Cercetări Istorice, XVIII-XX, laşi, 2002, p. 33-87

CERCETĂRI ARHEOLOGICE
LA CHETREŞTI-CAPUL DEALULUI, JUD.VASLUI,
CAMPANIILE 1988, 1992
RUXANDRA ALAIBA
1 .0. Siturile arheologice specifice civil izaţiei Cucuteni, ca
principal izvor comprehensiv, prin particularităţile aşezărilor, locuinţelor,
cuptoarelor, dar mai ales ale ceramicii, plasticii antropomorfe şi
zoomorfe, încărcate de simboluri, reclamă, printr-o lectură hermeneutică,
largi descifrări şi interpretări. În consonanţă cu un astfel de demers,
urmărim şi prezentarea staţiunii cucuteniene, cu locuiri specifice fazelor
Cucuteni A şi A-B, de la Chetreşti, punctul Capul Dealului, corn.
Bălteni, judeţul Vaslui, consemnată în scris încă din secolul trecut,
desigur fără precizarea culturii.
Studiul urmăreşte descrierea şi analiza materialului rezultat din
două campanii de cercetări arheologice şi mai multe periegheze 1 • Deşi
suprafaţa investigată nu este prea mare iar zona în care s-a efectuat
săpătura era nivelată mecanic, stratigrafia şi inventarul ne îngăduie,
pentru acest stadiu, o primă prezentare a sitului2 •
1 . 1 . Cadrul fizico-geografic şi administrativ ( fig. 1 1 1 -2).
Relieful subunităţi lor de ordinul trei ale Podişului Bârladului se
prezintă, în genere, sub forma unor dealuri sau p latouri cu spinarea
larg boltită de culmi separate de văi largi, dar adânci, cu diferenţe de
nivel ce ating 200 m. Este un landschaft cu o anum ită personalitate
trasată de unitatea funcţional-structurală, cu repercusiuni în acti
3
vitatea umană • Aceste subunităţi pot constitui şi d iviziun i pentru
urmărirea formelor geografice preferate de comun ităţile cucuteniene.
1

Materialele arheologice se află în colecţiile de arheologie ale Muzeului Judeţean
"
"Ştefan cel Mare Vaslui. Prelucrarea grafică digitală a planşelor s-a realizat prin
sponsorizare din partea finnei OZland S&H (URL: http://www .acum.ro/ozland).
2 Alte descoperiri din cercetări de suprafaţă sau mici sondaje, se găsesc şi în colecţiile
Muzeului "Vasile Pârvan " din Bârlad şi la Seminarul de arheologie din cadrul
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din laşi. Acestea au fost publicate parţial sau
au rămas inedite.
3 V. Băcăuanu, N. Barbu, M. Pantazică, Al. Ungureanu, D. Chiriac, Podişul Moldovei,
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1 980, p. 1 8-3 1 , 297.
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Pentru fiecare zonă se cunosc deja aşezări specifice civil izaţiei
Cucuteni, faza A. Astfel, în Pod işului Central Moldovenesc, pentru
subd iviziunea Dealurilor Racova şi Stemnic, ce ne stă în atenţie, se
pot menţiona trei staţiuni, între primele cunoscute în arealul culturii
Cucuteni. Amintim mai întâi Rafaila, amplasată pe un platou, o
prelungire spre vest a dealului Piciorul Hârbului, înconj urată de
pâraiele Stemnic şi Recea. C unoscute sunt şi staţiunile de Ia Poie
neşti şi Bălteni, situate pe pinteni ai Dealului Teilor4, respectiv ai
Dealului CârlanuluiS, ce înaintează spre lunea inundabilă a Racovei .
Zona î n care s e află satul Chetreşti, străbătută d e văile
Stemnicului şi Racovei, afluenţi ai râului Bârlad, se caracterizează
printr-un relief cu altitudini medii de 200 m, şi un climat de silvostepă
temperat-continental. În vegetaţie predomină foioasele, gorunul, fagul, nu
lipsesc nici zonele ierboase6 • Descrierea făcută de Radu Vulpe acum
jumătate de secol rămâne sugestivă: "Este evident că valea Racovei,
apărată de înălţimi de acces dificil, de păduri dese şi de văi mocirloase, a
fost totdeauna populată, dar în rare locuri aşezările au căpătat un aspect
de aglomerare pe un spaţiu limitat. Oamenii au preferat forma dispersată
a satelor, determinată de caracterul păduros al regiunii cu locuri de
cultură ori de păşune mărginite şi răzleţe"7 • Şi în trecut şi azi satele de
aici sau de pe valea Stemnicului au păstrat specificul acestor consecinţe
"
ale geografiei locale" .
Punctul Capul Dealului ocupă promontoriu) ce se desprinde din
dealul Chetreştilor, pe care astăzi se află şi o parte din sat. Platoul
înaintează spre pârâul Racova (Buda) şi spre un pârâiaş local cu debit
variabil. Pe cele două laturi, pantele relativ abrupte apără natural
staţiunea (fig. 1 1 1 ,3). Botul de deal interfluvial se află la o distanţă de
circa 1 2 km în aval de confluenţa Racovei cu râul Bârlad. Din punct de
4

C. Cihodaru, Contribuţii pentru fixarea unei hărţi preistorice a Daciei (Staţiuni
preistorice din judeţul Vaslui), AArh, 7-8, 1 93 1 -32, p. 3 1 şi unn.; idem, Staţiunea
eneo/itică de la Rafai/a, 1 934, ALMKV, p. 3-25 ; idem, Poieneşti-Tamasidava. O
aşezare carpică în Moldova centrală, AArh. , 1 3 - 1 4, 1 937- 1 938, p. 30; R. Vulpe el
a/ii, Evoluţia aşezări/ar omeneşti din societatea primitivă şi sc/avagistă de la
Poieneşti- Vaslui, SCIV, I, 1 950 , 1 , p. 43. Rafaila este probabil staţiunea la care se

referea şi Hubert Schmidt în monografia din 1 932, pentru a exemplifica prezenţa
culturii Cucuteni şi in judeţul Vaslui, fără a o numi însă.
s R. Maxim-Alaiba, 1. Marin, Cercetări arheologice de suprafaţă în comuna Bălteni,
judeţul Vaslui, ActaMM, IX-XI, p. 226 şi unn.
6 V. Băcăuanu et a/ii, op. cit., Bucureşti, 1 980, p. 1 8-3 1 , 297.
7 R. Vulpe et a/ii, op. cit., p. 43 .
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vedere administrativ satul Chetreşti reprezintă una din cele trei localităţi
componente ale comunei Bălteni, jud.Vaslui.
1.2. Istoriografia staţiunii, cum am precizat deja, are puncte de
reper şi în secolul trecut. Astfel, în răspunsul primit din comună la Chesti
onariul trimis de Alexandru Odobescu, cu întrebări referitoare şi la
existenţa unor monumente arheologice, punctul este menţionat8• Întrucât
locuirea Cucuteni predomină net în raport cu celelalte urme arheologice,
putem presupune şi faptul că, hârburile" semnalate atunci aparţineau ace
"
leiaşi aşezări eneolitice. Pentru prima dată însă, investigaţii organizate,
periegheze şi cercetări de salvare se realizează aici între anii 1 965-1 970 de
către pasionaţii arheologi ai Muzeului Vasile Pârvan" din Bârlad, Vasile
"
Palade şi Eugenia Popuşoi9 • În acelaşi timp, de la Universitatea
" din Iaşi, Marin Dinu întreprinde un mic sondaj de
"Alexandru Ioan Cuza
salvare în preajma unei locuinţe şi a unei gropi, distruse prin amenajarea
drumului sătesc, care, din nefericire, traversa locuirea preistorică.
În anul 1 97 1 staţiunea a fost pentru prima dată menţionată în
literatura de specialitate ca o importantă aşezare Cucuteni, faza A, din
inventarul căreia Anton Niţu a interpretat o protomă antropomorfă
perforată, aflată azi în colecţiile Muzeului Vasile Pârvan"din Bârlad10•
"
Acesta, pornind de la structura figurativă, sintetizează o nouă temă
plastică, a reprezentărilor feminine reduse Ia regiunea gluteală",
"
specifică fazei Cucuteni A 1 1 •
În anul 1 975 se remarcă din nou, în scris, importanţa staţiunii, cât şi
splendida ceramică de tip A-B" . Atunci s-au reprodus fotografic două vase
"
fragmentare din tipul cu gâtui înalt şi corp sferic, decorate cu benzi albe, foarte
înguste, una pictată pe fond alb, alta pe fond brun, specifice pentru o secvenţă
mai târzie a fazei Cucuteni A, descoperite de Marin Dinu 1 2, împreună cu alte
materiale, prezentate şi de noi prin desene (fig. 1 5/4,6).
8

Al. Odobescu, Cheslionariu sau izvod de întrebări la cari se cere a se da răspunsul în

privinţa vechilor asedeminte de se află în deosebitele comune ale României,

Biblioteca Academiei, mss. 230, VIII, f. 268.
9 1. Bauman, A. Zugravu, Vaslui, vatră de istorie milenară, Vaslui 600, Vaslui, 1 975,
p. 1 0, nota 35, în care se consemnează faptul că aici a fost efectuat " un mic sondaj"
de Vasile Palade.
10
A. Niţu, Noi descoperiri de reprezentări antropomorfe în reliefpe ceramica Cucuteni
A, Carpica, IV, 1 97 1 , p. 84 şi urrn., fig. 2; 3/2.
Il
Idem, Reconsiderarea Ariuşdului, se, Sf. Gheorghe, 1 973, p. 66, fig. 1 212-3.
12 Mulţumim şi pe această cale prof. Dinu Marin pentru amabilitatea cu care ne-a pus la
îndemână informaţia.
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În 1 980 Ghenuţă Coman, în repertoriul arheologic al j udeţului
Vaslui, descrie pentru prima dată topografia locului, situat în marginea
"
de est a satului Chetreşti, pe un promontoriu interfluvial, pe stânga
drumului de intrare în sat" şi datează aşezarea în subfaza A 2 a
civilizaţiei Cucuteni 1 3 • Această localizare va fi apoi reluată în
repertoriul privind Aşezările culturii Cucuteni din România, unde se dă
o încadrare cronologică largă, Cucuteni A, conform materialului
publicat încă din 1 97 1 1 4 •
Între 1 978- 1 984, Anton Niţu a adus din nou în discuţie
materialele de la Chetreşti-Capul Dealului, descoperite prin intervenţii de
salvare. De data aceasta nu din punctul de vedere al decorului plastic
antropomorf, ci din unghiul definirii complexelor cu ceramică pictată în
cadrul celor trei perioade specifice civilizaţiei Cucuteni, prin precizarea
fazelor, subfazelor sau etapelor şi secvenţelor cronologice. În fapt,
arheologul ieşean a urmărit prin studiile publicate în 1 979 15, 1 980 16,
1 984 17 şi 1 98 i 8, o analiză stilistică a ceramicii în funcţie de complexele
specifice fiecărei staţiuni, în baza căreia a realizat o cronologie mai
detaliată. Astfel, a continuat metoda de cercetare a categoriilor ceramicii
13

G. Coman, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, Ed.
Litera, 1980, p. 65.
1 4 D. Monah, Şt. Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni din România, Ed. Junimea, Iaşi,

1 985, p. 74, nr. 2 1 5 .

1 5 A.

Niţu, Criterii actuale pentru clasificarea complexelor ceramicii ş i periodizarea
etapelor culturii cucuteniene, CI, IX-X, 1 978-79, p. 1 3 1 , 142, fig. 10/7, în graficul de

la fig. 2, Chetreşti are nr. 1 7 şi la tipologia categorială a ceramicii nr. 12' (la p. 1 5 1 se
dau şi caracteristicile speciilor "cu benzi înguste şi foarte înguste pictate cu alb pozitiv,
în subfazele Cucuteni A2b şi A1• din Depresiunea subcarpatică şi în subfaza A1b din
Poarta Tg.Frumos şi Podişul Central Moldovenesc).
1 6 Idem, Criterii actuale pentru clasificarea complexelor ceramicii şi periodizarea
etapelor culturii cucuteniene, CI, XII, Iaşi, 1 980, p. 1 50; în graficul de la fig. 3,
Chetreşti are nr. 1 7; în analiza tipologică, categorială a ceramicii, nr. 1 1 - 1 2;
fig. 1 0/1 ,5;"1 (cf. speciei cu decor liniar bicrom) şi fig. I 0/5 0"' (cf. "categoriei
ceramicii tricrome pe fond alb şi brun din faza finală a perioadei Cucuteni A,
speciile cu benzi înguste sau foarte înguste şi alb pozitiv"); în tab. I, aşezarea, situată
în zona Podişului Central Moldovenesc, apare cu datarea A1b.
17 Idem, Formarea şi clasificarea grupelor de stil A-B şi B ale ceramicii pictate
Cucuteni-Tripolie, AliAJ, Supl.V, Iaşi, 1 984, p. 1 4, fig. 3/5.
18 A . Nitu, Consideraţii asupra stiluri/ar ceramicii pictate Cucuteni-Tripolie.
Categoriile dinamice ale decorului, ActaMM, V-VI, 1 983- 1984, p. 27-68, în fr.

Consideration sur les styles de la ceramique peinte de Cucuteni-Tripo/ie, La
civilisation de Cucuteni en contexte Europeen, session scientifique /aşi-Piatra
Neamţ, sept. /984, Iaşi, 1 987, p. 59-66.
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pictate, începută de Hubert Schmidt încă din 1 9 1 1 19 • Metoda a fost
aplicată ulterior şi de Constantin Matasă pentru Bodeşti-Cetăţuia
Frumuşica20, de Radu Vulpe pentru săpăturile de la Calu-Horodiştea, Iz
voare şi Poieneşti-Măgura Dealul Teilor2 1 , de Hortensia şi Vladimir Du
mitrescu pentru Ruginoasa-Dealul Drăghişte şi Drăguşeni-Ostrov ş . a.22 .
Anton Niţu stabileşte, pe baza inventarului ceramic de la
Chetreşti-Capul Dealului, puţin şi neîntregibil, un nivel stratigrafic ce
reprezintă pentru perioada Cucuteni A o secvenţă tipologică şi cronolo
gică aproape finală. Secvenţa corespundea, conform criteriilor formulate
de Hubert Schmidt, ultima dată în 1 932, pentru procedeele decorative ale
fazei A de la Cucuteni-Cetăţuii3, speciei ceramicii pictate cu benzi
"
înguste sau foarte înguste pictate cu alb pozitiv în cadrul categoriei pe
fond alb"24 •
Pentru a explica stilul pictural al ceramicii fazei Cucuteni A,
Anton Niţu a definit noi secvenţe cronologice în cadrul celor două
variante picturale, tricrome pe fond brun şi tricrome pe fond alb.
Conform acestor criterii, staţiunea de la Chetreşti, în care predomină ce
ramica pictată cu benzi albe, înguste sau foarte înguste, pe fond brun sau
pe fond alb, aparţinea secvenţei Cucuteni A 3 b2 5 , ce corespunde în cadrul
periodizării realizate de Vladimir Dumitrescu subfazei Cucuteni fu.26 •
Ceramica Cucuteni C descoperită în această staţiune a fost
semnalată pentru prima dată tot de Anton Niţu. El a încadrat fragmentele
cunoscute atunci în specia rezultată prin combinarea unor parametri
tehnologiei, de formă şi omamentali, dintre ceramica Cucuteni şi de tip
19 H. Schmidt, Verliiufiger Bericht iiber die Ausgrabungen 1090-1910 von Cucuteni bei

/assy (Rumiinien), Zeitschrififur Ethnology, Berlin, Braunschweig, 43, 1 9 1 1 , p. 582
20

şi urm.

C. Matasă, Frumuşica. Village prehistorique a ceramique peinte dans la Moldavie du

Nord. Roumanie, Bucureşti, 1 946, p. 5 1-52, pl. Vl/16.

2 1 R. Vulpe, Les fouilles de Calu, Dacia, VII-VIII, 1941, p. 24-41; idem. Săpăturile

arheologice de la Izvoare, jud Neamţ, Studii. Revistă de ştiinţă şi.filosofie, an . 2, Bucureşti,
1 949, 1, p. 1 25-130; idem, Săpăturile de la Poieneşti din 1949, Materiale, I, 1953, p. 252 şi
urm.; idem, Izvoare. Săpăturile din 1936-1948, Bucureşti, 1 957, p. 120- 1 55.
2 2 H. Dumitrescu, La station prehistorique de Ruginoasa, Dacia, III-IV, 1 933, p. 56-87;
VI. Dumitrescu, Une nouvelle station a ceramique peinte dans le Nord-Ouest de la
Moldavie, Dacia, 3-4, 1 933, p. 1 1 5- 1 49.
23 H. Schmidt, Cucuteni, Berlin, Leibzig, 1932, 14 şi urm.
24
A . N iţu, op. cit., 1 978-79, p. 1 3 1 .
2 5 Ibidem. Chetreşti apare la nr. 1 7, fig.2, incadrat in secvenţa finală Cucuteni A b, alături
3
26

de staţiunea de la Fedeleşeni din Depresiunea Prutului, trecută la nr. 25.
VI. Dumitrescu, Originea şi evoluţia culturii Cucuteni-Tripolie /, SCIV, XIV, 1963, 1, p. 69.
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C, între ceramica arsă oxidant şi reducător, ce a dus în primul rând la
preponderenţa elementelor specifice ceramicii pictate asupra celei
decorate cu motive adâncite2 7 • Informaţia va fi fsreluată de Ştefan Cucoş
şi raportată şi altor descoperiri din aceeaşi etapă 8 •
De asemenea, au fost publicate şi piesele descoperite prin
cercetările de teren realizate de noi în zona văii Racovei, între 1 9761 987, adesea împreună cu arhitect Ana Maria Zub sau cu profesoara de
istorie a Şcolii generale Bălteni, Iulia Marin29 • Ceramica găsită atunci a
fost datată Cucuteni A3 şi A-B30• Volumul apărut cu prilejul consemnării
a 75 de ani de la constituirea Muzeului Vasile Pârvan" din Bârlad
"
menţionează, între piesele de valoare ale colectiei, şi un vas de provizii
adus prin cercetări de salvare în această staţiune� 1 •
2.0. Şantierul arheologic Chetreşti-Capul Dealului. Alegerea
acestui obiectiv pentru realizarea unei săpături a fost justificată de
numărul mic al staţiunilor cercetate sistematic în Podişul Central
Moldovenesc, cu deosebire în zona de sud a acestuia, şi, cum am
menţionat deja, de interesul pentru ceramica Cucuteni, pictată şi de tip C.
2.1. Sistemul de săpătură practicat constă în secţiuni, în primul
sector paralele, extinse apoi în funcţie de posibilităţile din teren. Primele
trei au fost trasate la vest de drumul ce duce spre satul Chetreşti,
aproximativ tot paralel cu acesta. Între şanţurile 1 şi II s-au lăsat nesăpaţi
2,5 m, iar între II şi III, 2 m. Secţiunile au aceeaşi lăţime şi lungime
(1= 1 ,5 şi L=1 4,5+1 2 m) şi aceeaşi orientare, 30° nord-nord vest. Ele nu
sunt continui din cauza unui cimitir modem, ocolit în această zonă prin
întreruperea lor. A IV-a secţiune s-a practicat la circa 42 m vest de
primele trei (1= 1 ,5 ; L=22,5+2 m; casete de 8x2 şi 9x7 m). Totalul
suprafeţei săpate în cele două sectoare însumează 254 m2 (fig. 113).
2.2. Stratigrafia staţiunii, de la bază, pământul viu, spre suprafaţă,
pământul arabil, pentru sectoarele săpate cuprinde câteva niveluri cu
urme arheologice. Din punct de vedere pedologic s-a săpat până la stratul
27

A. N i tu, Continuitatea ceramicii pictate între culturile Cucuteni-Tripolie şi Gorodsk
Usatovo, CI, S. N , 1 977, p. 1 54.
28
Şt. Cucoş, Ceramica de <1tip C11 din aria culturii Cucuteni, ActaMN, IX-XI, 1 985,
p . 63, fig. 112.
29
Iulia Marin a organizat un "muzeu" în cadrul Şcolii Generale a comunei Bălteni,
jud. Vaslui.
30 R. Maxim-Alaiba, 1. Marin, op. cit., p. 226-229.
31 N. Amăutu, Valori ale patrimoniului naţional cultural. Muzeul
V. Pârvan " Bârlad,
Bârlad, 1 989, fig. 1 4/20.
..
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de loess, fără unne antropice, cu excepţia penetrărilor de sus. Cel mai
vechi strat cu unne de locuire are o culoare brună, cu o grosime de cel
puţin 20 cm (0,35-0,60 m), aparţine eneolitic l!lui şi este bogat în
materiale arheologice numai în zona locuinţelor. In partea superioară a
acestuia apare puţin inventar caracteristic Hallstatt-ului târziu sau Latene
ului timpuriu. De acestea am legat şi fragmentul de celt găsit aici prin
cercetări de suprafaţă32 • Ultimele descoperiri semnalate pe platou aparţin
unui cimitir modern, secolele XVII-XVIII, surprins încă din stratul
negru-măzăros arabil. Cimitirul a deranjat puternic locuirea eneolitică
situată pe dreapta drumului spre sat. Grosimea stratului vegetal nu depă
şeşte 0,20-0,25 m şi reprezintă o depunere nouă refăcută după distrugerea
lui şi a unei părţi din cel brun, prin lucrările de amenajare a drumului
sătesc. În profil, la suprafaţa stratului brun, se poate vedea linia
orizontală trasată de lama buldozerului ce a împins pământul în vederea
ridicării cotei drumului ce merge spre sat (fig. 2/I ).
2.3. Complexele arheologice descoperite în aşezarea specifică
civilizaţiei Cucuteni, însumează două locuinţe şi cinci gropi cu fonne
diferite, datate Cucuteni, subfaza A3 , cu excepţia gropii nr. 1 , datate
Cucuteni, subfaza A-B2 • Până în prezent nu au fost surprinse suprapuneri
stratigrafice. Resturile de la cele două locuinţe degaj ate sunt modeste.
2.3.1 . Locuinţa nr. 1, faza A (fig. 1 /3), a fost descoperită prin
săparea secţiunilor 1 şi Il. Din cauza distrugerii acesteia din vechime, mai
ales în partea de vest şi mai recent de cimitirul modern, nu se poate
realiza decât o descriere parţială. Dimensiunile păstrate ale locuinţei s-au
stabilit în funcţie de unnele materiale ce se întind pe o suprafaţă de
aproximativ 4,70 x 3,50 m, mai mică decât perimetrul iniţial. Construcţia,
surprinsă încă de la - 0,35 m, se adâncea până la 0,50-0,58 m. Aceasta nu
avea platfonnă amenajată special din lut şi bârne. Adâncimea mică a
podelei nu marca baza stratului de cultură specific aşezării Cucuteni A,
ce era uşor mai jos. Nu se pot delimita aglomerări ceramice mai mari, iar
bucăţile de chirpic sunt împrăştiate inegal pe toată suprafaţa. Cel mai
bine s-a conservat vatra, distrusă doar pe latura de nord (0=0,80-0,90 m;
h=3-4,5 cm). La suprafaţă are o culoare alb-cenuşie, iar spre sol, galben
cărămizie. În anexa 1 se dă inventarul complet al locuinţei nr. 1 : materiale
de construcţie ale casei sau vetrei, unelte şi ceramica cu diviziunile
clasice, secundară, uzuală şi ceramica principală, fină, pictată.
32

R. Maxim-Aiaiba, Obiecte de bronz din patrimoniul muzeului judeţean Vaslui,
ActaMM, V-VI, 1983-84,

p. 384,

nr. 4, fig. 113 .
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2.3.2.

Locuinţa nr. 2, faza A (fig. 1 /3 ; 2/1 ), este relativ bine
conservată. A fost surprinsă pe S IV, între M 6,20- 1 5, cum se vede din
profilul peretelui de sud-sud est (fig. 2/2). Aceasta s-a construit pe un
teren uşor în pantă, terasat în prealabil, astfel ca podeaua să fie
orizontală. Degajarea ei de pământ s-a realizat mai întâi prin curăţirea
dărâmăturilor de pereţi, între care şi sub care erau fragmente ceramice,
unelte şi alt inventar. Dimensiunile construcţiei erau de 9 x 7,5 m, cu
orientarea aproximativ nord-sud. Construcţia, surprinsă încă de la
- 0,35 m se adâncea până la 0,50 - 0,60 m. Bucăţile de chirpic de la
pereţi sunt împrăştiate pe toată suprafaţa, dar mai ales pe latura de est şi
spre mijlocul ei. Tot aici este şi cea mai mare aglomerare ceramică.
Grosimea chirp icului folosit la făţuirea peretelui avea 2-3 cm, nu l ipseau
nici fragmentele cu urme de pari de 7- 1 0 cm, de asemenea urmele unor
refaceri ale suprafeţei pereţilor. Resturile acestora marcau mai ales o
prăbuşire în interiorul perimetrului locuibil.
Platforma realizată din bârne acoperite cu o lutuială de 6-8 cm, cu
suprafaţa făţuită îngrij it, se întindea pe o porţiune mai mică decât restul
inventarului locuinţei. O parte din bârne erau despicate. Prin detaşarea ei în
cadrul podinei, după cum s-a arătat de dimensiuni mai mari, s-a ajuns la o
suprafaţă de numai 2,5 x 4,5 m. Adâncimea podelei locuinţei, circa 0,40 0,45 m, nu marca baza stratului de cultură al aşezării, ce era uşor mai adânc.
O situaţie similară a fost semnalată şi la Traian-Dealul Fântânilor, în
sistemul de construcţie al locuinţelor 1 şi 233 • În genere, nivelul podelei cu
platformă sau fără, se află uşor deasupra nivelului de călcare cucutenian,
situaţie întâlnită şi la Dumeşti-Între Pâraie, la Hăbăşeşti-Ho/m34 ş.a. Între
materialele de construcţie ale pereţilor locuinţei, apar bucăţi de lut amestecat
cu resturi de plante, cu câte o faţă plană (fig. 3/1 -2,6), altele cu urme
adâncite (fig. 3/5) şi colţuri (fig. 3/4; 4/9). Două bucăţi de chirpic au pe o
faţă caneluri (fig. 3/1 ; 4/6). Tot aici sunt documentate şi fragmente de
gardini (fig. 4/1 ,3). Resturile de materiale de construcţie sunt numeroase şi
în preajma locuinţei. Unele păstrează urme evidente de plante (fig. 3/3).
Aglomerări de cioburi se aflau spre laturile de sud sud-est şi est,
aşa cum indică panta platoului şi inventarul mai bogat de aici.
Concentrarea lor, cu deosebire a celor de mărimi mici şi mijlocii, lasă
33
34

H. Dumitrescu, V. Balan, A . Dăscălescu, I. Dragomir, C. Mateescu, Şantieru/ Traian,
SCIV, IV, 1 -2, 1 953, p. 50-5 1 .
VI. Dumitrescu, H. Dumitrescu, M . Petrescu-Dîmboviţa, N . Gostar, Hăbăşeşti,
monografie arheologică, Bucureşti, 1 954, p. 1 17 şi urm.
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impresia unei ordonări iniţiale a acestora pe nişte "poliţe", în apropierea
pereţilor din dreapta intrării şi din faţa acesteia. Î ntre aceste dărâmături s
a găsit şi singura statuetă, o reprezentare antropomorfă de mici dimen
siuni, modelată în canonul tradiţional fazei A a civilizaţiei Cucuteni (fig.
22/ 1), dar nedecorată. Î n partea de vest se aflau din vechime şi câteva
unelte de lut, piatră şi corn (fig. 6). Î ntre bucăţile de chirpic făţuit de la
pereţi au apărut şi primele fragmente de vatră, cu grosimi de până la 5 cm
şi cu suprafaţa albicioasă. Degajarea definitivă a locuinţei a surprins,
relativ în centru, câteva bucăţi in situ, dispuse la circa - 0,55 m faţă de
nivelul actual de călcare. Vatra a fost construită probabil direct pe sol. De
aceasta se pot lega şi două fragmente de gardini cărămizii, arse puternic,
în exterior chiar carbonizate, de culoare alburie, cu profil triunghiular,
rotunj it la unirea laturilor lungi (fig. 4/ l ,3). În partea de sud se găsesc alte
două aglomerări, prima cu fragmente de plăci semiperforate sau perforate
(fig. 5/1 -2) iar a doua cu părţi de la un vas-recipient scund (fig. 4/7).
Î n anexa II se dă inventarul complet, sistematizat conform
materialelor de construcţie provenite de la locuinţă şi vatră, uneltele şi
ceramica cu diviziunile clasice, secundară uzuală şi principală fină,
pictată, la care s-a adăugat cea de tip C. Î n final se prezintă plastica.
2.3.3. Gropile nr. 1, Cucuteni faza A-B şi 2, Cucuteni subfaza A3
(fig. 1 13), surprinse pe S I şi S III, cu deschideri oval-neregulate ( 1 =0,57
şi 1 m; h=0,63 şi 0,72 m), nu au pereţii arşi. Î n anexele III şi IV se dau
inventarele gropilor 1 şi 2.
2.3.4. Groapa nr. 3, Cucuteni subfaza A 3 (fig. 1 13 ; 2/1 ,3), s-a
profilat în peretele de vest al casetei trasate la sud de SIV. Iniţial, până la
- 1 ,05 m, de la nivelul actual de călcare, s-a conturat prima groapă. La
acest nivel s-a profilat o alta, ce se adâncea până la 1 ,65 m, din care s-a
săpat o porţiune cu contur în formă de unghi drept. Nu se exclude
posibilitatea ca aceasta să fi aparţinut unei construcţii gospodăreşti.
Inventarul arheologic recuperat a fost relativ numeros. Amintim un colţ
de construcţie de lut amestecat cu resturi vegetale (fig. 4/5) şi numeroase
fragmente ceramice. Î n anexa V se dă inventarul gropii nr. 3 .
2.3.5-6. Gropile nr. 4 ş i 5 , Cucuteni subfaza A3 (fig. 1 /3 ; 2/1 ,4),
au fost surprinse la sud de L2 • Prima, prin dimensiuni ( 1 =30, h=40 cm),
era probabil o groapă de par de la construcţia locuinţei, care, după
inventar este mai mare decât platforma din bârne acoperită cu lut. A doua
se profilează la 25 cm vest de cea precedentă. Are o formă neregulată şi a
fost adâncită până la 53 cm. Î n anexa VI se dă inventarul gropii nr. 5 .
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2.3.7-8. Separat au fost prezentate materialele ce s-au găsit pe
nivel, anexa VII, cât şi în cercetările de teren anterioare, efectuate de
arheologii de la muzeul vasluian, anexa VIII.
•

3-4. Inventarul complexelor descoperite prin cercetări arheologice
şi materialul aflat pe nivel sau provenit din periegheze a fost analizat în
patru grupe : materiale de construcţie (3 . 1 .), unelte şi ustensile (3 .2.),
ceramica (4 . 1 -4.) şi plastica (5.0.).
3.1. Materialele de construcţie a locuinţelor şi vetrelor, din care
s-au păstrat: bucăţi de chirpic, probabil de la pereţi, fie finisate pe ambele
părţi (fig. 3/ 1 ), fie numai pe una, pe cealaltă cu resturi vegetale (fig. 3/23,6); resturi de la marginile unor construcţii (fig. 3/4; 4/4-5,9); părţi din
ornamente parietale cu caneluri largi, arcuite (fig. 3/1 ; 4/6); plăci
semiperforate, apărute mai ales în apropiere de L2 (fig. 5/1 -2); rar s-au
descoperit plăci simple sau altele perforate complet (fig. 5/1 -3,5).
3.2. Uneltele şi ustensilele sunt puţine la număr, probabil şi din
cauza realizării aici doar a două campanii de câteva săptămâni : un topor
lucrat neglijent din mamă albă, uşor asimetric, cu tăiş ascuţit şi ceafa
dreaptă (fig. 6/3); râşniţe sparte, din gresie; un frecător (fig. 6/4-6,8); un
tub pentru suflat (fig. 6/7) şi două coarne de cerb dintre care unul tăiat la
un capăt (fig. 6/ 1 -2).
4.0. Ceramica va fi analizată diferenţiat. Pe de o parte, categoria
secundară uzuală, ce cuprinde specia ceramicii degresate cu resturi vege
tale - specia ceramicii cu resturi vegetale -, specia vaselor ce au în lut
nisip fin, deci de aspect prăfos - specia ceramicii cărămizii prăfoase -, şi a
celei cu degresanţi mai mari - specia ceramicii poroase -, specifice
fazelor Cucuteni A (4. 1 . 1 -3 .) şi A-B (4.3.). Pe de altă parte categoriile
ceramicii fine principale, pictate, cu specii specifice, stabilite în funcţie
de datele stratigrafice şi de criteriile stilistice ale fazelor Cucuteni A
(4.2.) şi A-B (4.3.), cu menţionarea grupelor. La acestea s-a adăugat
ceramica de tip C (4.4.).
4. 1 . Faza A. Categoria secundară a ceramicii (tab. 1 ).
4.1.1. Specia ceramicii cu resturi vegetale (fig. 4/2,7-8). În Precucu
teni I-111 această specie grosieră, cu pasta amestecată cu degresanţi organici,
apare într-un procent important. Ponderea acesteia în ultima fază devine tot
mai mică, dar nu dispare3 5 • O vom reîntâlni şi în Cucuteni A, ca o grupă
35

S. Marinescu-Bîlcu, Sur quelques probtemes du neolitique et du eneolitique a / 'est
des Carpates orientales, Dacia, XXXV, 199 1 , p. 14.
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distinctă, de obicei neglijată, arsă oxidant sau neuniform. La Chetreşti s-au
întregit un vas scund, probabil o tipsie (fig. 4/2), un vas-recipient cu gura
largă, poate patrulateră (fig. 4/7) şi un vas miniatura! (fig. 4/8).
4. 1 .2. Specia ceramicii paroase (tab. 1 ; 4, fig. 7-8). In Precucu
teni, Stoicani-Aldeni şi Cucuteni categoria secundară cea mai importantă
o constituie "ceramica poroasă cu speciile decorului în barbotină, cu
alveole sau protuberanţe"36• Ceramica poroasă este mai aspră la pipăit
datorită degresării ei cu nisip de granulaţie mai mare, pietricele, calcar
sfărâmat. Pe suprafaţa pereţilor se pot vedea cracluri, datorate pastei mai
puţin fine. Arderea neglijentă a dat acesteia o culoare neuniformă, roşie
cu nuanţe cenuşii, albicioase sau gălbui. Vasele au fost decorate cu
barbotină3 7, lustru, adâncituri, striuri, tortiţe, protuberanţe, mai rar brâie
simple sau alveolate, uneori s-au acoperit cu culoare albă şi/sau roşie.
Olarii cucutenieni au ales acest fel de pastă de obicei pentru
modelarea formelor mari, castroane, chiupuri ş.a., necesare gospodăriei.
Uneori degresantul din nisip mai fin apropie vasele de categoria cără
mizie prăfoasă, iar includerea în specia ceramicii poroase a depins mai
ales de formă şi ornament. Castroanele se pot ordona în două variante: cu
corp aproximativ semisferic (fig. 7/1 ,3,6; tab. 4/3a,b,d); cu corp relativ
tronconic, cu pereţii arcuiţi exterior (fig. 7/2,5; tab. 4/3c), decorate cu
barbotină simplă sau ordonată orizontal (fig. 7/4; tab. 4/2), sub buză cu
mici proeminenţe (fig. 7/ l -3,5-6; tab. 4/3), alveole (fig. 8/3-5; tab. 4/1 b)
şi pe corp prevăzute cu proeminenţe mari sau torţi (fig. 7/4,7; 8/6; tab.
4/1 a,2,4). Un singur exemplar are aplicat oblic, un brâu uşor vălurit (fig.
7/3 ; tab. 4/3a). Unele chiupuri au fost acoperite pe gât cu culoare albă
diluată sau roşie, la baza acestuia apar alveole circulare, mai rar alungite
iar pe corp barbotină (fig. 8/2,7- 1 0; tab. 4/l b-c).
4.1.3. Specia ceramicii cărămizii prăfoase (tab. 1 ;5; fig. 9-1 2) se
documentează prin fragmente de pahare, cupe, vase cu picior, castroane,
capace şi vase miniaturale. Paharele au de obicei o formă specifică pentru
ultima etapă a fazei A, gâtui înalt şi buza subţiată (fig. 9/1 ; tab. 5/1 b),
prevăzută uneori cu o uşoară şănţuire interioară. O formă scundă are aspectul
unei căniţe (fig. 9/5), un păhărel are gâtui profilat (fig. 9/2; tab. 5/la), de pe
A

36
37

A. Niţu, op. cit. , 1 978-79, p. 132.

Î n cultura Gumelnita apar forme acoperite cu barbotină neordonată şi cu barbotină
dispusă geometric în vârci oblice pe gâtui şi corpul chiupurilor, oalelor şi al
cratitelor în faza A, precum la Măriuţa (A2c) cf. M. Şimon, Importurile Stoicani
Aldeni din aşezarea gumelniţeană de la Măriuţa,jud. Că/ăraşi, Cultură şi civilizaţie
la Dunărea de Jos, XIII-XIV, p. 33, nota 2 1 .
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altul miniatura] culoarea s-a şters (fig. 1 2/7; tab. 5/1 c). U n singur ciob provine
de la gâtui unei cupe (fig. 9/3; tab. 5/2), iar altul de la un vas cu picior (fig.
9/4). Castroanele pot fi incluse în câteva variante: cu corp aproximativ
semisferic (fig. 1 011-4; tab. 5/7a-c,6c; 1 115,7, 1 1 ; tab. 5/5a,6a-b; 12/1-2; tab.
5/4a, 7d); cu gâtui drept şi îngroşat (fig. 1 0/5; tab. 5/8); relativ tronconice, cu
marginea evazată, gât şi umăr marcat, fapt ce le dă adâncime (fig. 9/6-8; tab.
5/3a,4b; 1 116,8; tab. 5/5b-c), uneori au şi proeminenţe circulare (fig. 1 2/5; tab.
5/3b) sau torţi (fig. 1 2/3; tab. 5/3c).
Trei fragmente au forme de boluri, două acoperite cu culoare ro
şie, pe unul s-a trasat şi o bandă neagră-ciocolatie (fig. 1 2/4,6; tab. 51 1 Ob
c). Alte două fragmente provin probabil tot de la acest tip de vase (fig.
22/7; tab. 5/ 1 0a). Un capac a fost acoperit în întregime cu vopsea roşie
(fig. 1 112; tab. 5/1 1 ). Două vase miniaturale au forme semisferice, cu
marginea dreaptă sau evazată, şănţuită la bază (fig. 1 1 19, 1 O; tab. 5/9a-b).
Pe multe forme s-a conservat culoarea roşie, în interior şi exterior,
obţinută prin baie de culoare (fig. 1 2/2,4-6; tab. 5/7d, 1 Oa-b); interior sau
exterior numai pe un registru situat sub buză (fig. 1 2/ 1 ). Vasele au uneori
spre bază forma unui picior scurt, marcat de o şănţuire. Fundurile sunt de
obicei drepte (fig. 1 11 1 ,4, 1 2). Un ciob din pastă fină, cărămizie avea un
omamentat din linii incizate vertical (fig. 1 1/3).
Vasele aveau diferite funcţionalităţi gospodăreşti.
Tab. I.
Faza A. Chetreşti-Capul Dealului.
structura caleffortel secun dare a ceramtcu
DECOR
SPECIA CERAMICII
FORME
CU RESTURI VEGETALE
fig. 4/2)
Tipsii
fig. 417)
Vase-recipient
fig. 4/8)
Căpăcele
SPECIA CERAMICII POROASE
Castroane corp
fig. 711 ,6; tab. 4/3b,d)
�emisferic
Pât drept
fig. 7/2,5; 4/3c)
1 fig. 7/4; tab. 4/2)
Barbotină
fig. 7/1-3,5-6; 4/3
Proeminente
fig. 7/4,7; 8/6; tab. 4/l a,2,4)
Proeminenţe, torţi
fig. 7/3· tab. 4/3a)
Alveole
fig. 8/3-5; tab. 4/1 bJ
Brâu
�hiupuri-alveole fig. 8/2,7- 10; tab. 4/lb-c) barbotină
Gât vopsit cu
alb/roşu
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SPECIA CERAMICII CĂRĂMIZII
PRĂFOASE
fig. 911 ; tab. 5/ 1 b; cp. 0,3 1)

fig. 9/5)
fig. 9/2; tab. 5/1 a; cp. 0,06 1)
fig. 9/3 · tab. 5/2)
Iru pe
!Vase cu picior
fig. 9/4)
�astroane, corp
fig. 1 0/1 -4; tab. 5/7a-c,6c; cp. 1 ,4-0,3 şi 0,5�prox. Semisferic
0,9; fig. 1 115,7, 1 1 ; tab. 5/5a,6a-b; cp. 0,3-0,40,2 1; fig. 1 2/1 -2; cp. 0,3-1 1; tab. 5/4a,7d )
arginea evazată,
fig. 9/6-7; tab. 5/3a,4b; cp. 0,25-0,04; fig.
!umăr marcat
1 1 /6,8; tab. 5/5b-c; cp. 2,7-3,8 1)
fig. 1 2/3; tab. 5/3b· cp. 3 1· 1 2/5)
oartă
fig. 1 2/5; tab. 5/3c)
Proeminenţe
irculare
IGâtul drept, îngroşat fig. 1 0/5; tab. 5/8; cp. 1 ,08 1)
fig. 1 2/4,6; cp. 2-4,1 1; fig. 22/7; tab. 511 O a-c) Vopsit cu roşu
IBoluri
fig. 1 1 /2· tab. 5/7d· co. 0,3 !)
Voosit cu ros
Ira pace
�ase miniaturale fig. 1 2/7; 5/1 c; cp. 0,03 1)
fig. 1 1/9, 1 0; tab. 5/9a-b; cp. 0,04-0,026 1)
Semisferic

IGât profilat

!M
�

4.2. Faza A. Categoriile ceramicii pictate (tab. 2; 6-7; fig. 1 3- 1 8).
Foarte rar ceramica s-a pictat cu două culori, negru pe fond roşu, bicrom.
Specific complexelor ceramice din aşezarea Cucuteni, faza A, sunt vasele
pictate tricrom, cu benzi albe înguste, de obicei cruţate negativ din fondul
alb, dar şi pozitive, pictate direct pe fondul roşu-brun al vasului, de circa
3-6 (8) mm, mărginite nu numai cu negru, de obicei şi cu brun,
interspaţiul roşu liniar sau întins.
Î n cadrul ceramicii pictate apar cele mai numeroase forme,
pahare, cupe, cratere, castroane, boluri, capace, vase cu gât înalt şi corp
bombat şi vase miniaturale.
Paharele au fie profilul uşor arcuit, corp alungit, cu un diametru
apropiat de al buzei uşor evazate (fig. 1 3/1 ; 1 5/3 ; 1 6/4; tab. 6/1 a-c), fie
gâtui cilindric, cu diametru) mai mic în raport cu corpul (fig. 1 3/3 ; 1 5/5;
tab. 6/2a,c). Un singur exemplar s-a pictat exterior cu spirale negre
ciocolatii pe fond roşu, în cadrul speciei cu decor liniar bicrom. Interiorul
are pe primul registru culoare albă, pe al doilea roşie (fig. 1 6/4; tab 6/1 b).
Tot singular, până în prezent, este şi decorul unui pahar (fig. 1 3/ 1 ;
tab. 6/ l a), pictat cu benzi albe, pentru a compune probabil u n motiv din
cercuri cu tangente, de lăţimi medii de 1 0- 1 2 mm, mai mari în raport cu
lăţimea benzilor libere de pe restul ceramicii, de ca 3-8 mm. Pe acest
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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pahar roşu! are rol bifuncţional, întâi de a dubla liniile negre, apoi de a
acoperi interspaţiul sub fonna unei tuşe.
De regulă s-au pictat motive realizate din benzi albe, înguste şi
foarte înguste, de circa 3-6 mm. Un pahar conservat mai bine are decorul
ordonat în trei registre. Motivele au fost realizate din benzi albe,
mărginite cu negru. Decorul gâtului este fonnat din volute cu tangente, al
corpului din două spirale libere consecutive, dispuse după axa de
separaţie simetric şi spre bază, din ove deschise. lnterspaţiul s-a acoperit
cu roşu liniar sau întins, aplicat pe fondul alb al vasului (fig. 1 3/3 ; tab.
6/2a). Decorul se aseamănă cu al unui pahar din care s-a păstrat doar o
parte (fig. 1 3/5) . Altul s-a pictat tricrom, pe fond roşu, exterior cu spirale
albe pozitive, interior sub buză cu două ove (fig. 1 5/3; tab. 6/l c). Pe un
exemplar pictura tricromă fonnează tot motivul spiralei din benzi albe
negative mărginite cu negru, în registre nediferenţiate, interspaţiu roşu
liniar (fig. 1 5/5 ; tab. 6/2c). Un fragment de gât, uşor invazat, are decorul
repartizat în două registre, separate de aceeaşi bandă albă mărginită cu
negru, ce fonnează motivele, pe gât două spirale în S consecutive, pe
corp tot spirale. Î n interspaţiu apare o reţea din linii roşii pe fond brun, în
interiorul vasului s-a pictat o altă reţea din linii roşii late, pe fond alb (fig.
1 8/4; tab. 6/2b ).
Pot fi considerate cratere două fragmente de la vase mai mari, cu
gâtui evazat. Decorul tricrom al primului este fonnat din spirale realizate din
benzi albe negative, mărginite cu negru şi roşu, interspaţiul acoperit cu linii
subţiri roşii (fig. 1 3/2). Al doilea avea un decor cu volute albe negative,
conturate prin linii late negre, interspaţiul roşu liniar (fig. 1 8/6; tab. 7/1 ).
Menţionăm şi un bol pictat bicrom pe fond alb, cu benzi ce
formează probabil romburi albe negative mărginite cu negru, interspaţiul
acoperit cu linii negre, dispuse în reţea, în centru cu negru întins
(fig. 1 8/ 1 ). Confonn tipologiei speciilor ceramicii pe fond alb, vasul face
parte din categoria "ceramicii tricrome cu interspaţiul de culoare neagră"
specifice subfazei A3 din depresiunea Prutului, care anticipează, cum
afirma Anton Niţu, "procedeul tratării interspaţiului cu negru întins al
grupei a"38.
Castroanele sau străchinile au fonne emisferice (fig. 1 4/2; tab.
6/4b), cu pereţii arcuiţi spre exterior (fig. 1 4/3-5; tab. 6/3a-b,6b), cu buza
mai mult sau mai puţin evazată şi umărul mai mult sau mai puţin
accentuat. Un exemplar, de dimensiuni mici, are interior un decor din ove
38

A. Niţu, op. cit., p. 1 3 1 .
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albe, mărginite cu negru, ce închid câte o buclă neagră, interspaţiul roşu
întins, iar exterior un decor probabil bicrom, compus din două ove şi din
linii unghiulare (fig. 1 4/2; tab. 6/4b). Pictura s-a conservat mai bine pe trei
exemplare specifice variantei cu marginea evazată, gât şi umăr marcat,
între care două mai scunde şi unul mai înalt (fig. 1 4/3-5). Un castron scund
a fost pictat interior tricrom cu motive din benzi albe dispuse cordiform şi
în unghi, mărginite cu negru, interspaţiu roşu întins (fig. 14/3; tab. 6/3a).
Altul, prevăzut cu tortiţe pe umăr, a păstrat interior un motiv din benzi albe
mărginite cu linii negre late, ordonate în unghiuri. Exterior a avut probabil
un decor bicrom compozit, format din ove cu tangente, interspaţiul roşu
întins (fig. 14/4; tab. 6/3b). Î nălţimea mai mare a pereţilor unui castron a
permis dispunerea decorului din benzi acoperite cu alb etalat, mărginite cu
negru pe fond roşu, în registre orizontale. Motivul cordiform pictat tricrom
are în decorul exterior centrul marcat cu alb, iar în cel interior cu brun.
Spre bază s-au realizat exterior spirale şi interior benzi concentrice albe şi
roşii, interspaţiul roşu întins (fig. 1 4/5; tab. 6/6b).
Un capac păstrat parţial avea pictura relativ ştearsă, totuşi se
poate urmări decorul din ove deschise spre buză (fig. 1 7/2; tab. 6/5b). Alt
capac cu corpul mai înalt (fig. 1 7/3 ; tab. 6/5a) şi decorul în parte şters,
constituie o formă ce poate fi caracteristică şi fazei Cucuteni A-B.
Vasele cu gât înalt şi corp bombat aparţin categoriei ceramicii
pictate tricrom, uneori şi tetracrom pe fond alb, mai rar brun (fig. 1 5/ 1 2,4,6; tab. 7/2a-b). P e u n exemplar cu gâtui cu diametru! mic, motivele
cordiforme au fost realizate din benzi alb pozitive, mărginite cu negru,
interspaţiul roşu întins, fond brun (fig. 1 5/ 1 ). Un vas are pe corp, într-un
registru limitat spre gât de o bandă albă mărginită cu negru, motivul
spiralei cu volute cu multe spire (fig. 1 5/2). De obicei, formele cu gâtui
înalt şi umărul marcat printr-o şănţuire, au fost pictate cu motive
cordiforme rezervate din fondul alb, conturate cu negru, interspaţiul roşu
liniar, în interior întins, pe corp spirale (fig. 1 3/4).
Două forme apropiate, deosebit de îngrij it pictate, au decorul
realizat prin procedee picturale legate de inversarea fondului, brun sau
alb3 9 • Fineţea execuţiei permite valorizarea lor la nivel maxim. Primul,
pictat tetracrom, are motivele realizate din benzi albe pozitive, foarte
înguste, mărginite cu negru, interspaţiul roşu liniar pe fond brun. Decorul
compozit al vasului este format din trei ove duble, separate la bază de
ove simple. Pe corp apar şiruri de câte patru spirale, conjugate cu volute,
39
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dispuse consecutiv sau agăţate (fig. 1 5/4; tab. 7/2a). Al doilea exemplar
pictat tricrom, are decorul realizat din benzi albe negative, mărginite cu
negru, interspaţiul roşu liniar. Pe registrul gâtului s-a realizat un decor
sintetic, compus în partea superioară din benzi albe mărginite cu negru,
dispuse orizontal sau în arc, limitate de benzi oblice şi spre registrul
corpului de arcuri deschise de data aceasta spre umărul vasului, pentru a
încadra un disc - posibil d iscul lunii pline. Corpul a fost ornamentat cu
două şiruri de câte patru spirale. Interspaţiul s-a trasat foarte fin, cu roşu
l iniar. O linie fină roşie mărgineşte contururile motivelor. Doar o lin ie mai
lată neagră face trecerea spre ultimul registru acoperit cu culoare roşie (fig.
1 5/6; tab. 7/2b). De remarcat pentru ultimele două exemplare alăturarea de
duetul spiralelor duble a uneia simple, fără a fi legată organic de aceasta
(fig. 1 5/4,6), cum s-a realizat ades la Dumeşti-Între Pâraie.
Un mic suport are ambele deschideri tronconice pictate ca registre
separate, limitate de o bandă albă, mărginită cu negru. Motivele decorati
ve realizate negativ cu aceeaşi bandă albă, mărginită cu o linie lată
neagră, descriu pe registrul superior în bicromie ghirlande şi pe cel
inferior, în tricromie liniară, motive cordiforme trasate pe alb cu l in i i late
negre, marcate alternant şi de una subţire roşie (fig. 1 8/2; tab. 7/4). Un alt
exemplar, probabil apropiat ca formă, are pe marginea superioară ove
concentrice, interspaţiu roşu liniar (fig. 1 4/ 1 ; tab. 7/5a).
De remarcat şi suportul terminat în partea superioară în formă de
taler, cu p ic ior înalt, prevăzut cu două perforări circulare, decorat
conform speciei cu decor bicrom l iniar, cu l inii negre-ciocolatii pe fondul
roşu-brun închis al vasului. Pe marg inile libere ale talerului, ovele sunt
d ispuse oblic şi asimetric. Piciorul, împărţit în două registre orizontale,
limitate de l inii late negre, are în primul ove duble, dispuse în oglindă,
uşor oblice, iar în al doilea un şir de spirale agăţate (fig. 1 61 1 ; tab. 7 /5b ).
Aceleaşi elemente de decor apar şi în interiorul vasului unui alt suport,
dar altfel sti lizate, două ove opuse, trasate din câte trei linii negre subţiri,
pentru a rezerva benzi roşii. Liniile negre însă se multiplică paralel cu
ovele, astfel, cele trei linii se intersectează cu cele similare ovei opuse
(fig. 1 6/6).
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Tab.2.
Chetreşti-Capul Dealului, faza A. Categoriile ceramicii pictate

FORME PROCEDEU
VARIspecia
ANTE

ASPECTUL
FORMATIV
pictura exterioară
modul aplicării
regulilor tratării
culorilor în aspectele
decodecorului
rativă
! .Pahare bicromien fond roşu (fig. 1 6/4; �pirale negre-ciocolatii
profil arcuit �gru/ roşu �b. 6/l b)
2.profil
arcuit

�.gât cilin�ric, corp
�feroidal
4. "
5. "

�· gât
evazat
7.

Boluri

8. Cratere
9.

10.
�astroane

DECORATIV
Pictura

interioară

1 registru�uloare albă, 2
oşie

Fond alb, benzi nega-cercuri cu tangente?,
benzi albe negative lăţimi
ive mărginite cu
10-12 mm
:negru, interspaţiul
oşu (fig. 13/1 ; tab.
�/l a; cp. 0,45 1)
ricrom 3 lfond alb, benzi albe ne- �ât, volute cu tangente;
orp 2 spirale libere,
egistre �ative, mărginite ne[gru/brun, intersp. roşu �imetrice şi ove
întins/liniar (fig. 1 3/3;
tab. 6/2a; cp. 0,35 1)
ricrom 3 �ond alb, decorul se �pira le
egistre �eamănă cu cel
precedent (fig. 1 3/5)
etracrom lfond roşu, benzi albe pe corp spirale
Registrul gâtupozitive, mărginite cu
ui ove
negru, intersp.roşu
mtins (fig. 1 5/3; tab.
6/1c)
ricrom ond alb benzi albe pe gât şi corp spirale, prinegative, interspaţiu mele secţionate de limita
oşu liniar (fig. 1 5/5; buzei
ab. 6/2c)
bicrom Fond alb, interspaţiul benzi albe negative
cu linii negre în reţea mărginite cu negru
fig. 1 8/1)
ricrom Fond alb, interspaţiu spirale albe negative,
gât evazat oşu liniar (fig. 1 3/2) mărg. cu negru/roşu
ricrom fond alb, linii negre,
şi volut<
intersp. roşu liniar
fig. 1 8/6; tab. 711)
bi şi
Fond alb, resp.roşu, �ouă ove şi linii unghiu- Ove albe,interricrom ove albe/ negru, închid Iare
�p. Roşu întins
buclă neagră (fig.
412; tab. 6/4b; cp.
, 1 3 1)
ricrom

r··

�:
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ricrom

�ond alb, benzi albe �otiv cordiform separat �enzi albe un�egative, intersp. roşu �e unghiuri
� iulare/ negru
ntins (fig. 1 4/3; tab.
�/3a; cp. 2,3 1)
!12. toartă "i şi
lfond alb, benzi albe interior bicromie, benzi becor
pe umăr
ricrom regative/negru intersp.prdonate în unghiuri
compozit, oveoşu întins (fig. 14/4;
unghiuri
tab. 6/3b; cp. 2 1)
13. adânc ricrom fond roşu, benzi albe, motive cordiforme albe,
bicromie, 1
2 registre
mărginite cu negru spirale, intersp roşu întins enzi concentr.
fig. 1 4/5; tab. 6/6b;
Albe/roşii
cp. 5 1)
1 4. Capace �icrom Fond alb, pictura
ştearsă, decor cu ove!
fiJ!;. 1 7/2• tab. 6/5b)
fond alb (fig. 1 7/3; cp.
15. înalt �tears
0,75 1)
Cordif. Alb/ne
16. Vase cu ricrom ond alb (fig. 1 314) cordiforme albe
"'onturate cu negru,
gru, intersp.
�ât înalt
oşu întins
"ntersp. roşu liniar
etracrom fond brun, pe corp cordiforme albe poziti1 7. "
egistre (fig. 1 511)
ve/negru, intersp.roşu întins
motivul spiralei cu
ricrom ond alb, registre
18. "
imitate de banda albă �olutele cu multe spire
�ărginită cu negru
fig. 1 5/2)
etracrom Fond brun, benzi albe �ât-motive cordiforme;
19. "
pozitive, mărginite cu lcorp-spirale, volute
negru, interspaţiu roşu onjugate
iniar (fig. 1 5/4; tab.
7/2a)
dom •Intoti<, anp 2
ricrom Fond alb, benzi olbe
20. "
pegative, mărginite cu iruri de patru spirale
regru, o linie fină roşie ibere cu volute
onjugate
�ărgineşte decorul,
interspaţiu roşu liniar
ltjn (fig. 1 5/6; tab. 7/2b;
icP 2,6 1)
etracrom Fond brun, două
� 1 . gâtui
�ât 2 spirale consecutive, nterior are altă
!retea-linii
. egistre, separate de pe corp altele,
mait,
oşii, late, pe
intersp.reţea-linii
roşii
alb/negru
(fig.
banda
invazat
�lb
1 8/4; tab. 6/2b)
ricrom ond alb, ove albe,
22.
�tersp. Benzi late roşii
Suporturi
fig. 14/1; tab. 7/Sa)

�ază

1

1l
1

r

r

f

i
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�hirlandă în bicromie,
23. tronco- bicrom, -�'ond alb, bandă
ricrom albă/linie lată neagră, ordiforme în tricromie
nic
�ltemant cu o linie
oşie (fig . 1 8/2; tab.
�/4)
?4. taler cu �icrom �egru pe roşu, linii taler-ove asimetrice,
lnegre-ciocolatii pe picior 2 registre, unul cu
picior, cu 2
�ve oblice, altul cu
lrondul roşu-brun,
perf.
intersp.roşu întins (fig. �pîraie agăţate
!circulare
1611; tab. 7/5b)
�ve opuse, formate din
�5. taler bicrom negru pe roşu,
interspaţiu roşu întins rei linii negre subţiri
fig. 16/6)
�6. picior etracrom Fond brun, benzi albe �pîraie, interspaţiu roşu
perforat
mărginite cu negru mtins
fig. 1 6/2)
etracrom Fond brun, benzi albe �olute cu centrul mărit,
�7. taler
pozitive, mărg.cu
interspaţiul roşu întins
negru (fig. 1 6/3;tab .
.7/J)
�8. picior ricrom ond alb, benzi albe � ove, spirale, intersp.
Jvas
!negative, mărginite cu oşu liniar-reţea
lnegru (fig. 1 617)
�9. suport ricrom �egru pe alb,
�pîrala-benzi albe negainterspaţiul brun întins ive, pe marg. negru
fig. 1 7/4; tab. 7/6)
�0. picior ricrom Fond alb, benzi albe, �pîraie
�ărginite cu negru,
intersp. roşu liniar
fig. 1 8/5 . tab. 7/7)
� 1 . suport lbicrom lfond alb,benzi
probabil benzi ce formau
nalt,
�lbe/negru, altemau cuove circumscrise
IPerforat
linii roşii, intersp. linii
osii (fi g . 8/3;tab. 7/8).
�2. Vase lbicrom �icrom , brun/alb,
�ve
lmînîatu!Pictura ştearsă (fig.
ale
1 7/1; tab. 6/4a; cp.
0,03 l)
Pe un taler apar volute realizate din benzi albe pozitive, mărginite
cu negru, interspaţiul roşu. Baza nepictată a talerului nu a mai fost
finisată (fig. 1 6/3 ; tab. 7/3). Aceleaşi procedee decorative s-au aplicat şi
pe un picior perforat, pictat cu spirale (fig. 1 6/2). Î n schimb un alt picior
de suport, împărţit în registre orizontale, a fost acoperit cu benzi albe
negative, mărginite cu negru, pe fond alb. Pe registrul superior sunt ove
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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cu tangente, pe cel inferior spirale, interspaţiul roşu liniar şi în reţea (fig.
1 6/7), ca pe un alt picior (fig. 1 8/5 ; tab. 7/7). Probabil tot ca suport poate
fi interpretat un vas cu decorul mai şters. Mai bine s-a conservat spirala
de pe corp trasată cu benzi albe negative, mărginite cu negru, interspaţiul
brun întins sau alb (fig. 1 7/4: tab. 7/6). Decorul unui suport înalt, per
forat, a fost pictat cu roşu-brun pe fond alb. Motivul era format probabil
d in benzi albe, mărginite cu roşu-brun, ce altemau cu benzi marcate de o
l inie mediană roşie, interspaţiu roşu liniar (fig. 1 8/3 ; tab. 7/8).
Vasele miniaturale cu corpul semisferic au pictura ştearsă (fig.
1 7/ 1 ; tab. 6/4a). Un perete de la un vas de mari dimensiuni a fost
acoperit cu benzi late albe, mărginite cu negru, între ele sunt alte benzi
late roşii (fig. 1 6/5) .
•

Analiza ceramicii de la Chetreşti-Capul Dealului s-a realizat în
funcţie de criteriile de clasificare bazate pe sistemul de periodizare
publicat de Vladimir Dumitrescu40, Anton Niţu şi Mircea Petrescu
Dîmboviţa41 . Acestea au urmărit o actualizare a metodei de clasificare şi
periodizare iniţiată de Hubert Schmidt în 1 932, în funcţie de "regulile
logicii şi taxonomiei ", reguli ce au permis formularea teoretică a
criteriilor de clasificare a complexelor ceramice "repartizate în etapele lor
.
.
.
orgamce ŞI art1cu 1ate"42 .
Categoriile ceramicii principale de la Chetreşti-Capul Dealului se
caracterizează prin câteva procedee decorative. Pe de o parte puţine
exemplare pictate bicrom cu negru pe roşu-brun, definite în analizele
stilistice anterioare conform speciei cu decor bicrom l iniar43 , între care
castroane sau boluri (fig. 1 6/4; 1 8/ 1 ), suporturi sau vase cu suport (fig.
1 6/1 ,6; 1 8/3) şi vase miniaturale (fig. 1 7/ 1 ). Unele castroane s-au pictat
bicrom doar exterior (fig. 1 4/2,4), iar un suport are bicromie pe registrul
superior (fig. 1 8/2). Pe de altă parte ceramica pictată tricrom decorată
frecvent cu motive din benzi albe negative, înguste, rezervate din fondul
alb, mărginite cu negru, ades dublat de roşul ce acoperă şi interspaţiul,

VI. Dumitrescu, op. cit., SCIV, XIV-XV,1 şi 2, p. 5 1-78 şi p. 285-308. Vezi şi Origine
el evo/ution de la civi/isation de Cucuteni-Tripolie, Archaeologia, Varsovie, 1 963,
XIV, p. l-40.
41 M. Petrescu-Dîmboviţa et a/ii, Truşeşti. Monografie arheologică, Ed. Academiei
Române, Complexul Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi, Bucureşti - laşi, 1999, p. 550
şi urm.
42 A. Niţu, op. cit., p. 93.
43 Ibidem, 1980, p. 1 73, fig. 1 0/1.

40
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liniar sau întins (fig. 1 3 ; 1 4/ 1 -4; 1 5/2,5-6; 1 6/5,7; 1 7/2-4; 1 8/ 1 -2,5-6).
Urmează pictura tetracromă cu motive din benzi albe pozitive, conturate
cu negru şi interspaţiul acoperit cu culoare roşie liniară sau întinsă,
aplicate pe fondul natural brun-roşu (fig. 1 4/5 ; 1 5/ 1 ,3-4; 1 6/2-3; 1 8/4).
Pictura tricromă sau tetracromă se caracterizează şi prin funcţia
pe care o are roşu!, întâi cu rol de contur al benzilor acoperite cu culoare
albă etalată, dublând negrul, procedeu întâlnit şi în alte aşezări din
Podişul Central Moldovenesc, la Dumeşti-Între Pâraie, Deleşti-Cetăţuia
ş.a. De regulă cu roşu s-a pictat interspaţiul, liniar sau întins ca o tuşă.
Aceste caracteristici, pe de o parte folosirea în continuare a fondului
alb, pe de altă parte pictura cu alb pozitiv pe fondul roşu sau natural al vasului,
au permis o încadrare stilistică a cerarnicii de la Chetreşti-Capul Dealului în
prima parte a subfazei Cucuteni A3b=�. Ceramica subfazei A3b comportă o
evoluţie stilistică definită prin complexe cerarnice specifice pentru ultimele
secvenţe ale fazei A, decorate cu benzi alb pozitive, înguste sau foarte înguste.
Descoperirile de la Gura Văi tt , Izvoare lh45 , Iaşi-Splaiul Bahluz46, Săcăreşti
Dealul Tinosuf7, Darabani 1, Kadievţi-Burakovka şi Bavki48, mai recent şi de
la Dumeşti-Între Pâraie, au relevat însă un paralelism dar şi o succesiune a
lor, în cadrul ultimelor secvenţe specifice fazei A a civilizaţiei Cucuteni.
4.3. Specia ceramicii nepictate şi pictate, faza A-B (tab. 3; 8; fig.
1 9-2 1 ). O parte a ceramicii aparţine speciei fine, nepictate, precum
castronaşul cu pereţii subţiri, apărut împreună cu fragmente pictate în
stilul grupelor Cucuteni A-B2 (fig. 1 9/6; tab. 8/3a). Altele provin de la
pahare (fig. 1 9/5 ; tab. 811 ), castroane semisferice (fig. 1 9/4,7; tab. 8/3b,
4) şi capace înalte (fig. 1 9/ 1 -3,8; tab. 8/2, 5), acoperite parţial sau în
întregime cu un strat de angobă roşie. Descoperirea acestora în preajma
ceramicii pictate din faza A-B presupune o datare similară.
Grupa 9 (tab. 3; fig. 20/1 -2,4-5,7) . La Chetreşti-Capul Dealului
predomină formele mici şi mijlocii, pahare, cupe, vase cu picior,
castroane, suporturi. Modelul picturii tricrome pe fond alb din faza A a
constituit sursa procedeului formativ al grupei 9, caracterizată prin
pictură cu trei culori în două variante, 9 1 -9 1 a, cu negru sau roşu pe alb,

Niţu, C. Buzdugan, C. Eminovici, Descoperirile arheologice de la Gura Văii
(municipiul Gh. Gheorghiu-Dej), Carpica, IV, p. 57 şi unn., fig. 14/4,6.
45 R. Vulpe, op. cit., 1 957, p. 29 şi urm., fig. 1 6/4.
46 C. Martiniuc, V. Chirica, A. Niţu, Poziţia geomorfologică şi cultural-cronologică a
aşezării Cucuteni A de la laşi-Splaiul Bahlui, SCJVA, 28, 1977, 2, 1 8, p. 192-193.
47 A. Niţu, op. cit. , 1978-79, p. 1 3 1 , fig. 1011-2.
48 T. S. Passek, La ceramique Tripolienne. Moscou-Leningrad, 1935, p. 1 0 1 .
44 A.
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sau pentru 9z-9za, cu alb pe negru sau roşu49 • Cel mai des ornamentul s-a
aplicat pe fondul alb-cărămiziu, obţinut prin acoperirea suprafeţei vasului
cu un strat subţire. Pe acest fond alb decorul s-a pictat cu linii negre,
egale ca lăţime50 , paralele, ordonate orizontal, în labirint sau în spirală51 •
Acest decor specific subgrupei 9 1 , definit prin pictura bicromă cu negru
pe fond alb, se întâlneşte şi la Chetreşti-Capul Dealului pe cupe şi pahare
de diferite dimensiuni (fig. 20/ 1 -5, 7). Corpul bombat al unui pahar s-a
acoperit cu benzi liniare negre unite în ghirlandă, pe fond alb (fig. 20/1 ),
ca pe vasul de la Drăguşeni-Jzvor52 . Volutele înfăşurate în culbec (fig.
3
20/2,4,7), au analogi i şi pe ceramica de la la Huşi5 , Cucuteni-Dâmbul
Morii, Corlăteni sau Traian-Dealul Fântânilor54 • Formele decorative 9 1
se găsesc în Podişul Central Moldovenesc la Negreşti-În Ţigănime 55, iar
romburile imbricate apar pe ceramica de la Huşi-Centrul Oraşului.
Grupa 1 (tab. 3; 9; fig. 20/6, 1 0; 2 1 ; tab. 911 -3,4b). Acestui stil
decorativ îi pot aparţine motivele pictate pe capace cu corpul relativ cilindric
şi marginea evazată. Deşi pictura este mai ştearsă, se pot urmări elementele
decorului. Cele mai frecvente sunt motivele în X pictate cu negru ciocolatiu
peste o bandă lată roşie, pe fond alb. Un pahar cu gâtui înalt, o formă ce se
continuă din ultimele secvenţe cronologice ale fazei Cucuteni A, are un decor
b, realizat din şiruri de zigzaguri duble sau X-uri, ce formează romburi,
trasate peste benzi roşii orizontale, interspaţiul alb. Pe mijloc decorul este
separat de trei linii roşii, două unite. Interior paharul a fost acoperit pe registrul
superior cu aceleaşi linii roşii şi negre, dar dispuse oblic (fig. 2 111 ; tab. 9/1 ) .
Motivul se repetă pe capace (fig. 2113-5; tab. 9/2-3,4b), iar cel din interiorul
paharului la exteriorul altor forme similare (fig. 20/6,1 0). Un capac s-a
ornamentat pe gât cu spirale conjugate, pictate cu negru pe fond alb (fig. 2 114;
49 A. Niţu, op. cit. ,

1984, p. 30.
S-au parnlelizat cu tipul 3, variantele a,c,e,f de la Traian-Dealul Fântânilor, c[ A. Laszl6, Cercetări arheologice în aşezarea Cucuteni A -B de la Huşi, ArhMo/d, IV, 1966, p. 1 O, nota 1 1.
51 A. Lăszl6, op. cit. , 1966, p. 10, 1 2, fig. 4.
52 A. Crîşmaru, Contribuţii la o monografie arheo/ogică, Botoşani, 1 977, fig. 73/3.
53 A. Niţu, V.V. Bazarciuc, op. cit., p. 20, fig. 2/l; 5/4.
54 H. Schmidt, op. cit., p. 3 1-33, pl. 14/1-2; 15/8-10; 16/1; VI. Dumitrescu, La station prehisto

so

ss

rique de Traian (dep de Neamţ, Moldavie): fouilles des annees 1936, 1938 et 1940, Dacia,
IX-X, 1945, p. 52-53, pl. III/1-7; I. Nestor et a/ii, Săpături/e de pe şantierol Valea Jijiei
(1aşi-Botoşani-Dorohoi) în anul 1950, SCJV, li, 1, 1951, p. 71, fig. 18, 20; M. Petrescu
Dimbovita, Nouve//es foui//es arheo/ogiques a Cucuteni-Băiceni en Roumanie (dans le
Nord de la Moldavie}, Atti de/ VI Congr.1ntem de/le Scienze Preist.et Protoist., Roma
1962, Il, Florenţa, 1%5, fig. 6; 7/l .

Cercetări de suprafaţă realizate de noi în 1978.
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tab. 9/2). Grupa 1, prin subgrupa ha este cunoscută în podiş şi la Chiţoc-La
Rupturi56 sau la Huşi-Centrul Oraşulur.
Stilul 1 (fig. 20 /9; 2 1/2; tab. 9/4a), definit ca ultimă sinteză a fazei
Cucuteni A-B, se caracterizează prin variante picturale şi decorative ce se
amplifică gradat, în cadrul celor trei subgrupe 1 1.J. În stilul 1, la motivele
în S agăţate extremităţile "liniei înfăşurate şi desfăşurate în dublu sens
sunt diametral opuse, deoarece linia neagră constituie conturul comun al
celor două valute imbricate ale spiralelor agăţate, formate din benzi
"
libere cu contur liniar 58• Spirale conturate prin linii negre apar şi la
Chetreşti-Capul Dealului, pe un capac iar pe un vas miniatura) ove libere
trasate cu negru pe fond alb, specifice pentru 11a (fig. 20 /8; 2 1 /2; tab.
9/4a), cu analogii la Chiţoc-La Rupturi, Huşi-Centrul Oraşului59•
În Podişul Bârladului 12a, apare la Huşi în "varianta cu pictură
tricromă cu negru şi alb secundar pe fond brun". Ornamentul în labirint al
paharelor de aici s-a considerat a fi specific Podişului Central Moldovenesc60•
Decorul constă din linii orizontale negre, ce rezervă altele brune alternativ
acoperite cu alb, şi tot alternativ unite - conjugate de scurte benzi oblice, albe,
conturate cu aceeaşi linie neagră ce mărgineNe banda (fig. 20 /9). Se creează
astfel impresia unui traseu închis, în labirint 1 • Decorul unitar al unor pahare
descoperite la Huşi-Centrul Oraşului a stat la baza defmirii "labirintului',62•
Stilul ba este cunoscut şi la Văleni-Dochia63, Cucuteni-Cetăţuie, Calu
Horodiştea, Traian-Dealul Fântânilor64•

56

Cercetări de suprafaţă realizate de noi între 1 984-87.
A. Niţu, V. V. Bazarciuc, Consideraţii cu privire la ceramica Cucuteni A-B pe baza
descoperirilor recente, ArhMold, IX, 1 980, p. 2 1 , fig. 3/2.
58 Ibidem, p.25.
5 9 A. Lăszl6, op. cit., p. 1 5; fig. 9; A. Niţu, V. V. Bazarciuc, op. cit., p. 24-26, fig. 4/1-3; 6/5.
60 Ibidem, p. 1 5; A. Niţu, V. V. Bazarciuc, op. cit., p. 30.
61
A. Niţu derivă aspectul decorativ tot din 9 1 , din motivele elipsoide sau paralele de la
Traian-Dealul Fântânilor. "Decorul în labirint al paharelor de la Huşi şi al amforelor
de la Traian este preluat din subgrupa 9 " dar trecute prin procedeele decorative ale
subgrupei 1 2, şi transpus în procedeele stilistice ale subgrupei 1 2.", cf. A. Niţu, V. V.
Bazarciuc, op. cit., p. 3 1 , fig. 2/4a; 5/6-8.
2
6 A. Lăsz16, 1966, p. 10,12, 15, fig. 4/3,lb; 812; A. Niţu, V. V. Bazarciuc, 1980, p. 27, fig. 2/4*
63 Vasul inedit de la Văleni-Dochia, aflat în colecţia Muzeului judeţean "Ştefan cel
Mare" Vaslui, are pe umăr două şiruri de X-uri pictate cu negru pe banda roşie, în
sti 1 1 2,, iar pe corp perle cu tangente de stil 1 33•
64 Al. Vulpe, 1 937-40, fig. 20/5 , 1 0; 2 1112; 19/ 1 3; VI. Dumitrescu, 1 945, pl. XII/7.
57
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Tab.3.
Chetreşti-Capul Dealului, faza A-B. Categoriile ceramicii pictate

FORME
VARIANTE

PROCEDEU
Specia
decorativă

1 . Pahare
�- Capace
B.

�lc

astroane

uloare rosie
lnepictat

� - Pahare kJ
r.J3-13�o
�propiat de lbicromie,
lun bol
!negru/alb
�.profil lbicromie
evazat
"· ..
f7. ..

�- Cupe lbicromie
19. Pahar Gr.l - 1
2
ricromie
frricromie
10. "

IS.Pahar cu
�ât inalt,
vazat
..
10 . ..

19.

1 1 . ..
1 2. Capac

k:Jr. ha

FORMATIV
ASPECTUL
DECORATIV
Modul aplicării pictura exterioară pictura interioară
regulilor tratării
culorilor în
asoectele decorului
� ATEGORII
S
ECUNDARE
fig. 19/5; tab. 8/1 •�coperite parţial sau
�p. 0,89)
n întregime cu un
�trat de angobă
fig. 1 9/1-3,8; tab
812,5)
fig. 1 9/7· tab. 8/4
fig. 1 9/6,4; cp. 0,5
· tab. 8/3a-b)
pictate
�ATEGORII
P
RINCIPALE
ond alb (fig. 20/1 ; "enzile liniare
�p. 0, 1 5 1)
!negre unite în
ghirlandă
jnegru pe alb (fig. lvolute înfăşurate în
120/2)
�ulbec
jnegru pe alb (fig. lvolute înîaşurate în
ulbec
�0/4-5)
!negru pe alb (fig. lvolute infăşurate in
�ulbec
12om
!negru şi roşu pe
lali) (fig. 20/3)
!negru şi roşu pe !Benzi
lalb-(fig. 20/6)!negru şi roşu/alb froartă
fig. 20/10)
fig. 21/1; tab. 9/1 ; lfond alb, X-uri ne- !Registrul superior
lcp. 0,5 1)
!gre/bandă roşie, in- �u linii roşii şi
ersp.alb. Limita de !negre, oblice
egistru-3 linii roşii
fig. 2 113; tab. 9/4b)
fig. 21/4; tab. 9/2) H-gât ornamentat cu
�pirale conjugate,
negru oe fond alb
fig. 2 1/5• tab. 9/3)
fig. 2 l /2; tab. /4a) spirale libere trasate
u negru oe fond alb
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13.vas
!miniatura!
14. Bol
ricromie

Gr. l -2a

57

ove libere trasate cu
fig. 20/8; cp.
negru pe fond alb
0,0 15 1)
abirint din linii
Benzi albe şi
brune/ mărginite negre, ce rezervă
u negru (fig. 20/9 alternativ benzi
prune şi albe, con'ugate cu benzi
pblice albe-creează
'mpresia unui
raseu închis

4.4. Categoria ceramicii de tip C (tab. 10; fig. 23), de la Chetreşti
Capul Dealului a intrat în circuitul infonnaţional prin specia de
interferenţă dintre ceramica cucuteniană şi cea arsă reducător, fără scoică,
ornamentată cu striuri sau cu şiruri de puncte imprimate-adâncite65 • În
definirea ceramicii de tip C, specifice subfazei Cucuteni A3 , Anton Niţu
stabileşte două specii. Prima, lucrată din pastă arsă semi/reducător,
amestecată cu degresanţi de granulaţie mare, ce preia aspectele decorative
ale ceramicii pictate, precum spiralele în S, transpuse prin benzi liniare
striate, exemplificată prin craterul de la Drăguşeni-Săveni. A doua
modelată dintr-o pastă mai bună, apropiată sau similară celei arse oxidant,
uneori acoperită cu o feţuială fină, lustruită, cu decor imprimat cu şiruri de
puncte dar care păstrează şi decorul striat, uneori cu motive spiralice, a fost
exemplificată prin descoperirile de la Fedeleşeni şi Chetreşti (Vaslui)66 •
Ordonarea ceram icii cucuteniene de tip C, a fost faci litată de
această împărţire în funcţie de compoziţia pastei, ardere, finisare
exterioară, decor şi forme, de obicei castroane înalte - cratere, care a
permi s diferenţierea a două speci i 67 • Conform acestei clasificări
ceramica de la Chetreşti, din complexele L 1 (fig. 23/3), L 2 (fig. 23/46,8- 1 0 ; tab. 1 01 1 ,3-4) şi de pe nivel (fig. 2311 ,2,7; tab. 1 0/2), aparţine
primei specii, cu excepţia unui vas (fig. 2311 ) . Cele zece fragmente
descoperite în săpăturile arheologice de la Chetreşti, din 1 988 ş i
1 992, aparţineau unor vase diferite, lucrate d i n pastă arsă semioxi
dant. D intre acestea şase vase au pasta degresată cu nisip, şamotă şi
pereţi i finisaţi exterior cu un strat de angobă gălbui-cenuşie, lustruită
(fig. 231 1 -2,7- 1 0), patru au în pastă nisip şi p ietricele (fig. 23/3-6) şi
65

A. Niţu, op. cit., 1977, p. 1 54; Şt. Cucoş, op. cit., p. 63, fig. 1/2.

67

1. Nestor,

66 Ibidem.

E. Zaharia, Sur la periode de transition du Neo/ithique a / 'âge du bronze
dans / 'aire des civilisation de Cucuteni et Gume/niţa, Dacia, NS, XII, 1968, p. 25.
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numai unul şi scoica pisată (fig. 231 1 ). Între forme se pot detaşa
patru cratere, tip specific complexelor acestei categorii ceram ice,
d intre care unul decorat pe umăr cu un şir de impresiuni neegale (fig.
23/5,8-1 O) şi vasele cu gât înalt, buza neprofilată şi corpul sferoidal,
pe care apare şi decoru l striat şi baia de culoare roşie (fig. 23/2, 7;
0=6; 1 0,3 cm). Predomină, cum se vede, ceram ica de interferenţă,
influenţată mai mult de producţia o larilor cucutenien i .
D i n aşezarea Cucuteni A pot proveni şapte fragmente (fig.
23/3-4,6; 8- 1 0). Trei arse neuniform, au fost lucrate din pastă cu nisip
ş i şamotă, cu grosimea pereţi lor de 0,8- 1 ,0 m. Dintre acestea un
exemplar are nuanţe brun-cenuşii exterior şi negre i nterior şi a fost
ornamentat pe umăr cu crestături realizate neglijent (fig. 2311 O;
tab. 1 0/ 1 ; 0= 1 9 cm) şi două au fost acoperite exterior cu un strat de
angobă gălbui-cenuşie, lustruită, dar care acum se exfoliază, unul
d intre ele are pe umăr aplicate proeminenţe conice (fig. 23/8-9; tab.
1 0/3-4; 0= 1 6,6; 1 6 cm). Alte patru fragmente diferite, din care unul
poate proveni tot de la o strachină cu corpul profilat, au fost
ornamentate cu benzi din cel puţin 3 linii incizate, ordonate orizontal
sau în arc (fig. 23/3-4,6).
Din aşezarea Cucuteni A-B provin trei fragmente de la vase arse
oxidant, dar incomplet, cu m iezul cenuşiu, degresate cu nisip şi şamotă
(fig. 23/1 -2,7). Cum am amintit, un m ic ciob are în compoziţia pastei şi
scoică pisată (fig. 231 1 ). De asemenea, nici u n vas nu a fost decorat cu
.
. .
1mpresmm d e şnur68 .
Noile descoperi constituie un argument pentru demonstrarea
acestui proces de interferenţă, menţionat nu numai pentru arealul civiliza
ţiei Cucuteni, dar şi pentru civilizaţiile Tripolie69 şi Gumelniţa70 •
Un rol aparte în schimbarea structurii Europei vechi 1-a avut şi
apariţia în arealul sudic a unei noi culturi, Cernavodă 1, încă de la sfâr
şitul fazei A. Între aceasta şi civilizaţia Cucuteni au avut loc schimburi şi
chiar interferenţe culturale, documentate deja prin staţiunile Râmnicel,
68

în pasta câtorva vase
cucuteniene s-a putut datora fie surselor de lut, fie unor necesităţi de ordin
gospodăresc, Ceramica cucuteniană de la Drăguşeni. Tradiţii, creaţii proprii,
aspecte regionale, SCJVA, 40, 1 989, 3, p. 2 1 7.
69 V. N. Danilenko, Eneolil Ukrainy, Kiev, p. 72.
70 P. Roman, A. Opriţescu-Dodd, Pâl Iânos, Beitrtige zur problematik der

S. Marinescu-Bîlcu consideră că prezenţa scoicii pisate

Schnurverzierten Keramic Sudosteuropas, Balkankomission, Mainz am Rhein,

Verlag Philip von Zabern, 1 992.
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Sărata-Monteoru şi Pietroasele7 1 • Ceramica Cernavodă 1 cunoaşte şi o specie
fină, degresată cu nisip, arsă în culoarea aerului, la exterior de multe ori
acoperită cu un strat de angobă, specie cunoscută în aria cucuteniană şi la
Chetreşti-Capul Dealului, definită ca o specie de interferenţă. Se poate
documenta astfel un eventual aport al culturii Cernavodă 1 la vehicularea
acestui tip ceramic în aria cucuteniană, existent încă de la sfărşitul fazei
Cucuteni A, ulterior prezent în proporţii tot mai mari, alături de ceramica
decorată cu motive imprimate cu şnurul, în fazele Cucuteni A-B şi B,
presupus de Sebastian Morintz şi Petre Roman încă din anul 1 96872 •
5.0. Reprezentări plastice. Pe un castron cu corp tronconic, pictat
interior tricrom pe fond brun şi exterior cu culoare albă ştearsă, sub buza
evazată, proeminenţele duble au fost înlocuite de regiunea gluteală a
unei reprezentări feminine, modalitate la care s-a ajuns, se demonstrează,
printr-un procedeu ad hoc şi spontan73 • Perforarea orizontală le adaptează
funcţiei de toartă. Practica reducerii reprezentărilor feminine dorsale la
"regiunea gluteală" corespunde unei concepţii generale, pars pro toto,
specifică artei figurate preistorice.
Din grupa statuetelor neornamentate în suprafaţă74 s-a găsit doar
un exemplar (fig. 22/ 1 ), cu analogii la Bălteni-Dealul Cârlanului,
Tăcuta-Miclea, Bereşti-Dealul BulgaruluP5 • Măsuţele patrulatere, cu faţa
alveolată sau perforate central, constituie o grupă bine cunoscută în faza
A. Un altăraş descoperit la Chetreşti- Cap ul Dealului (fig. 22/3), avea
suprafaţa concavă, ca şi fragmentul perforat la m ij loc de la Dumeşti-Între
Pâraie16, pictat cu roşu şi cel de la Tătărani-Lohan77 .

Şt. Cucoş, op. cit., p. 73; 1. T. Dragomir, Săpături/e arheologice din aşezarea cucuteniană
de la Bereşti ., Dealul Bulgarului " Oud. Galaţi), Materiale, Bucureşti, 1983, p. 1 02.
.
n
S. Mormtz, P. Roman, Aspekte des A usgangs des Aneolithikums und der
Ubergangsstule zur Bronzezeit im Raum der Niederdonau, Dacia, NS, XII, 1968,
p. 47 şi urrn.; A. Niţu, op. cit., 1977, p. 154.
73 A. Niţu, op. cit., 1 971, p. 84 şi urrn., fig. 2; 3/2.
74 D. Monah, Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie, Bibliotheca Memoriae
Antiquitatis, Piatra Neamţ, 1 997, p. 78.
75 R. Alaiba-Maxim, 1. Marin, op. cit., fig. 8/1 ; N. Zaharia, C. Buraga, Cercetări
71

-

arheologice de suprafaţă în comunele Dăneşti, Rebricea şi Tăcuta (Jud. Vaslui},
ActaMM, I, 1979, fig. 6/4; 1. T. Dragomir, op. cit., 1 983, fig. 1 111-2,8-9, 1 2; idem,
Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice de la Bereşti-Dealul Bulgarului
(1981), judeţul Galaţi, MemAntiq, IX-XI, 1985, p. 102-1 03, fig. 24/14-18.
7 6 R. A1aiba, Dumeşti-Între Pâraie - monografie arheologică, sub. tipar.
77 V. V. Bazarciuc, Aşezarea neo/itică de la Lohan 'Vadul Teilor' Huşi Oud. Vaslui),
ActaMM, I, 1 979, p. 49.
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6.0. Probleme de datare. Stabilirea cronologiei relative a celor
două aşezări, semnalate în staţiunea Chetreşti- Capul Dealului, se bazează
pe analiza ceramicii. Conform acesteia cea mai veche locuire se poate
data în una dintre secvenţele cronologice specifice pentru Cucuteni A 3 b.
Criteriul de clasificare a ceramici i fazei A, a urmărit creşterea şi
descreşterea celor două categorii ceramice principale pictate, pe fond
"
brun şi alb, ce dau etapele"7 8 •
Precizăm faptul că, prezenţa aici a ambelor categorii tricrome, cu
decor liniar pe fond brun sau alb, permite încadrarea aşezării de la
Chetreşti în Cucuteni A 3 b· Statistic s-au surprins 21 de vase pictate pe
fond alb şi I l pictate cu benzi albe pozitive pe fond brun. La acestea
adăugăm ceramica publicată anterior. La Chetreşti se întâlneşte şi specia
cu interspaţiul tratat cu culoare neagră întinsă sau liniară cu decorul
interior simplificat şi cu decorul exterior din benzi medii sau înguste ca la
Scânteia, Kudrinţi şi Kadievţi-Bavki din vestul Podoliei"79 •
Adăugăm, totodată, vasele pictate cu două culori, negru pe fond
roşu, bicrom.
În 1 980 conform tabelului 1 privind repartiţia complexelor cera
m ice ale aşezărilor cu stratigrafie verticală şi orizontală în etapele
determinate în ariile cucuteniană, galiţiană şi tripoliană datate în Cucu
teni A 3 b, la fel ca în 1 979, Chetreştiul apare alături de Fedeleşeni şi după
Scânteia-La Nuci, S ecăreşti- Tinosul, Iaşi Splai Bahlui, Ruginoasa şi
Izvoare lh în zona Nistrului după Darabani 1, în Podolia, Galiţia, după
Kudrincy, Kadievcy Bavki, Nezvisko, Kadievclc Burakovka şi în Ucraina
estică după Sabatinovka 1, datate în Tripolie BI 0 •
În schimb, locuirea mai nouă, în funcţie de grupele stilistice de aici,
9, 1 şi 8, se poate încadra în subfaza de tranziţie Cucuteni A-B2, deşi până în
prezent nu s-a descoperit ceramică de tip C cu decor şnurat. Datarea s-a
realizat în funcţie de staţiunea Huşi-Centrul Oraşului, în care au apărut
aceleaşi grupe stilistice 9, 1 şi 8 şi în care predomină stilului 1 8 1 • În Podişul
Bârladului ha, apare la Chetreşti, ca şi la Huşi, în varianta cu pictură tri
"
cromă cu negru şi alb secundar pe fond brun", în forma aspectului decorativ
al labirintului, considerat specific Podişului Central Moldovenesc82 •
78 A. Niţu, 1980, p. 2 1 3, fig. 5.
Ibidem, p. 150, fig. 9/2; 10/5.
80 Ibidem, p. 15 1- 1 54, tab. I, fig.

79
81

1 3/4,7.

A. Niţu, V. V. Bazarciuc, 1980, p. 25-26, fig. 4/3.
82 A. Lăszl6, 1966, p. 15; A. Niţu, V. V. Bazarciuc, 1980, p. 30.
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A . Lâszl6 a optat pentru datarea aşezării de l a Huşi, apropiată
cronologic de cea de la Chetreşti, la trecerea din subfaza A-B 1 la A-B}3
•

•

Valorizarea în plan universal, a pieselor de lut modelate în volum
tridimensional, cu deosebire a ceramicii, şi pentru Chetreşti-Capul
Dealului, mai puţin a plasticii antropomorfe şi zoomorfe, datorită
numărului încă mic de p iese, j ustifică interesul contemporan pentru
această străveche civilizaţie, ce a dominat Europa de Sud-Est cel puţin un
mileniu. Cum remarca Petre Ursache "Ceramica tricromă nu e numai una
dintre creaţiile cele mai remarcabile ale neoliticuluii european, dar şi ale
.
tuturor t1mpun'1 or"84 .
ANEXA 1, inventarul locuinţei nr. 1, Cucuteni A3• Materiale de
construcţie, părţi din pereţii locuinţei: două cu o faţă plană; una cu urme de
nuiele; un colţ în unghi drept (fig. 3/6; 4/4). Unelte: o lamă şi o aşchie
atipică de silex; o râşniţă fragmentară de gresie; un corn (fig. 6/2,4).
Ceramica-secundară uzuală. Fragmente: două brune atipice,
omamentate cu alveole; un chiup (fig. 8/8); unul cu decor cu striaţii
verticale, tăiate în partea superioară de o şănţuire orizontală (fig. 1 113).
Forme păstrate fragmentar: patru castroane - două mai m ici, din care
unul nefinisat şi unul vopsit interior cu roşu (0= 1 2 ; 1 4 cm) şi trei din
pastă mai fină, din care unul cu tortiţe şi două acoperite cu angobă (fig.
8/6; 1 1 16; 0=22;26 cm; cp. 2,71) 8 5 ; două castronaşe-boluri (fig. 1 0/3-4;
0= 1 4; 1 6 cm; cp. 0,5-0,9 1); un capac la exterior cu urme de vopsea roşie
(fig. 1 1 /2; 0= 14 cm; cp. 0,3 1); un vas miniatura! (fig. 1 2/7; 0=4,5 cm;
cp. 0,03 1); o cană (0=8,2 cm); un vas cu gât înalt, corp bombat pe gât
cu o tortiţă perforată orizontal, păstrează cel puţin pe gât un strat gros de
culoare roşie (0=1 4 cm); o toartă zoomorfă stilizată (fig. 22/6).
Ceramica principală-pictată, forme păstrate fragmentar: o cană,
tipul cu gât înalt, corp bombat, pictată exterior bicrom, decor probabil cu
motive sintetice (0= 1 7 cm); o strachină vopsită exterior cu alb şi interior
pictată tricrom cu motive în Z (0=23 cm).

83 Ibidem, fig. 8/5-6.
84 P. Ursache, Etnoestetica, Institutul European, Iaşi, 1 998, p. 2 1 1 .

85

Calculele capacităţilor au fost realizate matematic de analist programator Vasile
Alaiba. Datele sunt aproximative şi datorită profilelor complicate ale vaselor şi
păstrării acestora fragmentare.
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ANEXA II, inventarul locuinţei nr. 2, Cucuteni AJ. Materiale
de construcţie, realizate din lut amestecat cu resturi de plante.
Fragmente: patru de chirpic cu urme de nuiele; cinci bucăţi de făţuieli ce
păstrează pe suprafaţa plană părţi dintr-un ornament compus din caneluri
largi, din care unul cu câte trei caneluri dispuse în arc, unul cu suprafaţa
mai mare (20xl 3x2,2-3 cm; fig. 4/6). Un exemplar păstrează urma unui
lemn despicat, dar nefinisat, cât şi două semiperforări (fig. 3/5); şase, cele
mai numeroase, au o faţă dreaptă cu urme de plante, chiar de tulpini mai
groase (fig. 311 -2; 4/6); 1 cu ambele feţe p lane, degresate cu nisip. S-au
identificat cinci colţuri de construcţii, uneori în unghi drept (fig.3/4),
ascuţit sau obtuz (fig. 3/5 ; 4/9). Plăcile semiperforate, mai rar perforate,
considerate resturi ale unor instalaţii de o lari au fost arse neuniform,
prezintă exteriorul sau baza roşie şi interiorul cenuşiu: 3 fragmente cu
mai multe perforări provin de la un exemplar mai subţire; 3 de la un
exemplar cu semiperforări aproximativ verticale; 1 de la o placă mai
groasă ce păstrează o perforare verticală, tronconică (fig. 5, h=3 ;4,55;5,2-5,6 cm).
Unelte de os: 1 corn tăiat la un capăt (fig. 6/1 ); de piatră, 3
fragmente de râşniţe cu câte o singură suprafaţă netezită, din care 2 mai
mici de gresie albă şi una alveolată (fig. 6/5,8); 1 frecător (fig. 6/6); 1
topor de mamă albă cu tăişul curb şi ceafa dreaptă (fig. 6/3); de lut: 1
piesă conică, modelată neglij ent (fig. 22/2), probabil 1 tub de foaie (fig.
6/7) şi un fagment de la o masă miniaturală (fig. 22/3).
Ceramica secundară uzuală, specia cu pleavă, se poate detaşa ca
o grupă distinctă prin vasele plate lucrate dintr-un amestec de lut cu plea
vă, arse cărămiziu cu pete cenuşii. S-au păstrat fragmente de la: 2 recipi
ente mari, cu pereţii aproximativ drepţi; 3 părţi dintr-un recipient proba
bil patrulater (h= 6-6,6 cm) şi 1 căpăcel sau vas m iniatura! (fig. 4/2,7-8).
Specia ceramicii paroase arsă oxidant sau neuniform roşietică, cu
pete brune-cenuşii, are ca degresant nisip în diferite proporţii, decor cu
alveole, barbotină, de obicei şi cu proeminenţe sau tortiţe. Forme
păstrate fragmentar, chiupuri, două, unul cu buza evazată, pe gât,
interior şi exterior a fost acoperit cu roşu, pe corp a fost acoperit cu
barbotină şi o bază (0=32 cm; 0bază=25,4 cm, nu putem preciza dacă
sunt de la acelaşi exemplar); unul din partea superioară, vopsit interior şi
exterior cu alb diluat, acoperit cu barbotină, la baza gâtului decorat cu
alveole. La fel au fost ornamentate şi alte fragmente (fig. 8/2, 7, 1 0).
Castroane, arse la temperaturi mai j oase, roşii-cenuşii, uneori interior
negricioase, cu pereţii cu cracluri datorate nu arderii ci preparării paroase
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a pastei, cu forme tronconice, cu pereţii nu prea înalţi, cu proeminenţe ori
tortiţe; un vas are o proeminenţă sub buză (fig. 7/ 1 ); unul două proemi
nenţe apropiate, de la care coboară oblic o bandă în relief (fig. 7/3); patru
cu proeminenţe sau protuberanţe-apucători neperforate sau perforate (fig.
7/2, 4, 6-7; 0=24; 1 4;24 cm).
Specia ceramicii cărămizii prăfoase, lucrată dintr-o pastă ce
conţine nisip fin sau numai degresantul natural din argile. Se apropie de
calitatea ceramicii pictate, cu deosebirea că aceasta nu a fost pictată, doar
vopsită în suprafaţă, parţial sau total, cu una-două culori, alb şi (sau)
roşu. Grosimea pereţilor de obicei este mai mare în raport cu a ceramicii
pictate (6-1 5 mm). Cele vopsite au suprafaţa vaselor pregătită pentru
aplicarea angobei, uneori lustruită şi frecvent decorată cu alveole,
proeminenţe sau tortiţe. Este posibil ca o parte din exemplarele nepictate
sau nevopsite să-şi fi pierdut culoarea datorită condiţiilor în care au stat
în pământ. Formele păstrate fragmentar: patru pahare din care, două din
tipul cu gâtui relativ înalt, drept sau uşor înclinat exterior, corp bombat
(fig. 9/1 ; 0=8; 1 6,5 cm; cp. 0,3 1) şi o gura largă, gât uşor marcat, cu toar
tă (fig. 9/5 ; 0=8,5 cm); partea superioară a unei cupe, tipică pentru
exemplarele cu picior (fig. 9/3 ; 0=4 cm) şi un vas miniatura!; (fig. 9/2;
0=5 cm; cp. 0,06 1). Castroane semisferice, cu profilul arcuit, unul cu
gât şi buză îngustate în raport cu corpul, decorate cu alveole (fig. 8/3);
unul cu gura larg deschisă (fig. 1 0/5; 1 1 /7; 0=20; 1 5,7 cm; cp. 1 ,08-0,4
1); două cu buza marcată printr-o şănţuire şi vopsite pe primul registru cu
roşu, exterior şi interior (fig. 1 2/ 1 -2; cp. 0,2- 1 1); un perete mai profilat,
pe gât cu o proeminenţă, este tot acoperit cu culoare roşie, baie de
culoare (fig. 1 2/5); unul cu gura mai largă (fig. 1 1 /5 ; 0= 1 2,2 cm; cp. 0,3
1); 1 3 cu peretele profilat, gâtui arcuit interior, torţi (fig. 1 2/3; 0=20 cm;
cp. 3 1); şase vase de mari dimensiuni (fig. 9/8; 0= 1 8;3 1 ;33 şi 3x36 cm)
şi două mai mici (fig. 9/6-7; 0=1 0,3; 1 0,2 cm; cp. 0,25-0,40 1); trei
tronconice, din care un vas a fost lucrat dintr-o pastă uşor gălbuie (fig.
1 0/ 1 ; 0=20; 1 0;30 cm).
Ultimul exemplar modelat din pastă cu mult nisip, are pe umeri,
alături de o tortiţă perforată vertical, o protomă, probabil un corn de la un
bucrania (fig. 22/7; 0=1 9 cm; cp. 2,2 1); cinci baze uşor concave şi
drepte (fig. 1 1/ 1 ,4, 1 2; 0=1 0; 1 6;9,5 ; 1 5 ; 1 5,5 cm) sau drepte şi perforate
central, poate un ciob din corpul vasului (fig. 22/4-5). Boluri, introduse în
baie de culoare roşie (fig. 1 2/4,6; 0=22,5 ;28 cm; cp. 2-4, 1 1), ultimul are
trasată şi o linie neagră. Suporturi şase: unul lucrat mai neglijent
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(0buză=20 cm); unul, vopsit interior cu roşu (0= 1 2,3 cm); o parte din
piciorul unui suport (fig. 9/4; 0=8,2 cm); trei nereconstituibile nici prin
desen. Cratere, au în pastă mult nisip, trei de la vase cu buza evazată,
poate marginea unui suport şi două, de dimensiuni mai mici (0= 1 7;34;48
cm). Vase miniaturele, trei fragmente, două baluri cu buza îngustată, din
care unul lucrat îngrij it (fig. 1 1 19- 1 O; 0=6,2;6,4 cm; cp. 0,04-0,026 1).
Ceramica principală, categoria ceramicii pictate, arsă întotdea
una oxidant, ca degresant s-a folosit n isipul fin sau numai componenţii
naturali ai lutului. Unele exemplare au fost lucrate deosebit de îngrij it.
Pereţii vaselor sunt mai subţiri, astfel paharele au o grosime m inimă
aproximativ de trei mm. Forme păstrate fragmentar. Pahare: patru, tipul
cu gâtui nu prea înalt, apoximativ drept, cu un diametru mai mic în raport
cu corpul, buza simplă, doar uşor subţiată, pictate tricrom cu spirale,
repartizate tectonic. Astfel, trei au trasată sau sugerată linia de separare a
registrelor pentru gât şi corp (fig. 1 3/3 ; cp. 0,35 1; 1 5/5 ; 0=9,3;7; 1 0 cm);
două cu gâtui mai larg (fig. 1 5/3 0=9; 1 0 cm). Cratere. două cu buza
răsfrântă spre exterior, gâtui mai îngroşat, decorate tricrom cu spirale
(fig. 1 3/2; 1 8/6; 0=30 cm). Castroane scunde : unul aproape tronconic,
pictat interior şi exterior, probabi l bicrom, cu roşu şi negru, pictura este
însă prost conservată (0=20 cm); o străchinuţă cu pereţii profilaţi, pictată
interior tricrom cu spirale (0= 1 2 cm). Două vase tronconice, cu pereţii
profilaţi, prevăzute sub buză cu o toartă simplă. Al doilea are interior şi
exterior un ornament cu motive cordiforme, pictura nu s-a conservat bine
(fig. 1 4/4; 0=26;28 cm; cp. 2 1). Castroane cu profilul mai accentuat:
unul cu deschiderea mai mare a gurii, cu buza evazată, îngroşată şi gâtui
marcat, pictat interior şi exterior cu motive cordiforme; unul cu corp mai
bombat, pictat cu roşu interior şi cu spirale exterior (fig. 1 4/5 ; 0=30; 1 3,2
cm; cp. 5 !); bol pictat bicrom pe fond alb (fig. 1 8/ 1 ) .
Vase c u gât înalt şi corp bombat: unul gâtui mai larg (fig. 1 8/4;
0=8,3 cm); un vas cu gât înalt, la bază şănţuit, pictat tricrom cu motive
cordiforme (fig. 1 5/1 ; 0= 1 0 cm); unul cu gât marcat de o bandă albă (fig.
1 5/2); un corp, poate tot de la un vas cu gâtui înalt, spre bază ornamentat
cu benzi albe şi roşii, late, mărginite cu negru (fig. 1 6/5). Suporturi şi alte
vase cu piciorul înalt: un. vas cu decor destul de şters (fig. 1 7/4); unul
pictat tricrom, de dimensiuni mai mici, cu suprafeţe pictate diferit (fig.
1 8/2; 0buzălbază=8,6 şi 1 2 cm); două de mari dimensiuni, pictate bicrom
(fig. 1 6/1 ; 0 = 1 4; 0bază=2 1 cm). Vase cu suport: o farfurie ornamentată
tricrom cu spirale (fig. 1 6/3; 0=22 cm); un exemplar ce păstrează doar o
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parte din farfurie, pictat bicrom cu ove opuse, tangente, trasate din câte
trei linii negre, ce rezervă benzi roşii. Liniile negre însă se multiplică în
raport cu părţile laterale ale ovelor (fig. 1 6/6); două fragmente de la
picioarele a două suporturi, primul păstrează partea de sub vas, al doilea
o parte din baza piciorului până la perforarea circulară, decorate tricrom
(fig. 1 6/2,7). Capace : două de mari dimensiuni, au avut la exterior un
ornament din ove, şterse parţial, interior neornamentate (fig. 1 7/2;
0=28,5; 1 2,5 cm). Vase miniaturale : un castronaş pictat cu ove cir
cumscrise (fig. 1 7/1 ; cp. 0,03 1).
Categoria secundară a ceramicii Cucuteni C: un vas ars brun
cenuşiu exterior şi negru interior, ornamentat pe umăr cu crestături (fig.
23/ 1 0; 0= 1 9 cm); două vase angobate (fig. 23/8-9; 0= 1 6,6; 1 6 cm); trei
părţi de la forme diferite, unul tot de la o strachină cu corpul profilat.
Ornamentele sunt realizate din benzi de câte cel puţin trei linii incizate,
ordonate orizontal sau în arc (fig. 23/3-4,6).
D. Plastică: o reprezentare antropomorfă de mici dimensiuni (fig.
22/1).

ANEXA III, inventarul gropii nr. 1, Cucuteni A-Bz. Vase
fragmentare: un castronaş cu urme de culoare roşie (fig. 1 9/6; cp. 0,28 1);
unul vopsit roşu (fig. 1 9/4; 0=1 4 cm; cp. 0,5 1); două capace, unul pictat
exterior cu roşu, interior cu alb diluat (fig. 1 9/3 ; 0= 1 7 cm), altul nepictat
(fig. 1 9/2; 0= 1 6 cm). Puţine urme de cărbune şi de cenuşă. Ceramica
datează complexul în faza A-B2 .
ANEXA IV, inventarul gropii nr. 2, Cucuteni A3: câteva
fragmente ceramice cărămizii, atipice.
ANEXA V, inventarul gropii nr. 3, Cucuteni A3. Materiale de
construcţie: un colţ rotunj it (fig. 4/5), peste 30 cu urme de nuiele.
Ceramica uzuală, fragmente: un chiup, pictat pe buză interior şi exterior
cu roşu, pe gât cu două rânduri de alveole aproximativ circulare, pe corp
barbotină (fig. 8/9); două vase modelate din ceramică cărămizie prăfoasă:
o bază de vas inelar cu şănţuire spre corp (fig. 8/ l ; 0=6,5 cm); o
strachină cu peretele profilat (fig. 1 1 /8; 0=29,5 cm; cp. 3,8 1); două
castroane din tipul semisferic, buza evazată, unul pictat cu alb la exterior
(0=28;3 l cm); două castronaşe şi un capac cu pictura mai ştearsă (fig.
1 7/3; 0= 1 3 cm; cp. 0,75 1).
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Ceramica pictată: trei căni pictate tricrom, unul cu motive în Z,
altul cu ove; un vas cu suport, modelat neglijent mai ales interior, decor
în spirale rezervate de linii negre din fondul alb de pictură, interspaţiu
roşu liniar (fig. 1 8/5 ; 0=1 2,5 cm); două vase amforoidale cu gât înalt:
unul pictat exterior şi interior cu ove; unul pictat tot tricrom cu motive
cordiforme (fig. 1 3/4). Se adaugă patru buze de la vase mari, din care trei
pictate tricrom la exterior şi lucrate mai neglij ent, unul pictat tricrom pe
ambele feţe; trei capace (?), din pastă fină rezonantă, pictate exterior
(0� 1 5-20 cm).
ANEXA VI, inventarul gropii nr. 5, Cucuteni A3. Fragmente:
un pahar pictat exterior cu negru-cafeniu pe roşu şi interior cu roşu în
partea de jos a vasului şi cu alb în cea de sus (fig. 1 6/4; 0=1 1 ,5 cm);
patru străchini mici, pictate; două suporturi pictate tricrom neglijent.
ANEXA VII, inventarul descoperit pe nivel, Cucuteni A3.
Materiale de construcţie, fragmente : unul cu impresiuni de plante pe o
parte; un colţ finisat pe ambele feţe; o bucată cu suprafeţe făţuite (h= 1 ,5
cm), unul ornamentat cu caneluri orizontale. Ceramică uzuală,
fragmente: pahare, patru cu gâtui mai îngust în raport cu corpul
(0=2x1 2;8,5;8 cm); două castroane descoperite passim, ornamentate pe
umăr cu alveole, pe buză cu urme de vopsea (fig. 8/4-5); un ciob poros cu
proeminenţe (fig. 7/5); un castron semisferic (fig. 1 0/2; 0=32 cm; cp. 0,3
l); trei castronaşe, cu buza evazată (fig. 1 1/ 1 1 ; 0=1 2;9;1 4,5 cm; cp. 0,2
l). Ceramică pictată: castroane: unul cu toartă pe umăr, pictat interior cu
ove, exterior roşu (0=32 cm); unul interior pictat tricrom cu motive
cordiforme şi benzi alternante albe şi roşii, mărginite cu negru, ce creează
în partea superioară un triunghi isoscel (fig. 1 4/3 ; cp. 2,3 l); un suport
prevăzut în partea superioară a corpului cu două perforări cilindrice,
pictura nu s-a conservat bine (fig. 1 8/3 ; 0gât=8 cm).
Faza A-B. Din nivelul Cucuteni A-B 2 : două capace; pahare şi
castroane acoperite parţial cu culoare roşie (fig. 1 9/ l ,5, 7-8; cp. pentru
5-0,89 şi 7-0,22 1); Din speciile pictate, şapte pahare, din care cinci
pictate j3 1 (fig. 20/ 1 ; cp. O, 1 5 1; fig. 20/2,4-5, 7), unul 82 a (fig. 20/9) şi
unul y2 (fig. 2011 O); un vas miniatura! pictat 8 1 a (fig. 20/8; cp. 0,0 1 5 l),
două cupe pictate tricrom probabil specifice pentru Yz (fig. 20/3,6;
0=5 ;5,9 cm); două capace, grupa 1 . 1 2 (fig. 2 1 12,5), un pahar p ictat,
grupa 1 , a (fig. 2 1 1 1 ) .
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Cucuteni C: 2 vase arse oxidant, dar incomplet, miezul lor este
cenuşiu, degresantul conţine nisip, poate şi şamotă, iar fragmentul cel
mai mic are şi scoică pisată. Fonnele sunt cele cu gâtui înalt, drept sau
uşor înclinat la exterior, buza neprofilată şi corpul sferoidal. Unul
păstrează pe umărul bombat unne de culoare roşie (fig. 2311 -2,7;
0=6; 1 0,3 cm).

ANEXA VIII, inventarul ceramicii descoperite passim. Faza
A. Fragmente de: vase cu gâtui înalt şi corp bombat, omamentate cu
motive cordifonne, spirale (fig. 1 5/4,6; cp. 2,6 l); pahare: două cu
omamet tricrom, una cu bandă medie, alta îngustă (fig. 1 3/ 1 ,5; 0=9,5
cm; cp. 0,45 1); castronaş mic, tronconic, decorat interior tricrom cu trei
ove albe, exterior, cu două ove (fig. 1 4/2; 0= 1 0,2 cm; cp. O, 1 3 1); un vas
cu suport, pictat interior şi exterior cu o ve, benzi late, 8 mm (fig. 1 4/ 1 ;
0=1 2,8 cm); capace : unul vopsit cu roşu, corp sferic, baza evazată (fig.
1 9/8; 0=1 2 cm).
Cucuteni A-B2 • un exemplar cu deschiderea buzei uşor mai mică
în raport cu corpul, decor în două registre separate de o bandă din linii
brun-negre, ornament d in linii roşii concentrice, acoperite cu motive în X,
fond alb (fig. 2 1/3 ; 0=9 cm); un capac, cu decor în două registre,
păstrează pe registrul gâtului un decor bicrom, patru spira1e cruţate din
fondul alb de pictură, despărţite de benzi oblice unite cu duetul spiralelor,
iar pe registrul corpului un decor tricrom din benzi concentrice roşii,
trasate pe fondul alb şi acoperite cu romburi realizate din linii în zig-zag
negre (fig. 2 1/4; 0= 1 3 cm).

ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES
AT CHETREŞTI-CAPUL DEAL UL UI, JUD.VASLUI,
1 988, 1 992 CAMPAIGNS
Abstract
The study fol lows the description and the analysis of the
material resu lted from two research campaigns and many surface
researches. Even the investigated surface is not large and the
excavation zone was level led mechanical ly, the stratigraphy and the
inventory allows us, for this study, a first presentation of the site.
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The small number of the researched stations within the
Moldavian Central Plateau j ustified the choice of this objective for
excavations, especially in south, and by the interest for the C ucuteni
pottery, painted and o f type C .
The archaeological complexes d iscovered in the settlement
specific to the C ucuteni civilisations, summarises two dwel lings and
five p its with different shapes, dated Cucuteni, subphase A 3 • An
exception was the exception of the pit no. l , dated Cucuteni, sub
phase A-B2 , dwelling no. l , phase A (fig. 1 /3), dwelling no.2, phase
A (fig. 1 /3 ; 21 1 ), south-south eastern wal l pro fi le (fig.2/2). Pits no. l ,
C ucuteni, phase A-B and 2-5, C ucuteni subphase A3 ( fig. l /3 ; 21 1 -4).
The inventory of the discovered complexes and the material
found on level or from surface was analysed in four groups: raw ma
terials (3. 1 .), tools and utensils (3.2.), pottery (4. 1 -4) and plasticity (5 .0).
The inventory ofthe complexes was presented in appendixes I-VIII.
The pottery was analysed differentially too. F i rst, the usual
secondary category, containing the pottery species with vegetal rests
degreasing substance - the vegetal rests pottery species -, the species
of the pots with fine sand mixed with clay, dusty aspect - dusty brick
coloured pottery species -, and the one with larger degreasing
substance - the dusty pottery species -, speci fi c to the Cucuteni A
(4. 1 . 1 -3) and A-B (4.3) phases. Second, we analysed the main fine,
painted pottery categories, with the specific species, establ ished
according to the stratigraphic data and the styl i stic criterions of the
Cucuteni A (4.2) and A-B (4.3) phases, with group mentioning.
Above these were added type C (4.4) pottery.
The pottery inventory was summarised in ten tables.
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plate and other pots with support 3,6-7; supports 4-5,8.
Tab.8. Chetreşti-Capul Dealului, Cucuteni-phase A-B. Pottery types of
the porous category. Pahar 1 ; lids 2,5; bowls 3-4.
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the porous category. Glass 1 ; Jid 2,5 ; bowl 3-4.
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www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

70

RUXANDRA ALAIBA

38

Fig.2. Chetreşti-Capul Dealului. Phase A. Plane and profile of the
dwelling no.2 and of the pits 3-5.
Fig.3. Chetreşti-Capul Dealului. Phase A. B uilding materials fragments
of clay with vegetal remainings. L2 l -2,4-5; in the level 3; L1 6.
Fig.4. Chetreşti-Capul Dealului. Phase A. Building materials fragments
of clay with vegetal remainings, 1 ,3-7,9; pot 2. L2 1 -3,6-9; Gr.3 5 ;
L l 4.
Fig.5. Chetreşti-Capul Dealului. Phase A. clay with vegetal remainings.
Semi-perforated and perforate plaque 1 ,3-5; curved plaque 2. L2
1 -5 .
Fig.6. Chetreşti-Capul Dealului. Phase A. Antler artefacts 1 -2; Mari axe
3 ; whetstone rubber and firing pin 4-6,8; clay winder 7. L2 1 ,3,58; L 1 2, 4.
Fig.7. Chetreşti-Capul Dealului. Phase A. Porous pottery species.
Fragments of: bowl 1 -7; L2 1 -4,6-7; on the level 5 .
Fig.8. Chetreşti-Capul Dealului. Phase A. Porous pottery species.
Fragments of: base 1 ; jugs 2,7- 1 0; bowl 3-6. Gr.3 1 ,9; L2 2-3,7, 1 0;
passim 4-5 ; L1 6,8.
Fig.9. Chetreşti-Capul Dealului. Phase A. Porous pottery species.
Fragments of: glasses 1 -2,5; cupă 3, support leg 4, bowl 6-7; dish
8. 1 -8, L2.
Fig. l O. Chetreşti-Capul Dealului. Phase A. Porous pottery species.
Fragments of: bowls 1 -5 . L2 1 ,5 ; passim 2; Ll 3-4.
Fig. 1 1 . Chetreşti-Capul Dealului. Phase A. Porous pottery species.
Fragments of: base 1 ,4, 1 2 ; Jid 2, pot wall 3; bowl 5-7,9, 1 1 ;
miniature pot 8, 1 0. L2 1 ,4-5,7-8, 1 0, 1 2; L 1 2-3,6; Gr.J 9; passim
11.
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Fig. 1 2 . Chetreşti-Capul Dealului. Phase A . Porous pottery species
covered with painting. Fragments of: bowls 1 -3,5; bolus 4,6,
miniature pot 7. L2 1 -6; L t 7.
Fig. 1 3 . Chetreşti-Capul Dealului. Phase A. Trichromatic on white
background painted pottery species 1 -5. Fragments of: glasses
1 ,3,5; crater 2; pot with tall neck and bulging body 4. Passim 1 ,5,
L2 2-3; Gr.3 4.
Fig. 1 4 . Chetreşti-Capul Dealului. Phase A. Trichromatic on white
background painted pottery categories 1 -4 and red 5. Fragments
of: support 1 , bowls 2-5. passim 1 -2; on the level 3 ; L2 4-5 .
Fig. 1 5 . Chetreşti-Capul Dealului. Phase A. Painted pottery on red
background categories 1 ,3-4 and white 2,5-6. Pots with tall neck
and bulging body 1 -2,4,6; bowl 3 ; glass 5 ; L2 1 -3,5; passim 4,6.
Fig. 1 6. Chetreşti-Capul Dealului. Phase A. Bichromatic painted pottery
category, with b lack on red background 1 ,4,6; positive white
bands outlined with black on red background 2-3, white negative
bands outlined with black on white background 5,7. Fragments
of: support 1 , pot leg 2,7, pot with support 3,6; glass 4; pot wall 5.
L2 1 -3,5-7; Gr.s 4.
Fig. 1 7. Chetreşti-Capul Dealului. Phase A. Painted pottery on white
background category 3. Fragments of: small bowl 1 ; lids 2-3 ; pot
with support 4. L2 1 -2,4; Gr.3 3 .
Fig. 1 8. Chetreşti-Capul Dealului 1. Phase A. Painted pottery categories 1 6 . Fragments of: bolus 1 ; supports 2-3 ; glass 4, pot with support
5 ; crater 6. L2 1 -2,4,6; 3 ; on the level 3 ; Gr.J.
Fig. 1 9. Chetreşti-Capul Dealului. Phase A-B. Painted pottery categories.
lids 1 -3,8, bowls 4,6-7, glass 5. On the level 1 ,5,7-8; Gr. 1 2-4,6.
Fig.20. Chetreşti-Capul Dealului. Phase A-B. Painted pottery categories.
Fragments of glasses 1 -2,4-5,7,9- 1 0; cup 3,6; miniature pot 8. l 2, 4-5,7 13 t ; 3,6, 1 0 y2; 8-9 8t a-2a· On the level 1 - 1 0.
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Fig.2 1 . Chetreşti-Capul Dealului. Phase A-B . Painted pottery categories,
glass 1 , l ids 2-5; group L b 1 ,3-5; group 1 Ia 2. On the level 1 -2,5;
passim 3-4.
F ig.22. Chetreşti-Capul Dealului. Phase A. Anthropomorphic statuette 1 ;
zoomorphic protomae 3-4; altar fragment 5 ; zoomorphic styl ised
ear 6. L I 6.
Fig.23 . Chetreşti-Capul Dealului, Cucuteni phase A, 1 -2,5, phase A-B, 34,6-1 O. Synthesis species of the Cucuteni pottery and of C type.
Fragments: atypical 1 ,3-4,6; pot with tall neck and bulging body
2,7; craters 5,8- 1 0. Passim 1 -2,7; LI 3, L2 4,5-6,8- 1 0.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

41

CERCETĂRI ARHEOLOGICE L A CHETREŞTI

73

SIV�

Gl\3t�·� CHETftEŞTI PE .EAL
CIIA-5

..

�

�..:. .---· ·--· .. ..------·
·

Fig. l .
Chetreşti-Capu/ Dealului. Punctul Chetreşti-Capu/ Dealului l; Comuna
Bălteni, staţiuni Cucuteni, faza A:
Bălteni-Dealu/ Cllrlanului şi Chetreşti-Capu/ Dealului 2;
planul general al săpăturilor 3.

s 1\

Fig. 2.
Chetreşti-Capu/ Dealului.
Faza A. Planul şi profilul locuinţei nr. 2 şi al gropilor 3-5.
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Fig. 3.
Chetreşti-Capul Dealului. Faza A. Fragmente de materiale de construcţie
din lut cu resturi vegetale. L2 l-2,4-5; in strat 3; L1 6.
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Fig. 4.
Chetreşti-Capu/ Dealului.
Faza A. Fragmente de materiale de construcţie din lut
cu resturi vegetale, 1,3-7,9; vas 2. L2 1-3,6-9; Gr.J 5; Lt 4.

Fig. 5.
Chetreşti-Capu/ Dealului. Faza A. Lut cu resturi vegetale.
Plăci semiperforate şi perforate 1,3-5; placă curbată 2. L2 1-5.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

75

76

RUXANDRA ALAIBA

Fig. 6.
Chetreşti-Capul Dealului. Faza A. Artefacte din corn 1-2;
topor din marnă 3; frecătoare şi percutoare din gresie 4-6,8; suflătoare
din lut 7. Lz 1,3,5-8; L1 2, 4.
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Fig. 7.
Chetreşti-Capul Dealului. Faza A. Specia ceramicii poroase.
Fragmente de: castroane 1-7; L2 1-4,6-7; pe nivel 5.
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Fig. 8.
Chetreşti-Capul Dealului. Faza A. Specia ceramicii poroase.
Fragmente de: bază 1 ; chiupuri 2,7-10;
castroane 3-6. Gr.3 1,9; L2 2-3,7,10; passim 4-5; L1 6,8.
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Fig. 9.
Chetreşti-Capul Dealului. Faza A. Specia ceramicii cărămizii prăfoase.
Fragmente de: pahare 1-2,5; cupă 3, picior de suport 4,
castroane 6-7; strachină 8. 1-8, L2•

Fig. 10.
Chetreşti-Capul Dealului. Faza A. Specia ceramicii cărămizii prăfoase.
Fragmente de: castroane 1-5. L1 1,5; passim 2; L1 3-4.
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Fig. I l.
Chetreşti-Capul Dealului. Faza A. Specia ceramicii cărămizii prăfoase.
Fragmente de: baze 1,4,12; capac 2, perete vas 3; castroane 5-7,9, 1 1 ;
vase miniaturale 8,10. � 1,4-5,7-8,10,12; L1 2-3,6; Gr.3 9; passim 1 1.

Fig. 12.
Chetreşti-Capul Dealului.
Faza A. Specia ceramicii cărămizii prăfoase acoperite cu culoare.
Fragmente de: castroane 1 -3,5; boluri 4,6, vas miniatura! 7. L2 1-6; L1 7.
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Fig. 13.
Chetreşti-Capul Dealului. Faza A. Speciile ceramicii pictate tricrom
pe fond alb 1-5. Fragmente de: pahare 1,3,5; crater 2; vas cu gât înalt
şi corp bombat 4. Passim 1 ,5, Lz 2-3; Gr.J 4.

Fig. 14.
Chetreşti-Capul Dealului. Faza A. Categoriile ceramicii pictate tricrom
pe fond alb 1-4 şi roşu 5. Fragmente de: suport 1, castroane 2-5. passim 1-2;
pe nivel 3; Lz 4-5.
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Fig. 1 5.
Chetreşti-Capul Dealului. Faza A. Categoriile ceramicii pictate
pe fond roşu 1,3-4 şi alb 2,5-6. Vase cu gât înalt şi corp bombat
1-2,4,6; castron 3; pahar 5; L2 1-3,5; passim 4,6.
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1
Fig. 1 6.
Chetreşti-Capul Dealului. Faza A. Categoria ceramicii pictate bicrom,
cu negru pe fond roşu 1 ,4,6; benzi albe pozitive m ă rginite cu negru
pe fond roşu 2-3, benzi albe negative mărginite cu negru pe fond alb 5,7.
Fragmente de: suport 1, picior vas 2,7, vas cu su port 3,6; pahar 4;
perete vas 5. L2 1 -3,5-7; G r.s 4.

Fig. 1 7.

Chetreşti-Capul Dealului. Faza A. Categoria ceramicii pictate
pe fond alb 3. Fragmente de: castronaş 1 ; capace 2-3;
vas cu suport 4. L2 1-2,4; G r.3 3.
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Fig. 1 8.
Chetreşti-Capul Dealului 1. Faza A. Categoriile ceramicii pictate 1 -6.
Fragmente de: bol 1 ; suporturi 2-3; pahar 4, vas cu suport 5;
crater 6. L2 1 -2,4,6; 3; pe nivel 3 ; G r.3•
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Fig. 1 9.
Chetreşti-Capul Dealului. Faza A-B. Categoriile ceramicii vopsite.
capace 1 -3,8, castroane 4,6-7, pahar 5. Pe nivel 1 ,5,7-8; G r.1 2-4,6.

Fig. 20.
Chetreşti-Capul Dealului. Faza A-B. Categoriile ceramicii pictate.
Fragmente de pahare 1-2,4-5,7,9- 10; cupe 3,6; vas miniatu ral 8.
1-2, 4-5,7 P 1 ; 3,6, 1 0 Y2 ; 8-9 8Ia-2a• Pe n ivel l-1 0.
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Fig. 21.
Chetreşti-Capul Dealului. Faza A-B. Categoriile ceramicii pictate,
pahar l, capace 2-5; grupa U2 l,3-5; grupa 1 18 2.
Pe nivel l-2,5; passim 3-4.

lf
"

.
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Fig. 22.
Chetreşti-Capul Dealului. Faza A. Statuetă antropomorfă l ; protome
zoomorfe 3-4; fragment de altar 5; toartă zoomorfă stilizată 6. L1 6.
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Fig. 23.
Chetreşti-Capul Dealului, Cucuteni faza A, 1-2,5, faza A-B, 3-4,6-10.
Specia de sinteză a ceramicii Cucuteni şi de tip C. Fragmente:
atipice 1,3-4,6; vas cu gât Înalt şi corp bombat 2,7; cratere 5,8-10.
Passim 1-2,7; L1 3, L2 4,5-6,8-10.
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