CERCETARI ARHEOLOGICE LA DUDEŞTI
de MIOARA TURCU

ximativ 5 km est de

Pe un rest de terasă aflată pe m alul s ti ng al riului. Dîmboviţa, la apro
satul Căţelu pe terenul ce aparţine I.A.S.-ului Du
deşti 1 , prin săparea unei casete realizată in scopul ridicării unui stilp de
înaltă tensiune, .au fost sesizate resturile unor �ezări străvechi. Cu ani in
urmă însă, al.Jte lucrări moderne de instalarea unei căi ferate cu funcţii in
terne, au tăiat partea nordică a rnamelonului şi prin aceasta, in foarte mare
măsură, s-a modificat �nfiguraţia terenului. Din această cooză in prezent
este vorba doar de un martor de terasă înaltă, aspectul originar al looului
pe c are se situaseră in vechime aşezările omeneşti ne mai putînd fi precizat.
In 1 971 pe terenul menţionat s-au inceput cercetări arh eol og ice , care
prin specificul lor au avut un carect er de salvare.
Verificarea stratigrafie i din staţiune şi stabilirea limitelor de intindere
a resturilor de aşezări, s-au realizat prin secţiuni p erpendicula re pe cursul
apei, i ntersectate de al tel e paralele (fig. I).
Strat igrafia terenuLui aşa cum rezu ltă din profilele secţiunilor este

următoarea

Stratul castaniu de pădure - solul viu - este suprapus de un pămînt
negru măzăi"os, in care se află fragmente ceram ic e din epoca bronzu lu i cultura Glina III - că!"bune şi resturi de ohirpic. Peste acest strat se află
un pămînt cenuşiu inchis oare, după materialele pe care le-a cuprins, apar
ţine unei aşezări Latene. Ultimul strat îl alcătuieşte s olul vegetal actu al .

Aşezarea Glina III este reprezentată mai ales prin ceramică găsită in
cantitate redusă şi împrăştia tă in stratul respectiv. In schimb în secţiunea
II, spre capătul de sud şi spre centrul acesteia au fost surprinse do:uă gropi
al căror material ceramic bogat, dar destul de fragmentat, compensează
într-o o arecare măsură sărăcia inventarului ceramic Glina III aflat in strat
Cele două gropi( Gr. 1: şi Gr. 2) d,e formă ovală cu diametrele de 2,05 m
şi 1,70 m au fost umpLute cu pămint amestecat cu multă cenuşă, bucă·ţi de
chirpic şi citeva fragmente de lame din silex . C onţinutul acestor gropi

1

In cartierul Dudeşti, pe o terasă a Dimboviţei, în anul 1954 a efectuat cercetări
arheologice Eugen Comşa (cf. Eugen Comşa, Rezultatele sondajelM de la Dudeşti
şi unele probleme ale neoliticului de la sud de Carpaţi, în SClV, 1-2, 1956, p. 41-52).
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Fig. 1.
Planul cercetărilor
de la Dudeşti.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro
-

S tii

1�
�

- -:-::_

1
1

6

1

CERCETARI ARHEOLOGICE LA DUDEŞTI

precum şi dimens'i'unil� lot

ne

43

d,�tennină să considerăm ţă am�!e au apar-

· · ..

Spre deosebire de �eză.rile d,e la Glina 3, GhireL4, ' Cuciuliata 5 unde
s-au aflat numai locuinţe de suprafaţă ce corespund ·culturii Glina III Sohneckenberg, la Dudeşti s-au .descoperit ,bordeie s;� 1a fel ca Şi la Roşu. Din
otservaţiile st:mtigrafice nu s-a putu.t d-esprinde existenţa mai multor
etape de locuire, care puteau; desfgur, să d etermi ne ·şf fazele evolutive ale
culturii Glina III · - Schneckenberg 7.
.
·"' .
Materialul ceramic din cele cţotiă gropi de bordeie deşi foarte fragmen
tat, ne dă totuşi posibilitatea să "stabilim o anumită gamă de forme.
Din punct de vedere âl compoziţiei pastei distingem o cat€gorie alcă
tuită dintr-o ceramică mai grosolană şi o a doua din ceramică mai fină.
Prima î ncadrează vaSele lucrate dintr-o pastă prost frămînta-tă neo
mogenă şi friabilă, in al cărei conţinut se observă mult nisip, mică, pietri
cele, calcar şi ciobu.ri sfărîmate ; arderea realizată incomplet, 1a roşu cără
miziu sau cărămiziu spre galben, dă vaselor pe suprafaţa lor pete iar in
spărtură sint cenuşii sau negre. Din această categorie de vase au f,ost des
coperite recipiente de dimensiuni mijlocii şi mici ca profilul in forma lite
rei S prelung, sau uneori au apărut şi vase cu gitul în formă de Pilnie
(fig. II/2) .
A doua grupă încadrează vasele de culoare gălbuic, lucrate dintr-o
pastă destul de impură, dar bine frăniintată, in s părtură avlnd culoarea gri,
neagră sau brună. Pe lîngă formele de vase întîlnite in prima categorie,
mai apar şi castroanele (fig. II/1).
Aproape toate recipientele din cele două categorii menţionate sînt de
corate ou : şiruri de găuri butoni, executaţi în pasta crudă, din interior
spre exterior (fig. II/3) ; mai rar intilnim ca ornament găuri mici succesive
realizate pe exteriorul vasului respectiv. Tot C3 decor mai apare folosit
dte odată şi brîul alveolar. Multe fragmente au buza alveolată (fig. II/4).
Ultima categorie o aLcătuieşte ceramica cu suprafaţa lustruită fără prea
multă grijă, avînd culoarea gri-închis sau neagră. Adeseori arderea incom
pletă dă aceluiaşi vas nuanţe ce variază de l3 negra 1 3 brun cenuşiu inchis.
i\ c.east3. ca.tegorie cuprinde nwnai fragmente de boluri precum şi vase ce
pot indioa recipiente tronoonice cu fundul ingustat continuat prin pereţii
ţinut unor bordeie, · cate · ln fin;al .a'U fost incendiate �,

2

,

La Glina inventarul găsit in locuinţe zace mai ales în cenuşă amestecată

cu

pămînt. (cf. Ion Nestor, Fouilles (ie Glina, in DaciA, III-IV, 1927-1932, p. 228) .
3 Locuinţele de suprafaţă de la Glina erau prevăzute cu vetre sau cuptoare (vezi
Ion Nestor op. cit., p. 230).
.
4 Sebastian Morintz şi George Cantacuzino, Şantierul arheologic Bucureşti, in Ma
teriale, V, 1959, p. 633).
6 Bordeie au fost descoperite şi la : Fundeni (vezi Dinu V. Rosetti, Cîteva a.,ezări
şi locuinte preistorice din preajma Bucureştilor, p. 10 şi fig. 13), Căţelu Nou (vezi :
V. Leahu, in Cercetări Arheologice în Bucureşti, I, 1963, p. 24) şi Roşu (cf. :
M. Constantiniu şi Panait 1. Panait, in Cercetări arheologice in Bucureşti, I, 1963,
p. 304), Mihai Vodă (vezi : Sebastian Morintz şi Dinu V. Rosetti, in Bucureştii de
odinioară, 1959, p. 22).
7 La Cuciulata, Gheorghe Bichir a stabilit două niveluri de locuire (vezi : Gh. Bichir,

Beitrag zur Kenntnis der frl.i.hen Bronzezeit im sildllstlichen Nransilvanien und in
der Moldau (im Lichte der Grabungen von Cuciulata und Mîndrişca), in Da.cia, VI,
N S., 1962, p. 87 şi unn.).
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Fi,. 2. - Materiale
Glina III. 1-5 fraiJDente
ceramice ; 1 fusaiolă din lut.
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uşor arcujţi, 10:1! f>.e termi n4 printr...,o gură largă şi puza dre(!.ptă. Pe umăJW
vasului este moc;le}9.tă neglijel}t o tortiţă in �ne rect;:mgulară . (fig. 11/5).
O �Cttenltă �aliză a oeramidi Glina III - Sohneckenberg descoperită la
Dudeş.ti şi mai pl1!cls a deoorului ,cu butoni succesirvi intilnit pe vase, ne
determină să considerăm că la Dudeşti, oeramioa se încadrează in ceea ce
A. Prox denumea faza B în cuJ.tura Schneckenberg, foarte caracteristică,
de altfel şi pe dealul Lempe§ s, corespunzînd nilvelului II de la Căciulaţi 9.
Printre obiectele din lut in afară de ceramică s-a găsit şi un fragment
de fusaiolă rotundă, plată , perforată in centru 1°. (fig. II/6).
*

*

*

Aşezarea Latene geto-dacă prerentă la Dudeşti atit prin stratul de cul
tură oit şi prin două locuinţe : un bordei şi o locuinţă de suprafaţă (B 1 şi
B 2) . s-a dovedit destul de săracă in inventar.
Una din locuinţe, de formă patrulateră cu colţurile rotunji.Jte, de dimen•

siunile : 3 m X 2,80 m a fost descoperită 1a adîncimea de 0,58 m faţă de
nirvelul de călcare al solului antic. In colţlul de nord-€St al încăperii s-au
găsit urmele unui cuptor din care s-a păstrat in i ntregime numai vatra,
sub forma unei cruste albicioase, groasă de 3 cm, pietrificată prin fooul
repetat in cuptor. In centrul încăperii ereu fragmente oeramice, ameste
cate cu bucăţi de chirpic proveniţi de la pereţi.

A doua locuinţă a apă:rut la mică adincime :Baţă de suprafaţa solului ac
tual (0,35 m) sub forma unei platforme de lut ars. Depunerea de chi rpici
rezultată din prăbuşirea pereţilor se aglomera mai ales spre centru. (fig. III).
Platforma de dărămături se inscrie într-o formă roctangulară cu di
mensiunile de 3,50 m X 3 m. In amestecul cu stratul d e dărămături se
aflau şi fregmente ceramioe Latene lucrate ou mina şi la roată. Locuinţa
nu era prevăzută cu vreun sistem de încălzire u.
In inventarul aşezării Laten e geto-dacă de la Dud�ti s-au descoperi t
mai multe obiecte de fier : o seceră cu lama conve xă! 12 (fig. IV/1), o sooabă
(fig . IV /2) şi un fragment de daltă.
Majoritatea inventarulu i îl alcătuieşte ceramica, foarte fragmentată,
lucrată cu mina şi la roată. Categori a l·ucrată cu mîna din pastă poroasă
provine de la căţui, vase borcan, de diferite dimensiuni , ornamente ou pro
eminenţe, brîuri alveolate, crestături pe buza vaselor. In prima categorie
ceram ică se încadrează şi aceea de culoare neagră sau hi'iună, lustruită, din
oare distingem profile de căni, f:ruotiere şi străchini. Vasele lrucrate la roată

8 A. D. Alexandrescu, I. Pop şi M. Marcu, în Materiale, X, 1973, p. 234.
9 G. Bichir, in Materiale, VII, 1962, p. 285.
10 Piese asemănătoare s-au descoperit la Glina (cf. Ion Nestor, op. cit., p. 251, fig. 15,
nr. 13-15).
11 Nici în locuinţele descoperite, in anul 1974, la Bucur�tii Noi nu existau vetre sau
12

cuptoare menajere.
Unelte de acelaşi tip s-au aflat in depozitul de la Strimbu (cf. Ion Berciu şi
Alexandru Popa, in SCIV, I, 1963, p. 156, fig. 3n şi 3/8), la Poiana (vezi : Radu
Vulpe in SCIV, Ilil, 1952, fig. 12/2) şi Covasna (cf. Zoltan Szekely, Cetatea dacică
de la Covasna, in SCIV, II, 1972, p. 210, fig. 1 1/1) şi la Andollna, Wlde exemplarul
respectiv era prevlzut cu pedlUlcul pentru înmăn�e.
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stnt de factură autohtonă - căni (fig. IV /3), fructiere, capace cu butoni,
strecurători, imitaţii după capace deliene (fig. IV/4-5), fragmente de am
fore, cîteva resturi de amfore de tipul rhodian şi o mănuşă de amforă bici
lindrică neştampilată, cu centrul de fabricaţie Cos. (fig IV/6).
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Fig. 3. - Planul unei locuinţe getice (B.2).

Aşezarea din a doua epocă a fierului de la Dudeşti se poate data numai
pe baza tipologiei categoriilor ceramice, luate in comparaţie ou elemente

di.nrtre ceramioa aflată la Dud�ti şi aceea din marea acropolă de la Popeşti
Novaci, putem incadra locuirea ·Latene de la Dud�ti in sec. 11-1 i.e.n. 13.
similare din alte aşezări getice. Astfel, luînd in consideraţie similitudinile,

13

Radu Vulpe, Şa.ntterv.l arheologic Popeşti in SCIV, 1/2, 1955, p. 262 ; Idem, Şantie
rul arheologic Popeşti, in Materiale, VII, p. 331.
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Locuirea geto-dacă de la Dudeşti, ne:liortificată, avea un aspect rural.
dovedind existenţa unei populaţii cu posibilităţi materiale foarte modeste.
•

•

•

Prin secţiunile trasate şi cerceta:te · la :9udeşti s-au determinat limitele
celor două locuiri din epoca bron.ru1ui şi din a doua epocă a fierului. In
acest sens aşemrea Glina III se extinde pe tot dealul, cuprinzind chiar şi
panta joasă a terasei din apropierea apelor Dimboviţei. Spre deosebire de
aceasta, locuirea getică a fost surprinsă numai in :rona cea mai înaltă a te
rasei. Dovada cea mai certă a faptului că aşezarea din epoca Latene este
masată numai in această parte a promontoriului este dovedită foarte clar de
profilele secţiunilor VII .şi VIII ce au traverSat dealul, perpendicular pe al
bia riului, unde nu mai apare stratul culturii celei de a doua epoci a fie
rului.

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DE DUDEŞTI

Resumi
Sur une reste de terrasse situee sur la rive gauche de Dambovitza, an a effectue
des recherches archeologiques dont les resultats ont mene a la decouverte de deux
habitats superposes : Glina III appartennat a l'epoque du bronze et Latene - getique
(IIe-Ier siecles a.n. ere).
Le premier habitat s'est concretise par le decouverte de deux fosses de huttes
ayant du materiei ce.ramique, specifique pour la culture Glina OI, qui correspond au
ne niveau de Căciulaţi et a la phase B de la culture Schnekenberg.
L'etablissement getique de type rural est caracterise par des maisons de surface
et des huttes ayant un inventaire forme d'objets en fer, ceramique autohtone travaillee
a la main et a la roue, des fragments d'amphore de type rhodian et une anse d'amphore
sans cachet de type Cos.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. Plan des recherches (fouilles) de Dudeşti.

2. Materiaux Glina III. 1-5 fragments ·ceramique, 6 fousaille.

3. Plan d'une habitation getique (B 2).
4. Objets en fer et ceramique travaillee a la roue appartenant a la II-• epoque'
du fer. 1 faucille, 2 crampon, 3 fragments de broc, 4-5 imitations locales

d'apres des coupes dellienes, 6 anse d'amphore bicylindrique d'une
arnphore de type Cos.
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