi decoraţi cu brîu în relief. In
schimb,
ceramica cenuşie lucrată la roată conţine o gaznă mai variată
de forme ca : fructiere, ceşti, castroane, pahare etc. In pămintul de um
plutură s-au descoperit şi cîteva oase de animal precum şi cochilii de
scoici. In ceea ce priveşte groapa 2, asemănătoare ca formă şi profil cu
precedenta se observă că prin sAparea ei s-a deranjat un complex de lo
cuire aparţinînd nivelului superior al aşezării Noua. In afară de fragmen
tele ceramice ale căror forme sînt identice cu ace1ea menţionate în
groapa 1, trebuie să mai amintim prezenţa a două obiecte din fier (un

30. Aceste Ipoteze au fost formulate de către M. Florescu tn op. dt., Carpica 1.

p. 27-35.
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4
Fig. 13.
Dealul Morii. Gura Ghionoaiei. Unelte din piatrA
1, 3 topor şi cutit
descoperite in aşezarea Monteoru ; 2 piatră de ascuţit, 4 celt descoperit in locuinţa 1
aparţinind ultimului nivel de locuire Noua.
-
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cuţitaş fragmentar şi o pensetă) precum şi o căţuie şi fusaiole fragmentare.
Spre deosebire de groapa 1 , aici se constată că pămîntul de umplutură
depus în straturi alternative de cenuşă, cărbune, sol brun sau brun-gălbui
şi bucăţi de chirpici, conţine pietre de riu de dimensiuni mici şi mijlocii.
Ca şi in cazul precedent, resturile osteologice sînt aproape inexistente.
In celelalte sectoare a1e staţiunii de la Gura Ghionoaiei au mai fost
descoperiri izolate în complexe de locuire in situ.

z.
Fig. 14.

-

3

Dealul Morii. 1. brăţară de bronz, 2. pensetă, 3 cuţit din fier, descoperite
in complexele de locuire din sec. III. e. n.

In sfîrşit în încheierea prezentării materialelor arheologice descope
rite la Gura Ghionoaiei, trebuie să mai amintim că in sectorul de nord-est
a fost identificat) un mormînt de inhumaţie. Scheletul în poziţie chircită
accentuată, aparţinena unui matur. Groapa mormîntului se pare că a fost
săpată de la baza solului brun-cafeniu identic cu acela din interspaţiile
cenuşarelor şi în acest caz nu ar fi exclus ca mormîntul să aparţină pur
tătorilor culturii Noua. Menţionăm de asemenea şi faptul că scheletul era
aşezat pe un .,pat" de pietre plate şi acoperit cu dal� mici din
gresie. Din nefericire nu au fost găsite obiecte de inventar şi din acest
motiv datarea lui este destul de probabilă, cu toate că aşa cum am arătat
mai sus se pare că groapa a fost săpată de la baza stratu1ui aparţinînd
aşezării Noua.
"

Prin cercetările efectuate la Gura Ghionoaiei, s-au obţinut numeroase
date asupra epocii bronzului din zona nord-estică a podişului Bîrladului.
Dintre acestea, credem că rezultatele referitoare la cultura Noua sînt cele
mai importante. Desigur că prin identificarea unui nou nivel de locuire
aparţinînd acestei culturi, deosebit în ceea ce priveşte tipul de aşezare
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de acela obişnuit precum şi sesizarea unor mici transformări la formele
şi motivele decorative ale ceramicii, se poate pune în discuţie problema
sfîrşitului culturii Noua din Moldova. Avindu-se în vedere că deocamdată
nu au fost cercetate şi alte aşezări al căror material arheologic şi date
stratigrafice să. aducă noi argumente la formarea concluziilor asupra ul
timei etape din evoluţia culturii Noua, ne limităm a reaminti ipotezele
formulate cu un alt prilej. Astfel, nivelul de locuire superior
a culturii Noua de 1a Gura Ghionoaiei ar putea să reprezinte o nouă etapă
din evoluţia acesteia caracterizată printr-o mai accentuată activitate se
dentară, rezultată din încheierea procesului de asimilare şi transformare
cauzat de pătrunderea în spaţiul carpato-dunărean al elementelor Srubno
Chvalinsk. De asemenea, nu trebuie exclusă nici ipoteza potrivit căreia
noile schimbări sint o consecinţă a legăturilor tot mai strilnse cu civiliza
tia hallstattiană, cristalizată în zonele din imediata vecinătate a limitei de
vest a ariei Noua 31.

Pentru o mai bună cunoaştere a regiunii în care se află staţiunea de
la Gura Ghionoaiei, s-au făcut în împrejurimi cercetări de suprafaţă care
au avut ca rezultat identificarea a numeroase resturi de locuire. Astfel,
la Ca:lapodeşti s-a descoperit un celt fragmentar şi citeva fragmente cera
mice care par să provină de la vase în formă de sac Sl)ecifice culturii
Noua.
De asemenea, in apropiere de staţiunea cercetată de noi pe locul nu
mit "Pandelea" au fost scoase la iveală cu ocazia diferitelor lucrări agri
cole fragmente ceramice şi un topor de luptă din diorit apartinind cultu
rii Monteoru precum şi resturi de locuire din sec. 11-111 e.n., şi prefeudale.
Sondajul efectuat aici şi care a constat din săparea a două şanţuri parale
le, a avut rezultate prea puţin importante. Astfel, in afară de citeva com
plexe de locuire constînd din bucăţi mici de chirpici şi lipituri de vetre
deranjate precum şi de fragmente mărunte ceramice lucrate fie la roată
fie cu mîna, aparţinînd sec. 11-111 e.n., s-au descoperit izolat şi citeva
fragmente ceramice pref�dale. In ceea ce priveşte resturile de locuire
din epoca bronzului, ele se limitează exclusiv la ceramică, foarte corodată
şi fragmentară.
Judecînd în ansamblu rezultatele cercetărilor de la "Pandelea" se
poate conchide că iniţial aşezarea apartinind sec. 11-111 e.n. ale cărei urme
au fost identificate şi la Gura Ghionoaiei, a cuprins $i cea mai mare parte
a terenului din imediata sa vecinătate. Resturile de locuire au fost însă
distruse şi răvăşite încit nu s-au mai păstrat decît mici complexe cu totul
nesemnificative. De asemenea, urmele de locuire sporadice prefeudale şi
din epoca bronzului descoperite Îl1. marginea de sud-vest a punctului
"Pandelea" au fost în aceeaşi măsură răvăşite încît nu ni s-a păstrat nici
un fel de detalii referitoare la tipul de aşezare sau inventar.
31. Idem.
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In incheiere ţinem sA subliniem că rezu1tatele cercetărilor de la Gura
Ghionoaiei completează datele referitoare la epoca bronzului din Moldova
şi aduc o contribuţie la cunoaşterea unei zone geografice care a stat mai
puţin în atenţia arheologilor.

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES EFFECTUEE A DEALUL MORII
R e sume

L'etablissement est situee da.ns la region de stepppe a forets de la Moldavie. On
a determine ici des restes d'habitation apartenent a l'epoque de bronze (la culture
Monteoru et Noua) et des restes sporadiques appartenent aux sil�cles II-III n. e.
En ce qui concerne la culture Monteoru on a pu etablir qu'elle a comporte deux
phases d'evolution ; Monteoru Ic3 et Ic2 On remarque que les restes archeologiques
de la phase Monteoru lc3, i l faut encadrer dans le troisieme etape de developpe
ment de la phase Monteoru Ic3, qui est caracterisee par l ' apparition des elemenm de
coratifs nouveaux et qui fait la liaision avec la phase imediatement posterieure Ic2. Les restes de la phase Monteoru Ic2, appartenent a la premiere etappe d'evolu
tion, ou on se releve la preponderence des tasses a deux anses surelevees presentent
un seuil et une enseluire. Lea restes d'habitations appartenent a la civilisation de
Noua apparessent a la surface du sol sous forme de taches contenant de cendre
(d'ou le nome de "cendriers" ou zolniki. Dans l'inventair d'etablissement, ce sont les
os d'animaux qui occupent le premiere place 60-65 %
de l'ansamble du materiei
archeologiques decouverts. Il faut remarquer en premier lieu l'abondance des outils
en os (l'omoplate cretee, des Iaucilles, des differentes categories des aiguilles etc.).
Les objets en bronze sont peut nombreaux. En ce qui concerne la ceramique on sig
nale la frequence de vases en forme de sac et puis des ecuelles et tassse. Le decor
comporte aussi un nombre d'elements restreint : des bandes a relief simple du par
fois alveolaire et des cannelures ou des ornaments derives des cannnelures .
Il faut mentionner aussi que dans la station de Gura Ghionoaiei on a trouve une
etape nouvelle de la culture Noua qui n'est pas oaracterisee par des cendriers, mais
par des habitations de surface avec des parois construits en grosses poutres et en
branchages recauverts d'une couche d'argile melee. En ce qui concerne la ceramique
a cote des formes et des motifs decoratifs specifiques on signale 'l'apparition des pro
emineces applaties, des anses simples tres ressemblantes de celle qui se developpent
au debut de l'epoque de Hallstatt.
Dans cette station on a trouve aussi quelques restes d'habitation appartenent aux
siecles II-III n. e.
.

EXPLICATIONS DE FIGURES
Fig. 1. - Dealul Morii. Plan general des fouilles 1, II-III: cendries ; I.:.II : restes
d'habitation appartenant au demier niveau d'habitation Noua ; 12-18
restes d'habitation appartenant a la phase Monteoru Ic3 ; 19-25, restes
d'habitation appartenant a la phase Monteoru Ic2 ; 26-36, restes d'habi
tation appartenant au 111-eme siecle.
Fig. 2. - Dealul Morii. Profil de la paroi est de fosse L.
Fif. 3. - Dealul Morii. Profil de la paroi onest du fosse T.
Fig. 4. - Dealul Morii. Plan de cendrier I. 1-2, planchers an argile appartenant des
premierea habitations ; 3, restes des planchers en argile appartenent a
une habitation renove ; 4-6. restes des habitations de surface superposes
au cendrier ; 7-9, des agglomerations de cendre pres des habitations I et
2 ; 1 O, des âtres qui sont prevus autour avec des piarres plates ; 1 1, des
12, mulin a bras, en pierre ; 13, des pierres qui ont ete usites a la con-
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struction des habitations ; 14, des torchis calcines provenant de la pa
roi ; 1 5, frâgments de poterie ; 1 6, charbon, candre, cailloux ; 17, restes
des enduits qui ont couvert les planchers.
Fig. 5, - Dealul Morii. Restes d'habitation appartenant a l'etablissement de la der
niere etape de la culture Noua.
Fig. 6. - Dealul Morii. Fragmenta de poterie appartenant a la culture Monteoru.
Fig. 7. - Dealul Morii. Fragmenta de poterie identifies aux cendriers.
Fig. 8. - Dealul Morii. Fragments de poterie, Monteoru (1) et Noua (2-4).
Fig.. 9. - Dealul Morii. Des outils en os appartenant a la culture Noua.
Fig. 1 1 . - Dealul Morii. Objets en bronze identifies dans l'etablissement Noua.
Fig. 12. - Dealul Morii. Points de fieches en os signales dans l'etablissement Noua.
Fig. 13. - Dealul Morii. Outils en pierre. 1, 3, hache et couteau de l'etablissement
Monteoru ; 2, polissoir.
Fig. 14. Deolul Morii. Bracelet en bronze et couteau en fer appartenant au III-eme
siecle.
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