SAPATUKILE JARHEOLOGICE
DE LA BAICENI - DIMBUL LUI PLETOSU
IN ANII 1967-1968
VICTOR SPINEI
Odată cu rel u area în anul 1 961 a săpăturilor arheologice de la Cucuteni Băiceni în binecWloscuta aşez are neolitică de pe "Cetăţuia", au fost iniţi<Jte cer
cetări meto dice şi în alte cîteva puncte 1• Intre anii 1963 şi 1965, în timpul săpă
turilor din aşezarea din secolele II-IV de la locul denumit "Sili şte". din extremi
tatea nordică a Băicenilor, s-au descoperit cinci semibordeie de Ia sfîrşitul mile
niului 1 e.n. 2• Cu prilejul WlOr cercetări de suprafaţă, efectuate in ;mii următori
de colectivul şantierului Cucuteni - Băiceni, urme de Iocuire aparţinînd ace l e i a ş i
perioade au fost semnalate in imedia ta apropiere de "Silişte", Ia P Dimbul lui Ple

tosu", fapt care a determinat ca aici să se înceapă săpătUII"i în vara anului 1967,
ele fiind continuate şi in anii următori J. In raportul de faţă vom prezenta in mod
succint unele di n principalele rezultate ale cercetărilor efectuate in anii 1967 şi 1968.
"Dimbul lui Pletosu" (fig. 1) este un mic promontoriu situat in marginea de
nord a satului Băiceni (comuna Cucuteni, judeţul Iaşi), fiind mărginit de pîrîul
Rcn�a. care se bifurcă şi înconjoară dimbul, acesta rtrrninind astfel c:a o insulă.
Actualul curs al pîrîului Recea este însă puţin probabil să fi fost identic cu acela
din vechime, bifurcaţia de ca re aminteam producindu-sc după toate aparenţele
numai cu citeva decenii in urmă.
Avind în vedere densitatea complexelor de l oc u i re, pentru a se obţine un
plan al di spoziţiei lor în c a drul satului din epoca prefeudală tirzie - deci VJZJn
d u-se ep u iza rea cercetării promontoriului
in partea sa de sud-€st s-au tr::tsat
16 şanţuri paralele, orient<Jte 600° NNE - 3800° S.SV, la intervale variind de la
1 l a 2 m, in dreptul locuinţelor făcîndu-se lărgirilc necesare în scopul de a fi
-

dezvelite in intregime.

Cercetările întreprinse pe "Dîmbul

lui Pletosuu

au

pe�mis stabilirea succesiunii

stratigrafice a urmeloc de locuire aparţinînd mni mulior perioade istor·ice. Cele mai
vechi , care se întîlnesc însă cu totul sporadic, datează din neoliticul tirziu, d i n
faza Cucuteni A. De asemenea, puţin numeroase s in t restul'ile din perioada dacică
' (LatE�ne final) şi cel e atri buite culturii Sîntana de Mureş - Cc:·neahov, reprc>zen
tate între a ltele prin importuri de ceramică romană. Depunerea a�heologică cea
1 M. Petrescu-Dimbovita,
Ioniţă şi V. Spinei,

Cucuteni, Ed itura Meridiane, Bucu··eşti, 1966.
Aşezarea prefeudală tirzie de la Dăiceni - Silişte,
Arheologia Moldovei, VII, 1972, p. 307-330.
3 Pe lîngă sem n.a :a.m l acestor rinduri, la săpături u participat temporar
Vasile Ch i ric a de la Institutul de Istorie şi Arheologie ,.A. D. Xenopol"
d in Iaşi şi mai DUJlţi studen ţi de Ia Facultatea de istorie a Universităţii
2 1.

.,AI. 1. Cuza".

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

262

V. SPINEI

2

mai consistentă, asupra căreia vom reveni cu anumite detalii, corespunde peri
oadei prefeudale tirzii. Cele mai noi materiale descoperite, şi ele izolate, sint din
secolele XVII-X IX.

Fig. 1 . Vedere asupra şantierului de la Băiceni-Dimbul lui Pletosu.

Caracteristica complexelor de locuirc de la sfî rşitul m i leniului 1 cercetate la
"Dimbul lui Pletosu" constă in masarea lor intr-un perimetru restrins. Pe o supra
faţă relativ mică, care nu depăşeşte cu mult 700 m2, s-au descoperit resturile de
la 22 de locuinţe de suprafaţă şi scmibordeie. Locuinţele de suprafaţă, in număr
de 18, erau construcţii cu o singură încăpere, probabil de tipul colibelor, cu podeaua
bătătorită şi suprafaţa redusă. Fiecare din ele era prevăzută cu o vatră de fac,, cu
di mensiunile de circa 1 X 1 m, construită din pietre de r i u (fig. 3/2-4). Unele · din
locuinţele de suprafaţă serveau probabil ca bucătării sezoniere, aparţinînd ace
leea.şi familii ca şi semibordeiele. Numărul semibordeiel01· era mult mai redus :
numai patru. Ele erau adincite cu 0,30-0,45 m faţă de suprafaţa iniţială de căl
care, avind forma rectangulară şi laturile cu o lungime variind între 3,20 şi 5 m.
De regulă, intr-un colţ opus inb·ări i se afla un cuplor masiv din pietre de dimen
siuni diferi te, construit pe o "talpă" formată din lespezi mari (fig. 2/ 1). Spre · deo
sebire de locuinţele de suprafaţă, foarte sărace în inventar, semibordciele conţi
neau n umeroase fragmente ceramice. Intre locuinţe s-a descoJ)erit un cuptor cu
pereţii din lut, cu partea inferioară cruţată in solul viu (fig. 2/2).
Pe baza observaţiilor strotigrafice de la "Dîmbul lui Pletosu" s-a putut pre
ciza existenţa a două faze de locuire prefeudală tîrzie. Intr-un caz s-a surprins
suprapunerea directă a d(mă locuinţe de suprafa\iă, iar in altul suprapunerea unei
locuinţe de suprafaţă peste un semibordei (fig. 3/ 1). Nu toate locuinţele se ·pot
atribui cu certitudine un u ia din cele două n iveluri, deoarece condiţiile stratigrafice
in care se aflau nu erau prea clare ; pe de altă parte, sărăcia inventarului eera
mic din anumite locuinţe de suprafaţă împiedică o departajare cronologică a
complexelor.
Complexele de locuire prefeudale tîrzii de la punctul "Dimbul lui Pletosu"
de la Băiceni fac parte din aceeaşi aşezare cu cele de la punctul "Silişte", aflat
la numai 200-300 m spre vest. Pentru această concluzie pledează şi faptul că
inventarul descoperit la "Dimbul lui Pletosu" şi "Silişte", in primul rind ceramica,
prezintă trăsături comune. De asemenea, în acest sens mai menţionăm că prin
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locu inţa 1 2 (1) ; Cuptor din lut (2) .

cercetările de suprafaţă întreprinse concomitent cu săpăturile metodice, intre cele
două puncte amintite s-au descoperit o cataramă de bronz in formă de l iră, c.u
chenarul împărţit in două compartimente (' precum şi fragmente cerami cc izolate,
care se pot data in secolele IX-X.
Inventarul afl.at in orizontul cultural prefeudal tirziu de la Băiceni - �Dim
bul lui Pletosu" cuprinde citeva obiecte şi arme din metal, os, piatră, lut, precum
4

I.

Ioniţă şi V. Spinei,

op.

cit., p. 309.
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Fig. 3. \' atra locuinţei 1 suprapusă peste cuptorul locuinţei 12 ( 1 ) ; Vatra locuinţei
3 (2 ) ; Vatra locuinţei 2 (3) ; Vatra locuinţei 10 ( <l ).
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şi ceramică, la care se adaugă ouse de unimalc domestice şi sălbatice şi alte res
tui·i menajere.
Dintre o bie cte l e de fi e r menţionăm două fragmente de lamă d e cuţit (fi g.
4/6, 7), o p iesă de la dr im bă 5 (fig. 4/5) şi trei să ge ţi de tipuri diferite : una eu

lama foliformă,

cu n er v ură

singură parte şi peduncul subţire şi ascuţit
tot eu o singură nervură pe l ama, care se
lega de pedunculul alungit printr-un inel îngroşat (fig. 4/3), şi a trei a, de dimen
siuni ceva mai, mari. cu lama pr e l ungi tă apropiată ca formă de cea preced en tă 6

(fig. 4/4), alta, in p arte
(fig.

pe

o

asemănătoare,

4/8).

Dintre obiectele din alte materi al e amintim mai muJ,te impungătoare din
oase de ovicaprine (fig. 4/1, 2) ş i o psalie din corn de cerb, pcrforată longitudinal
şi transversal 7, citeva gresii p en tru ascuţit (fig. 4/10) şi o fusaiolă din lut (fig. 4/9).
Ceramica c u prind e mai

şi modelare :

multe

grupe (fig. 5-7), diferenţiate în fun e ţ ie de pastă

O primă grupă - A - conţine vase lucrate cu mîna , cu c i ob uri pisate în
pastă, arse neunitar, avînd o culoare cărămizie-gălbu ie. Formele proprii acestei
grupe sînt borcanele ( fi g . 5/2 ; 6/1, 3, 4 ; 7/4, 6, 10) ş i tipsi i l e ( fig. 5/1 ; 6/2 ; 7 /5),
de co ra te in mod ob iş n u i t pe buză cu alveole şi crt>stături. In afară de aceasta,
borcanele au fost o m amc n ta te pe umeri cu linii incizate in val, dispuse într-o
manieră p u ţi n îngrijită. Bo r ean e le şi tipsiile mo d e l ate cu mîna, avînd o gamă
tipologică, in general, restrînsă. se î ntî l n esc intr-un număr foarte mare de aşezări
din Moldova datate in secolele VII-X 8•
In grupa B i nc l ude m ceramica lucrată cu roata de mină, dintr-o pastă ase
mănătoare cu cea d i n grupa precedentă, de asemenea cu c i ob u ri pisate ca d egre
sant. Singurele forme descoperite sint b<Jrcanele decorate cu linii i n ci za t e orizons Pemm a n:a l ogii cf. Gr. Avakian. Săpăturile de la Cetatea Albă, Anuarul
Comisiunii Monumentelor Istorice, Secţia pentru Basarabia, III, 1931, p. 97 şi fig.
112 ; G. B. Fedorov, Itogi trechletnich rabot v Moldavii v oblasti slavjano-russkoj
archeologii, Kratkie soob.§cenija Inst. ist. mat. kult., 56, 1954, p. 18 şi fig. 7 ; L. V.
Alekseev, Polockaja zemlja, Mo scova , 1966, fig. 38 ; P. P. Birnea, . Sel'skie posele
nija Moldavii XV-XVII vv., Chişinău, 1969, pl. II, 18-22.
' Pentru analogii cf. N. 1. Şendrik, Nakonecniki stril z Knjaioj Gori, Praci
Kijvs'kogo Der�avnogo htoriCnogo Muzeju, I, Kiev, 1958. p. 158-174 ; G. F. Cebota
renko, K voprosu o klassijikacii srednevekovych moldavskich nakonecnikov strel,
Materiali z archeologii Pivnifnogo Pricornomor'ja, Odesa, I II, 1959, p. 141--- 1 50 ;
P. Diaconu, S. Baraschi , Păcuiul lui Soare. Aşezarea medievală (secolele XIII-XV),
I I , Bucureşti, 1977, p. 138-142.

7 V. Spinei, O psalie din corn descoperită la Băiceni, Cercetări istorice, S.N.,
I, Iaşi, 1970, p . 67-72 şi fi g. 3.

8 C. Ambrojev i c i şi R. Popovici , Zur vorgeschichtlichen und mittelalterlichen
Vergangenheit des Bezirkes Dorohoi, Dacia, IX-X, 1941-1944, p. 1 19, 121 şi fig. 3 ;
M. Petrescu-Dimboviţa ş i colaboratori, Şantierul arheologic Hlincea - Iaşi, SCIV,
V, 1954, 1-2, p. 237-238 ; G. O. Dzis-Raiko, Rozkopki slov'jans'kogo seli!Ca Bră
neşti I, Materiali z archeologii Pivnicnogo Pricornomor'ja, Odesa, III, 1959, p. 127128 ; M. D. Matei, Slavjanskie poselenija v Sucave, Dacia, N.S., IV, 1960, p. 375 şi
urm. ; D. Gh. Teodor, Unele probleme privind evoluţia culturii materiale din Mol
dova în secolele VI-X, Carpica, I l, 1969, p. 276-283 ; N. Zaharia, M. Petrescu
Dimboviţa şi Em. Zaharia. Aşezări din Moldova. De la paleolitic pînă în secolul
al XVIII-lea, Bucureşti. 1970, p. 1 1 3 şi urm . ; 1. A. Rafalovici , Slavjane VI-IX
vekov v Moldavii, Ch i şi nă u , 1972, p. 126 şi urm. ; V. Spinei şi D. Monah, Aşezarea
prefeudală de la Brăşăuţi, Memoria Antiquitatis, I I , 1970, p. 376-377 ; B. O. Ti
moşciuk, Slov'jani Pivnicnoj Bukovini V-IX st., Kiev, 1976, passim ; 1. Mitrea,
Săpăturile de salvare din aşezarea prefeudală de la Lespezi - Homocea, Carpica,
VIII, 1976, p. 185-189.
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tale sau vă luri te (fig. 6/5-9 şi 7/3). C c ram i ca aparţinînd ace st ei grupe este frec
ventă şi in celelalte aşezări c on tempo rane din spa ţiul c<Wpato-ni�trian 9.

Grupa C c up ri n de tot nu m ai borcane, lu crate la routa cu tu raţie medie, din
pastă de ca l i ta te destul de b u n ă, cu nisip f i n ca degresant. Decoru l obi şnuit este
format din benzi de linii i n c i za te orizontale ş i in va l ( f i g . 5(3-6, 8, 10-12 ; 6,' 141 5 ; 7/2, 7-9, 1 1-12) , în unele cazuri l i n ii le inc izate vălurite intrctăind ben zi l e
orizontale (fig. 5/5 , 11 ; 7/7). Cu totul ac c i de nta l apare orn a men tu l cu alveole pe
umerii vaselor (fig. 7/1). Ceramica inserată in cadrul acestei grupe r eprez in tă spe
cia cea m<:�i l arg răspîndită în c ad ru l culturii Dridu, <�tit in Moldova 1°, cit şi în
ce l ela lte ţinuturi nord-dunărene 1 1•

O ul ti mă grupă - D - înglobează cerami ca din pastă de bu n ă calitate, cu
nisip fin in compoziţie, lu cra t ă la roata cu turaţie med ic . Ci t e va fragmente au
dobindit în urma ar d eri i o culoare gălbu.i.e (fig. 5;'7, 9), altele, di mpotrivă, un a
cenuşie -negricioasă ; acestea din u rmă au ca ornament linii in zi gzag uşor incizate
(fig. 6/10-13). A soc i ere a ceramicii fine, arse oxidant, cu cc r a mi c a arsă n eoxidant
se î n tîlneşt e la Garvăn - D ino get i a pe c u pri n s u l a mai multor niveluri 1z. Jn pro
po rţi e restrînsă, c eram i c a fină cenuşie sau gălbuie apare in cele mai multe aşe
zări de tip Dr id u din partea IruH"idională şi centrală a Moldo vei 1 3.

Din pu n c t de vedere cantitativ, i n aşezarea de pe .. Dimbul lui Pletosu'' mai
numeroasă este ceramica care se poate insera la grupele A şi C, fii n d urmată de
sp ec i a din pastă cu c i ob u r i pisate, l ucrată cu roat a de mină (grup<:� B). Grupa D
este rep rezen tată doar prin citeva fragmen te.

9 M. D. M at ei , Die slawischen Siedlung von Suceava (Nordmoldau, Rumanien),
Slovenska archeol6gia, X, 1962, 1, p. 149 şi urm. ; D. Gh. Teodor, op. cit., p. 291 şi
urm. ; V. Spinei şi D. Monah, op. cit., p. 377-378 ; 1. M i trea, Aşezarea prefeudală
de la Onceşti (jud. Bacău), Carpica, IV, 197 1 , p. 273 şi 275 ; idem, Cercetări arheo
logice in aşezările prefeudale de la Bereşti - Bistriţa şi Izvoare - Bahna, Studii
şi cercetări ştiinţifice (Seria istorie-filologie), (Institutul ped a gogi c din B ac ău ) ,
1972, p. 35 şi urm. ; I. A. Rafalovici, op. cit., p. 153 şi urrn. ; I. loniţă şi V. S pi n ei ,
op. cit., p. 315, 317.
10 M. Petrescu-Dimboviţa şi Em. Zaharia, Sondajul arheologic de la Dăneşti,
Materiale şi cercetări arheologice, VIII, 1962, p. 47 şi urm. ; D. Gh. Teodor, Con
tribuţii la cunoaşterea culturii Dridu pe teritoriul Moldovei, SCIV, 19, 1968, 2,
p. 240 şi urm. ; 1. G. Hîncu, Pamjatniki Balkano-Dunajskoj kuJ'tury X-XIV vv.
lesostepnoj polosy Moldavii, Archeologija, etnografija i is kusstvovedenie Moldavii,
Chişinău, 1968, p. 1 12-122 ; idem, Poselenija XI-XIV vekov v Orgeevskich ko
drach Moldavii, Chişinău, 1969, passim ; idem, Ocerki istorii kul'tury Moldavii,
Chişinău, 1971, p. 146-151 ; N. Za ha ria , M. Petrescu-Dimboviţa şi Em . Zaharia,
op. cit., p. 126-130 ; V. Spinei şi D. Monah, op. cit., p. 378-379 ; M. Petrescu
D î mbovi ţa , D. Gh. Tep dor şi V. Spinei, Principalele rezultate ale săpăturilor ar
heologice din horodiştea de la Fundu Herţei (jud. Botoşani), Din trecutul judeţului
Botoşani, Botoşani, 1974, p. 88 şi fig. 12-13 ; 1. Mitrea , Contribuţii la cunoaşterea
culturii Dridu din regiunea dintre Carpaţi şi Siret a Moldovei, Carpica, 1972, p.
123-128 ; G. F. Cebotarenko, Kalfa-gorodi§ce VIII-X vv. na Dnestre, Chişinău,
1973, p. 17 şi urm. ; I. Ion i ţă şi V. Sp in ei , op. cit., p. 317-319 şi 322 ; G. B. Fedo
rov, G. F. Cebotarenko, Pamjatniki drevnich slavjan (VI-XIII vv.), (Arch. karta
Mold. S.S.R., 6), Chişinău, 1974, p. 40-52.
1 1 M. Co mşa, Cu privire la evoluţia culturii balcano-dunărene in sec. I X-XI,
SCIV, XIV, 1963, 1, p. 107 şi urm. ; Eug. Zaharia, Săpăturile de la Dridu. Contri
buţie la arheologia şi istoria perioadei de formare a poporului român, Bucureşti,
1967, passim ; O. Toropu, Romanitatea tîrzie şi străromânii in Dacia Traiană sud
carpatică (secolele III-XI), Cr ai ova , 1976, p. 161 şi urm.
12 M. Comşa, Dinogetia, I, Bucureşti, 1967, p. 164 şi urm.
13 I. G . H in c u , Ocerki. . . , p . 159 ; D. Gh. Teodor, Descoperirile arheologice de
la Şendreni - Galaţi, Danubius, I , 1967, p. 1 3 1 ; idern, op. cit., SCIV, 19, 1968, 2 ,
p . 241 şi fig. 2 3 ; 1. Ioniţă şi V . Spinei, op. cit., p. 322 ; I . Mitrea, op. cit., Carpica,
1972, p. 123 ; idem, Aşezarea prefeudală de la Izvoare - Bahna, Carpica, VI,
1973-1974, p. 67 şi 70.
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tale sau vălurite (fig. 6/5-9 şi 7/3). Ccramica aparţinînd acestei grupe este frec
ventă şi in celelalte aşezări con temporane din spaţiul carpat.o-nistrian 9.

Grupa C c upri nde tot numai borcane, lucrate la rOClta cu turaţie medie, din
pastă de calitate destul de bună, cu n is ip fin ca degresant . Decorul obişnurt este
format din benzi de linii incizate orizontale şi în val (fig. 5}3-6, 8, 10-12 ; 6/1415 ; 7/2, 7-9, 1 1-12), in unele cazuri liniile incizate vălurite intretăind benzile
orizontale (fig. 5/5, Il ; 7/7). Cu totul accidental apare ornamentul cu alveole pe
umerii vaselor (fig. 7/1). Ceramica inserată in cadrul acestei grupe reprezintă spe
cia cea mai l arg răspîndită în cadrul culturii Dridu, atît în Moldova 1°, cît şi în
celelalte ţinuturi nord-dunărene 1 1.

O ultimă grupă - D - înglobează ceramica din pastă de bună calitate, cu
nisip fin in compozi ţi e, lucrată la roata cu turaţie medic. Cîteva fragmente au
dobîndit în urma arderii o culoare gălbuie (fig. 5,'7, !J), altele, dimpotrivă, una
cenuşie-negricioasă ; acestea din urmă au ca ornament linii în zigzag uşor incizate
(fig. 6/10-13). Asocierea ceramicii fine, arse oxidant, cu ccra mica arsă neoxidant
se întîlneşte la Garvăn - Dinogetia pe cuprinsul a mai multor niveluri 12_ In pro
porţie restrînsă, ceramica fină cenuşie sau gălbuie apare în cele mai multe aşe
zări de tip Dridu din partea maridională şi centrală a Moldovei 1 3•

Din punct de vedere cantitativ, în aşezarea de pe ., D îmb u l lui Pletosu'' mai
numeroasă este ceramica care se poate insera la gru pel e A şi C, fiind urmată de
specia din pastă cu cioburi pisate, lucr ată cu r oata de mînă (grupa B). Grupa D
este reprezentată doar prin cîteva fragmente.

9 M. D. Matei, Die slawischen Siedlung van Suceava (Nordmoldau, Rumiinien),
SlovenskO. archeol6gia, X, 1962, 1, p. 149 şi urm. ; D. Gh. Teodor, op. cit., p. 291 şi
urm. ; V. Spinei şi D. Monah, op. cit., p . 377-378 ; 1. Mitrea, Aşezarea prefeudală
de la Onceşti (jud. Bacău), Carpica, IV, 1971, p. 273 şi 275 ; idem, Cercetdri arheo
logice in aşezările prejeudale de la Bereşti - Bistriţa şi Izvoare - Bahna, Studii
şi cercetclri ştiinţifice (Seria istorie-filologie), (Institutul pedagogic din Bacău),
1972, p. 35 şi urm. ; 1. A. Rafalovici, op. cit., p. 153 şi urm. ; I. Ioniţă şi V. Spinei,
OP. cit., p. 315, 317.
10 M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Sondajul arheologic de la Dăneşti,
Materiale şi cercetări arheologice, VI II, 1 962, p. 47 şi urm. ; D. Gh. Teodor, Con
tribuţii la cunoaşterea culturii Dridu pe teritoriul Moldovei, SCIV, 19, 1968, 2,
p. 240 şi urm. ; 1. G. Hincu, Pamjatniki Balkano-Dunajskoj kul'tury X-XIV vv.
lesostepnoj polosy Moldavii, Archeologija, etnografija i iskusstvovedenie Moldavii,
Chişinău, 1968, p. 1 1 2-122 ; idem, Poselenfja XI-XIV vekov v Orgeevskfch ko
drach Moldavii, Chişinău, 1969, passim ; idem, Ocerki istorii kul'tury Moldavii,
Chişinău, 1971, p. 146-151 ; N. Za haria , M. Petrescu-Dimboviţa şi Em. Zaharia,
op. cit., p. 126-130 ; V. Spinei şi D. Monah, op. cit., p. 378--379 ; M. Petrescu
Dîmboviţa, D. Gh. Tepdor ş i V. Spinei, Principalele rezultate ale săpclturilor ar
heologice din horodiştea de la Fundu Herţef (jud. Botoşani), Din trecutul judeţului
Botoşani, Botoşani, 1974, p. 88 şi fig. 12-13 ; I. Mitrea, Contribuţit la cunoaşterea
culturii Dridu din regiunea dintre Carpaţi şi Siret a Moldovei, Carpica, 1972, p.
123-128 ; G. F. Cebotarenko, Kalfa-gorodiAce VIII-X vv. na Dnestre, Chişinău,
1973, p. 17 şi urm. ; 1. Ioniţă şi V. Spinei, op. cit., p. 317-319 şi 322 ; G . B. Fedo
rov, G. F. Cebotarenko, Pamjatniki drevnich slavjan (VI-XIII vv.), (Arch. karta
Mold. S.S.R., 6), Chişinău, 1974, p. 40-52.

11 M. Comşa, Cu privire la evoluţia culturii balcano-dunărene in sec. IX-XI,
SCIV, XIV, 1963, 1, p. 107 şi urm. ; Eug. Zahari a , Săpăturile de la Dridu. Contri
buţie la arheologia şi istoria perioadei de formare a poporului român, Bucureşti,
1967, passim ; O. Toropu, Romanitatea tirzie şi străromânii in Dacia Traiancl sud
carpatică (secolele III-XI), Craiova, 1976, p. 161 şi urm.
12 M. Comşa, Dinogetia, 1, Bucureşti, 1967, p. 164 şi urm.
1 3 1. G. Hîncu, Ocerki . . . , p. 159 ; D. Gh. Teodor, Descoperirile arheologice de
la Şendreni - Galaţi, Danubius, I , 1967, p. 131 ; idem, op. cit., SCIV, 19, 1968, 2,
p. 241 şi fig. 23 ; I. Ioniţă şi V. Spinei, op. cit., p. 322 ; 1. Mitrea, op. cit., Carpica,
1972, p. 123 ; idem, Aşezarea prefeudală de la Izvoare - Bahna, Carpica, VI,
1973-1974, p. 67 şi 70.
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Fig. 4. Obiecte din os ( 1 , 2), fier (3-B), lut (9) şi piatră ( 10).
(1-2, 6-10
circa 3/4 ; 3-5
circa 1/1)
=

=
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Fig.

5.

Ceramică din locuinţa 4 aparţinînd grupelor
şi D (7 şi 9).
(circa 3j4-2,' 3 )

A ( 1-2),

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

C (3-6,

8 şi 10-12)
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6. Ccr;JJ, : . r:\ el i n loc-uinţa 2 l 2.parţininct grupelor A ( l -4), B (5--\1 ) , C ( l -1- 1 5 )

şi D ( 1 0- 1 3).
(circa 2. '3-1/2)
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V. SP.IiNEl

9

10

Fig. 1. Ceram ică din locui nţele 10 .(1-3), 1 2 (4-7) şi 8 (8- 12), aparţinînd grupelor
A (4-6 şi 1 0 ) , B (3) şi C ( 1-2, 7-9 ş i 1 1 - 1 2 ) .

{circa 3/�-1/2)
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Categoriile ceramice menţionate apar laolaltă, in proporţii deosebite însă, atit
in primul nivel de locuire, cit şi în cel de-al doilea. Contemporaneitatea lor este
asigurată de observaţiile stratigrance concludente făcute în complexele închise,
fiind confirmată şi de situaţia întîlnită în "Siliştea" de la Băiceni 14, la Fundu
Herţei 15, Dragosloveni 16, Izvoare - Bahna 11, Calfa 18 şi în numeroase alte aşezări
de la răsărit de Carpaţii Orientali. In aşezarea de la Dridu, cu excepţia grupei B,
sînt prezentate laolaltă toate celelalte categorii descoperite la Băiceni 19.
In locuinţele stratului prefeudal inferior de la "Dîmbul lui Pletosu" predo
mină net ceramica lucrată cu mîna, celelalte grupe fiind mai slab reprezentate.
In schimb, în locuinţele mai noi procentajul ceramicii arse oxidant, lucrate la
roata cu turaţie medie, creşte substanţial, în special în detrimentul ceramicii mo
delate cu mîna. Asistăm în acest caz la procesul de inlocuire a ceramicii arhaice,
de tradiţie slavă, cu o categorie superioarA, din pastă mai bine aleasă şi lucrată la
roata cu turaţie medie de factură Dridu. Componentele de cultură materială de
aspect slav răsăritean, căreia ii sint caracteristice intre altele tipsiile şi borcanele
lucrate cu mina, se menţin într-o mare parte a regiunilor de la est de Carpaţii
Orientali, probabil pînă spre sfîrşitului mileniului 1, coexistind cu componentele
culturii romanice. După un îndelungat proces de simbioză, elementele etnice slave
răsăritene fie că s-au repliat spre alte teritori i, fie că au fost asimilate de ele
mentele romanice liQ.
Pentru datarea aşezării prefeudale tirzii de pe "Dimbul· lui Pletosu" nu dis
punem de elemente deosebit de concludente. Piesele de metal şi os descoperite nu
sînt de natură să aducă precizări in această problemă. Pe baza analogiilor cu eera
mica descoperită in alte aşezări din Moldova şi din celelalte regiuni ale spaţiului
carpato-dunărean, locuirea prefeudală de la Băiceni - "Dimbul lui Pletosu" se
încadrează, in mare, din punct de vedere cronologic in secolele IX-X. Cîteva
locuinţe ar putea chiar să dateze din secolul al VIII-lea. Locuirea prefeudală tîrzie
s-a desfăşurat fără intrerupere probabil de-a lungul a peste două secole.

LES FOUI LLES ARCHf':OLOGIQUES DE BAICENI

-

DIMBUL LUI PLETOSU

EFFECTU.€ES EN 1967-1978
R i! s u m e
En 1967 et 1968 on a effectue des fouilles archeologiques au lieu-dit "Dimbul
lui Pletosu .., qui se trouve au Nord du village Băiceni. En dehors des restes i!neo
lithiques (Cucuteni A), daciques, feodaux et modernes (XVII-XIX-eme siecles), on
a decouvert une deposition considerable de la periode prefeodale tardive, conte
nant 22 complexes d'habitations, parmi lesquelles 4 demi-huttes et 18 habitations
de surface. Les demî-hu.ttes, de forme rectangulaire, avaient, dans le coin oppose
â l'entree, un four massif en pierre. Les habitations de surface etaient de simples
cabanes avec le plancher battu et avec un âtre en pierres de riviere. On a trouve,
du point de vue stratigraphique, par deu.x fois, des habitations superposees, ce
qui nous indique l'existence de deux phases d'habitat. L'inventaire decouvert Q.ans
M 1. Ioniţă şi V. Spinei, op. cit., p. 312-327.

l5 M. Petrescu-Dîmboviţa, D. Gh. Teodor şi V. Spinei, Les principaux resul
tats des fouilles archeologiques de Fundul Herţei (Roumanie, depart. de Botoşani),
Archeologia Polski, XVI, 1971, p. 373-376.
16 M. Comşa, Topferofen aus dem IX-X. Jahrhundert, freigelegt bei Dragosloveni (Kreis Vrancea), Slovenskii archeol6gia, :XVIII, 1970, 1, p. 119 şi urm.
17 1. Mitrea, op. cit., Carpica, VI, 1973-1974, p. 66-73.
111 G. F. Cebotarenko, Kalfa . • . , p. 13-28.
19 Eug. Zaharia, op. cit., p. 79 şi urm.
2D I. Nestor, Les donnees archeologiques et le probleme de la formation du
peuple roumain, Revue roumaine d'histoire, III, 1964, 3, p. 405-407.
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les habH.ations contien.t des objcts en fer, e n pierre, en argi le , en os, d e meme que l a
cera mi que de differents types : modelee a la main, avcc tessons piles dans l a
pâte (groupe A ) travaillee au tour lent, avec tessons piles dans la pâte (groupe B),
ceramique travaillee au tour moyen, avec du sa bi e comme degraissant (groupe C),
�eramique travaille e a u tour moyen, faite d'une argile de qualite et du sabie fin
dans la pâte ( groupe D). D an s le nivea u plus anden. domine la ceramjque du
groupe A , et dans le niveau l e plus nouveau, la cermni que du grou pe C.
L'habitat prefeodal tardif de Băiceni - ."Dimbul lui Pletosu" peut etre ckite,

en

comparaison

avec

les

autres

etablissements

de

la

Moldavie

et

des

regi ons

vo i si nes, dans les IX-e-X-e siecles ; que lques formes archalques nous indiquen t
meme une datation plus anciennc pour deu x ou trois habitations.

L:E:GENDE DES FIGURES

Fig. 1. - Vue du chan tier de Băicen!i - �Dîmbul lui PletoS�.� " .

Fig. 2 . - Four e n pierre d e l'habitation 1 2 ( 1 ) ; Fou r e n argi le (2).

de

Fig. 3. - Atre de l'habitation 1 su.perpose au four de l 'habitation 12 (1) ; Atre
3 (2) ; Atre de l'habitation 2 (3) ; Atrc de l'ha.bitation 10 (4).

l'habitation

Fi g. 4. - Objets en os (1, 2), en fer (3-B), en argile (9) e t en pierrc ( 1 0) .

Fi g. 5 - Ceramique de l'habitation 4 appu rtenant aux groupes A (1-2). C
( 3-6 , 8 et 1 0-12) et D (7 et 9).

Fig. 6. - Ceramique de l'habitatibn 21 appartenant aux groupes A (1-4), B
(5-9). C ( 14-15) et D ( 10-13).

Fig. 7. - Ceramique de l'habitation 1 0 (1 - 3) , 12 (4-7) et 8 (8-12) , a p parte
nant aux groupes A (4-6 et 10), B (3) et C (1-2, 7-9 et 11- 12).
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