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Introducere
Situl arheologic de la Isaiia - Balta Popii se găsește în răsăritul României, pe
teritoriul comunei Răducăneni (jud. Iași), la circa 3 km nord-est de satul Isaiia și la
3 km NNV de satul Zberoaia (com. Gorban, jud. Iași), ocupând partea inferioară a
versantului drept al râului Jijia, aproape de confluența cu Prutul, acolo unde cele
două râuri, curgând paralel, formează, împreună, o albie majoră foarte largă, de circa
4-5 km. Din punct de vedere geografic, zona aparține sectorul mijlociu al
Culoarului Prutului, fiind situată în partea nordică a Podișului Bârladului, în
imediata vecinătate a Coastei Iașilor4 (Fig. 1).
„Punctul de plecare” al cercetărilor desfășurate în această stațiune l-a constituit
descoperirea sa în 1992 de către Vicu Merlan, urmată de cele două sondaje întreprinse
în 1996 și 1998 de către N. Ursulescu (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași)5. Săpăturile
arheologice sistematice au început în anul 2000, continuând în fiecare an până în
2005, pentru a fi reluate, cu diverse ocazii în 2007, 2008-2010, 2015 și 2017.
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Investigațiile desfășurate până acum au stabilit și confirmat stratigrafia
generală a sitului. La bază, peste stratul de calcar oolitic, acoperit cu loess nisipos, se
află un nivel de sol gălbui-brun, în care au apărut resturi destul de sporadice ale unei
locuiri din vremea neoliticului (culturii ceramice liniare). Peste acesta, s-au depus
două niveluri mai groase (unul de culoare brun-deschisă, altul brun), care conțineau
vestigiile etapelor de locuire din vremea culturii Precucuteni. Deasupra există un nivel
mai subțire, de cernoziom, cu urme de locuire ale perioadei timpurii a Hallstattului,
în care au apărut și complexe arheologice ce pot fi atribuite începutului Epocii
Bronzului. Un nivel la fel de subțire conține foarte rare resturi ale unei prezențe din
secolul al IV-lea d. Hr. De acest nivel se leagă și mormintele sarmatice timpurii, care
formează aici o mică necropolă. Un ultim nivel cu resturi arheologice atestă o
sporadică locuire din vremea culturii vechi românești de la începutul mileniului
al II-lea (cultura Răducăneni). În fine, peste acesta s-a format un strat vegetal, din care
porneau câteva deranjamente moderne6.

Istoricul descoperirilor aparținând perioadei
Hallstattului timpuriu de la Isaiia
Perioada hallstattiană timpurie de la Isaiia a fost ilustrată începând cu
săpăturile întreprinse în 2001, atunci când a fost cercetată o locuință adâncită (L2 Groapa nr. 12), care a deranjat în mare măsură vestigiile unei locuințe
precucuteniene. Din materialul provenit de aici se remarcă fragmente de urne de
culoare neagră și vase de tip castron, decorate cu caneluri și ogive7. Acestea au fost
atribuite culturii Corlăteni-Chișinău. În 2002 a fost găsit un fragment de brățară,
decorată cu striuri și un mormânt de copil, având drept ofrandă un vas de tip
Belozerka8. În 2004 a fost descoperit un ac de bronz îndoit, cu secțiune circulară, cap
bitronconic și decorat cu linii circulare incizate. Analogiile stabilite pentru acesta se
regăsesc în mediul fazei A al perioadei Hallstattului din Transilvania9. Săpăturile din
anii următori au evidențiat din ce în ce mai numeroase resturi materiale aparținând
acestei perioade, de cele mai multe ori fiind amestecate cu cele specifice Epocii
Bronzului. Astfel, cercetările din campania anului 2008 au relevat un nivel cu
materiale sporadice mixte, din Epoca Bronzului și Hallstatt, printre care și două ace,
o verigă din bronz și un vârf de suliță din fier10.
6
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Descoperirile recente de materiale din perioada Hallstattului
timpuriu (campaniile din anii 2015-2017)
Campaniile de cercetări arheologice sistematice din anii 2015 și 2017 au
avut ca scop cercetarea zonei de nord-est a așezării Precucuteni de la Balta Popii11.
Cu această ocazie, au fost dezvelite noi vestigii aparținând primei Epoci a Fierului.
Ne referim în primul rând la un ac din bronz (Fig. 2), apărut în timpul
cercetării secțiunii XIV, la adâncimea de 0,80 m, adâncime corespunzătoare
nivelului de cernoziom cu materiale de Epoca Bronzului și prima Epocă a Fierului.
Acul, ușor îndoit (lungime de 10 cm), este rotund în secțiune, are capul bitronconic
și este decorat cu incizii orizontale circulare. Este identic, prin formă și decor, cu cel
descoperit în anul 2004 în același sit12.
În timpul celor două campanii de săpături arheologice a fost cercetat, printre
altele, un complex adâncit ‒ groapa 72, care își are originea în nivelul arheologic
corespunzător Hallstattului13. În plan, are formă aproape rotundă la conturare și
ovală la fund, cu profil trapezoidal cu colțurile rotunjite (Fig. 3-4). Dimensiunile
sale la nivelul de săpare au fost 2,60 x 2,50 m, reducându-se treptat, până la 1,20 x
1,40 m (Fig. 3-4). Adâncimea reală a complexului este de -1,10 m. Groapa a fost
umplută inegal, cu materiale ceramice și osteologice14, mult cărbune (cu precădere
în partea de est a gropii), diverse lutuieli arse.
Inventarului gropii 72. Cea mai mare parte a ceramicii din acest complex
este specifică orizontului Hallstattian timpuriu cu ceramică canelată CorlăteniChișinău. Pe lângă aceasta, au fost descoperite și câteva fragmente de olărie tipice
culturii Precucuteni, fragmente antrenate de săparea gropii prin tăierea nivelul
neo-eneolitic de la Balta Popii. De asemenea, cele două artefacte de silex din groapă
(un gratoar și o lamă) sunt tipice, prin morfologia lor15, culturii Precucuteni.
Campania 2008, 2009, p. 124-125. La adresa http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2009/cd/index.html pot fi descărcate și analizele elementale ale respectivelor artefacte.
11
F.-A. Tencariu et alii, Investigating a Chalcolithic dwelling at Isaiia, Iași County, Romania, în
SAA, 23(2), 2017 (sub tipar).
12
N. Ursulescu et alii, op. cit., 2005, p. 188-189. Un desen al acului descoperit în anul 2004 este
disponibil pe site-ul cimec, la linkul http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2005/cd/index.htm
(pl. 13/9). Legenda planșei indică, din eroare, apartenența artefactului la culturile Epocii Bronzului. În
textul raportului este prezentat, totuși corect, ca aparținând epocii fierului.
13
Inițial, din cauza cercetării parțiale, groapa 72 a fost atribuită nivelului Precucuteni de la Isaiia
‒ vezi N. Bolohan et alii, Sat Isaiia, com. Răducăneni, jud. Iași. Punct: Balta Popii, în CCAR. Campania
2015, 2016, p. 40. După prelucrarea materialelor și curățarea profilului stratigrafic în anul 2017, nivelul
de săpare al gropii a fost reconsiderat.
14
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D.-M. Vornicu, The chipped stone assemblage from the Early Chalcolithic settlement at Isaiia Balta Popii, în MCA (S. N.), XIII, 2017, p. 191-211.
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Materialul aparținând perioadei Hallstattului timpuriu găsit în groapa 72
este foarte fragmentar (Fig. 5/1-17), nefiind posibilă întregirea nici unui recipient.
Astfel, în descrierea și atribuirea fragmentelor la un anumit tip de vas ne-am bazat
pe informațiile oferite de monografiile lui A. László16 și O. Levițki17.
În funcție de tehnica de lucru, ceramica descoperită poate fi împărțită în:
fină, semifină și grosieră. Se poate observa că au fost folosite ca degresant cioburi
pisate, pietricele, chiar și în cazul ceramicii semifine. Cele mai multe fragmente de
olărie se caracterizează printr-o pastă de culoare cenușie, de multe ori cu pete
negricioase, sau prin culoarea cafenie deschisă la exterior și neagră la interior, uneori
vasele fiind și lustruite. Au fost descoperite și fragmente de la vase de culoare neagră,
de bună calitate.
Pentru categoria cu cele mai numeroase fragmente, cele de culoare cenușie,
A. László menționa faptul că acestea provin, de obicei, de la vase de dimensiuni mici
și mijlocii, fiind vorba în special despre străchini18. Fragmentele de culoare cafeniedeschisă la interior și neagră la exterior ar proveni de la vase de dimensiuni mai mari,
bitronconice-pântecoase, iar ceramica realizată dintr-o pastă grosieră, de culoare
cărămizie-maronie, cu pete cenușii de la vase în formă de sac și borcane19.
Singurul vas parțial întregibil provenit din acest complex face parte din
categoria celor bitronconice-pântecoase, cu un aspect înalt, de culoare cafeniudeschisă la interior și brun roșiatică la exterior (Fig. 5/9). Fragmentul de vas este
decorat cu caneluri oblice în zona diametrului maxim și este prevăzut cu
proeminențe duble, asemenea urnei din mormântul nr. 10 descoperit în sectorul A
al Curților Domnești de la Vaslui, în 197920. Astfel, avem de-a face cu un vas din
categoria celor bitronconice, cu „umărul” proeminent, cu caneluri orizontale în
partea superioară, oblice sau verticale în zona diametrului maxim și prevăzute cu
proeminențe duble21. Alte două fragmente ceramice cu caneluri oblice (Fig. 5/12)
de culoare gri-închis atât la interior, cât și la exterior, cu urme de lustruire provin de
la un alt vas bitronconic-pântecos.
Pentru cele mai multe fragmente ceramice descoperite în groapa 72 nu s-a
putut identifica forma vaselor din care făceau parte. Excepție o fac câteva
fragmente, provenind din părțile superioare ale vaselor. Ne referim în primul rând
la un păhărel22; realizat dintr-o pastă de bună calitate, cu cioburi pisate în
compoziție, neagră în spărtură, de culoare cafeniu-deschisă cu pete cenușii la
16

. A. László, Începuturile Epocii Fierului la est de Carpați. Culturile Gáva Holihrady și CorlăteniChișinău pe teritoriul Moldovei, BTh VI, București, 1994.
17
O. Levițki, Cultura Hallstattului canelat la răsărit de Carpați, BTh VII, București, 1994.
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A. László, op. cit, p. 111-112.
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Ibidem, p. 111-112.
20
Ibidem, fig. 62/11.
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Ibidem, p. 117-119.
22
Tipul XXX la O. Levițki, op. cit., p. 106; forme incerte la A. László, op. cit.
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exterior și neagră la interior. Păhărelul are formă tronconică, pereții subțiri, buza
dreaptă, ușor subțiată (Fig. 5/8) și își găsește bune analogii în așezările de la
Chișinău și Trinca23.
O altă buză, dintr-o pastă de foarte bună calitate, de culoare neagră, provine
de la o ceașcă cu marginea evazată24, decorată în partea inferioară a gâtului cu
caneluri orizontale, sub care au fost aplicate altele verticale, situate pe pântecul
vasului25 (Fig. 5/7). Ca formă vasul are analogii la Trușești26, iar ca decor în situl de
la Dănești27.
Categoria ceramicii de culoare cafeniu-deschis la exterior și gri închis la
interior este reprezentată de vase predominant grosiere ce par a proveni de la forme
cu pereții drepți, îngustați spre partea inferioară, și cu marginea nediferențiată
(Fig. 5/1-2). Buza acestor vase este rotunjită.
Ceramica de culoare gri închis atât la interior, cât și la exterior, prezintă
forme diverse. Se pot observa fragmente de la vase cu pereții drepți (Fig. 5/3, 4) dar
și altele, mai numeroase, de la vase de dimensiuni mai mari, cu corpul arcuit, putând
fi vorba, însă, despre forme tranzitorii. A. László menționa ca o trăsătură specifică
pentru aceste tipuri de vase, partea superioară simplă, rotunjită, doar în anumite
cazuri fiind subțiată sau îngroșată28.
Ultimul tip din această categorie și totodată cel mai slab reprezentat este cel
al ceramicii cu pastă de culoare cafeniu-deschisă atât la interior, cât și la exterior.
Fragmentele par sa provină de la vase cu pereții drepți, dar cu partea superioară ușor
răsfrântă în afară (Fig. 5/11).
Cele trei fragmente de părți inferioare ale unor recipiente descoperite în
groapa 72 fac parte din toate cele trei tipuri ceramice: fină, semifină și grosieră. Cele
din categoriile fină și semifină sunt de culoare gri-închis atât la interior, cât și la
exterior, primul prezentând și urme de lustruire. Acestea ar putea proveni de la vase
de dimensiuni medii. Fragmentul grosier este de culoare cafeniu-deschis, cu pete
cenușii la exterior și negru la interior și provine, cel mai probabil de la vase
bitronconice pântecoase.
În umplutura gropii nr. 72 au fost găsite și două fragmente de la vase cu
toartă. Unul dintre acestea provine de la o ceașcă cu toartă supraînălțată, de culoare
cafeniu-deschis, cu pete cenușii, atât la interior, cât și la exterior (Fig. 5/15), cu
umărul accentuat, cu buza ușor răsfrântă în afară. Această formă (cu umărul
23

Vezi Levițki, op. cit., fig. 15/13, 43/9.
Forma 4H la László, op. cit., p. 115.
25
Tipul de decor 6 la László, op. cit., pl. XII, p. 312.
26
A. C. Florescu, Șantierul arheologic Trușești, în MCA, III, 1957, fig. 12/3.
27
M. Petrescu-Dîmbovița, Em. Zaharia, Sondajul arheologic de la Dănești (r. Vaslui), în MCA,
VIII, 1962, fig. 4/5.
28
László, op. cit., p. 112-113.
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accentuat și buza răsfrântă) este mai degrabă specifică orizontului Hallstatt
timpuriu cu ceramică incizată Tămăoani29 - Holercani30.
Celălalt fragment dintr-o toartă este de culoare cenușie la exterior și cafeniudeschis la interior și prezintă urme de lustruire, iar ca decor trei striuri paralele
(Fig. 5/16).
Aceluiași complex arheologic îi mai aparțin și două cioburi decorate cu
caneluri, dispuse orizontal, provenind din vase de dimensiuni mari (Fig. 5/17).
Unul dintre acestea este de culoare cafeniu-deschis la exterior și cenușiu închis la
interior, iar cel de-al doilea cenușiu-închis pe ambele suprafețe.
Groapa 72 a mai relevat cinci fragmente de vas prevăzute cu diferite tipuri
de proeminențe-apucătoare. Trei dintre acestea prezintă apucătoare aplatizate
(Fig. 5/13-14), provenind de la vase bitronconice-pântecoase de culoare brunroșcat, respectiv cenușiu închis. Celelalte două au apucătoare prevăzute cu șa la
mijloc, de culoare gri-închis la interior și cafeniu-deschis la exterior.
Pe lângă elementele de olărie, în cadrul acestui complex a mai fost descoperit
și un fragment dintr-un obiect din os (Fig. 5/21), cu o extremitate rotunjită și
prevăzut cu trei incizii circulare. Urmele tehnologice ale abraziunii prin care a fost
realizat sunt vizibile pe toată suprafața piesei.
La diverse adâncimi, în umplutura gropii 72 (de la -0,20 m la -0,80 m de la
nivelul de săpare), au apărut fragmente provenind de la o placă din lut ars cu ambele
fețe atent finisate, groasă de cca. 7-10 cm, fără amprente ale unei substructuri de
lemn. Nu ne putem pronunța cu privire la originea sau la funcționalitatea acestora.
De asemenea, au fost descoperite și câteva fragmente de lutuială arsă, de grosime
mică (între 10-20 mm) cu amprente de la structura vegetală pe care au fost lipite
(Fig. 5/18-20). Acestea reprezintă, cel mai probabil, bucăți dintr-un perete de la o
locuință din perioada Hallstattului timpuriu, știut fiind faptul că locuințele culturii
Corlăteni-Chișinău din bazinul Jijiei erau construcții cu structură vegetală ușoară
(nuiele, crengi, trestie) peste care se aplica o lipitură superficială de lut31.
Așadar, prin inventarul său deosebit de fragmentar și modul de dispunere al
acestuia (răzleț), groapa 72 poate fi interpretată ca una cu rol menajer, în care au
fost aruncate diverse resturi ale activităților umane din timpul locuirii CorlăteniChișinău din punctul Balta Popii: resturi de la o structură de locuit, resturi de la
tranșarea animalelor, fragmente de vase sparte, cărbune.
Un alt complex adâncit cercetat în anul 2017 cu nivelul de săpare din stratul
arheologic cu materiale Hallstattiene este cel denumit Groapa 75. Aceasta a distrus
29

A. László, Grupul Tămăoani. Asupra orizontului Hallstattian timpuriu cu ceramică incizată
din sudul Moldovei, în MemAntiq, XII-XIV, 1986, p. 69.
30
O. Levițki, Culturile din epoca Hallstattului timpuriu și mijlociu, în ThD, XV/1-2, 1994,
p. 170.
31
A. László, op. cit., 1994, p. 107.
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o mare parte din platforma locuinței precucuteniene L14, lutuieli din aceasta fiind
găsite în umplutura gropii (Fig. 6). Este un complex de mari dimensiuni (2,12 x
1,40 m la nivelul de săpare și 0,78 x 0,60 m la fund), de formă neregulată la gură,
dar destul de rotund la partea inferioară. Adâncimea reală a gropii este de 0,73 m.
Materialul arheologic este foarte rar: câteva fragmente ceramice (dintre care unul
Precucuteni, iar restul dificil de determinat) și osoase.

Discuții și concluzii
Dispunerea complexelor și artefactelor specifice Hallstattului timpuriu pe
planul săpăturilor de la Isaiia sugerează faptul că la începutul Epocii Fierului,
comunitățile umane care s-au așezat pe partea inferioară a versantului drept al Jijiei
au preferat, pentru trai, zona de est a micii terase de aici (Fig. 7). Înmormântarea de
copil, în schimb, a fost amplasată în zona de nord-vest a sitului32. Mormântul, după
cum se constata și în momentul descoperirii33, prin inventar și rit, are mai degrabă
influențe venite dinspre cultura Belozerka, fiind asemănător cu M 4 de la Vaslui34,
neputând fi atribuit culturii Corlăteni-Chișinău.
În schimb, purtătorilor culturii Corlăteni-Chișinău le pot fi atribuite alte
complexe cercetate în situl de la Isaiia și anume locuința-bordei cercetată în anul
200135 și groapa 72 cercetată în ultimii ani. Materialul ceramic din aceste două
complexe, prin caracteristicile pastei, ale tehnicii de ardere, prin forme și decor, este
tipic Hallstatului cu ceramică canelată.
Cele două ace de bronz cu capul bitronconic descoperite în sit își găsesc
analogii în necropola de la Vaslui36, în mediul Hallstatt A1 din zona de la vest de
Munții Carpați, în depozitele seriei Cincu-Suseni de la Șpălnaca37 și Tășad38, dar și
în așezarea de la Holercani39, așezare aparținând orizontului Hallstattian timpuriu
cu ceramică incizată de tip Tămăoani-Holercani. Acele cu cap bitronconic sunt de
tradiție central-sud-est europeană, în Slovacia fiind caracteristice culturii Piliny iar
în Croația culturii câmpurilor de urne40.
32

N. Ursulescu et alii, op. cit., 2003, p. 157-158.
Ibidem.
34
Ibidem.
35
Desene ale complexului și ale artefactelor (vase tipice orizontului cu ceramică canelată) pot fi
găsite pe platforma Cimec, la linkul http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2002/rapoarte/default.htm.
36
A. László, op. cit., 1994, fig. 62/13.
37
M. Petrescu-Dîmbovița, Depozitele de bronzuri din România, București, 1977,
fig. 210/17-18.
38
Ibidem, fig. 213/5.
39
O. Levițki, Culturi din epoca Hallstattului…, fig. 4/3.
40
O. Levițki, Consideraţii cu privire la limita cronologică inferioară a culturii Hallstattului
canelat Chișinău-Corlăteni din spaţiul est-carpatic, în RA, S. N., XII, 2016, 1-2, p. 91-92.
33
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Această scurtă notă care tratează descoperirile specifice primei Epoci a
Fierului făcute în ultimii ani (2015-2017) în situl de la Isaiia - Balta Popii este
menită să aducă în atenția specialiștilor în domeniu materiale inedite care, sperăm
noi, vor contribui la o mai bună cunoaștere a comunităților Corlăteni - Chișinău.

NOTE ON THE FINDS DATED TO EARLY HALLSTATT
RECENTLY DISCOVERED IN THE SITE OF ISAIIA - BALTA POPII
(Abstract)
The article presents the Early Hallstatt material discovered during 2015 and
2017 archaeological excavations at the Isaiia - Balta Popii site (Răducăneni com, Iași
County). The paper describes a feature that through its inventory can be considered as
a waste pit. Thus, the materials from its filling consist of animal bones, various
fragments of clay, ceramic sherds from vessels of various dimensions and various types
of paste, most of them typical for the Corlăteni-Chișinău culture and a fragment from
a bone object. In addition to these materials found in the pit, a bronze pin was
discovered in the cultural layer. The new discoveries come as a completion to the vestiges
of the first Iron Age Era investigated in the previous years, which consisted of a buried
house, a bracelet fragment, a child’s tomb and various typical bronze objects.
List of Illustrations:
Fig. 1.

Geographic positioning of the site of Isaiia - Balta Popii. Map support: Microsoft
Encarta.

Fig. 2.

Isaiia - Balta Popii. Bronze pin discovered during the 2017 excavations (drawing by
Romeo Ionescu).

Fig. 3.

Isaiia - Balta Popii. Pit 72 – contour at various depths (a) and profile (b).

Fig. 4.

Isaiia - Balta Popii. Pit 72 – research aspects of 2015 (a) and 2017 (b).

Fig. 5.

Isaiia - Balta Popii. Inventory of Pit 72 – ceramic ware (1-17), fired daub (18-20) and
fragment of a bone item (21).

Fig. 6.

Isaiia - Balta Popii. Pit 75. Plan and profile of Pit (a); Pit in the context in which it
disturbed the remains of the Precucuteni dwelling L14 (b – drone photograph:
F.-A. Tencariu, A. Asăndulesei).

Fig. 7.

Isaiia - Balta Popii. Positioning within the site of the finds dated to Early Hallstatt.
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Fig. 1. Amplasarea geografică a sitului de la Isaiia - Balta Popii.
Suport hartă: Microsoft Encarta

Fig. 2. Isaiia - Balta Popii. Ac de bronz descoperit în timpul săpăturilor din 2017
(desen Romeo Ionescu)
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Fig. 3. Isaiia - Balta Popii. Groapa 72 – conturul la diverse adâncimi (a) și profil (b)
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Fig. 4. Isaiia - Balta Popii. Groapa 72 – aspecte de cercetare din 2015 (a) și 2017 (b)
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Fig. 5. Isaiia - Balta Popii. Inventarul gropii 72 – ceramică (1-17), lutuială arsă (18-20) și
obiect de os fragmentar (21)

https://biblioteca-digitala.ro

MATERIALE DIN HALLSTATTUL TIMPURIU DE LA ISAIIA - BALTA POPII

Fig. 6. Isaiia - Balta Popii. Groapa 75. Planul și profilul gropii (a); groapa în contextul în
care a deranjat resturile locuinței Precucuteni L14
(b – fotografie din dronă: F.-A. Tencariu, A. Asăndulesei)
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Fig. 7. Isaiia - Balta Popii. Dispunerea în sit a descoperirilor
aparținând Hallstattului timpuriu
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