CERCETARILE ARHEOLOGICE DIN ;LOCUIREA HALLSTATTIANA
TIRZIE DE LA CURTENI-VASLUI
CONSTANTIN ICONOMU
Cu toată amploarea săpăturilor arheologice care urmăresc cunoaşterea Hall
stattului tirziu pe teritoriul Moldovei, această perioadă încă mai ridică o serie d e
probleme, ceea ce ne împiedică să considerăm lămurite o serie de detalii ale dez
voltării triburilor tracice din această regiune.
Ca atare, Muzeul de istorie a Moldovei din Iaşi a iniţiat efectuarea unor să
pAturi arheologice in satul Curteni, comuna Olteneşti, judeţul Vaslui 1 , pe pantele
d�lurilor din apropiere.
Notăm că această microzonă este relativ bogată -.sub raport arheologic, fapt
stabilit însă in principal, prin cercetări de suprafaţă.
Faţă de punctele înregistrate anterior in monografia colectivă de N. Zaharia,
M. Petcescu-Dimboviţa, Em. Zaharia, Aşezdri din Moldova . . De la paleolitic pinii
fn s�coluZ al XVlll-Zea, E.A., Buc. , 1970, p. 318, şi in afară de săpăturile noastre
proprii adăugăm unnătoarele materiale descoperite prin cercetări de suprafaţA
sau apărute întîmplător, ca urmare a WlDr lucrări gospodăreşti.
1. In vatra satului, lîngă casa locuitorului Dumitru Aaarici au apărut frag
mente ceramice ce aparţin culturii Koua.
De asemenea, in cuprinsul gospodăriei lui Vasile Stoleru s-au descoperit frag
mente ceramice ce pot fi atribuite Hallstattului tîrziu sau Latene-ului timpuriu.
Acele�i fragmente se găsesc in punctul "La puţul sec" sau .crama lui Vasile
Mihai".
2. La punctul ,.La Odaie - Ripa Odăii", lîngă şoseaua Crasna - Huşi, in
malul lutăriei, la adincimea de 1 m., a apărut un schelet avind la cap un vas
lut cu toarta spartă din vechime, destul

de lată dacă

de

analizăm urma rupturii din

vas. Pasta este de culoare gălbuie, inegal arsă (pl. IV/1 ; V/1).

1 Primele informaţii despre descoperirea unor resturi de cultură materială ce
aparţin Hall stat tului tîrziu de la Curteni, le datorăm regretatului Gh. Melinte, fos
tul di rect01· al Muzeului din Huşi, care ne-a semnalat urmele de locuire din punc
tele Valea Meri!or şi Dealul Pietrăriei. De asemenea, informaţiile date de Gh.
Melinte au servit la efecluarea unei săpături de salvare in vatra satului Curteni
care a pus i n evidenţă o serie de piese litice ce aparţin gravetianului. Cf. V . Căpi
tanu, Carpica, Il, 1969, p. 13-15. O altA cercetare de suprafaţă, ulterioară, a con
firmat descoperirea noastră de la Ripa Odăii, unde s-a găsit un vas de tip Noua.
Cf. Titus Udrescu, Carpfca, VI, 1973-1974, p. 22.
De asemenea, o cercetare de teren a stabilit existenţa, in
marginea
de
sud-vest a satului, a unor aşezări din secolele V-VI, VIII-IX şi X-XI e.n. Cf.
Gh. Coman, S.C.I.V., 2, 20, 1969, p. 289.
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Pl. I.
P.antele de s:ud-est-nord-vest ale p unctului
Valea Merilor unde s-au
efectuat săpături le (1). In dreapta i maginii ripa Negroaia (2) iar in stinga albiei
iZVOII' Ul (3) care a efectuat parţial locuirea din acest punct

Pl. II

-

Marginea de sud-vest a satului Curteni, cu ripa Negroaia (1) şi punctul
Valea Merilor (2) unde s-au efectuat săpăJturile
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După vasul ce poate fi atribuit culturii Noua, cu reminiscenţe Monteoru, se
poate aprecia că mormintul, care eventual ar fi putut !ace parte dintr-o necro
polă, aparţine sfi'rşitului epocii bron zuluj.
3. Conform cu o informaţie dată de Gh. Melinte, in gropile de siloz şi fundaţii
ale grajdurilor C.A.P., in apropierea şoselei Crasna-Huşi, au apărut vase gri lucrate
la roată, aparţinînd unor morminte ale culturii Sintana de Mureş.
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marginea de sud-vest a locuirii, producindu-se scurgeri de material la vale, ca
şi datorită reutilizărilor vechi marea cantitate de material ceramic s-a păstrat
foarte fragmentată, la restaurare putind fi intregite doar puţine forme.
Din inventarul locuirii hallstattiene de la Valea Merilor, analizind in primul
rind ceramica, putem constata existenţa a două mari categorii : ceramica lucrată
cu mina şi ceramica lucrată cu roata.

Ce1·amica lucrată cu mîna.

Aşa cum am arătat, datorită fragmentării materialului, nu totod.eauna a
fost u�or de stabili<\ tipul de vas rnn care face parte fiecare fragment mai oarac
tte.ristac, co� vall.Jabălă şi pentru vasele lucrate la roată. Deşi llJU fosedăm
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Marginea de sud-vest a satului Curteni, cu ripa Negroaia (1) şi punotul
Valea Merilor (2) unde s-au efectuat săpălturile
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După vasul ce poate fi atribuit culturii Noua, cu reminiscenţe Monteoru, se
că mormintul, care eventual ar fi putut face parte dintr-o necro
sfîrşitului epocii bronzului.
3. Conform cu o informaţie dată de Gh. Melinte, în gropile de siloz şi fundaţii
ale grajdurilor· C.A.P., în apropierea şoselei Crasna-Huşi, au apărut vase gri lucrate
la roată, aparţinînd unor mormi nte ale culturii Sîntana de Mureş.
In cele ce urmează, vom prezenta doar rezul tatel e săpăturilor din campania
anului 1973 în treprinse la Curteni, p un ctul "Valea Merilor", in apropierea unei
rîpi denumită de localnici " Rip a Negroaia".
Groapa hallstattiană aflată in vecinătatea de nord a satului Curteni se gă
seşte dispusă pe panta unui deal care CQboară i n terase spre drumul de pe valea
Lohanului, ce uneşte Crasn a de Huşi.
Pantele dealului, acoperite, in vechime ca şi astă zi , in parte de păduri, sint
fragmen tate de izvoare şi pîraie, in fîşii orientate pe direcţia SE-NV. Unul din
tre aceste rîlU)oare scurgindu-se la vale, şi-a creat o albie care a secţionat şi dis
trus una din marginile gropii aflate in punctul de la Valea Merilor, ripa Negroaia,
punind in evidenţă numeroase fragmente ceramice şi urme de cenuşă (pl. 1, Il).
Cercetarea s-,a făcut prin şanţuri lungi, flancate de c asete. Din suprafaţa
totală săpată de 170 m2 s-au găsit resturi din cultură material ă pe 1 1 0 m2. Deoa
rece capetele şanţurilor au ajuns peste tot in pămîntul galben, putem afirma cu
certitudine că groapa hallstattiană s-a aflat numai pe această mică suprafaţă.
Intrucit prin pe rieghez ele efectuate s-au recoltat in jos ul pantei unele frag.
mente ceramice, cap etel e şanţului lung au fost extinse, însă nu s-a descop
perit bln complex arheologic asemănător. In 1975 s-a incercat un mic sondaj
intr-un loc unde se găseau citeva cioburi însă acestora nu le-a corespuns un nou
nivel de cultură hall sta tti an. Se pare că gropile erau risipite la distanţe relativ
m ari unei� de altele. Şiroirile de apă şi lucrările a gric ole au determinat in unele
cazuri deplasarea unor fragmente ceramice in josul pantei, acestora nemaicores
pun zin du-I e, evident, un ni vel mai vechi.
Deoarece in aceste condiţii, săpăturile nu sint intotdeauna incununate de
succes şi sint costisitoare ne-am limitat deci numai la cercetarea integrală a
gropi i de la Yalea M erilor-Negroaia.
Din punct de vedere straltigrafic, sub stratul vegetal de 0,20 m. apare stratul
de cultură propriu-zi s, gros de 0,30-0,40 m., alcătu it dintr-un pămînt negru,
grăunţos şi foarte uşor de săpat. Sub stratul de c ultur ă se găseşte o groapă cu
diametru! maxim de 6 m. şi adincimea de 1 m., avind o formă foarte neregulată
m plan. tn interiorul gropii, apar lentile subţiri de pămint, d e culori şi nuanţe
diferi te, prernm şi multă cen uşă oare predomin ă in marginea de S.V. Sub stra
tul hallstattian propriu-zis, cit şi spre fundul gropii, apare pămîntul galben, pig
mentat cu cărbune şi cioburi mici (p l. III).
tn cursul săpăturii, atit in stratul de cultură hallstatian cit şi in groapă au

poa te aprecia
polă, apa rţin e

la iveală o cantitate impresionant d e mare de material arheologic-fragmente
ceramice, fusaiole, idoli, resturi de chirpici şi bucăţi de vatră, obiecte de metal,
piese de of şi p i etl'e fasonate, resturi de arsură.
D upă răzuiri şi conturări repetate ale fundului şanţuJui şi ale gropii nu s-a
obţinut un contur regu la t. Deşi prima impresie a fost că la Valea Merilor s-a
găsit o groapă de deşeuri, totuşi, numeroasele fragmente de vatră, de chirpici şi
de pietre. constituie suficiente mărturii care să se permită a formula ipoteza
exis tenţei pe acest loc a unui bord.ei sau semibordei.
Atit rlin cauza pantei abrupte cit şi a izvorului care a creat o ruptură in
ieşit

marginea de sud-vest a locuirii, producindu-se scurgeri de material la vale, ca
şi datorită reutilizărilor vechi marea cantitate de material ceramic s-a păstrat
foarte fragmentată, la restaurare putind fi intregite doar puţine forme.
Din inventarul locuirii hallstattiene de la Valea Merilor anali zind in primul
rînd cer n mica, putem constata existenţa a două mari categ i i : ceramica lucrată
cu mîna şi ceramica l ucrată cu roata.

�

Ce1·amica lucrată cu mina.

Aşa cum am arătat, datorită fragmentării materialului, nu totodea una a
fost u�or de s tabilit tipul de vas din care face parte fiecare fragment mai carac
.teristic, CXlll6balbalre vallabi lă şi pentru vasele lUC'l'late la roată. �i llll.l posedăm
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tm exemplar intreg, fragmentele descoperite permit recunoaşterea cu certi
tudine a tipului de vas bi.tronconic. Astfel, se intilnesc apucători In formă de
limbă 5au dreptunghiulare (pl. IV/2-3 ; V/2-3) împreună cu partea de vas a
diametrului maxim, precum şi fragmente cu ornament de pastile rotunde aplicate
pe umărul vasului (pl. I V/7-10 ; VI/1--4). Pasta acestui tip este neagră sau cenu
şiu-cără:mzic şi intotdeauna poroasă, cu degresant şi fără luciu. Uneori, in partea
din interior n ciobului se observă un strat negru cenuşiu in timp ce suprafeţele
sint cărămizii.
Fragmentele amintite pot fi atribuite tipului 1 al vasului bitroconic din cate
goria Lcrnmicii daco-getice, in tipologia lui I. H. Crişan, datat intr-o perioadă
îndelungată - din a doua jumătate a secolului al V-lea i.e.n. pînă la începutul
secolului <�1 III-lea i.e.n. 2 . La Curteni această formă este slab reprezentată, ca de
altfel în intreaga Moldovă, unde se întîlneşte numai la Stinceşti 3, Birseşti, (din
secolul al V-lea i.e.n. 4) şi in R.S.S. Moldovenească, la Butuceni (datată in secolele
IV-III î.e.n. 5). In Transilvania este atestată numai la Ozun 6 şi Sanislău 7 unde
este datată larg, in secolele VI-IV i.e.n. 8•
In Muntenia vasul bitronconic se întîlneşte la Tigveni in secolul al V-lea
i.e.n. eventual şi mai tirziu '· iar in Dobrogea Ia Hirşova, atribuit celei de a doua
jumătăţi a secolului al V-lea i.e.n. 10 şi la Ostrov 11 şi Cernavoda unde vasul apar
ţinînd acestui tip se încadrează intre sfîrşitul secolului al VI-lea şi jumătatea
secolului al V-lea i.e.n. 12.
De asemenea, in Dobrogea vasul bitronconic este atestat la Tariverde 1 3,
Bugeac (unde este datat in secolul al IV-lea i.e.n. 14), Teliţa, (atribuit secolelor
I V-III î.e.n. 15) şi EniSc'lla unde este incadrat in secolul al IV-lea i.e.n. 16.
Observăm că descoperirile din Muntenia, Moldova şi Dobrogea confirmă
cronologia propusă de I. H. Crişan pentru acest tip de vas, cu excepţia exem
plarului de la Cernavoda, incadrat intre sfirşitul secolului al VI-lea şi prima
jumătate a secolului al V-lea i.e.n. 17,
Pentru vasul bitronconic, tipul I după I. H. Crişan, pe care il identificăm
in mod prezumtiv printre fragmentele cerarnice de la Curteni, propunem secolele
V-IV i.e.n. ca datare de bază a lui, atit pentru motivul că analogiile amintite
sugerează această cronologie cit şi pentru faptul că pasta cărămiziu-gălbuie şi
fără lustru indică mai degrabă o etapă mai tirzie decit una mai veche.
Vasul sac sau vasul cu profil aproape drept, in tipologia lui I. H. Crişan,
este forma cea mai des întîlnită la Curteni-Valea Merilor. In afară de un număr
foarte mare de fragmente ceramice, a putut fi re<:onsti.tuit şi un exemplar intreg
avind bine cunoscutele caracteristici ale tipului : corp cilindric, uşor curbat inspre
gură şi fund (pl. VII/1 ; VIII/1). Sub buză se găseşte briul alveolat, intrerupt
de cele patru apucători dispuse simetric la capetele a două diametre perpendicu2 I. H. Crişan, Ceramica daco-getică, Ed. ştiinţifică, Buc., 1969, p. 69 ; in con
tinuare se va cita Ceramica.
3 A. C. Florescu şi S. Raţă, Studii şi materiale. Istorie, Suceava, 1969, p. 1 113, fig. 3/5.
4 S. Morintz, Materiale, VII, 1961, p. 204, fig. 1/1.
5 V. L. Lăpuşnean, 1. T. Niculiţă, M. A. Romanovskaia, Pamjatniki rannego
ieleznogo veka, Chişinău, 1974, p. 64, fig. 17/1-3.
6 I. H. Crişan, Ceramica, p. 69.
7 I. Nemeti, Satu Mare. Studii şi comunicări, 1 9 72, p. 135, pl. XXX/ 1 ; XXXVII/1.
a Idem, p. 142.
P Al. Vulpe şi Eug. Popescu, Dacia, N.S., XVI, 1972, p. 84, fig. 12/1.
10 A. Aricescu, Sesiunea muzeelor de istorie 1 964, Buc., 1971, voi. I, p. 222-223.
11 Idem, p. 223-224.
12 D. Berciu, Materiale, IV, 1957, p. 288-290, fig. 7 şi 8 dreapta.
13 D. Berc·iu şi C. Preda, Materiale, VII, 1961, p. 277, fig. 4.
14 M. Irimia, Pontice, 1, 1968, p. 231, fig. 20 ; fig. 6, p. 194-195 ; p. 202 ; idem,
Pontice, II, 1969, p. 24, fig. 2 şi p. 39.
15 G . Simion şi Gh. Cantacuzino, Materiale VIII, 1962, p. 379-381, fig. 3/2.
1 6 G. Simion, Peuce II, 1971, p. 85 şi fig. 16/d.
17 D. Berciu, loc. cit.
·

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

182

C�ANTIN JCONOMU

6

5

l1. t. f. f. 1 . 1 5c m
-5

Pl. V

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

7

1 83

SAPATURll.E
. DE LA CURTENI

Iare. La Curteni, acestui tip îi aparţine un număr foarte mare de forme de brîie
al veolate la care se asociază şi brîiele crestate cu linii
oblice
(pl.
VII/2-4 ;
VII I/2-4, IX} 1 ) . Ambele tipuri de brîie sint intrerupte de apucători în formă de

limbă (pl. IV}4-5 i V/4, 6) sau apucători cu alveolă verticală care o impart in
două (pl. VI I /4 1 VI II/3). In cazuri speciale, se intilnesc apucători fără brîu (pl.

IV/6 ; V /5) sau brîie care de la apucătoare se lasă in j os pe corpul vasului (pl.
VIIj5-6 ; Vlii/5 ; IX/2). Aceluiaşi tip îi pot fi atribuite şi citeva fragmente

ceramice

la

zate

buză şi

sub

care

mărimea

şi

mensiuni

mici

brîul

grosimea
şi

alveolat

întrerupte

este înlocuit de

de

apucători

fragmentelor

mijlocii.

Pasta,

descoperite,

în

un şir

rotunde

(pl.

vasul

majoritatea

de

adîncituri

ovale aşe

VII/8-9 ; IX/3, 5). După

sac

era

cazurilor

la

Curteni

de

di

cărămizie sau gălbuie

'i mai rar cenuşie, este poroasă, rău arsă, avînd ca degresant nisip şi microprun
dişuri. In spărtură, cioburile sînt de obicei negre la mijloc. Nici
ment ceram ic din acest tip nu
aparţin

fără

excepţie

un

vas sau frag

este lustruit, ceea ce ne face să credem că toate

categoriei

ceramicii

rudimentare

de

bucătărie.

Aprecierea

potrivit căreia vasul cu pereţii aproape drepţi este o formă de bază a ceramicii

tracice îşi găseşte

confirmarea 1 8 şi la CUrteni, aici existînd o foarte mare canti

tate de fragmente aparţinînd

şi

se

reintiln�te

d ezvoltare.

în

acestui tip.

Hallstatt,

inclusiv

Incadrat in faza a

în

Ca

origine,

cel

el vine din epoca bronzului
tîrziu 1 9 cind va cunoaşte maxima

1-a a ceramicii daco-getice, 1. H. Crişan il datează

in general în secolele V-IV i.e.n. 20, fără a exclude prelungirea circulaţiei lui şi

mai tîrziu. Analogiile sint numeroase : in Transilvania
năştur, Slimn ic, Apahida, Cepari, Pecica 2 1, Sanislău 22.
In

Moldova

necropolele de la

este

atestat

la

Cluj-Mă

vasul

sac cunoaşte o largă răspîndire. Astfel, in aşezările şi
Birseşti 23, Popeşti 2•, Căbeşti 25, acest tip este datat in secolele

VI-V i.e.n . , la Slobozia-Oneşti in secolele V-IV i.e.n. 26, in timp ce la Rugi
neşti 21, Căbeşti-Cociuba 28, Năzărioaia 211, Lichitişeni 30, CucorănP 1 şi Băiceni 32 se
întîlneşte in contexte datate in secolele IV-III i.e.n. sau IV-II i.e.n. Circulaţia
vasului sac

este

îndelungată,

Transilvania ci şi pentru

această

Moldova

constatare

unde

se

fiind

găseşte

valabilă

nu

numai

atestat la Lunea

pentru
Ciurei 33, in

secolele I I I-II î.e.n. In afară de aceste centre, vasul cu pereţii aproape drepţi se

mtîlneşte foarte des
şi

în

Latene

şi

in aşezări

anume

la

şi morminte

Vaslui �.

datate larg la sfîrşitul Hallstattului
Găiceana 35, Prisecani 36, Dădeşti 37, Movila

18 1. H. Crişan, Ceramica, p. 72. ·
19 Idem, p. 73.
20 I bidem, p. 77.
21 Ibidem, p. 72-73.
22 I. Nemeti, op. cit., p. 142.
23 S. Morintz, Materiale V, 1959, p. 357, fig. 2/2 ; Materiale VII, 1961, p. 205,

fig. 5/6.
24 M. Florescu şi V. Căpitanu, Arheologia Moldovei, VI, 1969, p. 262.
25 I dem, p. 265.
26 C. Buzdugan, Carpica I, 1968, p. 81 şi urm.
27 M. Florescu şi V. Căpitanu, op. cit., p. 251.
28 Idem, p. 269.
29 Ibidem, p. 157-158, fig. 6/1-4 ; 7j5.
30 I bidem, p. 141-142 ; 157-158, fig. 3/1-10.
31 S. Teodor, Arh. Mold., VIII, 1975, p. 134-135, fig. 21/8, 1 1 ; 29/7 ; 23/1, 7.
32 A. Lâszl6, Arh. Mold., VI, 1969, p. 83, fig. 1 7 ; p. 84, fig. 18/1, 3 ; p. 80- 81,
fig. 15-16.
33 A. Niţu, S.C.I.V., 1-2, VI, 1955, p. 106-187, fig. 13/3 ; S. Teodor, S.C.I.V., 1,
18, 1 967, p. 27, 40 ; fig. 4/1-7 ; 7/1-2, 5.
34 Al. Andronic, E. Neamţu şi F. Banu, Materiale, VIII, 1962, p. 91, fig. 6/2.
35 M. Florescu şi V. Căpitanu, Arh. Mold., VI, 1969, p. 261.
36 Idem, p. 267-268.
37 M. Florescu şi V. Căpitanu, Carpica, IV, 1971, p. 121, fig. 3, 6, 7/5.
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Şesul Jijiei 3 8 , Holboca 39, Arsura 40 , Poeneşti41, Poiana 42, Hăbăşeşti 43, Brăhăşeşti 44,
Pîrîul Hanului, Gropile Tătărăşti 45 şi Glăvăneşti Vechi 46. De asemenea, în spaţiul
dintre Prut şi Nis-tru, în aşezările tracice de la Hansca 47, Vîhvaţinţî 48, Butuceni 49
şi Soloceni 50, acest tip de vas s-e întîlneşte în mod curent fiind datat în s-eco lele
IV-III î.e.n.
38 M. Petrescu-Dîmboviţa, S.C.I.V., 1-2, IV, 1953, p. 32-33, fig. 19/3-5.
39 S.C.I.V., I l , 1952, p. 1 04, fig. 10.
40 S. Teodor Materiale, X, 1973, p. 54, fig. 2/2, 4-5.
,
41 R. Vulpe, Materiale, 1, p. 278, fig. 58, 59/2.
42 Ra du şi Ecaterina Vulpe, Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 289-295, fig. 49/1-8.
43 Vl. Dumitrescu, Hăbăşeşti, E.A., 1954, p. 485-487, pl. CXXX/1-19.
44 M. Brudiu şi P. Păltănea, Arh. Mold., VII, 1972, p. 231, fig. 3/1 ; p. 233,
fig. 4/1-4 ; 6-11 .
45 ldem, p. 235, fig. 6/13-15.
46 S.C.I.V., I, 1951, p. 67.
47 A. 1. Meliukova, K.S., 94, 1963, p. 68-70.
48 Idem, K.S., 56, 1954, p. 66-67, fig. 31/1-7.
4' Idem, p. 68 .
50 Ibidem, fig. 29/4-6, 31.
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In Muntenia, î n aşezările şi necrop olele din intervalul se c o lc lo·r V I� J I I i.e:n.,
vas ul cu pereţii aproape drepţi constituie o a p ari ţ ie frecventă. Acesta se g ă se şte
la F eri gil e 5', Tigveni 52, Ale x andri a 53, Cernica s.., Zimn icea 55, A lbe!) ti 56, Mătăsaru 57
şi la Băl ă neşti se.
!n Dobrogea, această formă este întîlnită la Cernavoda 5�. Satu Nou �o. His
tria 6 1, Enisala 62, Bugeac 63, Teliţa 64, Muri ghiol 65 şi Tariverde u, in con texte ar
heologice datate în i n tervalul secolelor V-III î.e.n. Analogiile cu descoperirile d i n
Bulgaria 57 ori Slovacia 68 nu f a c decit s ă întărească această datare.
D upă cum am văzut, vasul cu pereţii aproape drepţi circulă pe o arie largă
şi intr-o peri oadă îndelungată, care, cronologic core spnnde sfîrşitului

Hallstattul ui

şi înc eputul Latene-ului, a dic ă secolelor VI-III i.e.n . , şi cn atare acesta n u poate
fi folosit ca mi j loc pentru stabilirea unei cronologii mai strînse.
O va ri antă care derivă din V•asul sac, dar care p ăs tr ează o anumită indi
vidua l itat e, este vasul de formă conică, cu pereţii drepţi avînd p lasaţi sub buză,
l a distanţe diferite, butoni conici, ascuţiţi (pl. VII/10 ; Xl/1 ) sau în formă de
limbă (pl. VII/7 ; IX/4). Brîul alveolar lips eşt e intotd eanna. Această variantă se
întîlneşte numai la vase cu dimensinni mici şi mijlocii.
In Moldova, in forme distincte, se găseşte numai la Birs eşti 6?, iar în Mun
tenia este atestată la Ferigile, nnde apare însă şi varianta cu brîu alveolar 71l_
Deşi nu p utem preciza cu oertitudine tipurile din care fac p arte o serie d e
fr a g m e nt e ceramice, prezentarea lor nvînd totuşi o an umi tă importanţă, le enu
merăm ai-ci :
Consemnăm, în primul rind, un mare fragment ceramic din pastă cărămi
ziu-gă lbuie, cu p e re ţ i i foarte groşi , lustruit la ex terior, ce mai păstrează restu
rile unui decor alcătuit din trei brîie alveolare, Pi!ralele, dispuse orizontal pe
corpul vasului şi cm·e făcea parte dintr-un mare vas cilindric (pl. X/4 ; XI/3).
Pentru analogie, cităm un vas din necropola de la Enisala cnre prezintă, de ase
menea, brîie paralele, orizontale şi care in privinţa tipului, se ap rop ie de vasul
cu pereţii a pr oap e drepţi 71, ca şi un vas de la Grădi ştea Călăraşi, de formă

5 1 A l . V ulp e , Necropola hallstatt iană de la Ferigile, E.A., Buc . , 1967, tip VI B,
p. 52-53. In continuare se Ya cita Ferigile ; idem, D ada, N.S., XXI, 1977, p. 81-1 11.
52 Al. Vulpe ş i Eug. Popescu, Studii ş i comunicări, Pi teş ti , 1968, p. 28, iig. 4/2.
Sl C. Preda, S.C.I.V., X I , 1, 1960, p. 29 ; idem, Materiale, VI, 1 95 9 , p, 253.
fig. 3/1-3, 5, 7 ; p. 259 ; idem, Materiale, VI I , 196 1, p. 209.
54 Em. Moscalu, S.C.I.V., 2, 24, 1973, p. 295-2 96, fig. 3/2 ; 5j1-2, 4, 6-7 ; 6/1 .
55 Istoria României, E.A., 1960, voi. 1, p. 222, fig. 5 1/5.
56 D. Berciu, Materiale, IV, 1957, p. 290 �i urm. ; p. 284-285, fig. 5/1 ; 7/ 1 ;
8/1 ; D. Berciu şi Em. Moscalu, S.C.I.V., 4, 23, 1972, p. 636.
57 Gh. Bichir şi Eug. Popescu, Materiale, IX, 1 9 7 0 , p. 274.
58 Eug. Popescu, Studii şi comunicări, Piteşti, 1968, p. 58.
59 D.
Berciu, Materiale, IV, 1957, p. 284-285, fig. 5(2 ; 7/1 ; p. 28 1 - 2 8 2 ;

299-300.

B. Mitrea, C. P reda , N. Anghe-l escu , Materiale, V II , 1961, p. 286-287 ; MaVIII, 1962, p. 371, fig. 1/2.
I. H. Crişan, Ceramica, p. 77, fig. 26/2 - 6 ; 8, 10.
G . Simion, Pew:e II, 1 9 7 1 , p. 74-83, fi.g. 15)a ; 23 d ; 26/c, f ; 28/ e.
M. I rimia , Pontice 1968, p. 202, 231 , p. 219, fig. 26.
64 G. Simion şi Gh. Cantacuzino, Materiale
VIII, 1962,
p.
380-38 1 ,
fig.

60

teriale,
61
62
63

3/8-10, 1 7 ,

.

65 E. Bujor, SCIV, VII, 3-4, 1956, p. 248, fig. 3 ; idem, Materiale I II, 1 957,
p. 247-25 1 , pl. I ; Materiale V, 1959, p. 375-376, fig. 2 ; idem, Dacia N. S., I I,
1958, p. 141, fig. 3.
66 D. Berciu şi C. Preda, Materiale VII, 1 9 6 1 , p. 277, fig. 4 .

H. Crişan, Ceramica, p. 77.
68 M. Dusek, Izvestija archeologU eskija Institut, Sofia, 1964, pl . IV, fig. 73,

67 I.

Chotin.

6P S. Morintz; Materiale I I I , 1957, p. 221, fig. 2/1 .
70 Al. Vulpe, Ferigile, p. 53, pl. XXII, fig. 15 (6), 21
VI D.
71 G. Simion, Peuce II, 1971, p. 84, fig. 15/a.
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cilind ro-conică, c u brîie paralele, dar ş i oblice, datat, c a şi mormintele de acolo,
in secolele IV-I II i.e.n . 12 .
Citeva fragmente ceramice pot fi atribuite formei de vas ce are prevăzut un
uluc de scurgere a lichidului la buză (pl. XI/2). Ca tip, se apropie de vasul
sac cu pereţii aproape drepţi, însă ulucul amintit ii dă o anumită individuali
tate. Vase asemănătoare se găsesc numai in necropolele din Dobrogea de l a Satu
Nou 73, Enisala 7� şi Murighiol 75.
Din puţinele fragmente apărute in săpătură se poate totuşi distinge o nouă
formă - aceea a vasului cu pereţii drepţi şi cu buza îngroşată,. uşor profilată
(pl. X/6 ; XI/4-5). Analogiile sint puţine, vase asemănătoare găsindu-se doar la
Cernica 76, Cîrligei - Bucovăţ n şi in Moldova la Lunea Ciurei 78. Numărul mic
de fragmente din care nu se poate reconstitui in întregime forma vasului, cu
te><"Lte analogiile citate, nu ne permite realizarea unei datări precise a lui.
Un alt tip de vas a cărei formă este refăcută ipotetic, după fragmente, o
constiluie oal<J cu corp globular (pl. X/3, 5 ; XI I/2-3). Majoritatea resturilor cera
mice aparţinînd acestui tip provin atit de la buze răsfrinte in exterior cît şi de
la peretele vasului prevăzut uneori cu brîu simplu şi a cărei curbură sugerează
forma globulară. Analogii se găsesc în Moldova, la Poieneşti 79, dar mai ales în
Muntenia, la Ferigile ao, unde oalele au apucători şi brîu alveolat, la Tigveni 8 1,
Cîrligei - Bucovăţ 82, Gogoşu 83 şi în Dobrogea, la Histria 84•
Această formă ar putea aparţine şi unei variante la care corpul globular
devine bi tronconic (pl. X/2 ; XII/1), dar este posibil ca vasul acesta să derive şi
din forma clasică de vase bitronconic cu apucători. Analogii se găsesc la Go
goşu es şi la Sanislău B6.
O altă categorie de vase reprezentată la Curteni - Valea Merilor sint ceştile
şi
căniţele
lucrate
cu
mina.
Dintre
ceşti,
s-a descoperit un singur· exem
plar fragmentar, de formă bitronconică, cu buza uşor răsfrintă in afară (pl. X/7 ;
XIII/1). Toarta lată, în formă de panglică, se pl'indea in partea de jos de diame
tru! maxim, iar In partea superioară, vertical de buză, realizindu-se in felul
acesta o oarecare supraînălţare. Vasul are pereţii subţiri, din pastă fină, bine
arsă, de culoare neagră şi cu luciu puternic la exterior. Această formă de vas
poate fi încadrată în tipul

I.

H.

Crişan 87,

datată în

II al

ceştii cu o toartă suprainălţată, în tipologia lui

secolele

VI-V

î.e.n. 88. Deşi se apropie şi de

tipul

cănilor

cu o toartă, din tipologia lui 1. H. Crişan, din aceeaşi epocă 89, totuşi, prima inca
drare pare

mai

identice

Moldova la

în

apropiată.

Ceaşca

Poiana

90

cu toarta

suprainălţată

şi Brăhăşeşti 91,

se întîlneşte în

forme

în Muntenia la Ferigile 92, ia r în

72 V. Culică, SCIV, 19, 1, 1968, p. 142-143, fig. 2/2.
73 B. Mitrea, C. Preda, N. Anghelescu, Materiale VII, 1961, p. 285, fig. 3/2.
7t G. Simion, Peu ce Il, 1971, p. 1 17, fig. 30/a.
75 E. Bujor, Materiale V, 1959, p. 374, pl. I/7.
76 E. Moscalu, op. cit., p. 295-296, fig. 7f4.
77 Oct. Toropu, Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară, 6, 1953,
p. 10, fig. 7/2.
78 S. Teodor, SCIV, 1, 18, 1967, p. 30, fig. 4/5.
7P R. Vulpe, Materiale I, p. 278, fi.g. 59/4.
ao A l . Vulpe, Ferigile, p. 51-53, tip VI B, fig. 16/8 ; pl. XII, 8, 10-11.
8 ' A l . Vulpe şi Eug. Popescu, Dacia N. S . , XVI, 1972, fig. 6/5, 8.
82 Oct. Toropu, op. cit . , p. 10, fig. 7/1.
83 1. H. Crişan, Ceramica, p. 59.
84 Idţm, p. 76, fig. 26/7.
85 Ibidem, p. 59, fig. 19/1.
86 1. Nemeti, op. cit., p. 135, pl. XXXV II/ 1 .
87 1. H. Crişan, Ceramica, p. 4 7 , p l . VIII/6.
88 Idem, p. 47-48.
8P Ibidem, p. 48, varianta 1, pl. IX/4.
PO R. şi E. V ulpe, Dacia III-IV, 1927-1932, fig. 79/6.
" M. Brudiu şi P. Păltănea, Arh. Mold., VII, 1972, p. 235, fig. 6 ; aici toarta
nu este suprainălţată.
P2 Al.
Vulpe , Ferigile, tip III B, p. 47-49, pl. VIIV2 (1) ; VII/8 (52).
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P L XI
ll'ransilvania la Tg. Mureş P3 şi Ciwnbrud, intr-un context datat fn secolele
îngrijită
de
deosebit
tehnica
forma, cit şi prin
VI-V i, e, n, '4, Atit prin
cu care a fost executată, ceaşca cu toartă suprainălţ.ată se detaşează net de cele
l alte materiale, aceasta alăturindu-se obiectelor şi formelor ceramice care apar
ţin celei mai vechi etape de locuire de la Curteni,
Cealaltă formă este căniţa, din care distingem, cu toată dificultatea legati\
de fragmentarea materialului, două variante : varianta bitronconică cu diametru!
maxim egal cu înălţimea şi toarta uşor suprainălţată, ovală in secţi une (pL X/1 ;
şi varianta cu toarta in formă de panglică, la care suprainălţarea este

!XIII/2)
r3

.I, H. Crişan, Ceramtca, p. 47, pL VIII/6.
P4 Şt. Ferenczi, AMN, II, 1965, p, 99, fig. 14/2 şi p. 23-26.
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XII

ceva ma i accentuată (pl. XIV/1 , 3 ; XV/2-3). Din nefericire din a doua variantă
nu posedăm decit torţi, astfel incit nu putem intregi forma va sului din care .face
parte.

Din prima variantă posedăm o căniţă aproape întreagă din pastă cenuşie,
fină, lustruită mat, de formă bitronconică, cu buza uşor răsfrîntă în afară (pl. X/
1 ; XIII/2). Toarta uşor suprainălţată, ovală in secţiune, este prinsă cu parU:a de
jos de diametru! maxim, iar partea de sus cade oblic pe buză. Acestei forme ii
aparţin mfii multe fragmente de torţi dintre care unul se deosebeşte prin exis•
tenţa unui pinten (pl. XIV/2 ; XV/1).
In tipologia lui 1. H. Crişan căniţa cu toarta suprainălţată se datează in
secolele VI-V i.e.n. PS, dar se intllneşte şi in faza următoare "· In Moldova, aceasta
·

,

95 1. H. Cri şan, Ceramica, v arian ta 2, p, 49, p l IX, 2.
H

I d em , p.

.

83-84.
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1 2 3 1. S e m
l. t .r . o .r . l
Pl. XIII

1-2

apare la Slobozia - Oneşti, in secolele V-IV i.e.n. 97 şi la Lunea Ciurei,
este atribuită, cu intreg complexul, secolelor III-II i.e.n. 98. In spaţiul dintre
şi NistnJ a fost găsită in aşezarea de la Hansca 99, datată in secolele IV-III
Aceeaşi căniţă, dar cu toarta mult suprainălţatll, se mai întîlneşte la
gile 100 şi la Tigveni 10 1, unde se încadrează in secolele VI-V i.e.n. 102, precum

unde
Prut
i.e.n.
Feri
şi la

97 C. Buzdugan, Carpica 1, 1968, p. 81-82, fig. 5/2.
118 S. Teodor, SC lll , 1, 18, 1967, p. 34, varianta a, fig. 8/5.
99 A. I. Meliukova, KS, 94, 1 963, pL 20/5.
100 Al. Vulpe, Ferigile, p. 5 1 , pl. VIII/8 (106) ; VIII/9 (107) ; VIIIJ15 (107) ;
idem, Da�, N. S., XXI, 1977. p. 92 .
111 1 A l. Vulpe şi Eug. Popescu, Studii şi . comunicări, Piteşti, 1968, p. 26, fig.
.
3/3 ; idem, Dacia N. S., XVI, l972, fig. 4/7,
102 Idem, Dacia N. S., XVI, 1972, p. 83-84.

13

-

CercetAct Istorice
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Histria 10 3 şi Murighiol 104. I ntrucit circulă o perioadă îndelungată, această formă
este i mproprie pen tru datări strînse. Tot uş i , existenţa lustrului, cît şi forma bitron
conică, puţin inaltă, cu toarta uşor suprainălţată, o apropie mai degrabă de căni
ţele di n secolele V-IV i.e.n. decit de cele mai noi.
O cat egori e foarte bine reprezentată l a Curteni, judecind după numărul mare
de fragmente descoperite o co n sti tuie strachina, care după formă se poate împărţi
în două tipuri : strachina cu buza aplecată spre interior şi strachina cu buza eva
zată. De asemen ea , in c ate g oria străchini lor pot fi incluse şi o serie de fragmente
ceramice din care nu s-a păstrat decît porţiunea bombată, fără buză şi fund,
caracterizată prin pastă groasă, grea, ne agră la exterior, cu luciu mat, asemănă
toare ca tehnică de lucru cu fragmentele ceramice incluse in form a de vas bitron
conic. Strachina cu buza aplecată în interior este din aceeaşi pastă poroasă, gro
solană, cu m icro prund i şu r i in compoziţie, avind culoarea cenuşie sau cără mir: ie,
neunifonnă. Se observă uneori la unele fragmente şi o lustruire superficială, fă
cută cu o spatulă, fără ca vasul să capete prin acest procedeu · un luciu strălu
c i tor . Acestui tip ii aparţin la Curteni, două variante : cea la care arcuirea buzei
se face printr-un unghi astfel încît se obţi n e un umăr bine delimitat (pl. XIV/4,
6, 7 ; XV)4, 6 ; XVI}1). La această variantă muchia buzei este tăiată în majori
tatea cazurilor drept. Sub linia de maximă rotunjime se găsesc plasate apucători
ovale, găurite, dispuse orizontal. Fundul este tăiat drept sau este foarte uşor
conturat.
Cea de a doua variantă are buza curbată lin spre interior (pl. XIV/8-9 ;
XVI/2-3), muchia buzei rotunjită sau dreaptă, fundul tăiat drept şi apucătoarea
dispusă ca şi la v aria nta precedentă. Pri ntre excepţii, aminti m un fragment eera
mic cu uşoare impresiuni obl ic e , plasate la exterior pe umărul v a su lui (pl. XIV)5 ;
XV/5) un alt u l cu apucătoare tubulară, orizontală, dispusă pe diametru! maxim
(pl. XIV/10 ; XVI/4), şi un fragment cu o mică margine trasă mult din buză înă
untru toate incadrindu-se în cea de a doua variantă prin buza curbată lin spre
interior.
Strachina cu buza întoarsă înăuntru, varianta cu umărul drept, de la
Curteni, se încadrează in tipul I, varianta a 3-a a ceramicii protodacice în tipo
logia stabilită de 1. H. Crişan pentru această formă 105• I ntîlnită în Transilvania la
Ciumbrud, Simeria şi Teiuş aceasta se datează din a doua j u mătate a secolului al
VI-lea i.e.n. şi pînă la inceputul secolului al V-lea i.e.n. 106.

Varianta a doua de la Curteni, cu buza adusă lin inspre interior, corespunde
cu tipul 1, vari anta 1 a ceramicii protodacice· in clasificarea l ui I. H. Crişan , avind
aceeaşi datare - secolele VI-V î.e.n. 107• Strachina cu buza înt oarsă înăuntru se
continuă şi pe parcursul fazei daci ce, după tipologia lui I. H. Crişan, dar numai

varianta avind umărul cu unghi drept, pînă in secolul 1 i.e. n . lucru dovedit
de descoperirile din Tran si lvan ia , Moldova, Muntenia şi Dobrogea 10e. Străchinile
cu buza întoarsă înăuntru sint nelipsite din aşezăr il e şi necropolele ballstattiene
tirzii. In Mol dova acestea se inti ln esc la Birseşti 109, Stînceşti 1 10 şi Popeşti m, in
conte-xte datate in sec;:olele VI-V i . e.n . , iar la Slobozia 1 12, Frumuşiţa 1 13 şi Băr103 M.

t e. n.

Coja,

Pontica III,

104 E. Bujor, Materiale

fig. 5/ 1 .

III, 195 7,

105 1. H. Crişan, Ceramica,

1011

Idem, loc. cit.
Ibidem, p. 52.

1970,
.

'
p.

p.

1 10-1 12,

fi g .

4/47,

p. 25 1 , pl . 1/1 ; idem,

datate

în

sec.

III-II

Dacia N. S., II, 1958,

52-53.

107
108 Ibidem, p. 7�80 .
109 S. M ori n tz , Materiale VI, 1939, p. 234.
1 10 A. C. Florescu şi S. Raţă, Studii şi materiale de istorie, Suceava, 1969, p.
1 1- 1 3, fig. 3/1 ; I. H. Crişan, Ceramica, p. 78.
111 M. Florescu şi V. Căpitanu, Arh. Mold. VI,. 1969, p. 262.
1 Tl C. Buzdugan, Carpica I, 1 968 , p. · 86, fi g. 2/2-3, 5 ; 3/2-3 ; 4/4-"--5.
1 U M. Petrescu-Dimboviţa, SCIV, I, 1 950 , p. 65 ; idem, Studii şi cercetări
1tiinţifice. Acad. R.P-R., Filiala Iaşi, 1-4, IV, 1953, p. 498, fig. · 3/2' ; D. · Berciu, Materiale IV, 1 957 , p. 298 .
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boasa 114 sîn t încadrate in secolul al V-lea sau in secolele V-IV l.e.n. Acest tip de
strachină este atestat şi in sec ol ele următoare - IV-III i.e.n. - la Cucorăn i 1 15,
Cuc uten i - Băiceni, (punctul Cetăţuia) 116, Bă icen i - Mlada 1 1 1, Vaslui 11B, Lichi
t i şeni m, Rug ineşt i 12o şi Căbeşti 121. Străchini aparţinînd acestui tip au fost găsite
şi în aşe zări le din Moldova care au fost atribuite, in general, Hallstattului tîrziu
şi Laten e ului timpuriu. Amintim aici descoperirile de la Arsura 122, Năzărioaia 123,
Poieneşti 124, Poi ana 12S, Dădeş ti 126, Brăhăşeşti 127 şi Hâbăşeşti 12B.
Strachina cu buza întoarsă înăuntru, varianta cu umărul unghiular se regă
seşte şi la Lunea Ciurei în aşezarea datată în seco lele III-II i.e.n. 129. In afară de
Moldova, a ce astă formă cunoaşte o largă răspîndire şi in M un ten ia unde este ates
tată în aşezările şi necropolele hallstattiene d i n secolele VII-IV î.e.n . de la Balta
Verde 1 30, Gogoşu m, Feri gi l e 1 32, Tigveni 133 , Alexandria 1 34, Bălăneşti 135 şi Govo
ra 136• Mai am in ti m apoi străchinile de la Cerni c a , datate în s eco l el e IV-III t.e.n. m
şi cea de la Odobeşti încadrată, de asemenea, în Hallstattul tîrziu 13B.
In Transilvania, străc h in i l e din faza ceramicii proto dac i ce sînt întilnite la
Ciumbrud, Simeria şi Teiuş 139, iar cele din faza. I a ceramicii daco-getice la Cluj
Mănăştur 140. In tr-o perioadă mai largă, secolele VI-IV î .e . n . , sint încadrate stră4
chinile de la Sanislău 14 1•
In Dobrogea, acest tip este rar cunoscut atit în necropola din secolele VI-V
î e n . de la Cemavoda 142 cit ş i în cea de la Teliţa de la sfîrşitul secolului al IV-lea
î.c.n. şi incepu tul secolului al III-lea i.e.n . 143 .
-

,

-

.

.

114 M. Florescu şi V. Căpitanu, Sesiunea de comunicări a Muzeelor de istorie,
1964, voi. 1 , Buc., 1971, p. 212-213.
115 S. Teodor, A rh . Mold., VIII, 1975, p. 134, fig. 22/6.
116 1. H. Crişan, Ceramica, p. 78, nota 225.
1 17 A. Lâ sz16, A rh . Mold., VI, 1969, p. 77-78, fig. 13.
118 Al. And ronic , E. Neam ţ u şi Fl. Banu, Materiale VIII, 1962,
p.
92-93,
fig. 6/1.
.
1
1 9 M. Florescu şi V. Căpi tan u , Arh. Mold., VI, 1969, p. 259-260, fig. 21/3-4 ;
idem, Carptca, IV, 197 i , p. 157-158 ; 142-144.
120 Id em Arh. Mold., VI, 1969, p. 251.
121 Ibid em, p. 269.
122 S . Teod or Materiale X, 1973, p. 54.
123 M . Florescu şi V. Căp ita nu Carpica IV, 1971, p. 153-154, fig. 7/ 1, 6.
124 R. Vulpe, JV:ateriale, I, p. 316-317.
125 R. Vulpe şi E. Vulpe, Dacia II I-IV, 1927-1932, p. 281-289, fig. 28/1 ;
74/4.
126 M. Florescu şi V. Căpltanu, Carpica IV, 1971, p. 121.
127 M. Brudiu şi P . Păltănea, Arh . Mold., VII, 1972, p . 232 şi 234, fig. 3/3-4.
1211 Vl. D umitrescu Hăbăşeşti, 1954, p. 48!>-487, fig. 52/3-15.
129 S. Teodor, SCIV, 1, 18, 1967, p. 37.
130 D. Berciu şi E. Comşa, Materiale Il, 1956, p. 377, fig. 1 1 1 ; p. 329, fi g .
58{4-5 ; 59/2 ; 120/2.
1l 1 I dem p. 442, fig. 167/7 ; p. 430, fig. 1 78/1-2 ; p. 416, fig. 139/6-7 şi 482.
132 Al. Vulpe, Ferigile, p. 87-91, fig. 13, p. 38, 1 A -A�.
1
UJ Al. Vulpe şi Eug. Popescu, Studii şi comunicdri, 1968, Piteşti, p. 23-27,
fig. 4/1, 3 ; 3/5 ; idem, Dacia N. S., XVI, 1972, fig. 4/10 ; 5/3-4 ; 9/5, 8, 1 1 ; 10f4, 7 ;
12/8 ; 14/13.
134 C. Preda, Materiale VII, 1961, p. 209-21 1.
135 Eug. Popescu, Studii şi comunicdri, Pi teşti 196Ş, p. 63, fig. 6.
136 Gh. 1 . Petre, SCIV, •• 22, 1971, p. 561-563, fig.- 2/1, 6 ; �/10.
137 E. Moscalu , SCIV, 2, 24, 1973, p. 292 ; 295-296.
138 D. Berciu, Apulum 1, 1946, p. 136-144, fig. 1 ; Istoria României, EA, 1960,
1, p. 224.
1lf 1 . H. Crişan, Ceramica, p. 52-53.
140 Idem p. 78.
141 1 . Nemeti, op. cit., p. 134-135, fig. XXXI/2 ; XXXV.
142 D. B erc iu , Materiale IV, 1957. o. 289. fir:. 1 3 ; 299-300.
1U G. Simion şi G h . Cantacuzino, Materiale VIII, 1962, p. 380, fig. 3{4-5 .
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Pe baza analogiilor de mai sus, putem data in mare tipul de stralchină cu
buza aplecată înăuntru de la Curteni în secolele VI-IV i.e.n.
Cea de a doua formă de str�hină de la CUI'teni, cea cu buza evazată, este
atestată numai prin fragmente ceramice. Ca forme se disting trei variante :
Prima are buza lată, oblică şi corpul cu pereţii bombaţi, cu umărul foarte
slab conturat. Toarta semiovală, găurită, este aplicată vertical (pl. XVII/1 ; XVIII/1).
Corespunde din punct de vedere tipologie cu variantele Da1 şi Da2 de la Ferigile 144•
Varianta a doua are buza Iată, oblică, bine delimitată de restul vasului, iar
corpul străchinii formează imediat sub buză un umăr precis conturat (pl. XIV/11 ;
XVI/6). Corespunde cu variantele Da3 şi Da4 de la Ferigile 145•
Ultima variantă are buza oblică aflată aproape în prelungire cu corpul încli�
nat al vasului şi corespunde tipologie cu variantele Db de la Ferigile, in special
.cu varianta Db3 14<1.
Primele două variante au pasta neagră, cenuşie sau cenuşiu-gălbuie, c u lustru,
şi cu pastn poro<�să, relativ mai fină ca a celorlalte vase. Variantei a treia îi este
caracteristică pasta grosolană, poroasă, gălbuie sau cărămiziu-cenuşie şi nici
odată lustruită. Ex istă şi unele tipuri hibride, întîlnite numai în cite un exemplar,
cum ar fi fragmentul cu buza îngustă, corpul oval şi apucătoarea plată, orizontală,
cu orificiu (pl. XIV/12 ; XVI/5) şi un fragment de buză cu decor incizat în forma
literei V (pl. XVII/G ; XVIII/4).
Din nefericire nu s-a găsit nici o ,piesă întreagă care să ilustreze vreuna din
cele trei variante, astfel incit nu putem reconstitui în întregime forma vasului.
Străchinile cu buza evazată se încadrează în tipologia lui I. H. Crişan la tipul
al II-lea al străchinilor din faza protodacică. Aceasta nu este atestată pînă acum
în Transilvania, ci numai în aşezările şi necropolele din zona extracarpatică 147.
Străchini cu buza ·evazată se întîlnesc şi în faza I veche a ccramicii daco-getice,
însă ca formă nu pot fi apropiate de cele de la Curteni 148.
ln Moldova, străchinile cu buza evazată cunosc o răspîndire relativ mare.
Astfel, numai în necropola de la Bîrseşti, datată în a doua jumătate a secolului al
VI-lea pînă în . prima jumătate a secolului al V-lea î.e.n., se cunosc douăzeci de
exemplare 149• Din aceeaşi perioadă, de la sfîrşitul secolului al VI-lea şi inceputul
secolului al V-lea î.e.n., se mai cunoaşte un exemplar la Reeţa 150, iar pentru seco
lele următoare strachina aceasta este atestată la Poiana 151, Găiceana 152, Cucorăni 153
şi Brăhăşeşti 154• Tradiţia acestor străchini se menţine şi în Latene-ul timpuriu,
după cum o dovedesc descoperirile de la Lunea Ciurei unde au apărut cîteva
exemplare cu buza evazată 155, dar şi mai tirziu cînd ea constituie sursa de inspi
raţie pentru unul dintre cele mai răspîndite vase din repertoriul ceramicii dacice strachina fructieră.

�

c':_astă formă se mai întîlneşte şi la r.ăsărit de Prut, Ia Selişte 1, unde este
.
datata m mtervalul secolelor VII-VI i.e.n. 156, şi în Bucovina de. nord la
Kruglic - Cernăuţi 157,
Strachina cu buza evazată este atestată şi in Muntenia, in necropola de la
Balta V:erde, din intervalul 650-500 i.e.n. 158, şi la Ferigile unde se cunoaşte intr-o
144
145
146
147
1 48

Al. Vulpe, Ferigile, p. 38, fig. 13.
Idem, loc. cit.
I bidem.
I. H. Crişan, Ceramica, p. 53-54.
Idem, p. 80, tip III.
149 S. Morintz, Materiale III, 1957, p. 223, fig. 2/4 : idem, Materiale VI, 1959,
p. 235, fig. 1/2 ; Materiale VII, 1961, p. 204, fig. 1 /3 ; 5/4.
15o C. Buzdugan, Carpica I, 1968, p. 74-75, fig. 1/2.
',
15 1 R. şi E. Vulpe, Dacia I I I-IV, 1927-1932, fig. 74/2.
152 Inedită. Amintită de Al. Vulpe, Ferigile, p. 43, nota GB.
153 S. Teodor, Arh. Mold., VIII, 1975, p. 134-135.
154 M. Brudiu şi P. Păltănea, Arh. Mold., VII, 1972, p. 235, fig. 6/10.
1 55 S. Teodor, SCIV, 1, 18, 1967, p. 29, fig. 3/1.
\56 V. L. Lăpuşnean, 1. T. Niculiţă, M. A. Romanovskaiâ, op. cit., p. 23, 4/9.
157 G. 1. Smirnova, AR, XVII, 1965, 1, p. 76-90, fig. 34.
158 D. Berciu şi E. Comşa, Materiale II, 1956, p. 482, fig. ·. 96/4 ; p. 367.
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gamă largă de variante (Da1 -Da4 ; Db1-Db3) 1S9. De asemenea, enumerăm străchi
nile de la Tigveni 160, Cernica 161, Mătăsaru 162 şi Albeşti 163 unde au apărut exem
plare decorate cu motive in forma literei V, dar in relief.
lncheind prezentarea analogiilor pentru această formă, mai amintim străchi
nile descoperite la Piatra Frecăţei 164.
După cum s-a văzut, străchinile cu buza evazată care apar in spaţiul extra
carpatic, acolo unde sint datate, se încadrează cu precădere la sfîrşitul sau in a
doua j umătate a secolului al VI-lea l.e.n. pînă in prima jwnătate a secolului al
V-lea i.e.n. Acestei datări ii putem atribui primele două variante de la Curteni
unde analogiile sint evidente.
Se pare însă că strachina cu buza evazată se găseşte şi mai tirziu in seco
lele următoare. La Cernj.ca, aceasta se întîlneşte in medii Latene datate din a
două jumătate a secolului al IV-lea pînă în prima jumătate a secolului al III-lea
i.e.n. 165 şi in Moldova la Lunea Ciurei in secolele III-II î.e.n., în forme intru
cîtva diferite faţă de cele din etapa imediat anterioară.
Un alt tip de vas ceramic, relativ des intilnit la Curteni, este discul sau
tipsia de lut folosită drept capac sau suport de vase (pl. XVII/10 ; XVIII/3). Deşi
s-au descoperit numai fragmente, acestea nu pun probleme in privinţa reconsti
tuirii formei. Tipsiile sînt rotunde, cu diametru! de 20-25 cm. şi grosimea de
1-2 cm ., cu marginile tăiate drept sau uşor ascuţite. Pasta este poroasă, grosieră,
intotdeauna de culoare cărămizie, cu degresant alcătuit din
microprundişuri.
Unele piese
prezintă o lustruire
superficială,
realizată cu o spatulă
îngustă.

Această formă nu apare înscrisă in tipologia ceramicii daco-getice a lui I. H. Cri

şan. Ea se întîlneşte rar in Muntenia (numai la Grădi ştea Călămşi 166) şi lipseşte
in Dobrogea, aceasta fiind tipică mai degrabă pentru regiunile est-carpatice din
Hallstattul

tirziu sau Latene-ul timpuriu. Astfel, in Moldova tipsia se găseşte
de la Cucorăni 167, Băiceni-Mlada 168, Botoşana 169, Năzărioaia 170, Dă
deşti 171, Stinceşti 1 72 şi Lunea Ciurei 173, De asemenea, în spaţiul dintre Prut şi
Nistru, aceasta este atestată la Lukaşovka 174, şi Teterevka 175, Tipsia este carac

în aşezările

teristică Hallstattului tirziu şi în-ceputului Latene-ului, ea apărînd mai des in
nivelele datate in secolele IV-III sau III-II i.e.n . Intrucit la Valea Merilor nu

apare nimic care să poată fi atribuit aspectului Lunea Ciurei, din secolele III-II
î.e.n., tipsiilor de la Curteni li se poate stabili, o datare mai veche.

In încheierea prezentării ceramicii lucrate cu mîna, enwnerăm ceşcuţele co
nice, bitronconice sau globulare de mici dimensiuni (pl. XVII/3-5 ; 7-9, 11 ; 13 ;

XIX/3-1 1 ) insuficient de tipice şi . de întrebuinţare incertă.

IS9 Al. Vulpe, Ferigile, p. 41, fig.
13, pl. II/13-15, 17, 1 9-20 ; pl. II I/1-7 ;
1 1-12, 17 ; pl. XXVIII/24.
160 Al.
Vulpe şi Eug. Popescu, Dacia N. S., XVI, 1972, fig. 3/5 ; 13/7.
16 1 E. Moscalu, SCIV, 2, 24, 1973, fig. 7/5.
162 G h. Bichir şi Eug. Popescu, Materiale IX, 1970, p. 27/.3, fig. 3/11 ; strachina

de aici aparţine cu probabil itate unei perioade mai vechi, eventual culturii Basarabi.
163 D. Berciu şi Em. Moscalu, SCIV, 4, 23, 1972, p. 636.
164 Al. Vu lp e, Ferigile, p. 43 şi nota 68.

165 Em. Moscalu, SCIV, 2, 24, 1973, p. 295-296.
166 V. Culică, SCIV, 19, 1, 1968, p. 138-140.
167 S. Teodor, Arh. Mold., VIII, 1975, p. 134-135, fig. 23/5-6 ; 25/4.
168 A. Laszl6, Arh. Mold., VI, 1969, p. 77-78 ; p. 82-85.
169 S. Teodor, SCIV, 20, 1, 1969, p. 38, fig. 3/3.
170 M. Florescu şi V. Căpitanu, Carpi ca, IV, 197 1, p. 153-154.
17 1 I dem, p. 121.
1 12 S . Teodor, SCIV, I, 18, 1967, p. 35.
173 Idem , p. 35, fig. 5/8-9.
174 M. Romanovskaia, SA, 3, 1962, p. 293 ; G. B. Fedorov, SCIV, X, 1969, 2,
p. 376, fig. 2/7-9.
175 B. A. Cuza, KSIA, 102, 1964, fig. 12/9.
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Se au în vedere numai fragmentele ceramice
Pl. XX

Tot aici prezentăm şi un fragment ceramic cu crestături pe muchia buzei
(pl. XVIII/2), apoi un alt fragment din pastă groasă, poroasă, negru la exterior,
cu luciu mat şi cenuşiu în interior, care are aplicat pe suprafaţă sa un triunghi
p lastic ce reprezintă stilizarea la maximum a capului unui animal (pl. XVII/12 ;
XIX/1). Relieful este păstrat incomplet, iar la două din cele trei capete ale triun
ghiului se observă spărturi putîndu-se presupune existenţa unor coarne repre
zentate plastic. Din nefericire nu se poate preciza forma vasului, care ar putea
fi un vas sac, bitronconic sau clopot, apreciind după pastă. Un fragment ce
reprezintă plastic, în relief, un motiv ornamental de toartă ce derivă din tradiţia vaselor
de metal importate incheie prezentarea ceramicii lucrată cu· mina (fig. XVII/2 ;
XI"XJ2).
Ceramfca lucrată la roată.

Ceramica lucrată la roată se găseşte la Curteni-Valea Merilor într-o canti
tate mult mai mică decit cea lucrată cu mina (pl. XX). Aceasta se împarte în
două mari categorii : ceramica gri-cenuşie şi ceramica grecească.
.
Din categoria ceramicii din pastă gri-cenuşie fac parte străchinile, căniţele
cu toarta suprainălţată, ulcelele cu corpul globular şi gît drept şi două frag
mente de buză de la un vas mare, decorat cu motive de val.
Străchinile lucrate la roată sint cu buza evazată şi cu buza răsfrîntă in
interior. Străchinile cu buza evazată se împart, după formă şi pastă, în patru
variante :
Prima are pasta gri, amestecată cu nisip cu bobul mare şi microprundişuri,
acoperită cu slip gros de 1 mm. de culoare neagră care a căpătat luciu prin pre
lucrarea la roată rapidă. Uneori se întîlnesc şi exemplare la care pasta deschisă
este acoperită cu angobă gălbuie. Această variantă are buza evazată,
lăţită,
aproape orizontală sub care se găseşte un perete aproximativ vertical, după care
urmează corpul propriu-zis al castronului (pl. XXI/5, 7, 9 ; XXII/3, 6 ; XXIII/2, 4).
A doua variantă este din pastă gri, acoperită cu angobă gri-cenuşie, mată sau
lustruită prin prelucrare la roată. Buza lată este evazată şi înclinată oblic. Sub
ea urmează imediat corpul străchinii (pl. XXI/4 ; XXII/5).
A treia variantă este din pastă gri-deschis, cu angobă de aceeaşi culoare.
Din cele cîteva fragmente, unul singur este lustruit prin acelaşi procedeu de pre-
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lucrare la roată. Buza evazată, lată este orizontală, sub ea găsindu-se un perete
obli<", u şo1· profilat, după care urmează corpul străchinii pmpriu-zise (pl. XXI/1,
3, 6 ; XXII/1, 4 ; XXIII/1). Acestei variante pare să-i aparţină un fragment de
buză ce păstrează un rest de apucătoare ovală cu capetele ridicate (pl. XXI/2 ;
XXII/2) şi o porţiune dintr-un fund de vas din pastă gri, fină, lustruit în inte
rior, avînd baza inelară, profilată, net detaşată de corpul vasului .
Printn.• străchinile lUICI"oa.te la roată de la Curteni,
Valea
Merilor
un
loc
aparte il ocupă o strachină cu aspect deo8€bit găsită intr-un singur exemplar şi
care constituie a patra variantă. Din nefericire ii lipseşte fundul, astfel incit nu
putem preciza cu certitudine forma acestui tip de vas. Strachina amintită are
buza lată, orizontală, trasă în afară şi corpul conic . Pasta este gri, acoperită cu
an gobă neagră ce a fost lustruită radial, în interior, cu o spatulă. La exterior nu
se observă urme de lustruire ci doar semnele făcute cu prilejul prelucrării
şi
care arată că vasul a fost confecţionat la roata rapidă (pl. XXIV{·! ; XX V) .
Străchinile cu buza evazată lucrate la roată au fost descoperite în Moldova
numai la Birseşti, intr-un mediu arheologic datat intre a doua · jumătate a seco
}ului al VI-lea î.e.n. şi pri ma jumătate a secolului al V-lea i.e.n. 176. ·

In Muntenia, strachina cu buza evazată apare in forme asemănătoare, de
corată cu motin' de valuri, la Alexandria, unde este datată. ca şi intregul com
plex arheologic, în secolul al VI-lea i.e.n. sau la mijlocul şi in a doua jumătate a
secolului al V-lea i.e.n. 177, precum şi la Orlea m, Zimnicea 179 şi Gostin u 180 •
In Dobrogea, numărul descoperirilor de străchini cu buza evazată este mult
mai mare. Amintim fragmentele de la Tariverde 18 1 aparţinînd unor nivele poste
rioare secolului al VI-lea i.e.n. şi piesele asemănătoare de la Sarinasuf, de aseme�
nea din secolul al VI-lea i . e .n . 182. Din acelaşi secol se cunoaşte la lstros un cas
tron din pastă gri, acoperit cu slip de culoare neagră atit la exterior cit şi in
i · ,terior însă cu buza orizontală şi toarte verticale 183. Strachina cu buza evazată
se întîlneşte, în forme evoluate şi în secolele IV- III i.e.n. la Enisala 184 şi Muri
g hiol 1as.
De asemenea, descoperirile de străchini cu buza evazată sînt foarte nume
roase în necropolele şi aşezările tracice din Bulgaria 186,

Analizînd ceramica gri-cenuşie lucrată la roată, ce reproduce forme de vase
greceşti, Petre Alexandrescu stabileşte mai multe tipuri de vase. Forma de
stJ;"achină este încadrată în categoria de lekane prin analogie cu forma grecească
pe care o imită (les lekanai a marli) 187• Tipul de lekane este împărţit de Petre
A le x an dreScu in trei variante : lekanai ·cu torţi aplicate pe buză, lekanai cu torţi
oblice, dispuse pe umăr şi leltanai fără torţi 188. Fragmentarea materialului de la
Curteni ne împiedi că să comparăm c1,1 exactitate cele patru variante de străchini
de la CUrteni cu tipul şi variantele stabilite de Petre Alexandrescu. Remarcăm
176 S. Morintz, Materiale, VI, 1959, p. 232, 2�5, fig. 1/1.
17 7 B . Mitreu ş i C. Preda, Materiale, V, 1959, p. 178, fig. 2 ; C. Preda, Mate
riale, VI, 1959, p. 256---,.2 57, fig. 6/1-4 ; idem, SCIV, XI, 1, 1960, p. 29, fig. 1/8 ; 2(1 1 .
178 Petre Alexandrescu, Les modeles grecs de 'la c�ramique thrace tournee,
Dacia, N .S., XXI, 1977, p. 123, nr. 17.
179 I-storia României, I , 1960, p . 222,, fig. 51/2.
180 D. Berciu şi colab., Materiale, Vll , 1961, p . 292, fig. 1/9, .
181 C . Preda, Materiale, VI, 1959, p. 258 ; cf. D. Berciu şi C. Preda; Materiale,
IV, 1957, p. 80, fig. 59.
182 Al. Vulpe, Necropola hallstattiană de la Ferigile, B uc., , 1967, p. 93 şi nota
192, P. Alexandrescu, Thraco-dacica, p . 122. nr . 55�57 ; idem, . .Dacia, N:S., XXI,
1977, p. 120, 129.
.
· 183 M. Coja, Dacia, N.S., XII, 1968, p. 306, fig. 6/2 ; P. Alex11ndrescu, Histria,
lV, nr. 7 06 , p. 109, fig. 25.
154 G. Simion, Peuce, I I , p. 124--125, fig. 18/d.
1ss E . Bujor, SCIV, VII, 3-4, 1956, p. 248 ; idem, Dacia, N.S., II, 1958, p. 141,
fig. 5/6, p l . I/4.
1 86 P. Alexandrescu, Dacia, N.S. , XXI, 1977, p. 12 1-124 ; 128-130.
187 Idem, p, 121-124.
1 88 I bidem, loc. cit. ; cf . P. Alexandrescu, Histria, IV, nr. 7 04, 706, fig. 25,
p. 109.
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doar c ă prima variantă d e strachini c u buza
evazati d e l a Curteni
poate fi
apropiată ca fonni de străchinile din prima variantă din tipologia lui Petre Ale
xandrescu (les anse.! appliquees sur le marli) 1.,.
Varianta a doua şi a patra de la Curteni nu au asemănări printre formele
d e la tipul de lekane (les lekanat a marli).
Varianta a treia de Ia Curteni corespunde, de asemenea, ca formă, cu stră
chinile ce aparţin primei variante din tipologia lui Petre Alexandrescu 190. Ca
datare, strachina evazati ( le s lekanaf a marlf) işi incepe evoluţia la sfirşitul seco
l ului al VI-lea şi circulă pînă in secolul al IV-lea î.e.n. 19 1 . Varianta inttia din
tipul de lekane. cea care are cele mai multe analogii cu fragmentele de străchini
de la Curteni , se datează, pe baza materialului descoperit la Istros, către sfirşitul
secolului al VI-lea i.e.n. - secolul al V-lea i.e.n. şi chiar mai tîrziu 192.
In acelaşi mod se pot face unele apropieri şi cu forma de strachină (les
;attes) din aceeaşi tipologie a lui Petre Alexandrescu 193. Pledează pentru aceasta
atit unele asemănări la profilele de vase cit şi absenţa aproape completă a tor
ţilor la străchinile de la Curtcn i.
Astfel. cu varianta întîia de la Curteni, sint analoage ca formă vasele de
la Sarinasuf, Murighiol şi Alexandria 194• Cu varianta a doua de la Curteni
se
aseamănă străchinile de la Enisala şi Bugeac 195. In sfîrşit, varianta a treia de
strachină de la Curteni are analogii la o piesă descoperită la Grădiştea Călă
raşi 196• După P. Alexandrescu, acest tip de vas a fost fabricat într-un atelier
grecesc vest-pontic după modele· hallstattiene, dar în privinţa cronologiei abso
lute mai sint necesare incă un�Ve elemente pentru stabilirea ei, străchinile (les
;attes) datindu-se în mare, de la sfîrşitul secolului al VI-lea pînă în secolul al
IV-lea te.n. 1117.
Datorită apropierilor mai strinse atît in privinţa formei cit şi a tehnicii de
prelucrare din care deosebit de caracteristic apare procedeul acoperirii pastei gri
cu slip de culoare mai inchisă şi faptului că se găsesc in complexul arheologic cu
materi ale hallstattiene tirzii, credem că străchinile cu buza evazată de la Curteni
pot fi apropiate de descoperirile mai• vechi din secolele VI şi VI-V î.e.n. decit
de cele mai noi din secolele IV-III i.e.n. Este drept că datorită fragmentării
mari a vaselor ceramice, aceste analogii sint grevate de un anumit grad de im
precizie, materialul de la Curteni fi.ind alcătuit din bucăţi de buză cu corp, părţi
inferioare şi numai o buză prevăzută cu o tonrtă parţial păstrată. Acest din urmă
fragment, la care toarta semiovală are capetele ridicate ce imită torţile vaselor de
metal (pl. XXIji2 ; XXII/2), are analogii la o lekane de la Istros, datată in jurul
anilor 550 t.e.n. 11111.
Din categoria străchinilor lucrate la roată cu buza răsfrintă in interior, n u
există decit fragmente de buză (pl. XXIII/3), fundurile sau torţile acestui tip de
vas lipsind cu desăvîrşire. Pasta este gri, acoperită cu angobă
neagră-cenuşie,
intr-un singur caz apărind o lustruire de liniuţe radiale, dese, executate de la
margini spre centru. Buza este ingusti, umărul uşor conturat. La un fragment
buza este teşită orizontal iar la celălalt este rotunjită.
Pentru datarea acestei forme ne putem servi de o serie de analogii. Astfel,
in Moldova, stră chinile cu buza aplecată in interior, lucrate la roată, apar nu
mai la Birseşti, intr-o groapă datată in secolul al IV-lea i.e.n. 199 şi la Poiana 200 ,
iar in spaţiul dintre Prut şi Nistru, in aşezările din secolele IV-III î.e.n. de la
189 Ibidem, p.
190 Ibidem, p.
19 1 I bidem, p.

·

121-122. fig. 7}1 . 6.
121-122, fig. 7/7.
121-124.
192 Ibidem, p. 121.
193 I bidem, p . 128-130.
t9 4 I bidem, p. 128, fig. 13/3, 8, 14.
195 Ibidem, p. 128, fig. 13/12. 15.
196 Ibidem, p. 128, fig. 13}10.
1'1 Ibidem, p. 129-130.
191 P. Alexandrescu, Hi�tria, IV, nr. 701, fig. 25, p. 109.
1" S. Morinb, Materiale, VII, 1961, p. 205-208, fii. 5/3.
3111 R. Vulpe, SCIV, III, 1952, p. 203, fi&. 16.
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Hansca 20 1 şi Bu tuceni 202, In Dobrogea, străchinile şi castcoanele cu buza aplecată
spre interior, lucrate la roată sint cunoscute din perioade mai vechi şi evolu
ează mai mul L timp. La Istros se cunosc exemplare datate in secolele VI şi V-IV
r.e.n. Z03 ca re se apropie ca formă de cele două fragmente descoperite la Curteni.

asem enea, din categoria ceramicii lucrate la roată fac parte cănile şi
Tipologie, avem la Curteni căni cu toarta supraînălţată, vase cu două
(cu pro b a bilitate) suprainăl ţate şi recipientul cu gura largă �i gitw ver

De

ceştile.

torţi
tical.

CAnile cu toarta suprainălţată, sînt din argilă gri, acoperită cu angobă nea
gră, groasă, lustruite sau mate. La Curteni-Valea Merilor există şi căni din argilă
gri-cărămizie cu angobă de aceea�Şi culoare sau gri-deschis. Ca formă , căniţele
sint in general globulare dar există şi căniţe mai înalte sau mult turtite (pl.
XXI V/2-6 ; XXVI/1 --6 ; XXVIL/1). Toarta este în formă de panglică lată, şăn
ţuită La mijloc sau cu nervură dar uneori se întîlnesc şi torţi rotunde în secţiune.
D a tori tă stări i fragmentare a materialului, nu putem preciza dacă există şi căni
cu două torţi , ori d acă se întîlneşte în exclusivitate numai varianta cu o singură
toartă (pl. XXVII/4-5 ; XXVII I/2-3).

In Moldova, această formă este atestată in necropola de la Slobozia de la
sfîrşitul secolului al V-lea i.e .n. şi prima jumătate a secolului al IV-lea î. e. n. 204
şi, 'in spaţiul d intre Prut şi Nistru, la Calfa, unde se întîlneşte intr-o aşezare
getică din secolele IV-I II i.e.n. 205,
In

Muntenia, căniţa bi tronconică lucrată la roată este
Gogoşu Zm7, Govora 208 şi Hotărani 209 in contexte
VI-IV i.e.n.

xandria 206,

inregistrati
datate
in

la Ale
secolele

In Dobrogea, acest tip se întîlneşte, de asemenea, într-un număr mare de
centre : la Istros 2 1ll in mai multe exemplare din secolele VI-V î.e.n., la
Tari
verde 211 , din secolul al V-lea î .e.n., la Sarinasuf, unde este atribuit celei de a doua
jumătăţi a secolului al VI -lea pînă la începutul secolului următor 2 12, la Ostrov 213,
Murighiol 2 1 4 şi Eni sala 215 într-o perioadă m ai nouă - secolele IV-II I i.e.n.
In necropolele tracice din Bulgar i a această formă este des întîlnită, cele
mai numeroase şi ma i tipice vase fiind atestate in necropola de la Ravna, in
tr-un număr mare de exemplare unde sînt lucrate cu mîna şi la roată 2 16,
m

V. L.

Lăpuşnean, I. T. Niculiţă, M. A. Romanovskaia, Pamjatniki rannego
ve Tco , Chi şinău, 1 974, p. 56, fig. 16/1-2.
Z02 I d em, p. 56, fig. 16/3-4.
2113 M. C oj a , Dacia, N.S., XII, 1 96 8 , p. 306-307, fig. 1 /1 -2 ; P. Alexandrescu,
Historia, IV. t i p 1 b, nr. 789-794, fi� 34, p. 120-121.
m C. Buzdugan, Carpica I , 1 968, p. 83, fig. 5/1 .
2o s V . L . Lăpuş.nean, I. T. Nicu!i ţă, M . A . Romanovsk.aia, op. cit., p. 56,
fig. 16/6.
206 C. Preda, Materiale, VI, 1959, p. 258, fig. 4/13 ; 6/7.
207 D . Berciu şi E. Comşa, Materiale, II, 1956, p. 417-418, fig. 140 şi 141/6.
2al G h. I. Pe tre, SCIV, 4, 22, 1971, p. 563-565, fig. 1/1.
209 D. Berciu, Materiale, IV, 1957, p. 82.
2 10 Vl. Z i rra, Materiale, IX, 1970, p. 215-216, fig. 29 ; P. Alexandrescu, Dacia,
N.S., XVI, 1972, p. 1 17 ; idem, SCIV A, 2, 25, 1974, p. 214 ; idem, Dacia, N.S., XXI,
1977, p. 130-134, fig. 15}1.

:ieteznogo

2 1 1 D.

Berciu, Materiale,

IV,

1957,

p,

82.

P. ALexan drescu, SCJV A, 2, 25, 1974, p. 214 ; idem, Dacia, N.S., XXI, 1977,
p. 131 şi fig. 15/7.
2 13 A . Aricescu, Sesiunea de comunicllri ştiinţifice a muzeelor de istorie 1964,
B uc., 1971, vol. 1, p. 223-224.
2 1• E. Bujor, Dacia, N.S., I l , 1958, fig. 5}4, 7.
2 12

21s

G. Simion, Peuce, II, 1971, fig. 18/c ; idem, Thraco-dacica, Buc., 1976, fig.
153.
2 1a M. Mirceva, Izvestfja na arch. lnst., XXV, 1962, p. 101, fig. X/6 ; XIV/16 1

6{10, p.

XV/3 ; XX/2

etc. ; pentru restul descoperirilor din Bulgaria, cf. P. Alexandrescu,
11177, p. U0-133.

Dacia, N.S., XXI,
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După cum se vede, cănile cu toarta suprainălţată lucrate la roata, din pastă
gri şi acoperit e cu s lip cenuşiu sau ne gru sint curent ră sp îndite in aşezările şi
necropolele traco-getice <lin sec olele VI-III i.e.n. iar in Moldova in secolele V-III i.e.n.
Căn i le cu toorta suprainălţată de la Curteni se pot raporta şi la tipul de ceaşcă ,
cu toarta suprainălţată stabilit de Petre Alexandrescu (les tasses a anse surelevee),
vari anta cu piciorul jos, datată în sec ole le VI-IV i.e.n . , form ele tipice sud-tracice
apărînd in secol ele V-IV i.e.n. 2 17 .
O va ri an tă apropiată de c ăn iţa cu toarta supraîn ălţată este vasul cu toarta
supraină1ţata (pl. XXVII/7 ; XXVIII/5). Acesk< are fm·mă conică, buza dre;tptă.
toarta in formă de pa nglică cu albiere med iană şi baza prof ilată . Pasta este gri.
ac operită in interior cu slip negr u, lustruit. Datorită fragmentării materialului
n u pute171 a p rec ia dacă acest unic exemplar a avut una SL!U două torţi. Absenţa
analogiilor ne împ i edică să în cerc ăm o datare mai strîn să dar forma şi te hn i ca
de execuţie o apropie de c ăn il e cu toarta supraîn ălţată.
Din categoria ceramicii gri l u crate la roată face parte şi recipientul mare,
cu gura largă. Exemplarul nostru, din care s-a p ăstra t o mare parte, are dia
m etr u l gurii mai mare ca al b u ze i . Pasta este gri, acoperHă cu an gobă
neagră,
cen uşie la ex teri or şi l ustru ită . Corpul vasu l ui este bitronconic, rotunj it, deasupra
că r u ia se înalţă vertical gîtul clar delimitat de wnăr de o faţ etar e o.blică, după
c ar e urmează buza, uşor în clin a tă la exterior d i n ca re lipseşte marginea superi
oară (pl. XXVII/2 ; XXVIII/!). In continuare semnalăm două fragmente aparţi
nînd tipului de cană cu buza uşor e va zată, decorată cu l inii orizontale la exte
rior, incizate, ce al tern ează ' "cu motivul de valuri {pl. XXVI I/3 ; XXVIII/4). C ăni
intrucitvn asemănătoare se inti lnesc la Han sca, însă cu buza mai evazată 218 şi
la Poiana �19, di ntr-o etapă mai nouă.

In Muntenia sînt a testate exemplare identice la Cirligei-Eucovăţ 220, i ar în
Dobrog ea la Adamclisi 221, unde sînt datate in seco lele V-IV î.e.n. Atît ca teh
ni că de lucru cît şi în p ri vinţa cronologiei, căn il e cu gura largă se asociază ce
l orla lte forme din categor i a ceramicii gri-Cell.Ul1ii lucra te la roată. Incheiem enu
merarea cănilor, amintind şi un fragment de toartă bifidă, din pastă neagră, de
!a un va s a cărui formă nu o p u tem deocamdată întregi (pl. XXVII/6 ; XXVIII/6).

A doua c ategorie de cerami<;ă l ucrată cu roata din locuirea de la Curteni o
c onst itui e ceramica grecească de import. Aceasta se p oa te împărţi în vase de
lux şi am fore. Vasele de l u x sint puţine şi numai într-o star e extrem de fra g
'
mentară. Astfel, se întîlneşte un fragment de cupA grecească orientală, ce cuprind�
o porţi un e de bază şi corp, cu inceput de toartă. Argila este roz-deschis, ac op e
·
rită cu slip de aceeaşi culoare. Firnisul este brun, trecut p arţia l în roşcat sau
spre brun inchis cu luciu metalic. La exterior se · află o dungă neagră, subţi re ,
pe marginea superioară a buzei ; ' o dungă ingu5tă, brună, l a partea mijlocie a
vasului, i ar sub toartă, o dungă la tă. neagră, trecută in brun, in
partea
i nfe
rioară. In interi or se găseşte o dungă n eagră, la tă, pe buză şi la partea in fe
rioară o alta de culoare brun-inchis iar la mijloc o dungă sub ţ ire brun deschis.
Toarta are firnis negru şi brun roşcat la exterior (pl. XXVII/8 ; XXIX/1). Piesa
se datează pe baza analogiilor, in al doilea sfert al secolului al VI-lea i . e.n . :m.
Al doi lea exemplar reprezintă un fragm ent de pansă cu început de buză
fără margine. Firnisul negru-mat a fost " aplicat atit la interior cit şi la exte
rior (pl. X X IX/3 ; XXX/2). Fragmentul provine de la un cup-sk:yphos {?) atic şi
se datează cu tot grupul din care face parte (nr. 57J-:-579)
în
anii
490-470
i.e.n. 223.

şi

217 P . Al ex and re scu , op. cit., p. 130-134.
Lăpu şnean 1 . T. Niculiţă, M. A. Romanovskaia, op. cit., p.. 56, fig. 16,'5.
l..
2 19 R . şi E. Vul pe, lJacia,
I I I-IV, 1927-1932, p. 2 95--:-3 1 0 , fig. 60/15.
220 O. T oropu , Studii şi materiale de mflzeografţe şi istorie mtWară, 6., 1 973,
p. 10, fig. 7/ 1 .
221 M. Irimi a , Pontica, VI, 1973, p. 27-29, pl. II/ 4 .
222 P. Al e xan d resc u, Histria, IV, nr. 759-763, mai apro p i at 759, P;.- 1 1 7 şi lista.'
depozftelor de la p. 126.
.
m Bri3n Spark.es, Lucy Talcott, Black and Plain Pottery; The Athenian Agora;
XII, 1970, nr. 573-579, p. 109-1 10.

218 V . 1.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

SAPATURIILE D!E � Cll'I\TENI

41

21 7

1

-�

_

L
l

1

_.JfL__JLI__.1,_---.Jr

_.i_

1

c;. m

Pl. XX I X

2 3 4

!.2-y ' " " ' '

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

S em

218

CONS'TAN'TIN roONOllU

42

-

.

20

P.l. XXX

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

SAPA'l"URRLE DB LA CUltTJ:NJ:

43

21g

Al treilea fragment poate fi atribuit unei farfurii cu p1c1or atică (stemmened
dish, tipul convex small) şi reprezintă un fragment de buză şi corp. Firnisul este negru
cu luciu metalic şi uşor granulos in interior, mai mat şi coj it in exterior. Muchia

buzei este rezervată. Sub buză se găseşte un şanţ circular, rezervat in jumătatea
inferioară (pl. XXIX/2 ; XXX/t4 ). Piesa se datează in jurul anului 525 i.e.n. 224.

In ansamblul descoperirilor de vase greceşti de lux din Moldova, piesele
de la Curteni-Valea Merilor par a fi dintre cele mai vechi, lor alăturindu-li-se
cei cîţiva lekythoi cu figuri negre şi roşii de la Barboşi 22S, cupa joasă atică de la
Frumuşiţa datată in al doilea sfert sau mijlocul secolului al V-lea i.e.n. 226 şi
fragmentele de la Bărboasa 227 şi Poiana 228 acestea din urmă aparţinînd unei epoci
mai noi - secolelor IV-III i.e.n.
Amforele descoperite la Curteni se găsesc, din nefericire, intr-o stare foarte
fragmentară, cele mai tipice cioburi aparţinînd unei bucăţi de buză cu mănuşă
şi unei părţi inferioare ce cuprinde şi baza. Celelalte fragmente, relativ numeroa
se, de dimensiuni mici, provin de la amfore ce aparţin unor tipuri şi centre dife
rite, dacă avem în vedere compoziţia pasteL Majoritatea bucăţilor de amfore sint
din pastă roz dar se intilnesc şi exemplare arse neuniform, ciobul fiind cenuşiu
în spărtură şi roz la exterior. Se întîlnesc, de asemenea, şi fragmente de culoare
galbenă, cu mică în pastă. Remarcăm că nici-una din puţinele torţi păstrate n u
este ştampilată.
Cel mai tipic fragment provine de la o amforă cu gura ovală, avind buza
înconjurată de un �on, gitul cilindric, pe care s-a incizat o linie circulară şi
toarta ovală in secţiune. Pasta este fină, bine arsă, densă, de culoare gălbuie (pl.
'X.XlX/7). Pentru această formă nu avem analogii decit printre amforele grec�ti
orientale de import, atestate la lstros, datate in perioada arhaică - sfîrşitul seco
lului al VII-lea - secolul al VI-lea i.e.n. 229• Un alt fragment aparţine unui fund
de amforă ce se termină printr-o bază de formă conică, faţetată
pe
marginile
exterioare şi cu scobitură în interior. Pasta este roz cărămizie, acoperită cu angobă
roz-albicioasă (pl. XXIX/6 ; XXX/5). Notăm că bucata de amforă cu fundul ter
minat cu o bază conică are analogii printre amforele de Samos 230 şi Lesbos, da
tate la Istros între 560 i.e.n. şi ultimul deceniu al secolului al VI-lea i.e .n. 23 1.
Tol aici, amintim un fragment la care mănuşa cilindrică are o nervură la bază
(pl. XXIX/5) şi care poate fi atribuit Lesbos-ului ca şi un fragment de toartă
cilindrică, cenuşie in secţiune, la exterior roşie, acoperită cu angobă roz-gălbuie şi
cu mică in pastă (pl. XXIX/4 ; XXX/3). Celelalte fragmente pot aparţine altor
centre şi epoci însă starea f1·agmentară a lor nu permite o identificare precisă.
Descoperirile de amfore greceşti arhaice descoperite în Moldova din Hallstattu
lui tirziu sînt puţin numeroase, pînă acum cunoscîndu-se doar o amforă de Chios
Idem, nr. 966-985.
225 C. Schuchardt, AEM, IX, 1885, p. 207 ; Gh. Ştefan, Dacia, V-VI, 19351936, p. 347 ; R. Vulpe, HAD, p. 68 ; 1. T. Dragomir, Danubius, I, 1967, p. 182-183 ;
1. Glodariu, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană, Cluj, 1974,
p. 22-23.
226 M. Petrescu-Dimboviţa, Studii, 1, 2, 1949, p. 106 ; idem, SCIV, I, 1950, p. 65 ;
idem, Studii şi comunicări ştiinţifice, Acad. R.P.R., Filiala laş i, 1-4, IV, 1953,
p. 506, fig. 2 ; D. Bcrciu, Materiale, IV, 1957, p. 298 unde o datează in prima jumă
tate a secolului al V-lea i . e . n. ; 1. Glodariu, op. cit., p. 22-23 ; P. Alexandrescu,
Thraco-dacica, p. 120 ; idem, Histria, IV, nr . 519, p. 83 ; M. Petrescu-Dimboviţa,
Scurtă istorie a Daciei preromane, laşi, 1978, p. 123.
227 M. Florescu şi V. Căpitanu, Arh. Mold., VI, 1969, p. 256 ; 1. Glodariu, op.
cit., p. 22.
228 R. Vulpe, SCIV, 1 , 1950, p. 48 ; idem, SCIV, I I I , 1952, p. 193 ; idem, Dacia,
N.S., I, 1957, p. 156 ; 1. Glodariu, op. �it., p. 22.
229 Si.
Dimitriu, Histria, I I , Buc., 1966, p. 49, nr. 556 şi 557 şi pl. 56.
230 Id em, nr. 424-427, pl. 53 şi p. 48.
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23 1 Determinarea cronologică şi tipologiei a ceram1cn greceşti, inclusiv a am
forelor s-a făcut cu amabilul concurs al lui Petre Alexandrescu. Ii aducem aici
mulţumirile noastre.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

220

·

CONSTAN'I'l!N IOONOliU

de la sfîrşitul secolului al VI-lea i.e;n. sau inceputul secolului al V -lea i.e.n., pro
venită de la Stinceşti m.
In afară de vasele de la Curten i , in groapa de la Valea Meri lor au apărut
şi alte obiecte din ceramică. Enumeram in primul rind fusaiolele care in privinţa
numărului depăşesc 40 de bucăţi şi din care se pot stabili două tipuri de bază :
bitronconice şi în formă de sferă turtită . O sin gură piesă este tronconică şi o alta
cubică. Fusaiolele bitronconice, în n umăr de 34 sint de două categCl'rH in privin ţa
mărimii : cele mari c u diametru! de 3-4 cm. şi înălţimea de 2-3 cm. ş i cele mici
cu diametru! de 2,5 cm. şi
înălţimea de 2 cm. (pl.
XXX/6-10 ; XXXI/1-5).
Aceeaşi împărţire după mărime se poate face şi la fusaiolele sfcrice : mari, cu
diametru! de 3-4 cm. şi înălţimea de 2-3 cm. şi mici cu diametru! de 2-3 cm .
şi înălţimea de 2 cm. (pl. XXX/11-14 ; XXXI/7-10).
Fusaiolele constituie o apariţi e obişnuită in mediile de cultură hallstattiene
şi lateni en e geto-dacice. In general, acestea nu servesc la stabil ir�a cronologiei
deoarece formele sînt asemănătoare pentru perioade îndelun gate 233. In Moldo\'a,
astfel, de piese se întîlnesc în aşezările hal lstattiene tirzii de la Băiceni-Mlada 234
unde apar fusaiole conice sau sferice, Hăb ăş eşti 235, de unde provin fusaiole plate
şi rotun de, Cucorăni, unde sau găsit fusaiole bitronconice sau rotun d e-p late 2�, pre
cum şi l a Năzărioaia 237, unde sînt atestatc fusaiole conice. M a i <:mintim �i exem
P l<lrele similare de formă bitronconică sau plată de la Lunea Ci urei, dar dintr-o
epocă mai tî rzie 2311 • Din celelalte regiuni, enumerăm fusaiolele tronconice şi bi tron 
conice de la Alexandria 239, En isala 240 şi Tariverde 241. Din categoria fusaiolelor
ar putea face parte şi un inel de l ut ars (pl. XXX/16 ; XXXI/12) cu an a logi i nu
mai la Poian a 242, prec u m şi cîteva roţi de lut, groase de 2-3 cm. şi cu diametru!
de 10 cm. sau 6,5 cm. (pl. XXX/15 ; 18 ; XXXI/ 1 1 , 16).

Notăm apoi şi exi stenţa altor obiec te a căror util izare n u se poate pre
ciza : dintre acestea remarc ăm un mi c disc de lut cu diametru! de .3 cm., bo mb at
pe o faţă, iar pe cea laltă parte plat, avînd un ornament sau o reprezentare uma
nă (pl. XXX/1 9 ; XXXI/13). Discurile miniaturale de lut cu diametru! de 4-6 cm.
apar des in complexu l Găva-Holihrady 243 dar se reîntilnesc şi în aşezări hallstattie
ne t îrzii sau în L<ltene II, cum ar fi la Poi ana 244 şi Hansca 245.

Enumerăm apoi o mărgică cilindrică de lut cu ornament de linii paralele in
cizate (pl. XXXI/6), avînd analogii la C UICorăni 246 şi Teliţa 247, un phal lus de lut
mini atura! (pl. XXX/20 ; XXXI/14) şi cîteva sfere de lut cu d iametru! de 5 cm.
care ar putea fi proiectile sau jucării (pl. XXX/17 ; XXXI/15). ·

Dintre piesele ceramice o categorie aparte o con stitu ie idolii, care, la Curteni,
au o formă deCl'Sebită. Cei trei idoli descoperiţi aici, din care numai unul întreg,
au aspect de prizmă dreptunghiulară. Pri ma piesă, cea intactă, are o şănţuire in
partea superioară şi la spate ce sugerează coafura (pl. X XX I I/ 1 ; XXXV/1). In
faţă se găseşte o adîncitură rotundă in care s-au practic<J t trei găuri d ispusP în
triung h i ; mai apar apoi două incizii superficiale care pleacă de la adincitura cir-

m N. Zaharia, M. Petrescu-Dimboviţa, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova.
De la paleolitic pînă in secolul al XVIII-lea, Buc., 1970, p. 264, fig. CXL/29, p. 516.
233 I. H. Crişan, Cern.mica, p . 60 şi 90.
234 A. U.szl6, op. cit., p. 74-75, fig. 9/1-4, 6 . .
235 VI. Dumitrescu, op. cit., p. 487-488, fig. 51/9.
236 S. Teod or, Arh. Mold., VIII, 1975, p. 133-134 .
. 237 M. Fl orescu şi V. Căpitanu, Carpica, IV, 1971, p. 150, fig. 8/1-4, 6, 9.
238 SCIV, 1-2, VI, 1955, p. 186.
239 C. Preda, Materiale, VI, 195!J, p . 253, fig. 3j8.
240 G. Simion, Peuce , II, 1971, p. 125-126.
24 1 Em . Condurachi .şi colab ., Materiale, I V, 1957, p. 79.
242 R . şi E. Vulpe, Dacia, II I-IV, 1 927-HI32, p. 315-319.
243 G. I. Smirnova, SCIVA, 25, 3, 1974, p .. 366 ; I. Mitrofran,
AMN, 4, 1967,
. .
p. 436, fi.g. 2/2.
24 4 R. şi E. Vulpe, op. cit., p. 315-319, fig. 129/17-18.
24� A. I. Meliukova, KS, 94, 1963, p. 68, fig. 19/9.
� S. Teod or, Arh. Mold:, VIII, 1975, p. 1 3 3- 1 34.
247 G. Si mion şi Gh. Cantacuzino, Materiale, VIII, 1962, p. 379-- 380
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culară in scopul de a figura nişte coarne. Cel de al doilea idol, fragmentar, din
care se păstrează partea superioară, prezintă pe o faţă o proeminenţi triunghiu
lara. (pl XXXII/3 ; XXXV/3 ; in partea de sus are aceeaşi şinţuire ca şi idolul
precedent, dar mai accentuată şi care coboară in spatele
figurinei. Al treilea
exemplar are partea superioară lipsă dar se mai observă in porţiunea păstrată
două mici proeminenţe obţinute prin uşoara apăsare a prizmei pe margini inainte
de ardere (pl. XXXII/2 ; XXXV/2).
Caracterul fragmentar al pieselor şi lipsa de analogii ne împiedică ::: ă putem
stabili cu precizie destinaţia acestor piese. Cel mai posibil este să fie idoli antro
pomorfi, j udecind după figurina întreagă, la care inciziile ar figura în mod rudi
mentar faţa umană iar !jănţuirea din partea superioară şi de la spate ar repre
zenta coafura.
In general, idolii cunosc o răspîndire relativ restrînsă, in epoca hallstattiană
fiind cunoscuţi mai ales cei zoomorfi de la Lechinţa de Mureş, Cuci, Teleac 248,
Popeşti 249, Mătăsaru 2so şi Enisala 25 1 .
.
ln Moldova, se cunosc idoli zoomorfi la Cucoră.ni 252 !li a.n tropomorfi la Băi
ceni-Mlada 253 şi Poiana, dar de la inceputul Latene-ului 254. Menţionăm totu!ji o
singură analogie posibilă - este vorba de idolul de la Angheluş (Transilvania) de
formă aproximativ prizmatică, cu detalii anatomice redate sumar - care ar întări
ipoteza potrivit căreia figurinele de la Curtcni ar fi idolii a.n tropomorfi 255. Idolul
de la Angheluş a fost descoperit într-o a.,ezare daco-getică din Latene II 256 adică
intr-o epocă nu prea îndepărtată de etapa în care se datează complexul de la
Curteni-Valea Merilor.
Altă categorie atestată in săpăturile de la Curteni-Valea Merilor sint obiec
tele de metal - fier şi bronz. Dintre piesele de fier s-au descoperit două lame
de cuţit fragmentare şi un împungător de fier. Una dintre ele păstrează caracte
risticile cuţitelor cu muchia dreaptă şi minerul aflat în prelungirea lamei (pl.
XXXIII/5 ; XXXV/7). Cuţitele de fier sînt o apariţie obişnuită în aşezările şi
necropolele hallstattiene tîrzii. Acestea sînt drepte sau curbe, cu minerul aflat in
prelungirea lamei. In Moldova sînt atestate la Slobozii a 257, Hăbăşeşti 25a, Băiceni 259,
Cucorăni 260, Poiana 26 1 şi, intre Prut şi Nistru, la Hansca 262. ln Moldova, cuţitele
de fier se intilnesc şi în etapa anterioară la Stoicani 263 şi, la începutul Latene-ului,
l a Lunea Ciurei 264 şi , eventual, Poiana 265. Cuţitele de fier apar şi în alte locali
tăţi cum ar fi Enisala 266, Teliţa 267, Satu Nou 268, Cernavoda 269, Ferigile 210,
Tig248 1. M i trofan , AMN, 4, 1967, p. 436, nota 7, fig. 2/1-3.

..a, , -

249 R. Vulpe, SCIV, 1-2, 6, 1955, p. 543-- 548.
250 Gh. Bichir şi Eug. Popescu, Materiale, IX, 1970, p. 274, fig. 4/4.
251 G. Simion, Peuce, I I, 1971, p. 125-126.
252 S. Teodor, Arh. Mold., VIII, 1975, p. 136.
253 A. Lăszl6, Arh. Mold., V I , 1969, p. 79, fi g. 1 9,'4-5.
254 S. Teodor, op. cit., p. 1 36 .
255 Silviu Sanie i i consideră idoli dubli l a fiecare piesă fiind reprezentanţi
opozant cuplul bărbat-:f:emeie.
ZS6 Zoltan Szekely, Thraco-dacica, Buc., 1976, p. 232-233, fig. 3/2.
257 C. Buzdugan, Ca rp ica, I, 191>8, p. 85-86.
258 VI. Dumitrescu, op. cit ., p. 487-488, fig. 51/8.
259 A. Laszl6, op. cit., p. 74-75, fig. 11/4-6.
260 S . Teodor, Arh. Mold., VII I , 1975, p. 133-134.
26 1 R. şi E. Vulpe, op . cit., fig. 115/17-23, 25, 33, 36, 38, 41 drepte.
262 V. L. Lăpuşnean, 1. T. Niculiţă, M. A. Romanovskaia, op. cit., p. 54, fig. 15/2.
263 M . Petrescu-Dimboviţa, Materiale, I, p. 191-192, fig. 12/1.
264 Idem, SCIV, 1-2, VI, 1955, p. 186.
265 Dintre cuţitele enumerate în nota 261 o par te , credem că aparţin Lateneului.
266 G. Simion, Peuce, I l, 1971, p. 125-126.
267 G. Simion şi Gh. Cantacuzino, op. cit., p. 373-374, fig. 5.
za B. Mitrea, C. Preda şi N. Anghelescu, Materiale, VIII, 1962, p. 371.
269 D. Berciu, Materiale, IV, 1957, p. 288-290 , fig. 1 1/1-2.
270 Al. Vulpe le împarte in trei tipuri după curbura lamei : A, B, C : cf. Al
Vulpe, Ferigtle, p l. XVIII, p. 62.
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Pl. XXX I I
veni 271 şi Sanislău 272. Intrucit cuţitele cu muchia lamei dreaptă sau curbă circulă
pe perioade mai lungi, acestea nu pot servi la obţinerea unor datări mai strînse.
La acestea se adaugă şi caracterul fragmentar şi numărul redus de piese de la
Curteni-Valea Merilor.
Alte obiecte de fier, atestate la Curteni, sint impungătoarele cu secţiunea
pătrată, utilizate probabil şi ea burghie. In aşezările hallstattiene tirzii sint întîl
nite numai la Hăbăşeşti 273 şi Ferigile 274.
Obiectele de bronz descoperite in săpătura de la Curteni-Valea Merilor sint
puţine, acestea reducindu-se la o brăţară şi două ace fragmentare. Brăţara, ini
ţial rotundă, dar turtită încă .din vechime, cu diametru! maxim de 6,5 cm., face
parte din categoria celor cu secţiunea plan-convexă (in forma literei D), cu ca
petele petrecute şi tăiate drept (pl. XXXIII/1 ; XXXV/5). Brăţările de bronz au
cunoscut o largă circulaţie incepind din epoca Bronzului pînă in Latene. Amin
tim, pentru Moldova, pe cele din etapa anterioară reprezentată de necropola de
la Stoicani, · unde astfel de obiecte apar intr-un număr mare 275 şi, din Hallstattul

271 A l . Vulpe şi Eug. Popescu, Studii şi comunicări, Piteşti, 1 968, p. 24-25,

fig.

1/3 ; 2/2, 4.
272 L N emeti, op. cit.,

p. 139.
· 273 VI. Dumitrescu, op. cit., p. 487---488, fig. 51/4.
274 Al. Vulpe, Ferigile, p. 65-66, pl . XXVI/20-21.
27 5 M. Petrescu-Dimbovita, Materiale, 1, p. 192, fig.

12.
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Pl. XXXIII
tirziu, două brăţări descoperite intr-un mormint de la Huşi

276.

Piese asemănătoare

se cunosc la Gogoşu, unde s-au documentat brăţări cu capetele petrecute 277 şi la
Balta Verde unde există mai multe variante, inclusiv cele cu capetele petrecu

te 278• Brăţări intrucitva identice sint atestate într-un număr mare de forme şi la
Ferigile, unde se încadrează in trei tipuri după aspectul secţiunii. Din tipul A
fac parte cele cu se cţiune a plan
convexă,
variantă
care
se
intilneşte
şi
la
Curteni 279. La Sanislău se intilnesc brăţări cu secţi·unea rotundă şi capetele sub
ţiate - desfăcute sau suprapuse ca şi la Ciumbrud, Batoş etc. 210.

Acele de bronz sint întîlnite numai fragmentar, în două exemplare. Cu aju
torul celor două fragmente se poate, credem, reconstitui forma unei piese intregi a
cărei lungime ar putea atinge 15-16 cm. Acest tip (pl. XXXIII/2, 4 ; XXXVJ4, 6),

276 C. D. Vasiliu, Arta şi arheologia, 9-10, 1933-1934, p. 18-19.
D. Berciu şi E. Comşa, Materiale, Il, 1956, p. 414, 437, 445, 448, 452, 459.
278 D. Berciu şi E. Comşa, op. cit., p. 356-- 357, 367, 372, 397.
279 Al. Vulpe, op. cit., p. 73, pl. XXV/13-14, 16, 18, 22.'
271

21110 1. Nemeti, op. cit., p. 139-140.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

l5

-

Cercetări

istori::e

Pl. XXXIV

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONST� IOONOMU

226

1

50

2

4

3

'
5
�
' -=-L--�
2'----3L-'--�
� �1
1- 7

Pl. XXXV

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

cm

SAPATURILE

51

DE L.A. CURTENI

227

'

J

1
2
1':;-;----"_
1
.......
1, ,

�....

·' � ·

3

..•

�

'·

__.__..._..,.r... cm :�;_· i ,ţJ f t "',,.
1

"1·�.

.?.:�.:,

1

1

Pl.. XXXVI
neatestat pma acum ş1 m alte centre, este compus dintr-un ac de bronz lung de
11 cm., un pinten aşezat pe tija acului, după care urmează trei sirme de bronz,
unghiulare, aşezate simetric, .de la care pleacă in continuare o singură sîrmă ter
minată cu o măciulie ce are mici lobi. Partea ascuţită şi subţire a acului a fost
găsită îndoită ceea ce ar sugera întrebuinţarea lui şi ca fibulă. Lipsa analogiilor
ne împiedică să facem consideraţii mai largi asupra acestei forme care poate fi
datată in perioada cuprinsă intre inceputul şi sfîrşitul locuirii de la Curteni.
O altă categorie de obiecte sint piesele de os care la Valea Merilor sint alcă
tuite din psalii, pandantivi din colţi de mistreţ, un fragment de fluier de os etc.
Psaliile descoperite sint in număr de trei. Prima, cu trei ocheţi, lungă de 19 cm.
fragmentară dar intregită este terminată printr-un ornament in formă de cap de
cal, cu gura deschisă (pl. XXXIV/1 ; XX:XVII/1). Suprafaţa acesteia este decorată
cu motive incizate de cerculeţe la care s-a marcat şi centrul. Cercurile sint aşe
zate in rinduri, unite intre ele prin tangente. In afară de aceasta, mai apar şi
linii paralele oblice care figurează părul calului, precwn şi trei linii paralele
ll,lngi, dispuse intre gură şi ureche care ar reprezenta hăţurile. Obiectele de acest
fel descoperite pe teritoriul patriei noastre au fost atribuite sciţilor şi se datează
intre sfîrşitul secolului al VI-lea î.e.n. şi primele decenii ale secolului al V-lea
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i.e.n. Nptăm aici psaliile de la Histria 2S1 şi Tariverde 282 considerate drept scitice.

O psalie terminată cu capete de cal a fost descoperită şi in aşezarea de la Băr

boasa 283, în Moldova, atribuită Hallstattului timpuriu, dar, după păreTea noastră,
atît aşezarea cît şi psalia sînt mult mai noi, acestea aparţinînd mai degrabă seco
·
lelor VI-V i.e.n.
Psalii de os cu capete de cal se găsesc în număr mare în lumea scito-pontică.
Cele mai apropiate analogii le găsim la exemplarele de la Şumeiko, unde apare
aceeaşi formă şi acelaşi ornament de cerculeţe incizate. Piesele de aici se datează
in secolul al VI-lea i.e.n. 284• Aceluiaşi secol ii pot fi atribuite psaliile cu· cap de
cal de la Volcovţi, Aksiutinţî 285, Badki 286 şi Jurovka m. Deşi în aceste cazuri,
psaliile sînt ceva mai îndepărtate ca formă fii ornamentaţie de piesa de la Curteni,
toate se încadrează în seria psaliilor de os scitice din secolele VI-V i.e.n. Dato
rită analogiilor existente in România şi U. R .S.S., psaliile . de la Curteni - Valea
Merilor pot fi atribuite unei influenţe sciticc şi se datează la mij locul sau sfîrşitul
secolului al VI-lea i.e.n., eventual şi în primele decenii ale secolului al V-lea î.e.n.
In afară de piesa amintită, în groapa de la Curteni - Valea Merilor s-au
mai descoperit încă două psalii fragmentare de os, de formă plată, cu îngroşări
in dreptul celor doi ocheţi, terminate la capete cu proeminenţc curbatc care ar
putea sugera un cap de cal stilizat la maximum (pl. XXXIV/2-3 ; XXXVII/2-3).
Deşi sînt rare, psaliile de os cu două orificii nu sînt inexistente în această peri
oadă, ele fiind întîlnite tot în lumea scitică. la Krasnîi Iar, în Al tai 288• Cu toate
că păstrează mai puţine caracteristici, aceste două piese pot fi legate tipologie şi
cronologic de psa!ia mare cu cap de cal, toale trei purtind aceeaşi amprentă a
influenţelor scitice.
Din categoria obiectelor de os, se numără şi un fragment de fluier, din care
se păstrează partea superioară, uşor umflată, sub care se găseşte un ornament
spiralic amintind motivul grecesc de valuri (pl. XXXIII/6 ; XXXVI/1). In peretele
de os a fost practicat, la partea superioară, un orifici u oblic. Descoperirile de in
strumente muzicale in aşezările hallstattienc sau lateni�ne traco-getice nu sint
prea numeroase. Se cunosc la Poiana trei fluiere de os, cilindrice, lungi de 7-8 cm.
şi unul fragmentar 289,
Dintre obiectele de os fac parte şi doi pandantivi din colţi de mistreţ care
au fost folosiţi ca podoabă, după ce in partea superioară, mai lată, s-a practicat
un ocifiriu (pl. XXXIII/8 ; XXXVI/3). Pandantivi similari s-au descoperit in ne
cropola de la Balta Verde 290, iar intr-un mormint hallstattian de la Vaslui apar
col ţi de mistreţ depuşi ca ofrande 291• Practica este mai veche, de vreme ce in
necropola de la Stoicani se găsesc dinţi perforaţi de animale, utilizaţi ca po
doabă 292.
Ultima piesă din categoria obiectelor de os este un corn de animal retezat,
probabil cervideu, întrebuinţat ca impungător sau aflat in curs de prelucrare
(pl. XXXIII/7 ; XXXVI/2). O piesă similară s-a descoperit Ia Băiceni - Mlada 293.
Ca obiecte de piatră se numără doar o cute fragmentară şi o lamă de silex.
Cutea este alungită, cu marginile rotunjite, avind la un capăt obişnuitul orificiu
21 1 D. Ber"Ciu, SCIV, X , 1 , 1959, p. 39 ; idem, Dacia, N.S., 1, 1957, p. 137.
Em. Condurachi, SCIV, 1-2, IV, 1953, p. 133, fig. 22 ; D. Berciu, SCIV, X,
1 , 1 959, p. 39 ; idem, Dacia, N.S., 1, 1957, p. 137.
213 M. Florescu şi V. Căpitanu, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzeelor
de istorie 1 964, voi. I, 1971, p. 212.
214 V. A. Ilinstaia, SA, 1, 1 965, p. 90 şi urm., fig. 2/9-10, 13-14.
215 Idem, fig. 2/1-8 ; 15-16 ; idem , Archeologija, XIII, 1961, p. 46, fig. 7/2-4 ;
2112

8/1-2.

V. A. I l inskaia, Archeologija, XIII, 1961, p. 46, fig. 7/1.
Idem, SA, 3, 1973, p. 5-6, fig. 1/36 ; 212.
211 S. M. Sergheev, SA, VIII, 1946, p. 289-292.
219 R. şi E. Vulpe, Dacia, I I I-IV, 1927-1932, p. 322, fig. 108/19 ; 129/34-36.
290 D. Berciu şi E. Comşa, Materiale, I l , 1956, p. 365 şi 370, fig. 96/2.
291 Al. Andronic, E. Neamţu şi F. Banu, Materiale, VIII, 1962, p. 9 1 .
m M . Petrescu-Dimboviţa, Materiale, 1 , p . 193, fig. 12/13�
293 A. Lăszl6, op. cit., p. 74-75.
2841

2117
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de prindere (pl. XXXIII/10 ; XXXVI/5). Piese asemăn ătoare apar în aşezările
hallstattiene sau l aten ie n e. Amintim aici pe cele de la Stoicani 294, Balta Verde 295,
Gogoşu 2'6, Ferigile 297, Poiana 291 şi Lune a Ciurel 299,
Lama de silex, cea de a doua piesă de piat ră, lungă de 6 cm. este obţinută
prin tehnica lamelară, asemănătoare cu cele neolitice (p l . XXX III/9 ; XXXYI/4).
Dc�i rar utilizat, s e pare că şi in această perioadă silexul prelucrat se întrebuin
ţează ca unealtă, dacă nu cumva exemplarul de la Curteni a fost recuperat din
tr-o aşezare ne oi i ti că, cea mai apropiată fiind la cîţiva kilometri , la Oltene-şti unde
prin cC'rcetări d e teren, a fost depistat u n p unct cu c e ramică Cucuteni Joo. Amin
tim o lamă d e silex asemănătoare, găsită în aşezarea de la Băiceni - Mlada JOI şi
o a doua la Vaslui 302.
*

*

"'

După cum s-a putut consta ta, locuirea hallstattiană de la Curteni - Valea
Merilor se caracterizează prin existenţa unui strat de cultură propriu-zis, sub care
se găseşte o groapă de formă ner e gula tă in plan, <lvind d ia me tml :şi adincimea
maximă respectiv, de 6 m. şi 1 m. ln interiorul gropi i s-au găsit fragmente cera
mice unelte, idoli, resturi de vatră şi de chirpici, .:ărbune, cenuşă, oase de an i
mo..d c, ceea ce ar sugera deopotrivă existenţa unei gropi de bordei, a unei gropi
rituale sau de deşeuri . Avind in vedere totuşi existenţa uneltelor, inclusiv a celor
de fier, dt şi a inventarului care se întîlneşte ÎR mod curent in umplutura bor
deielor din această epocă, credem că groapa aparţine mai degrabă unei locuinţe
decit unui depozit de deşeuri sau unei gropi rituale. Cit p ri veşte stratul de cul
tură, acesta nu reprezintă altceva decit împrăştierea la suprafaţă a resturilor de
locuire din groapa bordeiului prin reutilizările repetate şi vreme în delungată a
acestei mici zone. Pledează pentru aceasta şi mărimea mare a gropii, pentru de
şeuri săpindu-se grop i mult mai mic i , aşa duP,ă cum s-a putut stabili · in urma
�
cercetă rilo r .
LO<·uinţele con statate arheologic sub forma unor gropi de mari d im en s i uni ,
o vale sau rectangulare in plan, avînd in umpl utură fragmente cerarq.ice, unelte,
rec•.uri de oase, cărbune, cenuşă, resturi de vetre şi bucăţi de chirpici, ·pietre,
reprezintă obişnuita groapă de bordei atit d e caracteristica aşezărilor hallstattiene
'ii lateniene traco-getice.
Deşi in aşezările deschise, cit şi in interiorul fortificaţiilor sint efectuate pu
ţine cercetări sati există insuficiente materiale publicate, pentru Hallstattul. tirziu
şi Laten e-ul timpuriu, amintim aici bordeiele atestate în cursul săpăturilor de la
�-tin ceşti, Cotnari şi Moşna 303, Băiceni - Mlada 304, c"ucorăni 3:15, datate iri se�olele
294. M. Petrescu-Dimboviţa, op. cit., p. 191-192, fig.
295 D. Berciu şi- E. Comşa, op. cit., p. 395, fig. 53/1 ;

12/2.
143j3.

296 Idem, p. 419 şi 457.
29? Al. Vu lpe, Ferigile, p. 74, pl. XXVI/14.
298 R. şi E. Vulpe, op. cit., p. 320-322.
299 SCIV, 1-2, YI, 1955, p. 186.
.
300 Intr-o hartă intitulată. ,.Staţiuni cu c eramică pictată în Europa răs.ăriteanăw
este indicată o •aşezare neolitică Ia Ctirt eni . Cf. VI. Dumi trescu, Epheme r:is Daca
romana, IV, 1930, p. 260, fi g. 1. Intrucit în urma cercetărilor noastre n u arn depis
tat nici-o aşezare neolitică la Curteni, este posibil ca menţiunea din hart.ă. - să se
refere la staţiunea existentă intre satele Cur,teni şi Oltene şt i, pe creasta unui deal
din apropierea localităţii din urmă, numit d'e c ătre localnici ,.La Buci", unde s-au
descoperit, resturile unei aşezări de tip Cucuteni A-B. ; V. Spinei, Carpica,. [ V],

1972, p, 140.
301 A. Lăszl6, op. cit., p. 74-75, fig. 10.

302 Al. Andronic şi E. Neamţu, Materiale, VIII, lil62, p. 91.
303 A. c. Floreseu şi Gh. M el in te, SCIV, 1, 19, 1968, p. 131-132 ; A. c. Flo
rescti şi S. Raţă, Studii şi materiale. Istorie. Suceava, 1969, p. 13 ; S. TeOdor, Arh.

Mold., VIII, 1975, p. 133.
.
304 A. Lăszl6, op. cit., p. 67--68.
305 S. Teodor, Arh. Mold., VIII, 1975, p: 126-129, cu bordeie rectangulare.
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la Lunea Ciurei 306, B otoş an a 307, D!aconi 301 di n secolele III-II
i.e.n. Toate aceste descoperiri arată că, in afară de locuinţa de suprafaţă, bordeiul
constituie mij locul de adăpost caracteristic şi pentru Hallstattul tirziu şi Latene-ul
II şi ca atat·e prezenţa acestuia la Curten i-Valea Merilor se înscrie in habitatul
tradiţional tracic.
După cum s-a văzut în complexul arheologic au ieşit Ia iveală împreună cu
materiale care deobicei se datează pe perioade mai 1W1gi, o serie de piese care
s-au putut dnta cu relativă exactitate. Astfel, cupa grecească orientală este din
al doilea sfert al secolului al V I-lea ; fragmentul de cup-skyphos alic, din care
s-a păstrat numai baza se plasează în j urul anului 525 i.e.n. De asemenea, baza
de amforă conică s-a putut data in intervalul d intre anul 560 i.e.n. şi ultimul de
ceniu al secolului al VI-lea î.e.n. Dintre celelalte obiecte psalia de os cu cap de
cal aparţine, in general, secolului al VI-lea şi doar cu probabilitate şi inceputului
secolului al V -lea i . e.n. Aşadar, considerăm că da tarea întregului complex arhe�
logic de la Curteni - Valea Merilor, fiind asigurată, în primul rînd, de ceramica
grecească şi apoi de analogiile de la vasele gri-cenuşii este al doilea sfert, even
tual mijlocul
secolului
al
VI-lea
pînă
în
primul
sfert
al
secolului
al
V-lea i. e. n.
Pentru
datarea mai veche pledează şi materialele lucrate cu
mîna - ceaşca mare cu toarta lată, lustruită puternic la exterior şi fragmentele
de s . răchini din pastă groasă, cu luciu mat ce conservă o veche tradiţie hallstat
tiană. Notăm, totuşi, că la Curteni, lipseşte complet decorul de caneluri orizon
tale atît de tipic pentru Hallstattul timpuriu şi care se păstrează in unele locuri
pînă in pragu l Latene-ului.
i. V-III i.e.n. şi de

*

*

*

Deşi în zonă, la Creţeşti, Tirzii, Corni 309 şi Arsura 3 10 au fost semnalate ori
cercetate, prin săpături, cetăţi hallstattiene cu val de pămînt, în imedi ata apro
piere nu cunoaştem deocamdată o astfel de fortificaţie 311• In schimb săpăturile
arheologice de la Curteni, pW1ctul Dealul Viei, aflat in apropierea locuirii de la
Valea Meri lor au pus in evidenţă o aşezare hallstattiană tirzie, amplasată stra
tegic şi care cu probabilitate a fost fortificată. In jurul acestei mici întărituri au
gravitat probabil şi locuirile risipite aflate in zona din imediata apropiere.
O altă problemă, deosebit de i mportantă, este aceea a influenţelor străine
care · s-au exercitat direct, printr-W1 aport de populaţie alogenă sau prin impor
turi, asupra culturii materiale a populaţiei locale.
O primă influenţă s-a datorat culturii materiale scitice, l ucru dovedit la
Curteni de cele trei psalii de os dintre care cea mai mare include cele mai multe
caracteristici ornamentale ce pot fi atribuite sdţilor. Aceste desGQperiri sint însă
puţine la Curteni şi nu lasă să se întrevadă modalităţile prin care s-a exen·itat
influenţa scitică In cadrul acestei aşezări tracice. Se pare că, in Moldova, desco
peririlor de obiecte scitice le-ar corespunde o grupă de morminte de inhumaţie,
cu inventar scitic şi care poate fi atribuită acestei populaţii iraniene 312. Este pro
babil ca aceste influenţe să se fi exerdtat prin contactul direct cu cultura acestei
populaţii ai căror reprezentanţi ii găsim ate;taţi intr-un număr' mic prin ace:!
categorie de morminte de inhumaţie amintită, după cum este posibil ca o parte
dintre aceste obl(ecte să reprezinte doar importuri. Deocamdată nu putem
stabili cu precizie modul in care aceste psalii scitiee sau de influenţă sci
tică au ajuns in aşezar ea hallstattiană tracică de In Curteni.
306 SCIV, 1-2, VI, 1955, p. 184.
307 S. Teodor, SCIV, 20, 1, 196g, p. 34-35.
3011 SCIV, III, 1952, p. 198 şi 202.
3ll9 A. C. Florescu şi Gh. Melinte, Carpica, IV, 1971, p. 130-131.
310 S. Teod or , Materiale, X, 1973, p. 53-60.
3 1 1 Gh . Melinte ne-a informat de existenţa unui val de pămînt pe dealul aco

perit de pădure, aflat la est de satul Curteni, care ar putea să apnrţină unei forti
ficaţii hallsta ttiene.
312: c. Iconomu, Cercetări istoriCe, VI, 1975, p. 55-67.
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Deosebit de pregnantă este şi prezenţa importurilor greceşti. Am văzut că
amforele microasiatice şi vasele de lux datează aceste importuri incepind din al
doi lea sfert al secolului al VI-lea i.e.n. şi pînă in primul sfert al secolului al V-lea
î.e.n. ln Moldova, majoritatea descoperirilor de vase greceşti se situează la nivelul
secolelor IV-III i.e.n. , piesele mai vechi fiind încă rare. Este limpede că in urma
descoperirilor de vase greceşti din secolele VI-V i.e.n. de la Barboşi 3 13 şi Fru
muşiţa 3 1 � şi acum de la Curteni, se poate spune că penetraţia mărfurilor elene in
teritoriul t racic de la est de Carpaţi incepe mult mai devreme. ln privinţa căilor
de pătrundere a acestor mărfuri s-au utilizat rîurile cu văile lor - Siretul, Pru
tul, Birladul - l ucru dovedit de intensitatea descoperilor de obiecte greceşti in
zona aflată în apropierea acestor cursuri de apă, cum ar fi printre altele Podişul
Buladului 315.
Desigur, se pune problema modului în care au ajuns aceste importuri, ţinînd
s�ama de faptul că fragmentele de amforă determinate cronologic şi ca origine,
precum şi cupa grecească orientală provin din lumea microasiatică, iar celelalte
fragmente, nedeterminate tipologie, pot aparţine cu probabilitate tradiţionalilor
exportatori de amfore în Moldova, adică centrelor Heracleea, Thasos, Rhodos, Chios
etc. Se pare că intermediarii acestor produse erau cetăţile vest-pontice, in special
Istros-ul care in secolele VI-V i.e.n. atinge o mare dezvoltare economică. Oare
care i mportanţă în difuzarea produselor elene, ar fi avut-o şi centrele nord-pontice
Tyras şi Olbia, dar rolul lor încă nu poate fi precizat in stadiul actual al cerce
tărilor 3 16. Este ip.să posibil ca acest comerţ să fi fost efectuat direct de către
negustorii veniţi din centrele mari de producţie greceşti care tratau direct cu
populaţia locală 317 sau de către comercianţii sud-traci a căror prezenţă in aceste
zone era de natură să s.ti.muleze penetraţia grecească 3 1 8. Descoperirile de l a Curteni,
cu materiale datate in secolele VI-V î.e.n. arată că şi partea centrală a Moldovei
a fost afectată de aceste importuri şi că este posibilă atestarea acestora şi in re
giunile nordice ale Moldovei.
Curteni fac parte şi
la
de
roată
la
lucrate
cerarpicii
Din categoria
fragmentele de străchini şi căniţe din pastă gri-cenuşie. Numeroa.Sele desc�periri
de ceramică gri-cenuşie, lucrate la roată, la sud şi est de Carpaţi sugerează faptul
că circulaţia acestor produse (în cazul în care sînt i mporturi) simultană sau para
lelă cu produsele greceşti, ar explica motivul pentru care în Muntenia şi Moldova
atît mărfurile elene, cît şi ceramica gri-cenuşie lucrată la roată se întîlnesc aso
ciate în foarte multe centre în comparaţie cu Transilvania unde (cu excepţia grupu
gri.:cenuşie
ceramica
şi
cit
greceşti,
importurile
atit
Szentes-Vekerzug)
lui
indiferent
aceea,
De
rare.
descoperiri
încă
constituie
roată
la
lucrată
cum se va rezolva problema originii ceramicii lucrate la roată din mediile
de cultură tracică, pentru noi rămîne de stabilit modul in care această categorie
·
de vase a ajun�in complexul hallstattian de la C urteni - Va lea M erilor . ·
Chiar dacă vasele lucrate .cu mîna au asemănări surprinzătoare în categoria
ceramicii lucrate la roată - ne referim, în 'special, la străchinile şi cări l le cu
toarta supraînălţată - · nu se poate afirma cu certitudine că piesele din uiţi ma
categorie sint confecţionate de către autohtonii traci în toate centrele uride · s.int
descoperite. Astfel, se remarcă faţă de ceramica autohtonă discrepanţa ac�ntuată
nu numai în privinţa culorii pastei (în general, gri sau cenuşie), cît mai a�es, .• in
tehnica de preparare a lutului (foarte fin) sau în tehnica de ardere (vasele smt
u n iform şi bine arse), ca şi în practica confecţionării ceramicii la roata rapidă şi
prin procedeul de acoperire a suprafeţelor cu o cuvertă groasă.

313 Cf. nota 225.
3 14 Cf. no ta 6.
.
315 F1. Pred a, Apulum, XI, 1973, p. 4 1 ; 1. Glodariu, op. cit.,, p. 1 14-115 ; cf. şi
.
V. Pârvan, ARMSI, XXXVI, 1913, p. 1 19-120.
3 16 P. Alexandrescu, Studii clasice, XIV, 1972, p. 165 şi urm . ; FI. Preda, op.
cit., p. 53 ; P. Alexandresc u, SCIVA, 2, 25, 1974, p. 215-- 2 16.
.
3f7 D. Tudoc, Arh. Mold., V, 19&f, p. 45 ; 1. Glodariu, op. cit., p. 37.
318 1. N estor, Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 159-182 ; D. Berciu, Materiale,
•
IV, 1957, p. 307 ; C. Pr ed a, SCIV, VII, 1956, 3--4, p. 281 ; i dem, SCIV,
4, :n, 1970,
·
p. 573 ; FI. Preda, op. cit., p. 40�
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lle asemenea, dacă analizăm tabelul statistic (fig. XX) al ceram1cn •e la
Curteni - Valea Merilor, constatăm exi stenţa unui procentaj al ceramicii gri
cenuşii lucrate la roată de numai 1,30•;,, apropiat ca valoare de numărul de frag
mente de amfore 1 ,26D;0 in comparaţie cu ceramica lucrată cu mîna care este in
proporţie de 97,360fo. Diferenţa calitativă şi cantitativă intre ceramica gri-cenuşie
lucrată la roată (mai bună şi in acelaşi timp mai puţină) şi intre ceramica lucrată
cu mina (mai primitiv executată şi covîrşitoare sub raport cantitativ), ne deter
mină să apreciem că prima categorie reprezintă la Curteni un import . In acest
caz, se pune problema locului unde a fost fabricată ceramica gri-cenuşie, lucrată
la roată şi cum a ajuns la Curteni, deoarece diferenţa cantitativă şi calitativă faţă
de ccramica lucrată cu mîna este prea mare pentru a-i admite o provenienţă locală.
Fragmentele de amforă determinate de la Curteni, cum ar fi cele de Samos
şi Lesbos, cupa grecească orientală, ar indica o origine microasiatică, cu atit mai
mult cu cit cronologic există un anumit sincronism intre amfore şi cupa ioniană
pe de o parte şi vasele gri-cenuşii, lucrate la roată, pe de altă parte. Este, de
asemenea, posibil ca o parte sau chiar totalitatea vaselor gri-cenuşii să fie fabri
cate sau vehiculate de cetăţile pontice, in primul rind de lstros care în secolele
VI-IV î.e.n. a desfăşurat în zona nord-pontică o intensă activitate comercială.
Pledează pentru aceasta descoperirile monetare, Istros-ul fiind atestat in Moldova
prin numeroase descoperiri de drahme 3 19• De asemenea, la limanul Nistrului, la
Grădiştea Roxolani, a fost cercetată arheologic o aşezare in care s-au descoperit
numeroase fragmente de vase greceşti din centre diferite şi un număr mare de
monede histriene. Aşezarea a fost identificată cu anticul Nikonium, pomenit de
Strabo şi este considerată cu probabilitate o factorie histriană 320. Deşi Istros-ul
a fost deosebit de activ în Moldova şi in zona nord-pontică este necesar ca eera
mica gri-cenuşie lucrată la roată să fie mai bine cunoscută atit in centrele de
producţie, cit şi în aşezările unde o găsim atcstată sub formă de importuri. Ca
atare, este încă prematur să tragem concluzii ferme. Este posibil ca vasele gri
cenuşii lucrate la roată de la Curteni să provină direct din lumea microasiatică,
ori să fie vehiculate de lstros sau de altă colonie grecească din vestul sau nordul
Mării Negre. Nu trebuie exclusă nici posibilitatea ca o parte, sau în totalitate,
această categorie ceramică să fie fabricată chiar la lstros şi de aici să fi fost ex
portată în aşezările tracice din Moldova. Oricare va fi răspunsul la această pro
blemă, ceramica gri-cenuşie, lucrată la roată de la Curteni trebuie să fie consi
derată, cel puţin in S·ta diul actual al cercetă.rilru", drept un import şi ca ataa-e docu
mentează, ca şi amforele şi vasele de lux cu firnis prezenţa activă a comercianţilor
greci in zona pontică.
De asemenea, admitem şi ipoteza unei origini sud-tracice a ceramicii gri
cenuşii, lucrate la roată şi in acest caz va trebui, să presupunem existenţa unei
circulaţii paralele a produselor greceşti cu cele sud-tracice. Se poate accepta însă
ideea că vasele greceşti să fi fost vehiculate ca şi celelalte gri-cenuşii, lucrate la
roată, de către aceiaşi negustori sud-traci care au servit ca intermediari ce difu
zau �i produsele elene. Notăm că in Moldova se cunosc pînă in prezent doar
citeva centre unde s-a descoperit ceramică cenuşie lucrată la roată : e vorba de
necropolele de la Birseşti şi Slobozia şi aşezarea de la Curteni la care se adaugă
alte citeva staţiuni cu materialul încă inedit. Ca atare, în stadiul actual al cerce
tărilor nu putem afirma cu certitudine existenţa unei ceramici gri-cenuşi i lucrată
la roc.tă, confecţionată in aşezări autohtone, la răsărit de Carpaţi, specializate în
producţia acestei categorii de obiecte 32 1 .
Numărul tot mai mare de descoperiri de importuri greceşti ne obligă să
apreciem că încă din Hallstattul tîrziu comerţul dintre greci şi populaţia tracică
de la Dunărea de Jos şi Moldova, căpătase un caracter :relativ regulat.
3 19 Bucur Mitrea, Studii clasice, VII, 1965, p. 149, 163-165.
320 P. Alexandrescu, Studii clasice, XII, 1970, p. H9-156.
321 La aceasta se adaugă încă o dific ultate. Dacă amintim a priori, existenţa
unei ceramici lucrată la roată de factură locală aceasta se poate cu greu distinge
de produsele de import elene, ori de factură sud-tracică atestate în aşezările nord
tracice. lată de ce considerăm că mai sint încă necesare €ercetări in aşezările şi
necropolele hallstattiene tirzii din Moldova pentru a dovedi, dacă a existat, o pro
ducţie autohtonă a ceramicii eri-cenuşii lu�rate la roată.
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Pentru Moldova, rîurile care curg de l a nord l a sud, Prutul, Birladul, Sire
tul, ' ucau acelaşi rol ca Dunărea pentru Muntenia şi Dob rog ea . Circulaţia se făcea
pe riuri sau pe văile lor şi nu intim:Jlător celt! mai numeroase importuri greceşti
.>e găsesc i n aşezările şi n ec ropol el e cuprin se in ba z inul sau vecinătatea acestor
cursuri de apă. Descoperirile de la C urteni c-onfirmă că zona de ma re intensitate
a i n fl uen ţe i elene era sud-estul Moldovei şi partea sa centrală cu intreg Podişul
Central Moldovenesc.

RECHERCHERES ARCHEOLOGIQUES DANS LA SITE H A LLSTATTIENNE
TARDIVE

DE

CURTENI, DEP. DE

VASLUI

R e s u m e
B i en que la recherche du H allsta tt tardif en Moldavie ait connu des succes
importants par l'exploration systematique de c ertai n es cites habitats ouverts et
necropoles, le Musee d'histoire de la Moldavie de Iaşi a organise un chantier ar
cheo l ogique s il C u rten i , departement de Vaslui, afin d'elucider certaines problemes
qui se posen t encore concernant cette etape.
Les recherches archeologiques entreprises a Curteni , parmi d'autres objectifs,
ont compris l 'e xpl ora ti on d'un grand hutte â l ' en droi t nomme Valea Merilor.
Situe sur les pentes d'une colline, sillonnee de sources riches (pl. 1, Il), l ' hut te
de Curteni - Valea Merilor se presentait comme une grande fosse, de forme ap
proximativement ovale en surface plane, ayant le diametre de 6 m e tres et la
profondeur d'un metre. La fosse etait remplie de restes de to rch is et d'atre, avec
de tres nombreux fragments ceramiques, fusaioles, idoles, objets metalliqlles et en
os, pi·erres fa�onnees, ossements. d'animaux, charbons et beaucoup de cendre. Au
dessus de la fosse, il y avait une couche de culture, epaisse de 30-40 cm., etendue
sur une surface limitee, representant les sediments menageres a la suite, de
l 'emp l o i d e la fosse de la hutte (pl. I II). La plupart des objets decouverts sont
en ceramique fragmentaire qu'on peut diviser, selon la technique, en cer a mique
faite il la main ou au taur.

Da la categorie de la ceramique faite ă la main font partie les fragments
appartenant aux types de vase bitronconique (pl. IV/2-3 ; V/2-3), le type de
vase sac ou aux parois p resque droites (pl. VII/1 ; VI I I/1), muni d'anses et decore
d'une bande alveole (pl. VII/2-4 ; VI I I/2-4), pots a corps globulaire (p l. X/3, 5 ;
XII/2-3), caracteristiques pour la periode du Hal lstatt tardif thraco-gete. On ren
contre encore la tasse bitronconique polie (pl. X/7 ; XIII(1), ayant l'anse legere
ment surelevee, et les petites tasses bitronconiques il anse tub u lai r e ou en forme
de ruban (pl. X/1 ; X I II(2). On a trouve un tres grande n om br e d'ecuellcs pre
sentant deux types fondamentaux. I l s'agit d'abord des ecuelles au bord in c-urve pour
les variantcs â l 'epa u l e angulaire (pl. XIV, 4, 6, 7 ; XV(4) ou l e ger emcn t courbee ver s
l'interieur (pl. XIV/8-9 ; XVI/2-3). Le deuxieme type, l'� c u el le au bord evase
(pl. XVI I/1 ; XVI I I/1 ; X IV/1 1 ; XVI(6), s' encadre par analogie, dans la periode com
prise entre la deuxieme moitie du VI-e siecle av.n .e. et la premiere moitie du V-e
siecle av.n.e. Rencontres surtout dans les habi tats thraco-gctes de Moldavie, y
compris â Cur te ni , les disques cn argile (pl. XVII/1 0 ; XVI I I/3), em p l oye s comme
couvercles ou comme supports. La c e r ami qu e faite a la main reunit les traits spe
cifiques de la ceramique thrac-o-gecc. Elle est confectionnee en pate grossiere, avec
du degressant, b ru lee d'une fa�on inegale, de differentes couleurs, du noir fonce,
jusqu'ilu roug� brique. A l 'exc epti on de quelques exemplaires polis, la ceramique
attestee ici n'a pas d'eclat, ou presente a l'exterieur un ecl a t mat.

La ceramique faite au tour se trouve â Curteni en cantite bien moins grande
que celle faite il la main: Elle est divisee en deux c ategori es : l a cer am ique grise
de cendre et la cerami.que grecque importec. De la categori e de la ceramique grise
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7-9 ; XXII/3, 6 ; XXIII/2, 4 ;
4 ; XXI II /1), les petites tasses
5-6 ; XXVI/1-2, 6 ; :XXIV/3 ;
a fruit (pl. XXIV/! ; XXV), les
; XXV I I I /Il et deux fragments
XXVII/3 ; XXVII I /4). Les plus

d'une tasse decoree de raies et lignes ondulees (pl.
frequentes sonts les ecuelles et les tasses ă anse surelevee. Les ecuelles presentent
a leur tour, selon ] cur forme, deux categories : les ecuelles au bord evase, en pate
grise couverte d'unc couche noire ou gris de cendre, polie et les ecuelles au bord
incurve.
De la categorie de la ceramique faite au tour, on mentionne les petites tasses
a an se surelevee, en pate grise, couverte d'une engobe noir-gris de cendrc, polies
ou mates. On pcut citer, comme ayant une forme scmblable, la tasses sunHevee,
confectione de la meme pate et datant probablement de la meme periode. La der
niere categorie de ceramique faite au tour est constituee par la ceramique grccque
importee representee par des amphores et vases de luxe.
Les vases d e luxe sont peu nombreux et dans un etat tres fragmentaire. Nous
mentionnons une coupe grC("que orientale (pl. XXVII/8 ; XXIX/!) et quelques mor
ceaux de tessons â vcrnis noir (pl. XXIX/3 ; XXX/2 ; XXIX/'2 ; XXX/4). Les am
phores sont de meme dans un etat fragmentaire ce qui nous empikhe d'idcntificr
ave·: prceision les contres d'ou elles provicnnent. Un morceau mieaux conserve
etant attribue a la categorie d'amphores grecques orientale (pl. XXIX/7 ; X XX/1)
et un autre, a Samos. Bien qu'on n'ait trouve encore d'autres objets en ceramique
dont nous mentionnons les fusa:ioles decouvertes en grand nombre (pl. XXX/6--14 ;
XXXI/1-10), colliers {Pl. XXXIII/ 1 ; XXXV/5), idoles (pl. XXX I I ; XXXV/1-3) etc.
Les objets metaliques sont peux nombreux : on distingue les couteaux (pl. XXXV/7 ;
XXX I I I/5), poinc;ons en fer, un bracelet et deux aiguil!es fragmcntaires en bronzc
qui sont habituels dans l'inventaire des habitations du Hallstatt tardif (pl. XXX I I I/
2, 4 ; XXXV/4, 6). Parmi les autres pieoes, sauf les pendcntifs en dent de sang!ier
(pl. XXXIII/8 ; XXXVI/3) nous mentionnons trois mors en os, dont un richement
decore, reproduit une tete de cheval stylisee (pl. XXXIV ; XXXVII). Elle ne trouve
des equivalents que dans les regions du nord de la Mer N oi re dans les milieux
de culture scythique et date du VI-e siecle av.n.e.
Ainsi qu'il rcssort de tout cet expose, le sondage pra tiqu e ă Curteni - Valea
Merilor a mis au jour une fosse renfermant un riche materiei archeologique com
pose de fragrnents ceramiques, d'outils, de restes osseux, de pierres et de morceaux
de torchis qui pourraient suggerer l'existence en ce !ieu d'une hutte. I l se pourra it
toutefois que ces vesti ges aient appartenu a une simple fosse menagere. Pour l'in
stant, nous ne pouvons trancher en la faveur ni de l'une ni de l 'autre. Ce qui im
porte, c'est que cet ensemble archeologiqu e a li vre, â cote des materiaux compor
tant habituellement une datation assez la rge , une serie de pieces qui ont pu etre

datees dans les limites relativement precises. Ainsi, la coupe grecque orientale
appartient au deuxieme quart du VI-e siecle ; le fragment de coupe-skyphos attique
peut etre date des annees 490---4,70 av. n .e. , cependant que l'assiette ă pied attique,
don t seule la levre nous a ete conservee, se situe autour de 525 av.n.e. De meme,
la base d'amphore conique a pu etre datee de !'intervalle entre 560 av.n.e. et les
dernieres decennies du VI-e si ec le .
Parmi les autres objets, la garniture de mors en os date en general du VI-e
siecle, peut-etre aussi du debut du siecle sulvant. Ainsi, nous estimons que l'en

semble archeologique de Curteni - Valea Merilor, sur la base de sa ceramique
grecque en premier lieu et, secondairement, sur celle des analogies de sa ceramique
grise, peut etre date entre le second quart ou le milieu du VI-e siecle av.n.e. et le
premier quart du V-e siecle. La poterie modelee, par ex emp le, la grande tasse a
arise large, intensement pplie a l'exterieur, et les fragments d'ecuelles en pâte
epaisse a eclat mat, flUi perpetuent une Vieille tradition hallstattienne, sont en fa
veur d'une datation a la limite i nferieure de !'intervalle. Notons toutefois l'absence
totale â Cu rteni du decor a cannelures horizontales, si caracteristique pour le Hall
statt ancien et qui persiste dans certains sites
jusqu'au
seuil du Latene.

Ce qui fait de !'habitat de Curteni, une decouverte particuliere, en bonne
me;mre, c'est l'abondance des anciennes importations grecques ainsi que de la cera
mique grise de cendre faite au tour. Selon certain! archeologues roumains, l a eera-
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mique gris de cendre, faite au tour, trouvee dans les agglomerations thraco-getes
du Bas Danube serait une creation ·de la population locale, ce qui produirait un
decalagc de developpement entre les deux zones : celles des Carpathes et celle du
Danube et de la Mer Noire, celle-ci apparten a n t a la dcuxieme epoque du fer,

plus recente.

Selon une autre opinion, entre les deux zones il s'e�� praduit en effet un
decalage, sans qu'il soit pourtant fondamental determine par l'influence profonde
de la civ i l i s<lt ion helh�n ique dans la zone istro-pontique ; le mon de thrace des dcux
zones est passe au deuxieme âge du fer a peu pres en meme temps.
l ndifferemment de ce probleme, nous croyons que la ceramique grise de
cendre de C urten i , faite au taur ne peut pas etre consideree comme un produit
loca l. Quanti tativement, on en trouve un nombre limite d'e x empla ires (pl. XX) ; ce
qui preva u t a Cur teni ce sont les vases en ceramique faite a la main. La technique
de prep arer la pâte et la technique de la bruler sont totalement d ifferentes
bcaucoup sup·erieures ct ne ressemblant pas aux pratiques et aux traditions locales
de preparer la ceramique.
Les decouvertes de Curteni semblement confirmer !'idee de !' un i t e du monde
thrace is'tropontique avec le monde carpathique entre lesquels il existe un deca
lage de developpement non-fondamental du a la penetration des elements de la
civilisation grecque superieure par l 'inte rmediai re du commerce qu'on faisait
sm· les tmportantes arteres de communication - le Pruth, le Sereth, le Birlad ces trois rivieres, jouant pour la Moldavie de r6le qu'avait le Danube pour la
Dobroudja et la Valachie. L'existence de ces relations intenses de la population
locale avec le monde hellenique prouve indireC'tement, a cote d'autres elements,
la presence de grandes formations tribales en Mo l d a vie , ayant un caractere qui
ant icipe l'organisation de l'Etat, ce qu.i pouvait garantir et assurer de bonne s con
ditions au deroulement du commerce de la population
thraco-gete
avec
les
marchands venus du milieu grec ou du sud des regions thraces.
Bien, qu'on ait essaye par des fouilles de trouver d'autres traces de construc
tions, il se mb le que la fosse-hutte de Curteni-Valca Merilor constitue la preuve
d'une habitation qui a fait partie d'un habitat disperse qui gravitait peut-etre
autour de l'une des grandes fortificotions t hraco -getes voisins de Corni, Tîrzii
1
ou Creţeşti - cites tout a fait semblables comme t ec hni que de construction a
celles dont ont dispose deja de preuves, par les fouilles systematique de Stinceşti,
Cotnari, Moşna, Arsura et Brăhăşeşti.
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