SAPATURILE DE SALVARE DIN AŞEZAREA PREFEUDALA
DE LA LESPEZI-HOMOCEA
de IOAN MITREA

In.că din 1966 eJ"au cunoscute fragmente ceramice prefeudale provenind
dintr-o aşezare situată in punctul Dealul bisericii, din satul Lespezi, co·
muna Homocea, judeţul Vrancea t .
In toamna anului 1974, am efectuat o nouă cereetare de suprafaţă in
punctul Dealul .bisericii. In afara unor fragmente oeramice găsi·te la supra
faţă, oare confirmau existenta unei aşezări prefeudale, la citeva sute de
metri de N-NS de biserica din Lespezi, in malul drept al pinului Prisecii,
am observat groapa unui bordei. Primele fragmente ceramice găsite in
'baluzul acestui mal, rupt proaspăt de viiturile provooate de ploile toren
ţiale, ne indicau că ne aflăm in faţa unei loouinţe prefeudale. In această
situaţie, s-a procedat la efectuarea unor săpături arheologice de salvare
in locul in care in mal, se contura profiLul gropii locuinţei 2.
După indreptarea malului pentru conturarea cu claritate a profilului
peretelui maLului şi l"espectiv a locuinţei, s-a deschis o casetă prin oare s-a
urmărit să se surprindă partea din locuinţă nederanj,ată de vii·tură.
In profil (fig. 1) s-a observat că la circa 0,30-0,35 m de la suprafaţa
acllllală a terenului se găsesc fragmente cel'lamice prefeudale. Deci, La baza
stratului de pămînt castaniu--brun, stret gros de cil'loa 0,30-0,35 m se află
nivelul prefeudal de călcare. Sub acest nivel, se găseş;te un s.trat de pă
mint castaniJu-roşcat, La baza căr:ui·a se observă o dungă de chirpic şi res
turi ceramcie ce aparţin unui orizont neolitic 3.
Stratul cu resturi de cultură materi·ală neolitică, se găseşte deasupra
stratuLui de pămînt argilos steril.
Prin săparea casetei s--au putut surprinde parţial limitele gropii locu
inţei prefeudale. In urma prăbuşirilor provocate de viiturile succesive, a
mai rămas aproape jumătate din groapa acestei locuinţe. Elementele oons1

2

3

1. Mitrea, De.coperiTt pTefeuda.le din Tegiunea. centTa.l-esticii a. Ca.J"pa.ţil07' orien
ta.li şi din zona. de contact cu Podişul Moldovei, in Ca.f"Pica, 1, 1968, p. 254, nota
1
16 ; p. 255.
Săpăturile de salvare au fost efectuate cu fonduri puse la dispoziţie de Muzeul
de istorie şi etnografie Focşani. Materialul rezultat a intrat în colecţia muzeului
amintit. Mulţumim şi pe această cale conducerii muzeului din Focşa.Ri, pentru
sprj.jinul acordat in efectuarea acestor săpături de salvare.
Din nivelul neolitic s-au recoltat mai multe fragmente ceramice şi un fragment
de idol. Caracteristicile materialului ceramic recoltat ca şi fragmentul de idol, ne
indică un nivel arheologic aparţinînd culturii Cucuteni A.
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tatate 1a partea din locuinţă surprinsă prin săpătură, ne permit să afirmăm
că a fost o locuinţă de tipul celor adîncite parţial în pămînt (fig. 1 profi l).
Avînd în vedere faptul că podeaua locuinţei se afla la circa 1 m faţă
de nivelul prefeudal de călcarE>, putem include această locuinţă în cate
goria bordeielor. Groapa acestui bor:dei, de formă reotangulară in plan, cu
lungimea laturei de nord de 3,80 m, avea colţurile uşor rotunjite, pereţii

Lespezl-Homocea. Planul şi profilul locuinţei. de tip bordet, din sec.
Fig. 1.
VIII-IX. 1. sol castaniu-brun ; 2. sol castaniu-roşcat ; 3. sol argilos steril ;
4. umpluturA ; 6. mal rupt ; 6. pietre.
-
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aproape drepţi in plan vertical. In colţul de NE al locuinţei, la oarecare
distanţă de pereţi, s-au găsit resturile unui pietrar prăbuşit. Pietrele de la
baza instalaţiei pentr.u ·încălzit şi prepararea hranei, delimitau o vatră de
form ă aproximativ ovală, avind gura orientată spre mijlooul loouinţei. In
jurul vetrei ca şi pe vatră s-au găsit mUlţi bolovani .
In umplutura gropii bordeiului, ca şi pe podea, şi mai ales in zona pie
tnarului, s� găsit o mare Qintitat,e de cel'lUŞă şi -cărbuni, (:eea ce ne deter
mină să apreciem că .această Locuinţă a fost distrusă prin incendiu .

In stratul de umplutură situat peste podea, dar mai ales la nivelul po
delei şi ou d-eosebire printre pietrele vetrei, s-au găsit numeroase fragmente
ceramice.
Ceramioa descoperită in locuinţa de
in două categorii principale.

La

Lespezi-Homocea se imparte

O primă categorie o consUtuie ceramica lucrată cu mina dintr-o pastă
ce conţine in compoziţie cioburi pis ate şi foarte rar microprundişuri.
Din această categorie de pastă au fost lucrate in special vase de tip
borcan , de diferite dimensiuni, ou fundul mult ingroşa.t, pereţii mai groşi
spre bam vasuLui, ou buza mai mult sau mai puţin răsfrintă. Aceste vase.
lucrate cu mina, prezintă oa ornamente pe buză, alveole şi crestături (fi;g .
2/1 3, 7 ; fig. 3/1, 3). Din aceeaşi pastă, ou cioburi in compoziţie, s-au lucrat
şi tipsii (tigăi). In preajma vetrei din lociunţa de la Lespezi s-au găsit citeva
fragmente ce proveneau din aceeaşi tipsie, de dimensiuni mici, cu funduJ
in�Zroşat, marginea scundă şi buza subţiată la exterior (fig. 2/8 ; fig. 3/7).

A doua categorie de oeramidi descoperitA la Lespezi, o constituie spe
ria lucrată la roată. In marea sa majoritate ceramica din această categorie
a fost confecţionată la o roatA cu turaţie lentă, dintr-o pastA mai bună, cu
cioburi mici şi micropl"undişuri în compoziţie.

Din această pastă au fost confecţionate la roata ou tUTaţie lentă, vase

de tip borean, de dimensiuni diferite, cu buza mai mult sau mai puţin
răsfrîntă. Vasele din această categorie au fost o rnamentale ou benzi de
striuri vălurite şi benzi mai Inguste sau mai late de striurl dispuse orizon
tal, (fig. 2/2, 5 ; fig. 3/2 ; fig. 4/1 , 2, 3 , 6) .

Uneori striurile orizontale sint dispuse la distanţe mai mari de circa
(fig. 4/4) sa:u chiarr 3 cm (fig. 4/7). Sint şi cazuri cind suprafeţe mai

l
cm

mari din corpul vaselor sint decorate ou striurl orizontale (fig.

4/8).

Semnalăm şi un fragment ceramic care provine din gura unrui vas mai
mare, cu pereţii groşi, buza răsfrintă şi teşită, decorat cu striuri dispuse

vertical in fascicole (fig.

2/4 ; fig. 3/4).

cu

cateforia ce:ramicii lucrate la roatA ou .turaţie medie. dintr-o pastă mai ales
cu microprundişuri in compoziţie. Vasele lucrate din această pastă, la roata
cu turaţie medie, sint bine execmtate, au pereţii mai subţiri. Ca forme, din
această pastă, au fost oonfecţionate tot vase de tip borcan, de diferite di
mensiuni (mai ales de mărime mijlocie) decorate cu motive fol"ffi•ate din
.benzi de striuri drepte
şi benzi văluite /(fig.
2/6).
http://www.cimec.ro
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Alături de ceramioa confecţionată la roata

turaţie lentă, apare ş i
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Lespezi-Homocea.
Ceramică lucrată
cu mina şi la roată din sec. VIII-IX
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Lespezi-Homocea.
Ceramică lucrată
cu mina şi la roată din sec. VIII-IX.
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Lespezl-Homocea.
Ceramlcl lucrati
cu mina şi la roati din sec. VIII-IXhttp://www.cimec.ro
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Ceramioa de la Lespezi Homocea işi găseşte analogii in ceremica des
coperită in tr-o serie de aşezări din Moldova, di ntre care ·amintim Hlincea-·
Iaşi 4 Spinoasa s, Oituz 6, O nceş ti 7, Băiceni-Silişte s, Brăşăuţi 9 şi Izvoare
-

Bahna to.
Pe bam anaLogiilor intre ceramioa descoperită 1a Lespezi-Homocea şi
ceramioa descoperită i n allezărHe menţionate mai sus, considerăm că in
ventarul locuin ţei prezentate , ca şi aşezarea in ansambLul săJu, poate fi
datată in secoLul al VIII-lea şi inceputul secolului al IX-llea1.
Rezultatele săpăturilor de saJ,W:re de la Lespezi-Homocea, se inscriu
in rindul numeroaselor cercetări arheologice din u Ltimi i ani, menite a con
tribui intr-o măsură tot mai mare la cunoaşterea culturii materiale din
perioada celei de a doua jwnătăţi a mi leniului I e.n., timp in care are loc

desăvîrşirea procesului etnogenezei poporuLui român.

LES FOUILLES ARCH:f:OLOGIQUES L'ETABLISSEMENT PR:f:FEODAL
D'LESPEZI-HOMOCEA (DIST. DE VRANCEA)
Resume
Dans l'automne de 1974 on a e!feetue, dans l'etabll.ssement de Lespezi-Homocea
(district de Vrancea), des foullles archeolog.lques de B&uvegarde. On y a d�uvert
une habltatlon type chauml� qul avalt un four en pierre dana eon ooln de N-E. Dana
l'habltatlon on a trouve une grande quantLte de �amlque travalllee l la main et
a ,la roue. L'analyse de la ceramique, les analogles avE!IC la c6ramique decouverte dana
d'autres habltats de Moldavie, (comme Hllll��Iaşt, Spinoasa, Oltuz, Onceştlt Blll
cenl, Brll.şluţi et Izvoare-Bahna), noua permettent de dater l'habttat de Lespezt
Homocea au Vlll-e siecle et au debut du IX-e.
M. Petrescu-Dtmboviţa şi colaboratorii, ŞAneierul Hlir&eeA - ICI,ft ln SCIV, IV,
1954, 1-2, p. 233 şi urm. ; idem, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 887 şi urm. Avem In ve
dere materialele de la Hlincea caracteristice aec. al VUI-lea şi Inceputul sec. al
IX-lea.
5 A. Nlţu t4 n Teodor, RApon ruupra SORdca�lut cltn CJ,fezt�reA pre'f'l,udal4 de IA Spt
noa.sA, In MAteriAle, IV, 1959, p. 485 şi wm. ; A. Niţu, Em. Zaharia şi D. Teodor.
Sondcljul de lA SptnoosA-Erbiceftt, In MAtertczle, VI, 1959, p. 531 şi urm. ; D. Teo
dor ş1 Em. Zaharia, So71dcjele de IA SptROCIBA 1t Erbtcent, ln Ma.tertczle, VIII, 1D82,
p. 35 şl unn.
8 D. Gh. ,Teodor, C. Buzdugan şi I. Mitrea, Descoperirile e�rheoloQtce ele IA ott._
(judeţul Bacău), in CArpkcl, Il, p. 309 şi urm.
7 I. Mitrea, AfeZCireA prefeudAI4 ele IA Oncefti-Ba,c4u, !n CArpictJ, IV, 1971, p. 271
şi urm.
8 I. Ioniţi şi V. Splnel, A.fezAreA prefeudal4 tlrzte ele IA B4keni-Stlt,te, In Arh.
Mold., VII, 1972, p. 307 şi unn. Materialul din locuinţa XVLU este atribuit ID
totalitate sec. al VIII-lea.
9 V. Spinel şi D. Monah, .AfezAreCI .prefeud414 ele IA Br4fu1t, ln Mem. Antiq., II, 1970.
p. 37,1 ti unn.
10 ·1. Mitrea, AfemreA prefeudal4 de ICI lZVOAre-BAhM, In CorptcG, VI, 1973-.lDTf,
p. 55 şl urm.
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. Fig. 1.

Lespezi-Homocea. Plan et profil de l'habitation du type "hutte"
IX-e siecles).
Fig. 2. - Lespezi-Homocea. Ceramique travaillee a la roue et a la main
IX-e siecles).
Fig. 3. - Lespezi-Homocea. Ceramique travaillee a la roue et a la m.ain
Ix-e siecles).
·.Fig. 4. - Lespezi-Homocea. Ceramique travaillee a la roue et a la main
IX-e siecles).
-
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