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CUVÂNT ÎNAINTE

Demersul de

faţă

valorificării ştiinţifice

este rodul

a rezultatelor

investigaţiilor

arheologice întreprinse

la Răleşti - Râul Parapanca, parte administrativă a comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, de un colectiv mai
larg, format de specialişti de la Institutul de Arheologie „ Vasile Pârvan" din Bucureşti şi Muzeul Judeţean

„ Teohari Antonescu" din Giurgiu. Cercetarea în teren s-a

desfăşurat

în lunile martie şi aprilie ale anului

2013, fiind prilejuite de amplasarea în zona sitului a unui parc fotovoltaic. La bunul mers al acesteia a
contribuit (fapt ce ne
prezervării

confirmă că şi ţara

noastră

patrimoniului arheologic) beneficiarul

Investigaţia

urmă

Aceasta din

cunoaşterii şi

în domeniul

firma SC lnterdiv SRL Giurgiu.

a devenit în ultimii ani o

arheologică românească aşa

cum o

întreprinse în cadrul unor mari proiecte de
foloseşte

lucrării,

normalităţii

s-a derulat în mai multe etape, începând cu diagnosticul arheologic şi finalizându-se cu

săpătura preventivă.

cercetarea

s-a aliniat

componentă

demonstrează,

infrastructură şi

metodele de cercetare arheologice consacrate,

de altfel, o

şi

prezintă

tipologic; estimarea duratei

bună

numeroase
către acelaşi

cercetărilor

importantă

în

săpăturile

parte din

nu numai. Acest tip de

adesea, constituie o provocare pentru arheologi: documentarea de
arheologice variate cronologic

din ce în ce mai

investigaţie, deşi

particularităţi

care, foarte

arheolog a unor contexte

în vederea stabilirii unor termene

de predare a rezultatelor; extinderea campaniilor de cercetare pe teren dincolo de perioada verii;
efectuarea

săpăturilor

Deşi cercetările
desfăşoară

arheologice de acest gen au un evident caracter discontinuu (prin faptul

exclusiv în zonele în care

de sit arheologic ce
completa

utilizând inclusiv mijloace mecanizate.

urmează

a fi

urmează să

afectată),

documentaţia arheologică

să

constituie o preocupare

circulaţia stiinţifică

din neolitic

sursă

extrem de

specialişti. Intenţia

în epoca

importantă menită

prin publicare a rezultatelor acestor

să prezentăm

a

cercetări

ar

descoperirile arheologice efectuate în zona mai sus

Dat fiind caracterul variat al descoperirilor (acestea acoperind o

şi până

sunt limitate strict la zona

constantă.

Prin prezentul volum ne propunem
menţionată.

acestea constituie o

construcţii şi

se

pe regiuni geografice sau administrative, perioade istorice, tipuri de

artefacte etc. Prin urmare, punerea în
trebui

fie amplasate noi

că

modernă)

tomul

constă

secvenţă temporală

într-un corp de studii, reunind

contribuţiile

începând

mai multor

autorilor a fost aceea de a efectua o analiză cât mai succintă şi concisă a materialelor

arheologice, scopul principal al

cărţii

fiind semnalarea de noi descoperiri colegilor de

breaslă,

dar

şi

publicului iubitor de istorie.
Dorinţa
săpăturilor,

de a publica rezultatele cercetărilor de la Răleşti într-un răstimp scurt după încheierea

a fost generată de tradiţia deja consacrată de Muzeul „Teohari Antonescu" de a valorifica pe

cât posibil cât mai multe din

săpăturile

arheologice efectuate în diferitele situri ale

judeţului

Giurgiu. Acest

obiectiv constituie în opinia noastră o formă de respect faţă de vestigiile scoase la lumină, faţă de înaintaşi,
dar şi faţă de cei care au contribuit logistic şi financiar la buna derulare a investigaţiilor arheologice autorităţi ale statului, firme private sau persoane particulare. În acest context, ţin2m să aducem
mulţumirile noastre domnului comisar şef Cristian Fierea, directorul Muzeului Poliţiei de Frontieră Române

din Giurgiu

şi,

în mod special, domnului Chadi El Khalil.

Dedicăm acest volum regretatului nostru coleg Traian Popa, fost director al Muzeului Judeţean

„Teoharie Antonescu", trecut prematur în nefiinţă. Exprimându-ne profundul regret pentru faptul că soarta
nu i-a mai permis să vadă apariţia acestui cărţi, pentru care ne-a acordat un sprijin nepreţuit, dorim în acest
fel

să

îi aducem un ultim omagiu.

Colectivul de cercetare
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE ANTERIOARE ŞI ÎN CURS ÎN COMUNA GOGOŞARI
Raluca

Kogălniceanu

Comuna Gogoşari, situată în valea fertilă a Burnasului, a fost de-a lungul timpului intens locuită,
dovadă pentru această afirmaţii stând numeroasele descoperiri arheologice datând din diverse perioade

istorice, de la preistorie la Evul Mediu târziu. Semnalarea descoperirilor în diverse publicaţii a început în anii
'SO ai secolului trecut, însă nu toate au fost urmate de investigaţii suplimentare. De asemenea, în

Repertoriul Arheologic Naţional au fost înregistrate numai trei situri din numeroasele descoperite (şi
acestea cu unele erori). Din acest motiv, am considerat oportun să prezentăm, pe scurt, un repertoriu al
descoperirilor arheologice adus la zi (figura 1).
1.

Gogoşari

la.

Silişte/ Vatra Siliştilor/ Cimitirul

satului

- Cimitir de secol IV. Au fost descoperite

două

morminte (1953 - descoperire

întâmplătoare,

1954 -

sondaje). Primul dintre ele conţinea cinci schelete care, după descrierea martorilor, erau depuse în poziţie
şezândă în jurul unei vetre rotunde. În faţa a patru dintre schelete fusese depus câte un vas de lut. Al doilea

mormânt, individual, de

inhumaţie

avea scheletul în

Din inventarul acestui al doilea mormânt au

făcut

poziţie

parte

decubitus dorsal

mărgele

de

şi

orientat cu capul spre vest.

sticlă (Rădulescu,

Ionescu 1954: 328-

331; Mitrea, Preda 1955: 636-638).
-

Aşezare medievală

asigurată,

pe

târzie (sec. XVII I). Au fost identificate trei bordeie. Datarea acestora a fost

lângă ceramică,

de

monedă turcească

din timpul lui Ahmed III (1703-1730) (Mitrea, Preda

1955: 636-638).
- Cimitir medieval târziu (sec. XVIII). Au fost identificate câtva morminte de
fost

săpate

în întregime doar

două.

Mormintele aveau scheletul depus în

inhumaţie,

poziţie

dintre care au

decubitus dorsal, cu

craniul orientat spre vest, având ca piese de inventar ac de păr cu gămălie de bronz şi o monedă turcească
din timpul lui Osman III (1754-1757) (Mitrea, Preda 1955: 636-638).

lb. Cariera de nisip (spre sudvest de cimitirul actual, pe malul gârlei
aproximativ 300 m); 1953 -

periegheză,

Gogoşari,

pe o lungime de

1954 - sondaje.

- Urme de locuire preistorice, documentate prin câteva silexuri (Mitrea, Preda 1955: 627-636).
- Urme de locuire de secol IV, documentate prin fragmente ceramice

(Rădulescu,

Ionescu 1954: 331-

332; Mitrea, Preda 1955: 627-636).
- Aşezare medievală timpurie (sec.IX-X, cultura Dridu). Au fost investigate două bordeie şi a fost
recoltată ceramică

de tip slav (Mitrea, Preda 1955: 627-636).

- Aşezare medievală târzie (sec. XVI-XVII). Au fost investigate trei bordeie şi a fost recoltată ceramică
şi

monede (Mitrea, Preda 1955: 627-636).
2.

Drăghiceanu

2a. La Movile (la nordvest de poteca Drăghiceanu-lzvoru, la circa 100 m est de sat se găsesc trei
măguri şterse de arătură; 1953 - periegheză; 1963 - sondaj în Movila I}

- Locuire neolitică (cultura Dudeşti). Din punct de vedere stratigrafic a fost identificat un singur strat
neolitic, format din două nivele de cultură. Au fost descoperite o locuinţă-bordei şi patru gropi, precum şi un
bogat material arheologic compus din unelte de silex, de piatră şlefuită sau din os, ceramică şi oase de
animale şi scoici (Rădulescu, Ionescu 1954: 328; Păunescu et a/ii 1964; Păunescu 1964).

2b. Fundu Drăghiceanului (la 4,5 km vest-nordvest de sat şi 300 m sud de pârâul Drăghiceanu; 1963
-

şase

sondaje)
5
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- Locuire (?) din Paleoliticul Superior - faza finală (?). Au fost descoperite piese de piatră cioplită_
specifice (Păunescu 1964: nota 3; 2000: 248).
- Locuire neolitică (cultura Dudeşti). Au fost descoperite unelte de silex şi fragmente ceramice din
care patru decorate, identice cu cele de pe Movila I (Păunescu 1964: nota 3).

2c. Sat
- Urme de locuire de secol XIV (?). La construirea unei locuinţe s-a descoperit o armă şi câteva
fragmente ceramice din care unul smălţuit (Rădulescu, Ionescu 1954: 328).

2d. Zăgazul apei (în sudul satului, pe partea care urcă a platoului şi care este expusă spre est)
- Urme de locuire din Hallstatt şi La Tene. 1954 - periegheză. S-au recoltat fragmente ceramice
(Mitrea, Preda 1955: 640).
- Urme de locuire medievală timpurie (sec. IX-X, cultura Dridu). 1954 - periegheză. S-a recoltat
ceramică de tip slav (Mitrea, Preda 1955: 640).

2e. Izlaz (în partea de nordvest a satului)
- Urme de locuire de secol IV (cultura Sântana de Mureş - Cerneahov). 1954 - periegheză. S-au
recoltat fragmente ceramice (Mitrea, Preda 1955: 640).

3. Răleşti

1

3a. Râul Parapanca (în partea de nordvest a satului, pe versantul de est al unei înălţimi). 1953 periegheză

- Urme de locuire medievale timpurii. Au fost recoltate numeroase fragmente ceramice lucrate la
roată,

de culoare cenuşie şi foarte groase (Rădulescu, Ionescu 1954: 328).

4. Izvoru

4a. La Gropi (în partea de sudvest sau vest a satului, la 500 m, pe o platformă dominantă, mărginită
la sud de gârla Cacaleţi, iar spre nord de un mic pârâiaş care colectează apele de ploaie, pe izlaz, pe locul
unei cariere de nisip/ lut)
- Cimitir de sec. IV (cultura Sântana de Mureş - Cerneahov). 1954 - săpături de salvare, 1962-1964 săpături sistematice, 1965 - descoperire întâmplătoare. În total au fost descoperite 30 morminte de
inhumaţie şi
orientaţi

unul de incineraţie. Defuncţii au fost depuşi în groapă în poziţie decubitus dorsal şi erau

cu capul spre N. Inventarul mormintelor conţinea vase de lut sau sticlă, resturi de oase de păsări şi

mamifere, coji de ouă, unelte şi podoabe (Rădulescu, Ionescu 1954: 327-328; Rădulescu, Ionescu 1963;
Mitrea, Preda 1955: 638-640; Mitrea, Preda 1966: 67-68).
- Cimitir medieval (?). Unul dintre mormintele descoperite în acest punct, M 12, ar putea aparţine
unei perioade mai târzii decât restul mormintelor. La baza acestei ipoteze a stat faptul că deasupra
resturilor scheletice din acest mormânt

(în malul dărâmat s-au găsit doar oasele picioarelor) au fost

sesizate urmele unei scânduri putrezite, provenind cel mai probabil de la un sicriu (Rădulescu, Ionescu
1963: 180).

4b. La Drăghiceanu / Dealul porcilor (în partea de vest a satului, pe o terasă în partea de vest a
localităţii, terasă ce se ridică în pantă domoală de la gârla aflată la aproximativ 200 m spre sud; se află pe
aceeaşi terasă cu cimitirul de sec. IV, la vest de acesta, cele două obiective arheologice fiind separate printr-

un teren neutru de circa 100-150 m pe care nu se găseşte nici un mormânt). 1963-1974 - săpături
sistematice (Mitrea 1967; 1973; 1978; Mitrea et a/ii 1970). În total au fost descoperite 442 morminte (342
de inhumaţie şi 100 de incineraţie) (Mitrea 1978). Ele aparţin a patru perioade istorice diferite, cu
menţiunea

că

din păcate avem

numărul

mormintelor atribuit diverselor perioade numai pentru

descoperirile realizate până în anul 1969 (pe care le vom enumera mai jos).

1

Înainte de săpăturile efectuate în 2013 şi prezentate în volumul de faţă.
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- Cimitir preistoric. Un grup de 10 morminte cu scheletul chircit pe o parte, fără inventar funerar
(Mitrea 1973).
- Morminte din epoca bronzului târziu (cultura Coslogeni). Au fost descoperite doar două asemenea
până

morminte

în 1969 (Mitrea 1973).

- Cimitir de sfârşit de sec. III - sec. IV (Sântana de Mureş - Cerneahov). Până în anul 1969, 23 de
morminte au fost identificate ca aparţinând acestei perioade. Defuncţii au fost înmormântaţi în poziţie
decubitus dorsal, cu capul spre N (Mitrea 1973).
- Cimitir medieval timpuriu

(sfârşitul

mormintelor descoperite în acest punct

sec. VII - începutul sec. IX, cultura Dridu). Majoritatea

aparţin

acestei perioade.

parte din acest cimitir. Ritul funerar predominant este

inhumaţia

Până

în 1969 329 de morminte

făceau

(275 morminte la nivelul anului 1969), cu

defunctul întins pe spate şi capul spre vest. Aceste morminte au avut ca inventar funerar diverse podoabe
(cercei, mărgele, inele, brăţări), dar şi tuburi de os pentru ace, cuţite şi ocazional câte o oală de lut. De
asemenea,

şi

ofrandele erau destul de variate, constând în

păsări, ouă,

resturi de carne de porc, oaie sau

peşte. În proporţie mai mică, însă nu neglijabilă a fost practicată şi incineraţia, în urnă sau în groapă simplă

(54 morminte

până

în 1969) (Mitrea 1973).

4c. La cruce (la 300-400 m sudvest de punctul 4b, pe malul nordic al gârlei Jitaru, într-un loc unde au
grădini

existat

de zarzavat, iar din 1970 a fost

plantată viţă

de vie). 1970 - sondaje reduse

datorită

culturilor

că

resturile

(Mitrea 1973).
-

Aşezări

materiale au

din diverse perioade istorice. Din

apărut

izolat

şi

în

cantităţi

insuficiente,

păcate

nu se

lucrările

oferă

alte

informaţii,

trebuind continuate pentru

decât

obţinerea

de date

suplimentare (Mitrea 1973, 215-216).
- Aşezare de sec. VIII (cultura Dridu). Din păcate nu se oferă alte informaţii, decât că resturile
materiale au apărut izolat şi în cantităţi insuficiente, lucrările trebuind continuate pentru obţinerea de date
suplimentare (Mitrea 1973: 215-216).

4d.

Fântâniţa lui Drăcea

(între Izvoru şi Drăghiceanu)

- Urme de epoca bronzului (cultura Tei - ultimele două faze). Descoperire întâmplătoare. Câteva
fragmente ceramice şi un celt (lsăcescu, Burlacu 1978: 55).
- Urme din Hallstattul mijlociu (cultura Basarabi, sec. IX-VI? î.Hr.). Descoperire întâmplătoare. Un
fragment de vas (lsăcescu, Burlacu 1978: 55).
4e 2 • La iaz (la 1 km vest de sat, lângă iaz, în partea de vest a carierei de lut)
- Mormânt din epoca bronzului târziu (Zimnicea-Plovdiv). Descoperire întâmplătoare. Mormânt de
inhumaţie cu două vase de lut ca inventar funerar (lsăcescu, Burlacu 1978: 55).

La cele menţionate mai sus se mai poate adăuga un tip de monument arheologic neatestat până în
prezent pe teritoriul comunei Gogoşari, şi anume mormintele tumulare. Primele descoperiri în acest sens
au fost făcute cu ocazia unor diagnostice arheologice solicitate de unii investitori în cursul anului 2012.
Deoarece inventarierea şi cartarea lor este în curs, ne vom limita aici numai la menţionarea prezenţei lor în
zonă, urmând să venim cu detalii în cadrul altor studii sau articole.

2

După descrierea locaţiei şi după perioada reprezentată, ar putea fi acelaşi lucru cu punctul 4b.
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CADRUL NATURAL
Alexandru Morintz
Valentin

Dumitraşcu

În acest capitol vom încerca să integrăm situl arheologic Răleşti - Râul Parapanca în ansamblul
cadrului natural al zonei, printr-o analiză a componentelor acestuia: relief, climă, hidrografie, vegetaţie,
floră şi faună.

Demersul implică o serie de dificultăţi, generate de modificările survenite de-a lungul
că

timpului. Este evident
diferenţele

succesive,

Modificările

peisajul actual al zonei este mult diferit de cel din momentele de locuire

crescând pe

măsură

ce coborâm în timp.

majore ale peisajului au fost provocate în primul rând de

agricole. De pe vaste zone din actualul

judeţ

pădurile

Giurgiu

au

defrişările

dispărut, făcând

masive în scopuri
loc câmpurilor de

culturi agricole. În prezent, zone împădurite s-au păstrat doar în nord-vestul judeţului. Acestora li se
adaugă modificările

survenite în

de regularizare a albiilor
Relieful

judeţului

Câmpia Burnaz

Dunării şi afluenţilor

vestică

noastră

din câmpiile

şi brun-roşcate

de interes,

ocupată

pătrund

mici vâlcele

torenţiale

eroziuni

şi

(Ancu,

şiroaie

sudic al râului cu

acelaşi

care

Bălan

de

activităţi

pădure.

festonează

(săparea

Altitudinile

Dunării,

Ciochina, Calul

şi

variază

adaugă

Gogoşari,

între 14

este

terasele

şi

Răleşti şi

Răleşti

luncile

situată

140 m (Ghinea 1996:
în extremitatea sud-

festonări

Dunăre

reprezentate de

- Râul Parapanca, este situat pe malul
ambele

aparţinând

Râul Parapanca, cu o lungime 26 km,

colectează

la sud de satul
Bălan

Izvorul (Ancu,

afectată

şi

la o altitudine de 60-70 m. Dinspre

marginile Câmpiei Burnaz,

Gogoşari.

a râului Parapanca este puternic

antropice

a

ale Câmpiei Române:

în mare parte cu depozite de loess pe care s-au

2008: 16). Situl de la

nume, la vest de satul

văilor Drăghiceanu,

vecinătate

subunităţi

Titu. Acestora li se

în prezent de comuna

din punct de vedere administrativ comunei
izvoarele

acoperită

superioară

a Câmpiei Burnaz, pe terasa
de

acesteia.

Găvanu-Burdea şi

Neajlovului. Zona este

format soluri cernoziomice
611). Zona

în ultimele 5-6 decenii, prin derularea unor proiecte

Giurgiu este compus în exclusivitate din câmpii,

şi porţiuni

Dunării, Argeşului şi

reţeaua hidrografică

atât de

Drăghiceanu,

2008: 17). Zona sitului din imediata

acţiunea

de eroziune a râului cât

de gropi pentru extragerea lutului). De pe sit

există

şi

de

vizibilitate spre nord-est

(spre râul Parapanca) şi spre est (spre satul Răleşti), direcţii pe care terenul coboară.
În

ansamblu,

caracterizată

prin veri

clima

judeţului

călduroase şi

Giurgiu

secetoase

este
şi

uniformă,

relativ

temperat-continentală,

fiind

ierni friguroase, marcate adeseori de viscole puternice

(Ghinea 1996: 19). Totuşi se poate vorbi de o uşoară diferenţiere între nordul şi sudul judeţului. În sud se
individualizează
precipitaţiile

sunt mai bogate în sud, oscilând în jurul valorii de 500 mm (Ancu,

acestora este
Băltăreţul

un climat specific luncii Dunării, cu veri mai calde şi ierni mai blânde. De asemenea,

influenţată şi

de

acţiunea

vânturilor

(Crivăţul

- din est

şi

Bălan

2008: 19). Valoarea

nord, Austrul

- din sud-vest,

- din sud), care pot atinge viteze de peste 125km/h, adesea provocând pagube (Ancu, Bălan

2008: 19).
Vegetaţia

a cunoscut schimbări majore, urmare a antropizării puternice a peisajului geografic.

Părţile de sud şi de est ale judeţului se încadrează în zona de vegetaţie a silvostepei, în care se mai
păstrează mici pajişti degradate, alcătuite din specii de firuţă (Poa bulbosa, Poa pratensis), de păiuş

(Festuca valesiaca), peliniţă (Artemisia austriaca) ş.a., ce alternează cu pâlcuri de pădure, formate din

stejar brumăriu (Quercus pedunculi/lara) în amestec cu stejar pufos (Quercus pubescens), cer (Quercus
cerris) şi gârniţă (Quercus frainetto) (Ghinea 1996: 612). Vegetaţia din luncile Dunării, Argeşului,

Sabarului, Neajlovului este formată, în majoritatea cazurilor, din zăvoaie de plop şi salcie, iar în părţile
mai înalte ale luncii se dezvoltă, adeseori, păduri de şleau de luncă, în care predomină stejarul (Quercus
robur), frasinul (Fraxinus excelsior), ulmul (Ulmus carpinifonia) (Ghinea 1996: 612). În prezent, în zona
8
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sitului

vegetaţia constă

porţiuni

în culturi agricole. Singurele

cele de pe malurile râului Parapanca,
hârciogul,

şoarecele

vegetaţia naturală

s-a

păstrat

sunt

sălciile şi stufărişul adăpostind faună acvatică.
stepă şi silvostepă: popândăul,

Fauna zonei include elemente tipice zonelor de
stepă,

în care

de câmp,

şobolanul

de câmp, orbetele,

prepeliţa,

iepurele, dihorul de

potârnichea, ciocârlia,

turturica, şopârla, guşterul, lăcuste, cosaşi, greieri, cicade etc.), ca şi specii aclimatizate din diverse păduri
(căpriorul,

la

sfârşitul

fazanul). Dropia (Otis tarda),

pasăre

de mari dimensiuni foarte

secolului XX. Fauna din arealele luncilor

şi

frecventă

lacurilor este mult mai

în trecut, a

bogată şi variată,

dispărut

cuprinzând

numeroase păsări (raţe, gâşte, berze, lişiţe, cocostârci ş.a.), mamifere (vidra, nurca, bizamul) şi peşti
(ştiucă, plătică,

somn, caras, crap, biban, caracudă, roşioară etc.) (Ghinea 1996: 612-613). Râul Parapanca

constituie în prezent atât habitatul unor
cocostârci, egrete). De asemenea, râul
biban,

roşioară,

fitofag etc. (Ancu,

remarcă însă creşterea numerică

vulpe, au fost identificate

şi

păsări

domestice

adăposteşte

Bălan

(gâşte, raţe)

specii variate de

2008: 21). Lupul a

a vulpilor. Oase de

păsări

dispărut

cât

peşti:

şi sălbatice

crap, caras,

9
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ştiucă, şalău,

de câteva decenii din

acvatice de talie mare, ca

în complexele arheologice cercetate.

(berze, lebede,

şi

zonă,

de bursuc

se
şi

STRATEGIA DE CERCETARE A SITULUI
Alexandru Morintz

arheologică

Cercetarea

a cuprins trei etape: documentare

bibliografică şi cercetări

suprafaţă;

de

efectuarea de sondaje în vederea delimitării sitului arheologic; cercetarea prin secţiuni intruzive a zonei
urmează

sitului ce

a fi

afectată

de

către

noul amplasament.

În cadrul primei etape s-a început prin investigarea bazelor de date existente privind patrimoniul
arheologic

şi

cultural al zonei (Repertoriul Arheologic

de specialitate, a unor

hărţi

mai vechi (planurile de tragere)

de documentare a fost urmat de

investigaţii

a anului asigurând o

arheologic prelevat de la

bună

suprafaţa

punctele conturului perimetral fiind
y
X

de

desfăşurat

centralei fotovoltaice. Acestea s-au
perioadă

Naţional şi

suprafaţă

şi

Lista Monumentelor Istorice), a literaturii

ortofotoplanului

pe terenul care urma

în lunile februarie

şi

martie,

judeţului

să

Giurgiu. Acest tip

fie afectat de construirea

vegetaţia redusă

din

această

vizibilitate pentru identificarea posibilelor situri. Pe baza materialul
solului a fost

delimitată,

cu ajutorul GPS-ului, o

suprafaţă

de teren,

următoarele:

554166.3590

262602.6970

554191.7990

262603.8390

554239.5310

262597 .2930

554310.5710

262563.0970

554356.6021

262532. 7983

554356.8344

262494. 7627

554191.7262

262451.9747

Materialul arheologic prelevat de la
Hallstatt-ul mijlociu (cultura Basarabi)

suprafaţa

şi până

solului a constat în fragmente ceramice datând din

în Evul Mediu târziu.

A doua etapă a avut ca obiectiv delimitarea sitului arheologic. În interiorul suprafeţei delimitate în
etapa
S2

şi

anterioară,

au fost efectuate 6

secţiuni,

cu dimensiunile de 10 x 2 m (figura 2). Trei dintre acestea (Sl,

S3) au fost dispuse în aliniament pe limita

distanţa

dintre acestea fiind de 35 m.

sudică

Secţiunea

S4,

a perimetrului, pe

orientată

direcţia

nord-vest - sud-est,

aproximativ nord - sud, a fost

trasată

aproximativ în centrul perimetrului. Secţiunea S5, orientată est - vest, a fost trasată pe limita nordică a
perimetrului, în imediata vecinătate a malului afectat de prăbuşiri, care coboară abrupt spre râul
Parapanca.

Secţiunea

S6,

orientată

nord - sud, a fost

dispusă

pe limita

vestică

a viitorului amplasament.

În toate secţiunile, exceptând secţiunea S3, au fost descoperite materiale cJrheologice. Astfel,
secţiunea

S3, lipsită de material arheologic, a permis documentarea limitei estice a sitului arheologic (figura

2), şi reconsiderarea limitelor perimetrului sitului stabilit în urma cercetărilor de suprafaţă.
Etapa a treia a constat cercetarea perimetrului modificat. Pe baza

informaţiilor

acumulate în etapa a

doua, s-a optat pentru efectuarea unor secţiuni dispuse nord-vest - sud-est, paralele cu secţiunile Sl, S2 şi
S3, echidistanţa dintre acestea fiind de 10 m (figura 2). Secţiunile au fost întrerupte în două zone: în partea
central-vestică,

pe o porţiune de 6 m în partea sudică şi de 5 m în partea nordică, pentru a asigura accesul

excavatorului (utilizat pentru decopertarea stratului vegetal) şi în partea central-estică, pe o porţiune
variind între 28 şi 39 m (zona de protecţie a reţelei electrice, care nu va fi afectată de construcţia viitorului
amplasament). Astfel, au rezultat 17 secţiuni, dispuse pe 5 aliniamente:
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- aliniamentul 1: 57 A - 22 x 2 m, suprafaţă nesăpată - 6 m, 57B - 22 x 2 m, suprafaţă nesăpată - 39
m, S7C - 20 x 2 m;
- aliniamentul 2: 58A - 23,5 x 2 m, suprafaţă nesăpată - 6 m, 58B - 22 x 2 m, suprafaţă nesăpată - 33
m, S8C - 25 x 2 m;
- aliniamentul 3: 59A - 25 x 2 m, suprafaţă nesăpată - 6 m, 59B - 25,5 m, suprafaţă nesăpată - 28,5
m, S9C - 32 x 2 m;
- aliniamentul 4: SlOA - 27 x 2 m, suprafaţă nesăpată - 5 m, 510B - 12 x 2 m, suprafaţă nesăpată: SO
m, SlOC (30 x 2 m). SlOC a fost decalată cu 4 m spre sud faţă de aliniamentul 4. La 5,50 m vest de SlOC, pe
acelaşi aliniament cu aceasta, a fost dispusă secţiunea 513.

- aliniamentul 5: 511A - 38 x 2 m, suprafaţă nesăpată - 5 m, 511B -12 x 2 m, suprafaţă nesăpată - 50
m, SllC- 30 x 2m. Şi această secţiune a fost decalată cu 4 m spre sud faţă de aliniamentul 5.
La 6 m nord de secţiunea S 6, a fost dispusă, paralel cu aceasta, secţiunea 512 (12 x 2 m).
În total, au fost săpate 23 de secţiuni şi 4 casete, fiind investigată o suprafaţă de aproximativ 10.500
2

m (figurile 2-12).
Secţiunile

arheologice au înregistrat existenţa a trei straturi de sol, grosimea acestora variind, în

diverse zone ale sitului, cu 0,05 - 0,15 m. Analizele pedologice anterioare comisionate de către beneficiar
au indicat că nivelul pânzei freatice variază între 7 şi 10 m.
Stratul nr. 1 (0,00 -0,40 m) este de culoare brun foarte închis, umed, cu textură de lut argilos. Are o
structură grăunţoasă, care creşte progresiv, odată cu adâncimea. Partea superioară (aproximativ 0,00 -

0,20 m) este parţial distrusă de lucrările agricole, fiind străbătută de numeroase rădăcini subţiri. Au fost
sesizate şi urmele unor şanţuri, provenind probabil de la instalaţiile de irigaţii ale culturilor agricole. Stratul
este tasat şi prezintă o trecere treptată spre stratul nr. 2.
Stratul nr. 2 (-0,40 -1,00 m) este de culoare brun-închis, umed, cu textură de lut argilos. Are o
structură poliedrică angulară bine dezvoltată. Este tasat şi prezintă o trecere treptată spre stratul nr. 3.

Stratul nr. 3 (sub 1,00 m) este de culoare brun-gălbuie, umed, cu textură de lut argilos, şi este
străbătut

de numeroase concreţiuni şi eflorescenţe de CaCo 3 .
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MATERIALUL NEOLITIC
Raluca

Deşi

Kogălniceanu

zona în care este amplasat situl este propice locuirii umane, după cum o demonstrează atât

numeroasele descoperiri de pe aria comunei, cât şi cele din situl investigat de noi, perioada neolitică este
destul de slab reprezentată, la nivelul cunoştinţelor actuale, atât în comună (a se vedea siturile de la
Drăghiceanu),

cât şi în cadrul sitului de la Răleşti.

Un singur fragment ceramic a putut fi atribuit perioadei neolitice, mai precis culturii Boian, faza
Giuleşti.

Acesta a fost descoperit în Complexul nr. 3 din Secţiunea 2, în partea de sud a sitului (figura 14).

De dimensiuni relativ mici (figura 15), fragmentul provine din partea dinspre buză a unui castron.
Curbura relativ mică a piesei în plan orizontal )aproape inexistentă), corelată cu cea destul de accentuată în
plan vertical indică o formă de vas joasă, cu un diametru al gurii apreciabil. Grosimea fragmentului variază
între 6, 7

şi

8,8 mm.

Pasta din care a fost confecţionat vasul este de categorie medie, lutul conţinând şi pietricele de
dimensiuni milimetrice în compoziţia sa. Vasul a fost ars reducător.
Fragmentul ceramic este decorat prin excizare şi încrustare cu pastă albă a porţiunilor adâncite.
Motivele decorative surprinse sunt organizate în două benzi. Imediat sub buză se observă o bandă ·ce
conţine

un motiv în zigzag. Spaţiul dintre zigzaguri nu este neted, ci este decorat prin haşurare. Dedesubt

începe un alt decor, care pe porţiunea păstrată se prezintă sub formă de „ V" -uri, unul într-altul, tot mai
mari şi mai groase pe măsură ce sunt plasate mai jos. Primele două „V"-uri sunt întregi. Nu este exclus ca
următoarele trei benzi vizibile pe fragment, care nu se închid în partea inferioară (datorit[ rupturii piesei),

să fie de fapt parte a unor spirale (posibilitate indicată de îngroşarea şi curbarea benzilor „exterioare"). În

acest sens, singurele analogii mai apropiate le-am putut identifica printre descoperirile de la Tangâru
(Berciu 1961: 381, fig. 171/6, 8), Giuleşti (Comşa E. 1974: PI. 13/16), Greaca (Comşa E. 1974: PI. 8/2, 3) sau
Feldioara (Comşa E. 1974: PI. 16/5, 12).
Deşi

degrabă

în cazul sitului de la Răleşti nu putem vorbi despre o aşezare Boian-Giuleşti propriu-zisă, ci mai

de o prezenţă Boian-Giuleşti în zonă, ar fi de spus câteva cuvinte şi despre răspândirea

descoperirilor acestei perioade pe teritoriul judeţului Giurgiu (figura 13). Treizeci şi unu de puncte au fost
3

identificate pe harta judeţului Giurgiu. Paisprezece din ele au fost atribuite cu siguranţă fazei Giuleşti ,
celelalte au numai o menţiune generică privind material Boian

4

(Comşa E. 1974 şi Repertoriul arheologic

Naţional). La acestea se adaugă acum şi situl de la Răleşti. Un aspect interesant este acela că, punând pe
hartă descoperirile făcute până la nivelul anului

1974, s-ar fi putut trage concluzia

că aşezările Boian-

Giuleşti se concentrau aproape exclusiv de-a lungul Argeşului şi Dunării. Adăugând şi semnalările mai

recente pe harta judeţului Giurgiu se poate observa că şi alte zone au fost acoperite de descoperiri datând
din această perioadă, plasate de-a lungul altor cursuri de apă mai mari sau mai mici, printre care Neajlovul
joacă un rol important. Descoperirea de la Răleşti semnalează prezenţa aceste culturi într-o zonă (sud-

vestul judeţului) care până acuma se prezenta ca o pată albă din punct de vedere al descoperirilor din
perioada

neolitică.

Trestieni, Hotarele, Greaca (trei locaţii), Prundu, Puieni, Giurgiu - Malu Roşu, Slobozia, Stoeneşti/Tangâru, Bucşa ni (două locaţii).
Brăniştari (două locaţii), Pietrele, Vlad Ţepeş, Uzunu, Schitu (două locaţii), Malu Spart, Herăşti, Ghimpaţi, Frăteşti, Dărăşti-Vlaşca,
Comana (patru locaţii), Braniştea.
3

4
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MATERIALUL DIN BRONZUL TÂRZIU
Cristian Schuster

Ceramica din Complexul 49, surprins în profilul nordic al Secţiunii l0C (figurile llb şi 16), chiar dacă sa dovedit restrânsă numeric, a permis atribuirea acestuia Bronzului Târziu. Au fost identificate fragmente
de la recipiente modelate din pastă grosieră, cu impurităţi (pietricele şi bucăţele de calcar), dar şi altele
dintr-un lut de

bună

calitate.
ilustrativă

Piesa cea mai
formează

în acest sens este o

toartă supraînălţată,

a

cărei zonă

de

maximă curbură

un unghi de 60°, care are drept terminaţie o proeminenţă în formă de şa (figura 17), care, cu

indulgenţă, poate fi socotită apropiată unei ansa cornuta. În profil toarta se prezintă ca o jumătate de cerc

(diam. = 2,1 cm), care pe latura
nemijlocită

presare

a pastei între

dreaptă, orientată
două

degete

şi

în sus, are în mijlocul

său

o

nervură, realizată

prin

apoi netezirea cu un instrument din lemn sau metal (gen

lamă/cuţit).
căruia

Pasta din care o fost modelat vasul
dintr-un lut de
culoarea

bună

obţinută

Partea

calitate, cu rare

fiind o

sudică

şi

de maro-deschis

aparţine

(mici

bobiţe

toarta (un castron sau, poate, o
de calcar). Arderea a fost

şi cenuşiu-închis.

poartă

Recipientul

a Munteniei Centrale a fost în perioada Bronzului Târziu un

comunităţi aparţinând

fazele IV

nuanţă

impurităţi

îi

unor

manifestări

V, Zimnicea-Plovdiv

şi

Coslogeni,

culturii Tei au fost documentate în

şi,

judeţul

este

optimă, oxidantă,

un lustru intens.

spaţiu

primă etapă

culturale diferite. Este vorba într-o

cană),

în care au locuit
de culturile Tei,

ulterior, de cultura Radovanu. Vestigii ale etapelor târzii ale

Giurgiu la

Adunaţii Copăceni

-

Dăneasca, Bucşani

- Ferma

Tăuraşi, Cimitirul Vechi, Buric 2, Pădure-Piscină, Pepinieră, Pepinieră li, Pepinieră 3, Izvor li, La Nuc şi Pod,

Clejani - La

Carieră,

Comana -

Puţu

Popii, Oaia - Valea Făgădău, Frăteşti - Dealul Lagărului, Greaca -

Institutul de Cercetări Hortiviticole, Hulubeşti - La Beci, Giurgiu - Malu Roşu, Izvoarele - Valea Coşcovei li,

Izvoru -

Fântâniţa

lui Drăcea, Mironeşti - Conacul Mironescu şi Malul Roşu, Novaci, Oinacu, Popeşti - Nucet,

Puieni, Putineiu - Vişina, Schitu - Gaura Despei, Vâlcelele, Vlad Ţepeş (Berciu 1956: 496; Vulpe R. 1957: 226;
1959: 341-342; 1962: 459; Vulpe A.,

Veselovschi-Buşilă

1967; Leahu 1975; 1979; 1981; 1982; 1987: 49;

2003: 17, 20-22, 26, 124-125; Trohani, Oancea 1976; lsăcescu, Burlacu 1978: 43, 46-47; Morintz 1978: 78;
Schuster, Popa 1995a: 31-33, 40; 2000: 141-142, 145-147; 2007; 2008: 44, 66 cu lit.; 2010: 34-36; 2012: 1113; Palincaş 1996; 1997; Vulpe A. 1997; Şerbănescu, Bălteanu 1998: 483-484; Şerbănescu 2001: 236;
Schuster 2003: 120; 2005: 85, 91-92, 94-95, 100, 102, 104-105, 128; Schuster et a/ii 2005; 2012a: 31-33, 3940, 65-67).
Descoperirile Zimnicea-Plovdiv sunt mai degrabă rarităţi pe teritoriul judeţului Giurgiu. Ceramică a
acestei manifestări specifice mai degrabă arealelor apropiate malului stâng al Dunării, a fost documentată
cu certitudine la Remuş (necropolă?) şi Izvoru (lsăcescu, Burlacu 1978: 51, 55).
Restrânse numeric sunt în judeţul Giurgiu şi punctele cu vestigii Coslogeni. La Frăteşti, pe pantele
dealurilor Olăreasa şi Lagărului, Constantin lsăcescu şi Dumitru Burlacu (1978: 46-47, fig. 5) au putut
recolta un lot destul de bogat de fragmente ceramice ale acestei expresii a Bronzului Târziu. Interesant este
că, aşa cum am menţionat mai sus, dar şi cu altă ocazie (Schuster, Popa 2008: 67), tot pe Dealul Lagărului a

fost investigată o aşezare Tei IV. Nu este exclus ca în acest areal al Câmpiei Burnazului comunităţile Tei IV să
fi fost „înlocuite" de cele Coslogeni venite dinspre răsărit. De altfel este ştiut că grupurile Tei V (grupul
Fundenii Doamnei după Leahu) îşi vor manifesta prezenţa cu precădere în teritoriul actualului municipiu
Bucureşti şi jurul acestuia (Leahu 2003: 143). O excepţie de la această „regulă" se dovedeşte recent (2012)
aşezarea descoperită la Putineiu, localitate limitrofă cu comuna Gogoşari, din care face parte şi Răleşti.

Alte puncte cu materiale Coslogeni au fost identificate la Teiuşu (Schuster et a/ii 2012a: 51) şi

Mironeşti - Malul Roşu, ambele situate pe malul drept al Argeşului Inferior. În ultimul sit menţionat au fost
13
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găsite

numai câteva fragmente ceramice

răzleţe,

provenind de la vase sac, borcane

şi

castroane (Schuster~

Popa 2008: 44, fig. 62/1-2).
această

Cultura Radovanu (despre
Şerbănescu

Şerbănescu

manifestare vezi Morintz,

1985: 5-7; Schuster,

2007) a fost şi ea prezentă în partea centrală a Munteniei. Aşezarea eponimă se găseşte în
Argeşului

segmentul final al

manifestări

Inferior. Amonte de aceasta, urme ale acestei

a Bronzului Final au

fost surprinse la Mironeşti - Malul Roşu (Schuster, Popa 2008: 44, pi. XXll/4, fig. 62-64; 2012: 27, 64) şi
Popeşti

- Nucet, aşezare ce a beneficiat şi de un sistem de fortificaţie (cu privire la această manifestare şi

,,controversele" legate de ea, vezi Palincaş 1996; 1997; 2005; Vulpe A. 1997; 2005; Leahu 2003; Schuster,
Popa 2008: 67; 2010: 127-128; Schuster 2011a; 2011b).
Analiza ceramicii acestor
demonstrează că

toarta

secvenţe

supraînălţată

culturale, atât din zona
proeminenţă

cu

enunţată,

sau buton era

dar

folosită

şi

pe un

spaţiu

precădere

cu

mai larg, ne

în mediul Tei

târziu. Este drept că şi în olăria Coslogeni apar astfel de toarte (chiar dacă mai rar) aşa cum o demonstrează
piesa descoperită la Mironeşti - Malul Roşu (Schuster, Popa 2008: 44, fig. 62/2), lucrată dintr-o pastă
semigrosieră,

care

prezentă

în zona de

maximă curbură

o

proeminenţă,

au fost documentate astfel de

toarte (vezi şi Morintz 1978: fig. 65/7).
Revenind la ceramica Tei, toartele de acest tip sunt atestate la castroane,

căni şi ceşti

(Leahu 1966:

pi. Xll/1, fig. 32/4-6, 8, 35//1-3, 36/3,6; 2003: pi. XLVl/8, 11-13, 16-17, XLIX/5, Lll/1-4, Llll/1-4, LVll/1-2,
LXVlll/6, LXXILXXIV/3, 6; Morintz 1978: fig. 44/1-3, 46/4, 88/2; Morintz, Şerbănescu 1985: fig. 14/2;
Schuster, Popa 2008: pi. Lll/2). În aşezarea Tei V de la Putineiu - Vişina a fost descoperit în 2012 ·un
fragment de
cu

şa

ceaşcă

(unele cu

cu

toartă supraînălţată

proeminenţe)

cu

proeminen~ă).

Dar, trebuie subliniat

că

toartele

supraînălţate

sunt deosebit de rare.

La Oaia, în situl Tei IV de aici, a fost găsit un fragment de toartă (Leahu 2003: pi. Lll/3) a cărei şa a fost
realizată

prin

îngroşarea şi

ridicarea marginilor laterale. Acest tip de

mediul cultural învecinat Coslogeni,

căci

în

aşezările

acestei

toartă dovedeşte influenţe

manifestări

estice, din

au fost descoperite vase (în special

castroane) cu astfel de toarte (Morintz 1978: fig. 70/1, 72/1). Evident că nu trebuie omis că şi în cultura
Noua

(parţial contemporană

în primele faze cu Coslogeni

şi

Tei târziu) s-a

găsit această

categorie de

toartă

(Morintz 1978: fig. 88/7; Florescu 1991: fig. 17 /14, 30/13, 52/13, 54/1, 56/11, 62/23, 66/27, 67 /37-39,
73/9, 79/21,82/1, 190/1, 192/4, 198/2, 199/1, 3-4, 7,200/11-15,201/25-26,202/28, 203/39, 204/3-5).
În schimb, aşezarea de la Otopeni, confirmă existenţa în mediul Tei V (grupul Fundenii Doamnei după
Valeriu Leahu) a unor toarte supraînălţate cu proeminenţă în formă de şa (Leahu 2003: pi. LXVlll/8),
apropiate exemplarului

găsit

la

Răleşti.

Este vorba de o

piesă

pe care cu un alt prilej (Schuster, Negru 2008:

46, pi. 111/1) am inclus-o în categoria celor ansa cornuta. Este drept, aceasta are „coarne" mai pronunţate şi
nu este atât de evident
Aşadar,
şi

„faţetată"

precum cea de la

Răleşti.

în actualul stadiu de cercetare, în lipsa altor complexe sau materiale arheologice mai bogate

mai expresive, Complexul 49 de la Răleşti, poate fi atribuit - cu rezervele necesare - Bronzului Târziu,

culturii Tei V. Astfel, acest areal al judeţului Giurgiu, unde pe lângă situl în cauză a mai fost depistată şi
parţial cercetată

o altă aşezare din aceeaşi perioadă, anume cea de la Putineiu - Vişina, ne arată că faza -Tei

V a fost proprie şi altor perimetre decât Bucureştiului şi judeţului Ilfov.
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HALLSTATT-UL MIJLOCIU - COMPLEXUL BASARABI
Cristian Schuster

Date introductive
Prezenţa

unei comunităţi hallstattiene la Răleşti este confirmată de vestigii aparţinând complexului

cultural Basarabi, descoperite în diferite gropi şi în stratul arheologic. Acest punct se alătură astfel altora
din Câmpia Burnazului, unitate geografică văzută încă de la primele luări de poziţie vizavi de această
manifestare, ca făcând parte din aria de răspândire a acesteia (Vulpe A. 1965; 1986; 2001; 2013).
În literatura de specialitate se constată diferite modalităţi de referire la această apariţie a
Hallstattului Mijlociu. Astfel, unii specialişti vorbesc de o cultură (Berciu 1960; Vulpe A. 1965: 105 5 ; 1970;
1981; 1986; 1994; 2001: 327-331;

Gumă

1993: 208-210; Jevtic 1996; Vasilev 1996; Schuster 1996: 149-152).

Vasic (1996: 18) era de părere că „mais on ne pourrait pas me foire croire, au moins en ce moment, dans
une cu/ture Basarabi". Alţii vorbesc de complex cultural (Vulpe A. 1965: 105; Berciu 1966: 236; Garasanin

1996: 195
Basarabi

6

),

fenomen (Vulpe A. 1970: 116, 183

(Gumă

1996),

ceramică

consideraţii,

seamă

hallstattiene, mai cu

;

1976: 83

8

),

stil (Vulpe A. 1970: 183), descoperiri de tip

Basarabi (Tasic 1996).

Complexul cultural Basarabi
autorul acestor

7

(preferăm

acest termen) a stat în

singur sau în colaborare cu

alţi

colegi, a

atenţia

multor arheologi. Inclusiv

zăbovit

asupra amintitei perioade

asupra descoperirilor din sudul Munteniei Centrale (Schuster 1996; Schuster,

Popa 2008; 2012; Schuster et a/ii 2010a; 2012a).
Judeţul

comunităţi

Giurgiu, situat în

bună

parte în Câmpia Burnazului, a fost

şi

el destul de intens populat de

Basarabi, aşa cum au confirmat investigaţii arheologice mai vechi (Vulpe A. 1986; Schuster 1996:

149 cu lit.), precum

şi

altele recente

(Păunescu,

Alexandrescu 1997: 16; Popa 1998; Schuster, Popa 2000:

78-79; 2008: 33-35, 69-70; 2009: 13; 2012: 14, 20, 23-26, 64-65; Schuster et a/ii 2012a: 21-29, 38-43, 50-51)
de la Adunaţii-Copăceni, Bucşani, Bulbucata, Oaia, Giurgiu - Malu Roşu, Râpa Bulgarului şi Sfântu Gheorghe,
Gorneni, Greaca - Valea Fântânilor, Izvoru - Fântâniţa, Letca Veche, Mihăileşti - Tufa, Milcovăţu - La Dig,
Mogoşeşti, Mireneşti

- Cimitir, Conacul Mironescu, Conacul lui Pa/ade, Malul Roşu şi Malul Roşu 2, Naipu,

Popeşti - Nucet, Novaci, Poşta - Punctul I şi Punctul li, Prundu - La Stână, Putineiu - Vişina, Tangâru - Teii,

Uzunu - La Nuca

Seacă

(figura 18).

Evident că numărul siturilor este în realitate mult mai mare, imaginea pe care o avem astăzi despre
vestigiile complexului Basarabi din Giurgiu, dispunerea lor pe harta judeţului, fiind expresia actualului
stadiu al cercetării. Multe dintre puncte au fost identificate în urma unor investigaţii de suprafaţă, altele, un
lot de altfel restrâns, au fost cercetate prin

săpături

sistematice sau preventive.

Este ştiut că grupurile Basarabi şi-au întemeiat aşezări pe mai toate formele de relief care ofereau
condiţii propice traiului excepţii constituind în sudul României, Oltenia şi Muntenia, zonele de deal,

piemontane şi stepice (Câmpia Bărăganului). Aşezarea Basarabi de la Răleşti se înscrie în şirul celor
întemeiate pe terasele râurilor. Dată fiind situaţia surprinsă în teren (strat arheologic puţin consistent,
complexe numai din categoria gropilor menajere) este greu de precizat cu exactitate dacă avem de-a face
cu un sit de tip

răsfirat

sau un

sălaş

sezonier.

Aşezări sezoniere au mai fost atestate în judeţul Giurgiu la Giurgiu - Malu Roşu (Păunescu,

Alexandrescu 1997: 16), Tangâru - Teii (Schuster, Popa 2009: 13), Adunaţii-Copăceni, Mihăileşti - Tufa
„Die Bezeichnung Basarabi-Kultur burgerte sich in der rumănischen Vorgeschichtsforschung ... ein".
„Um weitere Verwechselungen zu vermeiden, sind die Kolloquiumteilnehmer einverstanden in Zukunft den Ausdruck das
Basarabi-Komplex zu verwenden. Dieser entspricht dem heutigen Forschungsstand und erlaubt ein besseres Verstehen der

5

6

Problematik".
7

„Basarabi-Phănomen".

8

„fenomen etno-cultural".
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(Schuster et a/ii 2012a: 57), Mogoşeşti (Schuster, Popa 2000: 39, 78), Mironeşti - Conacul Mironescu şi
Conacul lui Pa/ode (Schuster, Popa 2012: 14, 17), Putineiu - Vişina. Lipsa unor cercetări pe suprafeţe mai
menţionate

largi în punctele

ne

împiedică

a trage concluzii ferme cu privire la dimensiunile lor. Dar, prin

prisma investigaţiilor efectuate, ele par mai degrabă de mărime restrânsă, probabil cătune populate, în
general, de grupuri umane restrânse. Avându-se în vedere poziţia acestor aşezări, apropiate de areale cu
apă şi hrană abundentă

- văile unor cursuri permanente de apă, înconjurate de o vegetaţie specifică, nu

este exclus ca ele să fi fost ridicate de comunităţi cu o mobilitate accentuată, poate crescători de animale.
Posibil ca aceste mici grupuri, în caz de restrişte, să se fi retras în aşezări fortificate, aşa cum par să indice,
Mironeşti

de exemplu, cele de la
râului

- Malul

Roşu şi Popeşti

- Nucet, situate ambele pe malul drept al cursului

Argeş.

două

Ultimele
judeţul

aşezări

Giurgiu. Aceste

Popeştiul

menţionate

situri

au fost

sunt cele mai importante monumente Basarabi descoperite în
prevăzute

fortificaţie

cu elemente de

(val cu

palisadă şi şanţ),

fiind mai intens locuit (Zona A), beneficiind şi de urme funerare (Zona B) (Schuster et a/ii 2012a:

32-33 cu lit.). Alexandru Vulpe (1965: 106) vorbea la un moment dat, în cazul Zonei A, de un strat gros de
cca. 0,60/0, 70 m, care, în opinia sa, se poate diviza în două niveluri de 0,30/0,40 m, respectiv 0,25/0,30 m.
Anterior, Radu Vulpe considera

de cca 0,20 m

mai noi,

însă, demonstrează că

grosimea stratului nu este

sitului din punctul Nucet. Astfel, stratul arheologic Basarabi din
(Palincaş

1997: 182), iar cel din

putut decela exact cât îi
subţire,

stratul Basarabi ar avea o grosime de aproximativ 0,40-0, 70 m (Vulpe R.

Investigaţiile

1955: 242; 1959: 342).
toată suprafaţa

că

aparţine

Secţiunea

Hallstattului I

şi

n în

Secţiunea

unitară

pe

I a avut o grosime

jur de 0,25-0,40 m (este drept

că

aici nu s-a

cât complexului Basarabi; Trohani 1997: 194). Un strat

marcat de sincope, a fost identificat şi în Zona B (Vulpe A., Gheorghiţă 1979).

Mironeşti

- Malul

Roşu

a fost, mai

degrabă,

un loc de refugiu, aici nefiind descoperite complexe de

tipul construcţiilor sau anexe ale acestora (Schuster, Popa 2012: 31, 65). În schimb, în apropierea sitului, tot
pe terasa

înaltă

din dreapta râului, au putut fi investigate urme ale complexului Basarabi în alt punct -

Conacul lui Pa/ode (Schuster, Popa 2008: 33-34; 2012: 15-18; Schuster et o/ii 2012b), care, prin vestigiile

descoperite, pare
La

Răleşti

să

indice

existenţa

aici a unui perimetru locuit.

nu au fost identificate

construcţii.

Acest fapt nu este

neapărat surprinzător,

el fiind specific

şi altor aşezări din Câmpia Burnazului, de exemplu cele de la Mogoşeşti sau Mironeşti. În alte situri, cum

sunt cele de la

Popeşti

- Nucet, Novaci (Vulpe R. 1955: 243; Vulpe A. 1965: 106-107; 1986: 62; Trohani 1997:

198-199) sau Putineiu -

Vişino

locuinţe

s-au putut cerceta

de

suprafaţă,

respectiv un bordei.

În stratul Secţiunii 8C au fost identificate fragmentele împrăştiate provenind de la o vatră de foc,
care, având în vedere

situaţia arheologică

din acest

şanţ,

ar fi putut, eventual,

aparţine comunităţii

Basarabi. Vatra, de tipul celor exterioare, a avut la suprafaţă o formă concavă. Grosimea (între 5-9 cm) şi
culoarea arsurii ne

demonstrează că

focul a fost mai intens în partea

centrală

o acestei

instalaţii

de

combustie. Analiza fragmentelor nu ne permite a vorbi de refaceri.
Gropile „menajere"
După

cum am văzut în capitolele anterioare ale volumului, la Răleşti au fost descoperite câteva

complexe Basarabi (figura 19), al căror rost a fost, foarte probabil, unul menajer, de depunere a „gunoiului"
(Complexul 6 din
să

fi

tăiat

Secţiunea

Secţiunea

6, Complexul 18 din

unele din perioada

4, Complexele 23

şi

hallstattiană

24 din

Secţiunea

7C) (figura 6). Nu este exclus ca gropi mai târzii

(Complexul 3 din

Secţiunea

Secţiunea

8C) (figurile 3b, 4a

şi

2

şi

Caseta 1, Complexul 5 din

8). Prima dintre gropile de la

Răleşti

(Complexul 6) a fost ovală în plan, având pereţii drepţi, iar Complexul 18, tot ovală în plan, a fost
trapezoidală

în

secţiune.

Gropi Basarabi au fost identificate, de exemplu, şi în aşezarea de la Popeşti - Nucet, precum şi la
Mogoşeşti şi Mireneşti

- Conacul lui Palade

şi

Malul Roşu. Astfel, la Mironeşti - Conacul lui Pa/ade

complexele menajere au fost cvasi-cilindrice (Schuster, Popa 2008: 33) şi în formă de clopot (Schuster, Popa
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2012: 17; Popa et a/ii 2013: 9-10). În acest punct, ca şi în cel de la Mironeşti - Malul Roşu au putut fi
cercetate şi gropi de cult (Schuster, Popa 2008: 39; 2012: 17, 23-24).
La Popeşti - Nucet au putut fi investigate de-a lungul vremii mai multe gropi (Vulpe A. 1965: 106),
unele în Zona A, altele în Zona B. Campaniile arheologice mai recente au permis surprinderea în perioada
1988-1991, de exemplu, în Secţiunea

n din

Zona A, a unor gropi menajere cilindrice, cvasi-cilindrice şi în

formă de clopot (Trohani 1997: 198-199). Nu trebuie omis însă şi faptul că la Popeşti s-au descoperit şi

gropi rituale (de exemplu în Secţiunea Z3; Vulpe R. 1957: 230, fig. 5).
O groapă, foarte probabil de uz menajer, a fost surprinsă şi la Novaci, în Turnului 4. Descoperitorii au
constatat că ea a avut o formă tronconică (Vulpe A., Veselovschi-Buşilă 1967: 101, 103). Trei gropi cu acelaşi
rost de depozitare a resturilor gospodăreşti au putut fi cercetate la Mogoşeşti (Schuster, Popa 1995b: 148;
2000: 39, fig. 5, 13, 15; Popa 1998: 130). Două dintre ele a avut o formă de sac, iar a treia a fost cvasicilindrică.

Materialul arheologic
Ceramica
Ca în mai toate aşezările Basarabi, ceramica constituie şi la Răleşti lotul cel mai important de material
arheologic recuperat. Aceasta a fost descoperită mai cu seamă în gropile menajere şi mult mai rar în stratul
arheologic. În afară de vasul din Complexul 18 (figura 20), restul olăriei s-a păstrat, din păcate, în stare
destul de fragmentară.
Analiza ceramicii ne-a permis constatarea
grosieră

existenţei

a trei tipuri de categorie

după compoziţia

pastei:

(a), semifină (b) şi fină (c). Prima dintre acestea (a), se dovedeşte cantitativ cea mai numeroasă.

Acest fapt nu trebuie să surprindă deoarece recipientele realizate din aceasta fac parte în majoritatea
cazurilor din tipul celor de dimensiuni mari şi mijlocii. Pasta lor avea în componenţă nisip mai mare,
pietricele, unele de dimensiuni semnificative, şi, rar, ceramică pisată. Arderea este de slabă calitate, iar
culoarea vaselor

acoperă

un spectru destul de larg, de la

maro-cărămiziu,

la galben

şi,

uneori,

cenuşiu

negru.
A doua categorie (b), din care au fost modelate cu precădere recipiente de dimensiuni mijlocii şi mici,
conţine acelaşi nisip cu bobul mai mare, în schimb lipsesc pietricelele şi ceramica pisată. La fel ca şi în cazul

ceramicii grosiere, arderea este destul de slabă, culoarea recipientelor fiind, în general, maro-cărămizie
galbenă.

Ultima categorie, ceramica fină (c), are în compoziţie un lut de bună factură, în care numai ocazional
şi-au găsit

locul impurităţi precum bobiţe mici de nisip şi, numai în unele cazuri, mica. Arderea acestor vase

este de calitate superioară, culoarea vaselor fiind în majoritatea cazurilor neagră, dar s-au descoperit şi
altele maro sau galbene.
La Putineiu - Vişina au fost, la fel ca la Răleşti, identificate trei categorii de ceramică (grosieră,
semifină şi fină). Cel mai important lot - recipiente lucrate dintr-o pastă cu impurităţi majore (pietricele,

nisip cu bobul mare), neuniform arsă, având, în special, o culoare cafenie/maronie - a aparţinut celei din
prima categorie (70%). Dintr-o pastă oarecum mai bună, fără pietricele de dimensiuni mari, au fost
modelate un lot mai restrâns de vase (20%). Numai 10% au fost realizate dintr-o pastă de bună calitate,
dovedindu-se optim arse, fiind de culoare neagră sau cenuşiu închis.
Investigaţiile arheologice în siturile Basarabi din judeţul Giurgiu, în cadrul cărora s-a analizat mai cu

atenţie ceramica, au evidenţiat existenţa a numai două categorii de pastă la Mironeşti - Malul Roşu:

grosieră şi fină (Schuster, Popa 2008: 41). Surprinzător a fost că, din punct de vedere al cantităţii, locul întâi

l-a ocupat ceramica fină. Aceasta a fost găsită în special în groapa ritualică; în stratul arheologic raportul a
fost invers: grosieră, urmată de cea fină. Tot două categorii de ceramică (grosieră şi fină) au fost identificate
şi la Popeşti - Nucet (Vulpe A. 1965: 107) şi Novaci (Vulpe A. 1962: 362).
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Mărimea

aceeaşi

loturilor de

ceramică

funcţie

în

de categoria de

pastă (grosieră, fină, semifină)

nu este

pentru toate complexele. Astfel, în Complexul 18 din Secţiunea 7C {figura 6), olăria din pastă

grosieră ocupă

găsite

primul loc. Acest lucru nici nu era greu, deoarece în complex au fost

fragmentele de la

un vas de dimensiuni apreciabile {figura 20), cu corpul alungit, uşor rotunjit, gât trompetiform, decorat sub
buză

la 2 cm cu un brâu alveolat {alveole oblice), având şi la baza umărului {la aproximativ 10 cm de brâul

menţionat

anterior)

acelaşi

tip de decor aplicat {alveole verticale).

Din pastă semifină au fost lucrate puţine fragmente. În schimb, ceramica arsă reducător, adică cea
fină,

este destul de bine reprezentată, fragmentele recuperate provenind cu precădere de la castroane

decorate cu motive geometrice incizate şi umplute cu o pastă albă, contrastând puternic cu slipul negru,
lustruit.
Din Complexul 3, a putut fi recuperat un lot destul de important de
reprezentată

este

de fragmente

ceramică

trasă

de la castroane tronconice cu buza

Basarabi.

spre interior

Olăria fină

şi tăiată

drept,

având în zona de maximă rotunjime o proeminenţă/apucătoare orizontală, decorate fiind cu caneluri
orizontale {figura 23h). De

acelaşi

şi

reţea

o

bandă imprimată

cu o

tip este

şi

castronul cu buza

trasă

căni

o

spre exterior, având imprimate pe

căni,

umăr

au gât decorat cu caneluri orizontale, buza

bandă orizontală
Ceştile

cu

haşuri

ornamentate cu caneluri orizontale

de linii {figura 23c).

Vasele mai înalte sunt reprezentate de
buza

rotunjită,

uşor

unele cu corpul
o

bandă

uşor trasă

rotunjit, gât aproape cilindric

şi

de romburi dispuse orizontal (figura 23e). Alte

spre exterior

şi

având la 0,4 cm sub ea

imprimată

oblice {figura 23d).

sunt globulare, cu gâtul destul de înalt, decorate sub

buză

cu o linie

imprimată şi

cu forme

geometrice pe corpul globular {figura 25c). Din cele 12 fragmente 10 provin de la recipiente decorate prin
adâncire {diferite forme geometrice, dispuse în registre mai ample: triunghiuri, romburi, spirale, linii) sau
caneluri orizontale. Majoritatea fragmentelor sunt de culoare
culoare negru-metalizat
Din
uşor

maro-galben-cenuşiu,

numai o

ceaşcă

este de

{lustruită).

pastă semi-grosieră, toată

rotunjit, decorat cu

reţea

destul de bine

de romburi

şi

arsă,

se

remarcă

un fragment de la un castron cu corpul

triunghiuri neornamentate alternând cu altele

sau orizontal (figura 23a). Alt fragment provine de la un castron tronconic, cu buza

trasă

haşurate

oblic

spre interior, care

a fost prevăzut în zona de maximă curbură cu o proeminenţă/apucătoare orizontală de formă lunguiaţă
(figura 23f).

Spaţiul

proeminenţei

se

Amintim
remarcă şi

dintre buza

găseşte

şi

tăiată

oblic

şi proeminenţă

un decor imprimat cu o

un fragment de

un vas globular cu buza

cană

grosieră

a fost

de linii.

(figura 22b) cu gât înalt

tăiată

oblic în

s-a realizat superficial un decor imprimat cu o
Ceramica

reţea

a fost decorat cu caneluri verticale. Deasupra

reprezentată

formă

bandă

şi

buza

marcată

de pâlnie (figura 22a).

de linii dispuse într-o

la exterior cu o linie. Se

Precizăm că

imediat sub

buză

reţea.

în Complexul 3 prin fragmente de la oale

uşor

bombate, care

pot fi împărţite în trei tipuri, diferenţele dintre acestea fiind date, în special, de dispunerea brâului
alveolat/alveolat-crestat. Primul tip are buza tăiată oblic şi îngroşată la exterior, zonă ulterior alveolată, iar
sub buză, la 0,5 cm se găseşte un brâu aplicat alveolat (figura 21c). Alt tip de recipient (figura 21f) are
aceeaşi buză,

dar brâul alveolat-crestat se

vas, cu corpul zvelt,
buză,

uşor

rotunjit, are buza

află

la cca. 2 cm sub aceasta. Ultima categorie a acestui tip de

dreaptă, uşor îngroşată

la exterior prin presarea lutului, iar sub

la cca. 2,5 cm, un brâu alveolat tras din pasta pereţilor (figura 21e).
Nu trebuie uitate nici vasele-borcan cu buza

îngroşată şi tăiată

oblic, având la 2,5 cm sub

buză

un

brâu orizontal alveolat tras din pastă (figura 21d), sau cu buza crestată oblic şi posedând sub aceasta la 1,5
cm un brâu orizontal alveolat (figura 21b)
Din Complexul 6 din

Secţiunea

6 a fost

recuperată

o cantitate

redusă

de fragmente ceramice, care,

toate, fac parte din categoria celei grosieră. Din păcate nu au putut fi reconstituite formele vaselor, dar,
foarte probabil, acestea au fost de dimensiuni apreciabile dat fiind grosimea fragmentelor provenite de la
pereţii

recipientelor. Complexul a mai avut ca inventar şi bucăţi de chirpici, ceea ce ne demonstrează că la
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Răleşti

au fost ridicate

şi construcţii

(de

suprafaţă?),

dar a

căror

urme nu au fost identificate în teren prin

săpături.

Ceramică din toate categoriile de pastă a fost recuperată şi din strat. În partea de vest a Secţiunii 8C

s-au găsit mai multe fragmente (de la vase lucrate din toate cele trei categorii de pastă). Unul dintre
acestea, o parte dintr-o
fină.

buză,

îngroşată, curbată

accentuat

spre interior, provine de la un castron din

pastă

Acesta prezintă deasupra unei apucători/proeminenţe orizontale un segment de caneluri verticale,

înclinate uşor spre stânga, flancat orizontal pe buză dreapta-stânga cu patru faţete (figura 24a). Acest
recipient are analogii puternice în Complexul 3 din sit

şi

în ceramica din groapa

ritualică

la

Mireneşti

- Malul

Roşu (Schuster, Popa 2012: fig. 28/1-2). Mai menţionăm şi un fragment din pastă semifină provenind de la

un vas aproape cilindric (figura 22c).
şi

Piese ceramice au fost identificate
pereţii

de câteva fragmente de la
grosieră). Şi

în zona

centrală

a

unor castroane (din

secţiunii

recipient de dimensiuni mari (lucrat din
din

aceeaşi zonă

buză,

a putut fi

pastă şi

mărime

(înclinate spre stânga) deasupra unei

pastă fină,

orizontale

înscrise într-un patrulater marcat de un chenar realizat din
crestată

răsărit

al

secţiunii.

Este vorba

de la vase mai mari (din

pastă

Basarabi, provenind de la un

decorat cu un brâu aplicat crestat. Alte fragmente

Este vorba de o

proeminenţe

de

pastă semifină) şi

medie (modelat din

de la castroane din
atenţia.

ne-a atras în mod deosebit

capătul

documentată ceramică

pastă grosieră),

provin de la un vas de

orizontal nedecorat tras din

în stratul arheologic din

purtând un brâu

dintre care unul din fragmente, anume o

piesă

având un segment de caneluri oblice

lunguieţe,

două

pastă semifină),

flancat de cinci caneluri orizontale,

linii adâncite între care se

găseşte

o

bandă

(figura 23g).

În Secţiunea 2, în stratul arheologic, au fost descoperite, de asemenea, fragmente ceramice
hallstattiene. Ele provin de la vase modelate din toate cele trei categorii de
buză

de castron, decorat~ cu o

reţea

de

haşuri

Din

bandă

oblice, umplut cu o

aceeaşi secţiune

pastă.

pastă fină

amintim o

de patru caneluri orizontale, întrerupte de un romb adâncit, cu o

substanţă

de culoare

albă

(figura 23b).

8C, anume din Complexul 23 (din profilul sudic al

unei perioade mai târzii, dar care a

Din

adăpostit

secţiunii),

complex

aparţinând

un material arheologic eterogen, puternic amestecat, ne-au

parvenit şi câteva fragmente Basarabi. Amintim aici unele din pastă grosieră de la un recipient de
dimensiuni mari, decorat cu un brâu orizontal alveolat (tras de pastă), amplasat pe umăr, însoţit la 0,03 m,
dar pe gât, de un şir, tot orizontal, de impresiuni alveolate (practicate, foarte probabil, cu degetul). Din
pastă fină

a fost

lucrată

o

buză nedecorată

de la un castron (figura 22d).

Câteva fragmente hallstattiene au putut fi identificate şi în Complexul 27 din Secţiunea 8C (profilul de
vest), ele provenind de la pereţii unui vas de mărime mijlocie lucrat din pastă semifină, respectiv de la un
recipient de mărime mică, o toartă de ceaşcă, modelat din pastă fină.
Tot într-un complex dintr-o secvenţă temporală mai târzie - Complexul 5 din Secţiunea 4 - au putut fi
recuperate mai multe fragmente ceramice aparţinând unor vase lucrate din pastă semifină şi fină,
provenind de la recipiente de mărime mijlocie. Complexul 8 (de secol IV d.Chr.) din Secţiunea 7A a avut şi
ea drept conţinut câteva fragmente ceramice Basarabi (din pastă fină şi semifină).
Ceramică Basarabi a fost identificată şi anterior săpăturilor preventive propriu-zise, anume în cadrul
evaluării teoretice şi a diagnosticului intruziv. Fragmentele făceau parte din categoria olăriei grosieră şi fine.

Dintre acestea din urmă o notă aparte face fragmentul unei ceşti, cu corpul globular şi gât în formă de
pâlnie, prevăzută cu o toartă supraînălţată pornind din zona de maximă rotunjime a vasului şi din marginea
buzei şi având un profil rombic în secţiune (figura 24b). Sub buză se găseşte o bandă imprimată formată
dintr-o

reţea

de linii umplute cu

pastă albă.

Analogii pentru ceramica de la Răleşti am identificat nu departe de aşezarea noastră, anume la
Putineiu - Vişina, sit cercetat, aşa cum am mai arătat, în anul 2012. Astfel, olăria fină de aici a cuprins, de
asemenea, castroane cu corpul globular (cu buza evazată, unele având baza reliefată, fiind prevăzute cu
toarte verticale sau apucători pe buză), ceşti şi căni cu una sau două torţi. Decorul este realizat prin
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adâncire, alcătuind forme geometrice de reţele şi brâuri orizontale, verticale oblice de linii (duble, triple).
Pe unele recipiente au fost observate şi ornamente aplicate: proeminenţe conice sau tronconice. Vasele
sac, altele borcan cu gât cilindric mai înalt, recipientele înalte, aproape cilindrice, uneori cu buza îngroşată
la exterior, vasele globulare cu gât scurt şi cilindric, buza îngroşată la exterior, castroane cu buza îngroşată
la exterior

alcătuiesc

olăriei

repertoriul

Vişina.

semi-grosiere de la Putineiu -

O parte dintre recipiente au

fost prevăzute cu toarte, altele cu apucători în formă de şa sau posedând o perforaţie verticală pentru a
(Hăngegefăfl).

putea fi atârnate

Decorul acestei categorii de

ceramică

se compune dintr-un

şir

de alveole

sub buză, mici apucători false pe buză, brâuri orizontale alveolate, ,,trase" din pasta vasului. Şi la Putineiu Vişina

s-a descoperit un lot însemnat de ceramică modelată din pastă grosieră. Din păcate, acesta s-a

păstrat

în stare fragmentară, aspect care a grevat întrucâtva asupra reconstituirii formelor diferitelor

recipiente. Amintim existenţa vaselor-sac, cu corpul alungit gât aproape cilindric sau trompetiform, dar şi a
recipientelor înalte, aproape cilindrice, cu buza îngroşată la exterior. Castroanele sunt reprezentate de
piesele cu

pereţii rotunjiţi,

baza

dreaptă

uşor albiată şi

sau

buza (uneori

îngroşată

spre exterior)

trasă

spre

interior, precum şi de altele cu corpul globular teşit şi buza (uneori îngroşată spre exterior) înclinată spre în
afară.

Brâurile trase din pasta

buză,

pe gât sau în zona de

pereţilor

incidenţă

vaselor sau aplicate, unele alveolate, altele crestate, amplasate sub
şi

dintre gât

corp constituie principalul decor al recipientelor din acest

tip de pastă. În unele cazuri buza a fost crestată sau alveolată şi numai rareori sub buză s-a putut consemna
şit

un

circular de alveole.
Bune analogii se pot stabili

în

două

şi

olăria

cu
şi

din gropile menajere (nr. 1

din siturile Basarabi investigate pe

2), au fost descoperite vase întregi

şi

Argeş.

Astfel, la

Mogoş~şti,

fragmente de recipiente de

dimensiuni mici, anume ceşti (Schuster, Popa 2000: 78, fig. 41/1-2, 69/5), modelate din pastă de bună
calitate. Ceramica

fină

79, fig. 64/1-2). Din

a fost

pastă

reprezentată şi

de calitate

de câteva fragmente de castroane

inferioară

şi căni

(Schuster, Popa 2000:

au fost lucrate un vas-sac de dimensiuni mai mari, precum

şi

castroane descoperite în special în Groapa nr. 7 (Schuster, Popa 2000: 79, fig. 59/1-3, 64/3).
Din campaniile 2002-2012 de la
un recipient bitronconic
înclinaţi şi

partea

păstrat

superioară

Mironeşti

întreg, dar

aproape

- Malul

şi

cilindrică,

Roşu

amintim vasele din

pastă semi-grosieră şi fină,
pereţii

fragmente de la vase-sac, castroane cu
cu buza

trasă

puternic

spre interior mai puternic sau mai atenuat, cu

buza trasă spre exterior, altele mai înalte, cu buza înclinată spre interior, precum şi unele cu umărul reliefat,
vase globulare, cu gât cilindric, buza
exterior, precum

şi

de altele cu gât

adusă uşor

uşor răsfrânt

umăr

spre interior,

reliefat sau cu buza

spre exterior, uneori cu buza

gâtul înalt, vase borcan, altele de tipul „ghivecelor de flori",

căni uşor

dreaptă,

trasă uşor

vase de tip

globulare cu buza

trasă

spre

urnă,

cu

spre exterior

sau aproape cilindrică, cu toarte supra-înălţate, ceşti globulare, unele cu gâtul mai înalt, altele cu gâtul mai
scurt, ,,fructiere", ,,platouri" şi vase în miniatură (Hăngegefăfie) (Schuster, Popa 2008: 41-42; 2012: 27-28).
La

Mironeşti

- Conacul Mironescu au putut fi decelate în cadrul ceramicii trei categorii de

(Schuster, Popa 2012: 14).
cea

fină

de castroane,

Olăria grosieră şi semi-grosieră

este

reprezentată

de vase globulare

şi

pastă

vas-sac, iar

căni şi ceşti.

În schimb, la Mironeşti - Conacul lui Pa/ode au fost identificate numai două categorii de pastă: fină şi
semi-grosieră

(Schuster, Popa 2012: 20). Din aceasta din

castron, iar din ceramica

fină

urmă

au fost lucrate vase sac

un recipient bitronconic, vase-borcan

şi

şi

borcan, dar

şi

un

globulare, castroane, invazate sau

evazate, căni, recipiente cu picior, ceşti (Schuster, Popa 2008: 34, pi. XXX/4, XCIV/2; 2012, pi. 1/3-5, Vlll/1-2,
4-5, X/1-2 fig. 19/1-2, 20/1-2, 35/1).
În amonte de localitatea Mironeşti, la Novaci şi Popeşti au fost investigate alte situri ale complexului
Basarabi. La Novaci au fost identificate

două

categorii de

ceramică după pastă: grosieră şi fină

(Vulpe A. 1962:

362; Vulpe A., Veselovschi-Buşilă 1967: 104-105). Din prima au fost realizate în special vase-sac şi borcane
(Vulpe A. 1962: fig. 4; Vulpe A., Veselovschi-Buşilă 1967: 104, fig. 17/1, 3), iar din pastă fină recipiente
globulare cu gât înalt şi buza răsfrântă (Vulpe A. 1965: 108, fig. 5/5; Vulpe A., Veselovschi-Buşilă 1967: 104, fig.
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19/2), castroane/străchini, căni şi ceşti (Vulpe A. 1962: fig. 2/2, 4; 5; 6; 1965: fig. 1/1, 3, 7, 9; 4/1-2; 5/4; 6/6, 8;
1986: fig. 14/4; Vulpe A., Veselovschi-Buşilă 1967: 104, fig. 16/1-39; 17/2, 4-5; 18; 19/1-2, 5).
Tot de două categorii de ceramică (grosieră şi fină) se vorbeşte şi în cazul aşezării de la Popeşti Nucet (Vulpe A. 1965: 107). Din pastă de bună calitate au fost modelate castroane, căni şi ceşti (Vulpe A.

1965: 108, fig. 4/3, 6, 10; 6/1; 1986: fig. 14/5-8; Trohani 1997: pi. IX/1-5; 6/1-3; IX/2-7; pi. Xll/1-5), iar din
cea grosieră vase aproape cilindrice, altele pântecoase cu buza răsfrântă, borcane (Vulpe A. 1986: fig. 14/9;
Trohani 1997: pi. Vll/1, 4, 8-9).
Decorul recipientelor de la Mironeşti - Conacul Mironescu, Conacul lui Pa/ode şi Malul Roşu şi de la
şi Popeşti

Novaci

- Nucet

ornamente adâncite
Veselovschi-Buşilă

şi

este

asemănător

cu cel de la

Răleşti şi

Putineiu -

Vişina,

fiind

alcătuit

din

cele plastice (Vulpe A. 1962: 362-364; 1965, 111, 113-114, 117; Vulpe A.,

1967: 104-110; Trohani 1997: 199-200; Schuster, Popa 2008: 42-43; 2012, 14, 27-28).

Artefacte din lut ars şi piatră
La Răleşti au fost descoperite puţine artefacte, unele lucrate din lut ars, altele din piatră. Amintim din
Complexul 3 o
semifină şi

,,urnă"

fusaiolă globulară

având o culoare

păstrată

din lut,

maro-gălbuie.

doar pe

jumătate

(figura 25d),

modelată

Fusaiole tronconice, bitronconice, discoidale

şi

în

din

pastă

formă

de

au fost găsite la Mironeşti - Malul Roşu (Schuster, Popa 2008: 40, pi. LXIV/1 = fig. 73, pi. XCl/3; 2012,

28, fig. 24/3-5; Schuster, Popa 2013: 118-119, pi. 1/1-6, 7), iar altele, bitronconice la Mironeşti - Conacul lui
Pa/ode (Schuster, Popa 2012: 20, pi. IX/3-4). Şi la Popeşti - Nucet, de-a lungul diferitelor campanii

arheologice, au fost descoperite fusaiole. Astfel, de exemplu, în

Secţiunea

n (1988-1991) au fost

descoperite piese de acest gen plate, tronconice şi bitronconice (Trohani 1997: 199, pi. Vll/2-3, 5-7).
Din lut ars a fost realizat şi un „jeton/rondea" ovală (figura 25c), cu un diametru maxim de 5, 7 cm şi o
grosime
prost

maximă

de 2,3 cm

arsă. Prezintă

şi descoperită

pe o parte o ardere

în stratul

Secţiunii

secundară.

2. A fost

Nu ne putem

modelată

pronunţa

din

pastă semifină,

asupra

fiind

funcţionalităţii

însă

acestui

obiect.
O descoperire deosebit de interesantă s-a făcut în Complexul 3. Este vorba despre un obiect din lut
ars de formă triunghiulară (laturile lungi fiind de 3,6 cm, respectiv 3,2 cm; cea mică de 2,9 cm) (figura 25e).
Latura scurtă este uşor curbată, are o grosime de 0,9 cm, pe muchia ei găsindu-se o reţea de linii adâncite.
Capătul opus, anume zona în care se întâlnesc laturile lungi ale triunghiului (având un unghi de 46°), este
îngroşat (1,3 cm) şi teşit. Piesa a fost folosită ca „modelator" la imprimarea decorului de tip „linii în reţea"

identificat pe unele dintre recipientele, îndeobşte castroane, lucrate din pastă fină (figura 25f).
În Secţiunea 9C, Complexul 40, aparţinând secolului IV d.Chr., a fost găsită o lamă de silex (figura 25b),
care, foarte probabil, a aparţinut complexului Basarabi. Nu este exclus ca lama să fi fost refolosită. Acest tip de
piesă a fost proprie şi altor situri Basarabi din judeţul Giurgiu, cum ar fi cel de la Mireneşti - Malul Roşu, unde

de-a lungul diferitelor campanii, a fost recuperat un lot destul de numeros (Schuster, Popa 2008: 40, pi. LX/45, LXl/2-3, 5-6, LXlll/1-2, 5-11, LXV/1-3, fig. 75; 2012: 29, pi. XXXVlll/1-5, 7; Niţa 2010: 128; 2012: 28-29).
Amintim aici şi cele câteva aşchii şi nuclee, care, foarte probabil, au aparţinut comunităţii Basarabi şi care au
fost recuperate din Complexul 3. Câte o aşchie a fost găsită şi în Complexele 24, şi 56 şi o alta în stratul
arheologic al

Secţiunii

8C.

În acelaşi strat al Secţiunii 2, pe lângă ceramică, bulgări de chirpici şi „jetonul" din lut ars, a fost găsit
şi un „lustruitor" uşor curbat din piatră de râu (figura 25a). Partea concavă a artefactului, a fost cea activă,
folosită, foarte probabil, la lustruirea/şlefuirea ceramicii. Pe această suprafaţă se poate observa o jumătate

de cerc adâncit, care, bănuim că nu este rodul hazardului natural, ci al activităţii umane.
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Unele aprecieri cu privire la situl Basarabi

Ceramica Basarabi de la
descoperită

în alte

Răleşti

aşezări

din

olăriei

specifice ale acestei

ornamente, în seria

judeţ.

aşa

este,

cum s-a putut vedea, mai

Dar ea se înscrie, prin categoriile de
manifestări.

Oarecum

puţin spectaculoasă

pastă,

decât cea

forme ale recipientelor

surprinzătoare

şi

a fost cantitatea destul

de redusă de ceramică fină, fapt care poate eventual întări ipoteza că situl de la Răleşti, ca de altfel şi cel de
la Putineiu numărul

Vişina,

investigat în 2012, au avut un caracter sezonier. Pentru

această

concluzie

pledează şi

restrâns de complexe identificate.

Desigur, intervenţiile antropice, în special de lucrările agricole, şi-au pus şi ele amprenta asupra stării
de conservare a vestigiile preistorice de aici. Dar acestea nu
construcţii,
bulgări

fie ele

şi

de

Am

menţionat

deja

că

întru totul lipsa urmelor clare ale unor

în gropi, dar

şi

în stratul arheologic, au fost

găsiţi

de chirpici, majoritatea de dimensiuni reduse, care, unii, purtau urmele unor împletituri de nuiele,

specifice caselor de tip
oferă

suprafaţă.

explică

o imagine asupra

colibă.

Diametrul respectivului material lemnos era de mici dimensiuni, fapt care ne

precarităţii construcţiilor.

Acestea au fost ridicate pentru a fi folosite numai de-a

lungul unui răstimp scurt. Comunitatea Basarabi de aici, restrânsă numeric, s-a ocupat, credem noi, în
principal cu

creşterea

animalelor. De aici

şi

nevoia de a se deplasa în

căutarea

de areale noi, care

să

asigure

hrana animalelor.
Chiar şi o privire fugitivă atestă că, în actualul stadiu de cunoaştere al complexului cultural Basarabi în
judeţul

Giurgiu, zona cel mai intens

locuită

a fost cea în apropierea

Argeşului. Această

imagine se poate

datora intensităţii investigaţiilor din zonă, în special cu prilejul derulării construcţiei „Canalului Bucureşti
Dunăre" (până
condiţii

în anul 1989), dar

optime de trai. Cert este

confirmă încă

şi

faptului

însă că

că

valea raului oferea

comunităţilor

preistorice cu

adevărat

noul punct cu vestigii din Hallstatt-ul Mijlociu identificat la

Răleşti

o dată că spaţiul central al Munteniei a făcut parte din arealul de bază al complexului cultural

Basarabi.
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DESCOPERIRILE DE EPOCĂ LATENE
Despina

Măgureanu

Cercetările preventive din primăvara anului 2013 efectuate la Răleşti, jud. Giurgiu, au dus la

identificarea unui material ceramic de epocă Latene aflat în umpluturile a patru gropi (figura 26). Au fost
descoperite fragmente ceramice provenind în special de la vase lucrate cu mâna. În ceea ce priveşte
tehnica de realizare a vaselor ponderea înclină în favoarea categoriei ceramicii lucrate cu mâna. Deşi lotul
este redus pentru o abordare statistică relevantă, materialele descoperite sunt suficient de semnificative
pentru marcarea în

această zonă

a unor aşezări getice.

Catalogul fragmentelor ceramice semnificative este urmat de o analiză a celor mai importante
descoperiri, pe baza cărora se poate propune o încadrare cronologică relativă.
Catalogul ceramic (selectiv)
Complexul 15B (Sectiunea 8C) (figurile 8 şi 27)
Ceramică lucrată

A.

la

roată

1. fragment de fund (figura 28d), grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,9 cm, grosime

bază

0,5 cm,

provenind cel mai probabil de la o cană (?). Bază este uşor concavă. Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie
cu un obiect din cupru) în care se observă prezenţa redusă a incluziunilor vizibile cu bob mediu (mărime medie sub 0,5
mm) şi fragmente foarte fine de mică doar în suprafaţa lustruită. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în
spărtură

(miez

cenuşiu

la exterior, unde

negricios) a vasului fiind

prezintă

lustruire în plan orizontal

constantă

pe

toată

ruptura fragmentului.

Suprafaţa

un slip negricios. Fragmentul nu a fost decorat. Ca detalii de modelare se
şi

o

canelură datorită căreia

este

fină, lustruită

remarcă

urme de

apare impresia de „picior".

2. fragment de perete (figura 28c), grupa III de fragmentare, grosime perete de 0,4 cm deasupra diametrului
maxim, 0,9 sub diametrul maxim, provenind cel mai probabil de la o fructieră/ strachină (?). Vasul a fost realizat dintro pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă sporadic incluziuni vizibile cu bob mediu (mărime
medie sub 0,5 mm) şi fragmentelor de mică foarte fină. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură
(miez cenuşiu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Suprafaţa este aspră. Fragmentul nu a fost
decorat. Ca detalii de modelare se observă coastele de la modelarea pe roată şi un defect de fabricaţie. Prezintă urme
de ardere

secundară.

3. picior (perete) (figura 28e), grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,6 cm, provenind cel mai probabil de
la o cupă (?). Piciorul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă sporadică
incluziuni vizibile cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm), pietricele şi concreţiuni calcaroase, precum şi fragmente
de mică foarte fină. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu-cafeniu) a vasului fiind
constantă pe toată ruptura fragmentului. Suprafaţa este aspră. Fragmentul nu a fost decorat. Ca detaliu de modelare

se remarcă canelurile de la execuţia la roată, caneluri preluate şi la exterior, conferind peretelui un aspect vălurit.
Prezintă

urme de ardere

secundară.

4. fragment de perete (două părţi) (figura 28a), grupa IV de fragmentare, grosime perete de 0,6 cm în zona
gâtului, 0,8 cm zona peretelui,aparţinând cel mai probabil unei căni (?). Vasul a fost realizat dintr-o pastă foarte dură
(se zgârie cu lama) în care se observă sporadic incluziuni vizibile cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi prezenţa
fragmentelor de mica foarte fină. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu) a vasului
fiind constantă pe toată ruptura fragmentului, sugerând o ardere completă. Suprafaţa este fină, lustruită atât la
exterior, cât şi la interior. Fragmentul a fost decorat pe umăr, prin incizare, cu o bandă de linii vălurite încadrate de
câte o linie orizontală. De asemenea, pe diametrul maxim prezintă o uşoară şănţuire, lată de 0,4 cm. Detaliu de
modelare: coaste de la modelarea pe roată. Prezintă urme de ardere secundară.
5. fragment de buză (figura 28b), grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,6 cm, provenind cel mai
probabil de la o strachină (?). Buza este invazată şi rotunjită. Vasul a fost realizat dintr-o pastă foarte dură (se zgârie cu
lama) în care se observă prezenţa redusă a incluziunilor vizibile cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi
fragmente foarte fine de mică doar în suprafaţa lustruită. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură
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(miez cenuşiu negricios) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Suprafaţa este fină, lustruită la
exterior. Fragmentul a fost decorat cu o linie incizată, cu valuri inegale. Ca detalii de modelare sunt prezente urmele
de lustruire în plan orizontal şi de la modelarea pe roată.
B.

Ceramică lucrată

cu mâna

1. fragment de buză (figura 29e), grupa III de fragmentare, grosime perete de 1,4 cm, provenind cel mai

probabil de la o oală-borcan (?). Buza dreaptă, are marginea rotunjită. Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie
cu un obiect din cupru) în care se observă prezenţa redusă a nisipului cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi
puţine fragmente de mică. Arderea a fost oxidantă şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cafeniu) a vasului fiind
constantă

pe toată ruptura fragmentului. Culoarea miezului indică o ardere aproape completă a vasului. Suprafaţa

este aspră, uşor mai fină la exterior. Fragmentul a fost decorat cu un brâu alveolat plasat pe gât, la 3,5 cm faţă de
marginea buzei. Ca detalii de modelare se pot menţiona urmele de netezire a suprafeţei vasului şi o modelare destul
de îngrijită a buzei.
2. fragment de perete, grupa III de fragmentare, grosime perete de 1-1,2 cm, provenind cel mai probabil de la o
oală-borcan(?).

Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă puţin nisip

cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi puţine fragmente de mică. Arderea a fost oxidantă şi uniformă, culoarea
în spărtură (miez cafeniu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Culoarea miezului indică o ardere
aproape completă a vasului. Suprafaţa este aspră, uşor mai fină la exterior. Fragmentul a fost decorat cu un brâu
alveolat plasat spre gât. Detaliu de modelare:

uşoare

urme ale degetelor, la interior.

3. fragment de perete, grupa li de fragmentare, grosime perete de 1,1 cm provenind cel mai probabil de la o
oală-borcan

pastă dură

(?). Vasul a fost realizat dintr-o

(se zgârie cu un obiect din cupru) în care se

observă puţin

ni&ip

cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi puţine fragmente de mică. Arderea a fost oxidantă şi uniformă, culoarea
în spărtură (miez cărămiziu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Culoarea miezului indică o ardere
aproape completă a vasului. Suprafaţa este aspră, uşor mai fină la exterior. Fragmentul a fost decorat cu un brâu
alveolat. Detaliu de modelare:

uşoare

urme ale degetelor.

4. fragment de perete, grupa li de fragmentare, grosime perete de 1,4 cm provenind cel mai probabil de la o
oală-borcan

(?). Vasul a fost realizat dintr-o

pastă dură

(se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă puţin nisip

cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi fragmente de mică. Arderea a fost oxidantă şi uniformă, culoarea în
spărtură

(miez

cărămiziu)

aproape

completă

a vasului fiind

constantă

Suprafaţa

aspră.

a vasului.

este

pe

toată

ruptura fragmentului. Culoarea miezului

indică

o ardere

Fragmentul a fost decorat cu un brâu alveolat.

5. fragment de perete, grupa III de fragmentare, grosime perete de 0,9 cm provenind cel mai probabil de la o
oală-borcan

(?). Vasul a fost realizat dintr-o

pastă dură

(se zgârie cu un obiect din cupru) în care se

observă

nisip cu

bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi puţine fragmente de mică. Arderea a fost oxidantă şi uniformă, culoarea în
spărtură

(miez negru) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Culoarea miezului indică o ardere

incompletă a vasului. Suprafaţa este aspră, uşor mai fină la exterior. Fragmentul a fost decorat cu un brâu alveolat.

Detaliu de modelare: uşoare urme ale degetelor. Fragmentul prezintă urmele unei puternice arderi secundare.
6. fragment de fund (figura 28g), grupa III de fragmentare, grosime perete de 1 cm (perete), 1,3 cm (bază)
provenind cel mai probabil de la o oală-borcan (?). Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din
cupru) în care se observă nisip cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi puţine fragmente de mică. Sporadic se
observă şi degresant de dimensiuni mai mari. Arderea a fost oxidantă şi uniformă, culoarea în spărtură (miez
cărămiziu)

a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Culoarea miezului indică o ardere aproape

completă a vasului. Suprafaţa este aspră, uşor mai fină la exterior. Fragmentul nu a fost decorat. Detaliu de modelare:

urme ale degetelor la interior.
7. fragment de buză (figura 29h), grupa IV de fragmentare, grosime perete de 1 cm (zona buzei), 1,4 cm (zona
peretelui), provenind cel mai probabil de la o oală-borcan. Buza este teşită uşor spre interior. Vasul a fost realizat dintr-o
pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă nisip cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi foarte
puţine fragmentelor de mica, dar şi apariţia sporadică a unor incluziuni de mari dimensiuni (1-3 mm). Arderea a fost
oxidantă şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului.

Culoarea miezului indică o ardere incompletă a vasului. Suprafaţa este aspră, uşor mai fină la exterior. Fragmentul a fost
decorat cu un brâu alveolat plasat pe gât, la 2 cm faţă de marginea buzei. Ca detalii de modelare se observă urme
orizontale de netezire a suprafeţei vasului şi o modelare a buzei destul de neîngrijită, aceasta fiind uşor vălurită.
8. fragment de buză (figura 29g), grupa III de fragmentare, grosime perete de 1 cm, provenind cel mai probabil
de la o oală-borcan. Buza este tăiată. Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care
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se observă nisip cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi rare fragmente de mică. Arderea a fost oxidantă şi
uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Culoarea

miezului indică o ardere incompletă a vasului. Suprafaţa este aspră, uşor mai fină în zona buzei. Fragmentul a fost
decorat cu un brâu alveolat plasat pe gât, la 3 cm faţă de marginea buzei. Ca detalii de modelare s-au observat urme
orizontale de netezire a suprafeţei vasului precum şi aplicarea brâului alveolat într-o uşoară şănţuire.
9. fragment de buză (figura 29i), grupa IV de fragmentare, grosime perete de 1 cm (zona buzei), 1,3 cm (zona
peretelui), provenind cel mai probabil de la o oală-borcan. Buza este teşită spre interior şi are marginea uşor trasă
spre exterior. Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă nisip cu bob
mediu (mărime medie sub 0,5 mm). Arderea a fost oxidantă şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu) a vasului
fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Culoarea miezului indică o ardere incompletă a vasului. Suprafaţa este
aspră, uşor

mai fină la exterior. Fragmentul a fost decorat cu un brâu alveolat plasat pe gât, la 1,5 - 2 cm faţă de

marginea buzei. Ca detalii de modelare se pot enumera urmele orizontale de netezire a suprafeţei vasului, o linie
sinusoidală trasată

neglijent pe perete, precum

şi

modelarea

neîngrijită

a buzei, aceasta fiind

uşor vălurită.

10. fragment de buză (figura 29f), grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,8 cm (zona buzei), 1,2 cm (zona
peretelui), provenind cel mai probabil de la o oală-borcan. Buza este uşor rotunjită. Vasul a fost realizat dintr-o pastă
dură

(se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă nisipul cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi rare

fragmente de
pe

toată

mică.

Arderea a fost

oxidantă şi uniformă,

ruptura fragmentului. Culoarea miezului

indică

culoarea în

o ardere

spărtură

incompletă

(miez

cenuşiu)

a vasului.

a vasului fiind

Suprafaţa

r,:onstantă

este destul de

fină

la

exterior, cât şi la interior. Fragmentul a fost decorat cu un brâu alveolat plasat pe gât, la 2 cm faţă de marginea buzei.
Detalii de modelare: urme orizontale de netezire a
oblică, aplicată

suprafeţei

vasului; alveolele au fost realizate printr-o presare

de jos în sus.

11. fragment de

buză

(figura 29b), grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,7 cm, provenind cel mai

probabil de la o oală-borcan. Buza este rotunjită, uşor subţiată spre margine. Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură
(se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă puţin nisip cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi rare
fragmente de mică. Arderea a fost oxidantă şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu) a vasului fiind constantă
pe toată ruptura fragmentului. Culoarea miezului indică o ardere incompletă a vasului. Suprafaţa este aspră atât la
exterior, cât şi la interior. Fragmentul a fost decorat cu un brâu alveolat plasat pe gât, la 1,5 - 2 cm faţă de marginea
buzei. Detalii de modelare: uşoare urme orizontale de netezire a suprafeţei vasului; alveolele au fost realizate printr-o
presare oblică, aplicată de jos în sus.
12. fragment de buză (figura 29j), grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,7 cm, foarte probabil de la un
bol. Buza este teşită spre interior. Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se
observă puţin nisip cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi rare fragmente de mică. Arderea a fost oxidantă şi
uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Culoarea

miezului indică o ardere incompletă a vasului. Suprafaţa este aspră atât la exterior, cât şi la interior. Fragmentul nu a
fost decorat. Detaliu de modelare: uşoare urme orizontale de netezire a suprafeţei vasului.
13. fragment de fund (figura 28i), grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,9 cm (perete), 1,2 cm (bază)
provenind cel mai probabil de la o oală-borcan (?). Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din
cupru) în care se observă nisip cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi rare fragmente de mică. Sporadic apare şi
degresant cu dimensiuni mai mari. Arderea a fost oxidantă şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cărămiziu) a vasului
fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Culoarea miezului indică o ardere aproape completă a vasului.
Suprafaţa este aspră, uşor mai fină la exterior. Fragmentul nu a fost decorat. Ca detalii de modelare se observă urme

ale degetelor la interior şi faptul că vasul a fost uscat pe un pat de nisip care s-a imprimat pe baza acestuia.
14. fragment de fund (figura 28j), grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,8 cm (perete), 2 cm (bază)
provenind cel mai probabil de la o oală-borcan (?). Grosimea bazei face ca fragmentul să aibă un uşor picior. Vasul a fost
realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă nisip cu bob mediu (mărime medie sub 0,5
mm) şi rare fragmente de mică. Sporadic apare şi degresant cu dimensiuni mai mari. Arderea a fost oxidantă şi uniformă,
culoarea în spărtură (miez cărămiziu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Culoarea miezului indică o
ardere aproape completă a vasului. Suprafaţa este aspră, uşor mai fină la exterior. Fragmentul nu a fost decorat. Ca
detalii de modelare se remarcă urme ale degetelor la interior şi faptul că vasul a fost uscat pe un pat de nisip care s-a
imprimat pe baza acestuia. Îngroşarea bazei s-a realizat prin adăugarea unui strat de lut suplimentar la interior.
15. fragment de fund, grupa III de fragmentare, grosime perete de 1 cm (perete), 1,5 cm (bază) provenind cel
mai probabil de la o oală-borcan (?). Baza a fost modelată cu o uşoară talpă. Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se
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zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă nisip cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi rare fragmente de
mică.

şi

Sporadic apare

degresant cu dimensiuni mai mari. Arderea a fost

oxidantă şi uniformă,

culoarea în

spărtură

(miez cărămiziu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Culoarea miezului indică o ardere aproape
completă

a vasului. Suprafaţa este aspră, uşor mai fină la exterior. Fragmentul nu a fost decorat. Ca detalii de

modelare se observă urme ale degetelor la interior şi faptul că vasul a fost uscat pe un pat de vegetale care s-au
imprimat pe baza acestuia.
16. fragment de perete, grupa IV de fragmentare, grosime perete de 1 - 1,6 cm provenind cel mai probabil de la
o oală-borcan (?). Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă nisip cu
bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi rare fragmente de mică. Arderea a fost oxidantă şi uniformă, culoarea în
spărtură

(miez negru) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Culoarea miezului indică o ardere

incompletă
Uşoara

a vasului. Suprafaţa este aspră, uşor mai fină la exterior. Fragmentul a fost decorat cu un brâu alveolat.

evazare de la ruptura inferioară a fragmentului, prezentă pe toată lungimea păstrată, sugerează existenţa unui

al doilea brâu. Ca detalii de modelare se pot menţiona aplicarea brâului într-o uşoară şănţuire şi îngroşarea peretelui
pornind de sub brâu prin aplicarea unui alt strat de lut. Fragmentul prezintă uşoare urmele ale unei arderi secundare.
17. fragment de perete, grupa III de fragmentare, grosime perete de 1- 1,2 cm provenind cel mai probabil de la
o oală-borcan (?). Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă nisip cu
bob mediu
spărtură

(mărime

medie sub 0,5 mm)

(miez negru) a vasului fiind

incompletă

Suprafaţa

a vasului.

aflate la 5 cm unul

faţă

peretelui. Fragmentul

de

este

şi

rare fragmente de

constantă

aspră, uşor

celălalt.

prezintă uşoare

pe

mai

toată
fină

mică.

Arderea a fost

oxidantă şi uniformă,

indică

ruptura fragmentului. Culoarea miezului

la exterior. Fragmentul a fost decorat cu

două

Detaliu de modelare: ambele brâie au fost aplicate într-o

culoarea în
o ardere

brâie alveolate

uşoară şănţuire

a

urmele ale unei arderi secundare.

18. fragment de perete, grupa li de fragmentare, grosime perete de 1,2 cm provenind cel mai probabil de la o
oală-borcan

bob mediu
spărtură

(?). Vasul a fost realizat dintr-o
(mărime

medie sub 0,5 mm)

şi

pastă dură

(se zgârie cu un obiect din cupru) în care se

rare fragmente de

mică.

Arderea a fost

observă

oxidantă şi uniformă,

nisip cu

culoarea în

(miez negru) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Culoarea miezului indică o ardere

incompletă

a vasului. Suprafaţa este aspră, uşor mai fină la exterior. Fragmentul a fost decorat cu un brâu alveolat.

Detaliu de modelare: brâul a fost aplicat într-o uşoară şănţuire a peretelui.
19. fragment de buză (figura 29a), grupa V de fragmentare (5 părţi), grosime perete de 1,3 - 1,8 cm provenind
cel mai probabil de la o oală-borcan. Buza este teşită spre interior. Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu
un obiect din cupru) în care se observă nisip cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi rare fragmente de mică.
Arderea a fost oxidantă şi uniformă, culoarea în spărtură (miez negru) a vasului fiind constantă pe toată ruptura
fragmentului. Culoarea miezului indică o ardere incompletă a vasului. Suprafaţa este aspră, uşor mai fină la exterior.
Fragmentul a fost decorat cu două brâie alveolate, primul plasat la 2cm sub buză, al doilea fiind la 6 cm unul faţă de
primul. Detaliu de modelare: ambele brâie au fost aplicate într-o uşoară şănţuire a peretelui. Fragmentul prezintă
urme de ardere

secundară.

20. fragment de buză (figura 29c), grupa III de fragmentare, grosime perete de 1 cm provenind cel mai probabil de
la o oală-borcan (?). Buza are marginea uşor teşită spre interior. Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un
obiect din cupru) în care se observă nisip cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi rare fragmente de mică. Arderea a
fost oxidantă şi uniformă, culoarea în spărtură (miez negru) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului.
Culoarea miezului indică o ardere incompletă a vasului. Suprafaţa este aspră, uşor mai fină la exterior. Fragmentul a fost
decorat cu un brâu alveolat plasat la 3 cm sub buză. Fragmentul prezintă urme ale unei arderi secundare.
21. fragment de perete (figura 29d), grupa III de fragmentare, grosime perete de 0,8 - 1,2 cm provenind cel mai
probabil de la o oală-borcan (?). Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se
observă nisip cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi rare fragmente de mică. Arderea a fost oxidantă şi
uniformă, culoarea în spărtură (miez negru) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Culoarea miezului

indică o ardere incompletă a vasului. Suprafaţa este aspră, uşor mai fină deasupra brâului alveolat. Fragmentul a fost

decorat cu un brâu alveolat din care iese o

apucătoare

cu

alveolă.

22. fragment de buză (figura 28f), grupa III de fragmentare, grosime perete de 1-1,2 cm provenind cel mai
probabil de la o oală-borcan (?). Buza are marginea rotunjită şi uşor subţiată. Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură
(se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă nisip cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi rare fragmente
de mică. Arderea a fost oxidantă şi uniformă, culoarea în spărtură (miez negru) a vasului fiind constantă pe toată
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ruptura fragmentului. Culoarea miezului indică o ardere incompletă a vasului. Suprafaţa este aspră, uşor mai fină
deasupra brâului. Fragmentul a fost decorat cu un brâu alveolat plasat la 1,8 - 2,2 cm sub buză.
Complexul 23 (Secţiunea 8C) (figura 8}
A.

Ceramică lucrată

la

roată

1. fragment de buză (figura 30a), grupa III de fragmentare, grosime perete de O, 7 cm, provenind cel mai
probabil de un castron. Buza rotunjită este trasă aproape orizontal din corpul vasului. În pasta foarte dură (se zgârie cu
lama) nu se observă material degresant. Doar foarte rar apar pietricele de circa 1 mm. Arderea a fost reducătoare şi
uniformă, culoarea miezului peretelui este cenuşie şi constantă în spărtura fragmentului. Suprafaţa este fină,
acoperită la exterior cu un slip brun, lustruit, prezent şi pe suprafaţa interioară. Fragmentul nu a fost decorat. Ca

detaliu de modelare la interior s-au păstrat coaste rezultate de la modelarea pe roată, iar la exterior urme de lustruire
a vasului efectuate în plan orizontal.
2. fragment de buză (figura 30b), grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,5-0,6 cm, provenind cel mai
probabil de la un bol. Buza evazată cu marginea subţiată, are un gât frumos arcuit şi o şănţuire către interiorul buzei.
Vasul a fost realizat dintr-o pastă foarte dură (se zgârie cu lama) în care extrem de rar apar pietricele de 1 mm sau
concreţiuni
constantă
cenuşiu,

calcaroase. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu) a vasului fiind

pe toată ruptura fragmentului, indică o ardere completă. Suprafaţa este fină, acoperită la exterior cu un slip

lustruit; la interior este uşor rugoasă. Fragmentul nu a fost decorat. Ca detaliu de modelare se remarcă prezenţa

unor striuri rezultate de la modelarea pe

roată,

iar la exterior urme de lustruire a vasului efectuate în plan orizontal.

Complexul 37 (Secţiunea 9C) (figura 10a)
A.

Ceramică lucrată

la

roată

1. fragment de perete (figura 30e}, grupa V de fragmentare, grosime perete de O, 7 cm, provenind cel mai
probabil de la o cană (?). Vasul a fost realizat dintr-o pastă foarte dură (se zgârie cu lama) în care nu se observă alte
incluziuni cu

excepţia

unor rare fragmente de

mică.

Arderea a fost

oxidantă şi uniformă,

culoarea în

spărtură

(miez

cafeniu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Suprafaţa este fină atât la exterior, unde prezintă un
slip negru lustruit, cât şi la interior. Fragmentul nu prezintă urme ale unui decor. Ca detaliu de modelare se păstrează
la interior coastele de la modelarea pe roată şi se observă că lustruirea a fost realizată în mai multe planuri, urmele
dispuse oblic intersectându-se într-o
B.

Ceramică lucrată

reţea.

cu mâna

1. fragment de fund (figura 30f), grupa III de fragmentare, grosime perete de 1 cm, grosime fund de 1,8 cm,
provenind cel mai probabil de la o oală. Baza este dreaptă, cu o uşoară talpă rezultată din modelare. Vasul a fost
realizat dintr-o

pastă dură

(se zgârie cu un obiect de cupru) în care se

observă

sporadic incluziuni de mari dimensiuni

(3-4 mm) şi rare fragmente de mică. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură (miez negru) a
vasului fiind

constantă

Fragmentul nu

prezintă

pe

toată

ruptura fragmentului.

Suprafaţa

este

urme ale unui decor. Ca detalii de modelare se

aspră

observă

atât la exterior, cât

urme de degete

şi

şi

la interior.

anumite defecte de

modelare. Vasul a fost pus la uscat pe un strat de materii vegetale, pe fund observându-se impresiuni de

seminţe.

2. fragment de perete (figura 30c), grupa III de fragmentare, grosime perete de 1 cm, provenind cel mai probabil
de la o oală (probabil aceeaşi cu fragmentul precedent). Prezintă o apucătoare masivă. Vasul a fost realizat dintr-o pastă
dură

(se zgârie cu un obiect de cupru) în care se observă sporadic concreţiuni calcaroase de 1 mm şi rare fragmente de

mică. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură (miez negru) a vasului fiind constantă pe toată ruptura

fragmentului.

Suprafaţa

este

aspră

atât la exterior, cât

şi

la interior. Fragmentul nu

prezintă

urme ale unui decor. Ca

detalii de modelare se remarcă urme de degete şi anumite defecte de modelare, mai ales la interior. Se observă că după
aplicarea apucătorii într-o alveolare, suprafaţa a fost finisată până a făcut corp comun cu peretele vasului.
3. fragment de fund (figura 30d}, grupa li de fragmentare, grosime fund de 1,5 cm, provenind cel mai probabil
de la o oală. Baza este dreaptă. Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect de cupru) în care se
observă prezenţa destul de ridicată a nisipului cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi a pietricelelor de 1-3 mm

şi frecvenţa foarte redusă a fragmentelor de mica. Arderea a fost oxidantă şi uniformă, culoarea în spărtură (miez

negru) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Suprafaţa este aspră atât la exterior, cât şi la interior.
Fragmentul nu prezintă urme ale unui decor. Ca detalii de modelare observă urme de degete şi o finisare îngrijită la
interior. Vasul a fost pus la uscat pe un strat de nisip cu bob mare care s-a imprimat pe baza acestuia.
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Complexul 38 (Sectiunea 9C) (figura 10a)
Ceramică lucrată

A.

la

roată

1. fragment de fund inelar (figura 30g), grupa III de fragmentare, grosime perete de 0,3-0,5 tm, provenind cel
mai probabil de la o cană. Vasul a fost realizat dintr-o pastă foarte dură (se zgârie cu lama) în care se remarcă lipsa
incluziunilor. Arderea a fost oxidantă şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cărămiziu) a vasului fiind constantă pe
toată ruptura fragmentului. Suprafaţa este fină, acoperită la exterior cu un slip negru, lustruit. Câteva urme observate

către baza vasului indică un posibil decor lustruit. În apropierea fundului inelar apar două linii incizate datorate tehnicii

de realizare a vasului. Ca detalii de modelare se remarcă prezenţa la interior a coastelor de la modelarea pe roată, un
mic „umbo" la interiorul bazei şi unele imperfecţiuni ale modelării inelului.
2. fragment de buză (figura 30h), grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,5 cm, provenind cel mai probabil
de un castron. Buza evazată cu marginea rotunjită este despărţită printr-un un mic prag de restul corpului. Vasul a fost
realizat dintr-o pastă foarte dură (se zgârie cu lama) în care apar foarte rar pietricele de 1 mm sau concreţiuni calcaroase
de 2-3 mm. Arderea a fost oxidantă şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cărămiziu) a vasului fiind constantă pe toată
ruptura fragmentului. Suprafaţa este fină, acoperită la exterior cu un slip negru, lustruit, care acoperă şi marginea vasului
până

spre interiorul buzei. Fragmentul nu a fost decorat. Ca detalii de modelare la interior se observă striuri rezultate de

la modelarea pe

roată,

buză

3. fragment de
de la un pithos. Buza
şi

iar la exterior urme de lustruire a vasului efectuate în plan orizontal.
(figura 30i), grupa IV de fragmentare, grosime perete de 1 cm, provenind cel mai probabil

lată, invazată şi

apoi

trasă

prezintă

spre exterior,

una pe mijlocul marginii. Vasul a fost realizat dintr-o

pastă

o

foarte

uşoară şănţuire
dură

în partea

superioară,

precum
observă

(se zgârie cu lama) în care se

numeroase fragmente de mică şi puţin nisip cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm). Arderea a fost oxidantă şi
uniformă,

culoarea în spărtură (miez cărămiziu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Suprafaţa e.ste

destul de fină, fără slip. În ceea ce priveşte decorul, peretele vasului prezintă sub buză trei caneluri uşoare, dar şi două
linii incizate plasate mai jos. De asemenea, pe fragment se întretaie
orizontal. Ca detaliu de modelare se
prezintă

urme de ardere

remarcă prezenţa

linii incizate superficial, dispuse vertical sau

la interior a coastelor de la modelarea pe

roată.

Fragmentul

secundară.

4. fragment de perete, grupa I de fragmentare, grosime perete de 0,4-0,5 cm, provenind cel mai probabil de la
o cană (?). Vasul a fost realizat dintr-o pastă foarte dură (se zgârie cu lama) în care se observă ca degresanţi: nisip cu
bob fin

(mărime

mică,

medie sub 0,3 mm),

reducătoare şi uniformă,
Suprafaţa lustruită

şi concreţiuni

apar sporadic

calcaroase de cca. 1 mm. Arderea a fost

culoarea în spărtură (miez nericios) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului.

la exterior este

fină,

iar la interior

aspră.

Fragmentul nu

prezintă

urme ale unui decor. Ca detalii de

modelare la interior se remarcă prezenţa coastelor de la modelarea pe roată, iar la exterior se observă că lustruirea a
fost

realizată

în plan orizontal.

5. fragment de perete, grupa I de fragmentare, grosime perete de 0,5 cm, provenind cel mai probabil de la o
oală

(?). Vasul a fost realizat dintr-o

(mărime

mediu
fost

pastă

foarte dură (se zgârie cu lama) în care se observă mult nisip cu bob fin

medie sub 0,3 mm), frecvenţa destul de mare a fragmentelor de mică şi apariţia sporadică a nisipului cu bob

(mărime

uniformă,

medie sub 0,5 mm). Arderea a fost
culoarea în

spărtură

cenuşiu

(miez

reducătoare,

la interior vasul având culoarea

deschis) a vasului fiind

constantă

pe

toată

neagră.

Arderea a

ruptura fragmentului.

Suprafaţa este aspră la interior. În ceea ce priveşte exteriorul fragmentului, acesta pare aspru, dar prezintă mai
degrabă

caracteristicile unei supraexpuneri la temperaturi ridicate. Fragmentul nu

Detaliu de modelare: la interior se

observă

coastele de la modelarea pe

prezintă

urme ale unui decor.

roată.

6. fragment de perete, grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,7 cm, provenind cel mai probabil de la o
oală

(?). Vasul a fost realizat dintr-o

(mărime

pastă

uniformă,

culoarea în

spărtură

atât la exterior, cât

prezenţa

dură

(se zgârie cu lama) în care se

observă

mult nisip cu bob fin

medie sub 0,3 mm), frecvenţa destul de mare a fragmentelor de mică şi prezenţa sporadică a concreţiunilor

calcaroase de cca. 1mm. Arderea a fost
aspră

foarte

şi

(miez

reducătoare,

cenuşiu)

culoarea la interior

a vasului fiind

la interior. Fragmentul nu

constantă

prezintă

pe

şi

exterior fiind

toată

negricioasă.

ruptura fragmentului.

Arderea a fost
Suprafaţa

urme ale unui decor. Ca detalii de modelare se

este

remarcă

la interior a coastelor de la modelarea pe roată şi unele defecte de modelare.

Complexul 438 (Sectiunea 9C) (figura 10a)
A.

Ceramică lucrată

1. fragment de

la

buză

roată

(figura 31a), grupa li de fragmentare, grosime perete de 1 cm (zona buzei)

şi

0,8 cm

(perete), provenind cel mai probabil de la o strachină (?). Buza este invazată, uşor rotunjită şi prezintă un mic prag la
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interior. Vasul a fost realizat dintr-o pastă foarte dură (se zgârie cu lama) în care se observă prezenţa redusă a
incluziunilor vizibile cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi foarte fine fragmente de mică doar în suprafaţa
lustruită. Arderea reducătoare este uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu negricios) a vasului fiind constantă pe
toată ruptura fragmentului. Suprafaţa acoperită cu un slip negricios este fină şi lustruită. Fragmentul a fost decorat cu
două linii incizate orizontal, imediat sub buză. Detaliu de modelare: urmele de lustruire în plan orizontal.

2. fragment de buză (două părţi) (figura 31d), grupa III de fragmentare, grosime perete de 0,8/0,7 cm,
provenind cel mai probabil de la o strachină (?). Buza este invazată, teşită spre interior. Vasul a fost realizat dintr-o
pastă foarte dură (se zgârie cu lama) în care se observă prezenţa sporadică a incluziunilor vizibile cu bob mediu
(mărime medie sub 0,5 mm). Arderea a fost oxidantă şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu cărămiziu) a

vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Este unul dintre rarele vase care au fost arse complet. Suprafaţa
este fină. Fragmentul a fost decorat cu două linii incizate destul neglijent. Ca detalii de modelare se remarcă o uşoară
şănţuire rezultată

în urma

modelării

buzei

şi uşoare

striuri de la modelarea pe

roată.

3. fragment de buză (figura 31c), grupa III de fragmentare, grosime perete de 0,6 cm, provenind cel mai
probabil de la o strachină (?). Buza, invazată şi rotunjită. Vasul a fost realizat dintr-o pastă foarte dură (se zgârie cu
lama) în care se observă prezenţa redusă a incluziunilor vizibile cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm), precum şi
foarte fine fragmente de mică doar în suprafaţa lustruită. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură
(miez cenuşiu negricios) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Suprafaţa este fină, lustruită la
exterior, unde prezintă un slip negricios. Fragmentul nu a fost decorat. Ca detalii de modelare sunt urmele de lustruire
în plan orizontal, iar la interior se

păstrează

o

coastă

de la modelarea pe

roată.

4. fragment de perete (figura 31f), grupa III de fragmentare, grosime perete de 0,8 cm, provenind cel mai probabil
de la o

strachină

(/ekanos?).

Vasul a fost realizat dintr-o

Toartă

este

oblică, apropiată

pastă

foarte

dură

de corpul vasului,

plasată

(se zgârie cu lama) în care se

imediat deasupra diametrului maxim.

observă prezenţa sporadică

a incluziunilor

vizibile cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm). Arderea a fost oxidantă şi uniformă, culoarea în spărtură (miez
cenuşiu cărămiziu)

a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Este unul dintre rarele vase care au fost arse

complet. Suprafaţa este fină. Fragmentul nu a fost decorat. Ca detalii de modelare trebuie menţionat că toarta nu a fost
aplicată,

ci

trasă

din peretele vasului. Se

păstrează şi uşoare

striuri de la modelarea pe

roată.

5. fragment de buză (figura 31b), grupa I de fragmentare, grosime perete de 0,45 cm, provenind cel mai
probabil de la un bol (?). Buza este evazată, rotunjită şi cu margine subţiată. Vasul a fost realizat dintr-o pastă foarte
dură

(se zgârie cu iama) în care se observă prezenţa redusă a incluziunilor vizibile cu bob fin (mărime medie sub 0,3

mm) şi foarte fine fragmente de mică doar în suprafaţa lustruită. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în
spărtură (miez cenuşiu negricios) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Suprafaţa este fină, lustruită.

Atât la interior, cât şi la exterior se observă un slip negricios. Fragmentul nu a fost decorat. Ca detaliu de modelare se
remarcă

B.

urme de lustruire în plan orizontal.
Ceramică lucrată

cu mâna

1. toartă (figura 31e), grupa IV de fragmentare, grosime perete de 1 cm în secţiune, aparţinând cel mai probabil
unei căni (?). Toarta prezintă o şănţuire lată pe mijloc. A fost realizată dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din
cupru) în care se observă prezenţa sporadică a incluziunilor vizibile cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm), în
special concreţiuni calcaroase şi fragmente de mică foarte fină. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în
spărtură (miez cenuşiu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Suprafaţa este fină, acoperită cu un

slip negru, lustruit. Fragmentul nu a fost decorat. Ca detaliu de modelare se remarcă o anumită neglijenţă în execuţie.
Prezintă

urme de ardere

secundară.

2. fragment de perete (figura 31g), grupa li de fragmentare, grosime perete de 1,2 cm (deasupra brâului), 1,5
cm (sub brâu) provenind cel mai probabil de la o oală-borcan (?). Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu
un obiect din cupru) în care se observă puţin nisip cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) şi rare fragmente de
mică. Arderea a fost oxidantă şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cărămiziu) a vasului fiind constantă pe toată

ruptura fragmentului. Culoarea miezului indică o ardere aproape completă a vasului. Suprafaţa este aspră, uşor mai
fină la exterior. Fragmentul a fost decorat cu un brâu alveolat din care iese o apucătoare cu alveolă. Ca detaliu de

modelare s-au observat

uşoare

urme de degete.
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Datarea complexelor
Discuţia referitoare la datarea descoperirilor de epocă Latene de la Răleşti porneşte de la unul dintre

cele mai mici loturi ceramice, cel al complexului 38. Inventarul complexului este, totuşi, unul dintre cele mai
relevante pentru stabilirea unei

datări.

Amintim în primul rând fragmentul care poate fi atribuit unui kantharos (figura 30h). Deşi redus ca
dimensiuni, îşi găseşte bune analogii pentru partea superioară în categoria formelor prototip greceşti
aparţinând ceramicii attice cu firnis negru cu buză simplă (vezi formele de la Alexandrescu 1978: 89, Figure 14,

cat. 578-579). La Histria, astfel de vase s-ar data spre mijlocul secolului III a. Chr. (Alexandrescu 1978: 89).
Alte forme asemănătoare putem identifica în catalogul vaselor greceşti din colecţiile MNIR, unde sunt
datate mai ales în sec. IV a. Chr. (Coja, Gheorghiţă 1983: 50-51, Planşa 28-29). O datare între 400-250
pentru prezenţa vaselor de tip kantharos în mediul getic este acceptată de către D. Măndescu în lucrarea sa
despre cronologia
Totuşi,

spaţiului
joasă

cupa

dintre

Carpaţi,

Nistru

a exemplarului nostru,

şi

(Măndescu

Balcani

sugerează

degrabă

mai

Chr., în secolul III-iea a. Chr. generalizându-se exemplarele cu cupa
această observaţie, bazată

178). Desigur,
absolutizată.

(Crişan

piesă

o datare

către

(Buzoianu,
Albeşti,

jud.

secolul al IV-iea a.

Bărbulescu

2008: 177-

Constanţa,

nu trebuie

care are cupa

joasă,

este datat în

1969: 89).

Fragmentul de vas de provizii (figura 30i)
Prundu, punctul La

înaltă

mai ales pe lotul ceramic de la

De exemplu, vasul din necropola de la Cepari, o

secolele IV-III a. Chr.

2010: 188-191).

Stână. Cercetările

care s-au recoltat fragmente de la cel

îşi află

o

bună

analogie într-un exemplar descoperit la

preventive din acest sit au pus în
puţin

evidenţă

ceramică

o aglomerare

din

modelată

patru vase de provizii. Dintre acestea, unul are buza

identic cu fragmentul descoperit la Răleşti (Sîrbu 1996a: 296, Fig. 119/11). Datarea acceptată a complexului
amintit se
Pleaşov,

plasează

Asemănător

în secolele 111-11 a. Chr. (Sîrbu 1996a: 77).

s-ar data

şi

exemplare de la

descoperite în gropile G 3 şi G 4 (Preda 1986: 98, Fig.23/3-4).

Un ultim fragment ceramic utilizat pentru datarea Complexului 38, este un fund, probabil de la o
cană

(figura 30g). Lucrat la

verticale lustruite,
lustruit care

păstrate

coboară până

roată,

acoperit cu

angobă neagră lustruită,

pare

în câteva mici zone aflate deasupra inelului bazei.
la inelul bazei, apar

şi

în

aşezarea

să

fi fost decorat cu linii

Căni asemănătoare,

de la Prundu, punctul La

Stână,

cu decor

în gropile

Gr.12, respectiv Gr. 15 (Sârbu 1996a: Fig. 113/5-6; Fig. 114/2). Datarea propusă pentru respectivele
complexe este secolul al II-iea a.Chr. (Sârbu 1996a: 76-77).

Totuşi,

spre deosebire de

cănile

de la Prundu,

punctul „La Stână", care sunt arse reducător, fragmentul nostru a fost ars oxidant, pasta fiind
asemănătoare

lucrată

peretelui de kantharos amintit mai sus. Ori,

aşa

cum observa Emil Moscalu, ceramica

getică

la roată nu era arsă oxidant, pasta roşie fiind un indiciu pentru identificarea unui import (Moscalu

1983: 210). Drept urmare, în ciuda unui defect de fabricare sesizabil pe inelul bazei, credem
despre un import.

Cănile

din

pastă roşie

cu firnis negru se

datează

la

Albeşti,

jud.

că

Constanţa,

putem vorbi

în secolele IV-

III a. Chr., asemănător vasului de tip kantharos (Buzoianu, Bărbulescu 2008: 182-184). Şi la Bucu, jud.
Ialomiţa apare o cană cu linii lustruite, ţinând de acelaşi orizont al secolelor IV-III a. Chr. (Renţa 2003-2004).

Mai menţionăm încă un fragment, provenit probabil, de la o cană, din ceramică arsă oxidant, cu pastă fină,
omogenă, acoperită

cu angobă neagră, în situl de la Greaca - Valea Fântânilor, unde este datat în secolele

IV-III a.Chr. (Sîrbu 1996b: 63).
Pe baza analizei materialului descoperit în Complexul 38 / Secţiunea 9C de la Răleşti, putem propune
o datare în secolele IV-III a. Chr. pentru acest complex.
În ceea ce priveşte datarea Complexului 23, profil S, complex care a avut, de asemenea, puţin
inventar ceramic, menţionăm că fragmentul de buză provenind de la un castron (figura 30a) are o analogie
formală în piesa descoperită în apropiere la Schitu - Gaura Despei (Sîrbu et a/ii 1997: 245; Fig. 9/1) unde

este datată în secolele 11-1 a. Chr., fiind însă, un exemplar ars reducător. Tot aici mai apare o piesă cu profil
aproape identic, publicată mai recent şi datată la fel (Schuster, Popa 2009: 31; PI. XLll/2).
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Fragmentul de bol (figura 30b) are analogii într-un complex de la Căscioarele - Şuviţa Hotarului, datat
în secolul 11 a.Chr. (Sîrbu, Damian 1996a: 25; Fig. 38/4). Piese asemănătoare, boluri nedecorate apar şi la
Pietroasele - Gruiu Dării în contexte ceva mai târzii, datate în sec. I a.Chr. - I p. Chr. (Dupoi, Sîrbu 2001: 25;
Fig. 87).
Pe baza celor două fragmente de vase menţionate putem data Complexul 23, profil S, cel mai
probabil, în secolele 11-1 a.Chr.
Din lotul ceramic mai numeros recoltat din această groapa - Complex 438, se remarcă un castron de
tip lekane (figura 31f), ars oxidant, cu toartă oblică, asemănător fragmentului descoperit în situl de la
Pietroasa

Mică

- Gruiu

Dării,

într-un complex databil în secolele IV-III a.Chr. (Matei, Sîrbu 2005: 51).

Castroanele cu buza invazată, pentru care nu se exclude posibilitatea apartenenţei la grupul vaselor
lekane din tipul „sans marii" (Alexandrescu 1977: 124-125), sunt reprezentate de trei piese, dintre care una
este arsă oxidant şi două reducător. Din zonă, descoperiri de acest tip provin de la Schitu - Gaura Despei
(Sîrbu et a/ii 1997: 245; Fig. 8/6). Într-o zonă apropiată, acelaşi tip de vase, arse atât oxidant, cât şi
reducător,

au fost descoperite

şi

Damian 1996b: 47-48). Vasele în

în situl de la Coinea li, unde sunt datate tot în secolele IV-III a. Chr. (Sîrbu,
discuţie

sunt decorate fie cu

două

linii incizate sub

buză

(Sîrbu, Damian

1996b: Fig. 76/10; 78/5), fie cu linie şi val (Sîrbu, Damian 1996b: Fig. 78/7). Datate la fel sunt şi fragmentele
de la Valea

Coşarului,

care

prezintă acelaşi

fel, la Greaca - Valea Fântânilor au

decor din linii incizate orizontale (Sîrbu, Damian 1996c: 54). La

apărut

castroane arse atât

reducător,

cât

şi

oxidant (Sîrbu, Damian

1996d: 63), reprezentând bune analogii atât pentru decorul vălurit (Sîrbu, Damian 1996d: Fig. 103/7), cât şi
pentru cel orizontal (Sîrbu, Damian 1996d: Fig. 104/8, 10). De asemenea, exemplarul din zona Alexandriei Balta Călin este datat în secolul al III-iea a. Chr. (Mirea, Pătraşcu 2006: 31; Fig. 44/7).
La fel ca în cazul Complexului 438, la Gruiu Dării respectivele castroane au fost descoperite împreună
cu vase-borcan decorate cu brâie alveolate (Sîrbu, Matei, Dupoi 2005: 85).
Cana lucrată la roată din Complexul 15B are o analogie ca formă şi decor într-o aşezare destul de
apropiată, la Schitu - La Conac, unde a fost datată în secolele IV-III a. Chr. (Schuster et a/ii 2009: 25; PI. XLI).

Ceramica lucrată cu mâna, descoperită mai ales în Complexul 15B, aparţine, cu excepţia unui bol, în
întregime tipului de vas-borcan cu pereţii drepţi sau uşor arcuiţi, cu buza rotunjită sau tăiată spre interior.
Astfel de ceramică, de certă tradiţie hallstattiană, a fost descoperită şi în situl Coinea I, unde este datată în
secolele IV-III a. Chr. şi pe baza unei fibule de tip tracic (Sîrbu, Damian 1996a: 43), ca să menţionăm doar
descoperirile cele mai apropiate. Aceeaşi datare este propusă şi pentru descoperirile de la Coinea li (Sîrbu,
Damian 1996b: 47) sau Prundu - La stână (Sîrbu 1996a: 71).
Din cele expuse mai sus, putem propune o datare a complexului 15B în secolele IV-III a. Chr., datare
pe care o atribuim

şi

Complexului 37.

Ca o concluzie, pe baza descoperirilor ceramice, credem că se pot discerne două orizonturi cronologice:
unul, mai vechi, databil în secolele IV-III a. Chr. căruia îi aparţin patru complexe (15B, 37, 38 şi 43B), cel de al
doilea orizont aparţinând secolelor 11-1 a. Chr., căruia i se poate atribui un singur complex (23).
Puţinătatea complexelor descoperite ne sugerează piasarea cercetărilor de teren în marginea unei
aşezări. De asemenea, numărul redus de fragmente ceramice aflate în umplutura gropilor indică pentru

fiecare dintre aşezările aparţinând celor două orizonturi cronologice o locuire puţin intensă, probabil de
scurtă durată. Totuşi, prezenţa importului ceramic aparţinând lumii greceşti punctează imaginea unei
aşezări mai puţin paupere decât lasă să se întrevadă restul materialului ceramic.

Descoperirile de la Răleşti, vin să completeze informaţiile existente referitoare la epoca Latene din
judeţul Giurgiu. După cum se poate observa, până acum, locuirea getică din perioada preclasică era
identificată mai ales în partea de nord şi est a judeţului, situl de la Răleşti reprezentând o descoperire
singulară în partea sud-vestică (figura 32).
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COMPLEXE DIN EPOCA ROMANĂ TÂRZIE
Andrei

Măgureanu

Andrei

Opaiţ

În primăvara anului 2013, pe teritoriul satului Răleşti, comuna Gogoşari, au fost efectuate cercetări
arheologice preventive pe amplasamentul unui viitor parc fotovoltaic.
Aceste cercetări s-au derulat pe locul, unde, acum 60 de ani, era identificat situl în urma unei cercetări
de suprafaţă. Se remarcau atunci numeroasele fragmente ceramice cenuşii zgrunţuroase, care anunţau un sit,
considerat atunci bogat, databil în epoca post-romană (vezi R. Kogălniceanu în prezentul volum).
Cercetările

de anul acesta au pus în evidenţă unele complexe care pot fi legate de semnalarea din

anii '50 (figura 33). Aceste complexe fac obiectul rândurilor de faţă.
Catalogul ceramic (selectiv)
Precizări referitoare la criteriile de apreciere a diferitelor caracteristici ale fragmentelor ceramice 9.

a. grupele de fragmentare s-au stabilit arbitrar având drept criteriu dimensiunile fragmentelor
ceramice: grupa I - 0-3 cm; grupa li - 3-5 cm; grupa III - 5-10 cm; grupa IV - 10-15 cm; grupa V mai mare
de 15 cm;
b. duritatea pastei s-a apreciat pe baza formulei propuse de Frederick Mohs, astfel: moale - se zgârie
cu unghia; dur - se zgârie cu un obiect din cupru; foarte dur - se zgârie cu o

c. culoarea

şi

suprafaţa

d.

Complexul 1

vasului a fost
(Secţiunea

1. fragment de
probabil de la o

oală.

de

cuţit;

intensitatea arderii au fost apreciate doar pe baza examinării vizuale;

ceramică lucrată

A.

lamă

la

bază

1

şi

apreciată

pe o

scară

Caseta 3) (figurile 3a

şi

cu trei paliere:

fină, aspră, zgrunţuroasă;

34)

roată

(figura 36b), grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,5 cm, provenind cel mai

Baza are o

talpă

ce

prezintă

o

şănţuire

pe margine. Vasul a fost realizat dintr-o

pastă

foarte

dură

(se zgârie cu o lamă) în care se observă prezenţa nisipului cu bob mediu, a numeroase concreţiuni calcaroase (1-2 mm)
şi

o frecvenţă ridicată a fragmentelor de mica. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură (miez

cenuşiu)

a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului, arderea fiind completă. Suprafaţa este zgrunţuroasă

atât la exterior, cât

şi

la interior, în ciuda unui slip

cenuşiu.

Fragmentul nu

prezintă

urme de decorare cu

excepţia

unei

linii incizate care separă peretele vasului de talpa bazei. Ca detaliu de modelare se remarcă la interior coaste de la
modelarea la

roată.

2. fragment de bază (figura 36c), grupa li de fragmentare, grosime perete de 1 cm, grosime bază 0,6 cm,
provenind cel mai probabil de la o oală (?). Baza este dreaptă, fără inel sau talpă. Vasul a fost realizat dintr-o pastă
dură

(se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă prezenţa nisipului cu bob mediu, a numeroase pietricele (1-2

mm) şi frecvenţa ridicată a fragmentelor de mica mai ales în slipul care acoperă vasul. Arderea a fost reducătoare şi
uniformă,

culoarea în spărtură (miez cenuşiu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului, arderea fiind

incompletă. Suprafaţa

este aspră, atât la exterior cât şi la interior, în ciuda unui slip negricios. Fragmentul nu prezintă

urme de decorare. Ca detaliu de modelare, se

remarcă

la interior coaste de la modelarea la

roată.

3. fragment de bază (figura 36a), grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,6 cm, grosime bază 0,5 cm,
provenind cel mai probabil de la o oală (?). Baza este dreaptă, fără inel sau talpă. Vasul a fost realizat dintr-o pastă
dură

(se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă prezenţa nisipului cu bob mediu, a numeroase pietricele (1-2

mm) şi frecvenţa ridicată a fragmentelor de mica mai ales în slipul care acoperă vasul. Arderea a fost oxidantă şi
uniformă,

culoarea în spărtură (miez cenuşiu-cărămiziu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului,

arderea fiind incompletă. Suprafaţa este aspră atât la exterior, cât şi la interior, în ciuda unui slip care nu reuşeşte să

9

Mulţumesc pentru sugestii domnului Mihai Vasile, oferite cu generozitate cu ocazia a numeroase discuţii despre ceramică.
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acopere degresantul, mai ales la interior. Fragmentul nu prezintă urme de decorare. Ca detaliu de modelare, se
remarcă

la interior coaste de la modelarea la roată şi urme ale desprinderii vasului de pe roata olarului.

4. fragment de buză (figura 36e), grupa I de fragmentare, grosime perete de 0,7 cm, provenind cel mai probabil de
la o oală (?). Buza este evazată, cu marginea rotunjită şi trasă în jos, astfel că prezintă o linie ascuţită spre exterior. Vasul a
fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă prezenţa nisipului cu bob mediu, a
unor sporadice pietricele (1-2 mm) şi frecvenţa ridicată a fragmentelor de mica mai ales în slipul care acoperă vasul.
Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura
fragmentului, arderea fiind incompletă. Suprafaţa este aspră atât la exterior, cât şi la interior, în ciuda unui slip cenuşiu.
Fragmentul nu prezintă urme de decorare. Ca detaliu de modelare se remarcă la interior, striuri de la modelarea la roată.
5. fragment de perete, grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,3-0,5 cm, provenind cel mai probabil de la
o cană (?). Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă prezenţa
nisipului cu bob mediu, a numeroase pietricele (1-2 mm) şi frecvenţa redusă a fragmentelor de mica. Arderea a fost
reducătoare şi uniformă,

arderea fiind

completă. Suprafaţa

care uneori nu
remarcă

culoarea în spărtură (miez cenuşiu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului,

reuşeşte să

este

zgrunţuroasă

atât la exterior, cât

acopere degresantul. Fragmentul nu

la interior, coaste de la modelarea la

prezintă

şi

la interior. La exterior are un slip

cenuşiu

urme de decorare. Ca detaliu de modelare se

roată.

6. fragment de perete, grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,8-1 cm, provenind cel mai probabil de la o
oală

(?). Vasul a fost realizat dintr-o

pastă dură

(se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă prezenţa nisipului

cu bob mediu, a numeroase pietricele şi concreţiuni calcaroase (1-2 mm) şi frecvenţa redusă a fragmentelor de mica.
Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura
fragmentului, arderea fiind completă. Suprafaţa este zgrunţuroasă atât la exterior, cât şi la interior. La exterior are un
slip cenuşiu care uneori nu reuşeşte să acopere degresantul. Fragmentul nu prezintă urme de decorare. Ca detaliu de
modelare se remarcă la interior, coaste de la modelarea la roată.
B. ceramică lucrată cu mâna

1. fragment de

bază (figura 36d), grupa III de fragmentare, grosime perete de O, 7 cm, grosime bază 0,8 cm,

provenind cel mai probabil de la o oală-borcan. Vasul a fost reaiizat dintr-o pastă moale (se zgârie cu unghia) în care se
observă prezenţa nisipului cu bob mediu, a pietricelelor (1-2 mm), şi frecvenţa scăzută a fragmentelor de mica.

Arderea a fost oxidantă şi uniformă, culoarea în spărtură (miez negru) a vasului fiind constantă pe toată ruptura
fragmentului, arderea fiind incompletă. Suprafaţa este aspră atât la exterior, cât şi la interior. Fragmentul nu prezintă
urme de decorare. Ca detaliu de modelare se remarcă, mai ales la interior, urme de degete.
Complexul 2 (Secţiunea 2) (figura 3b)
A.

ceramică lucrată

la

roată

1. fragment de perete (figura 36j), grupa III de fragmentare, grosime perete de 0,7 cm, provenind cel mai
probabil de la o cană (?). Vasul a fost realizat dintr-o pastă foarte dură (se zgârie cu lama) în care se observă prezenţa
nisipului cu bob mediu, a sporadice pietricele (1-2 mm) şi frecvenţa ridicată a fragmentelor de mica. Arderea a fost
reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu-negricios) a vasului fiind constantă pe toată ruptura

fragmentului, arderea fiind completă. Suprafaţa este fină la exterior şi aspră la interior. La exterior are un slip cenuşiu
lustruit, care nu reuşeşte uneori să acopere degresantul. Fragmentul nu prezintă urme de decorare. Ca detaliu de
modelare se remarcă la interior, coaste de la modelarea la roată.
Complexul 4 (Secţiunea 4) (figura 4a)
A.

ceramică lucrată

la

roată

1. fragment de buză (figura 36i), grupa III de fragmentare, grosime perete de 0,8 cm (zona de sub buză) şi 0,5
cm (perete), provenind cel mai probabil de la un castron (?). Buza prezintă o margine cu şănţuire. Vasul a fost realizat
dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă inexistenţa incluziunilor vizibile, apariţia unor
concreţiuni calcaroase şi frecvenţa ridicată a fragmentelor de mica. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea

în spărtură (miez cenuşiu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului, arderea fiind completă. Suprafaţa
este aspră atât la exterior, cât şi la interior. Fragmentul prezintă două registre, dintre care unul, cel din inferior, are un
decor alcătuit dintr-o reţea de linii lustruite. Ca detaliu de modelare, se remarcă prezenţa la interior a striurilor de la
modelarea pe roată.
2. fragment de buză (figura 361), grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,7 cm, provenind cel mai probabil
de la un castron (?). Buza este trasă în afară având un profil triunghiular. Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se
zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă inexistenţa incluziunilor vizibile, apariţia unor concreţiuni calcaroase
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şi frecvenţa ridicată a fragmentelor de mica. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură (miez
cenuşiu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului, arderea fiind completă. Suprafaţa este aspră atât

La

exterior, cât şi la interior. Fragmentul nu prezintă urme de decorare, cu excepţia unei linii orizontale reliefate pe gâtul
scurt al vasului. Ca detaliu de modelare, se remarcă prezenţa la interior a striurilor de la modelarea pe roată.
3. fragment de buză (figura 36k), grupa 111 de fragmentare, grosime perete de 0,5-0,8cm (perete), provenind cel
mai probabil de la o cană (?). Buza prezintă o margine rotunjită. Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un
obiect din cupru) în care se observă inexistenţa incluziunilor vizibile, apariţia unor concreţiuni calcaroase şi frecvenţa
ridicată a fragmentelor de mica. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu) a vasului

fiind constantă pe toată ruptura fragmentului, arderea fiind completă. Suprafaţa este aspră atât la exterior, cât şi la
interior. Sunt prezente urmele unui slip cenuşiu-negricios, care acoperea suprafaţa vasului atât la interior, cât şi la
exterior. Drept decor, fragmentul prezintă trei linii incizate dispuse pe gât. Ca detaliu de modelare, se remarcă
prezenţa

la interior a coastelor de la modelarea pe

roată.

4. fragment de perete (figura 36j), grupa 111 de fragmentare, grosime perete de 0,5-0, 7 cm, provenind cel mai
probabil de la un castron (?). Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se
observă inexistenţa

incluziunilor vizibile, apariţia unor concreţiuni calcaroase şi frecvenţa ridicată a fragmentelor de

mica. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu) a vasului fiind constantă pe toată
ruptura fragmentului, arderea fiind completă. Suprafaţa este aspră atât la exterior, cât şi la interior. Există indicii ale
prezenţei
reţea

unui slip fin. Fragmentul prezintă trei registre, dintre care unul, cel din mijloc, are un decor alcătuit dintr-o

de linii lustruite. Ca detaliu de modelare, se

remarcă prezenţa

la interior a striurilor de la modelarea pe

roată.

5. fragment de bază (figura 36m}, grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,5 cm (perete), provenind cel
mai probabil de la o cană (?). Baza prezintă un inel evazat, cu o mică şănţuire pe margine. Vasul a fost realizat di11tr-o
pastă dură

(se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă inexistenţa incluziunilor vizibile, apariţia unor

concreţiuni

calcaroase

şi frecvenţa ridicată

a fragmentelor de mica. Arderea a fost

reducătoare şi uniformă,

culoarea

în spărtură (miez cenuşiu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului, arderea fiind completă. Suprafaţa
este aspră atât la exterior, cât şi la interior. Fragmentul nu are urme de decorare. Ca detaliu de modelare, se remarcă
prezenţa

la interior a striurilor de la modelarea pe
ceramică lucrată

B.

roată.

cu mâna

A fost identificat un singur fragment provenind de la un vas lucrat cu mâna.
1. fragment de perete, grupa li de fragmentare, grosime perete de 1,2 cm, provenind cel mai probabil de la o
oală-borcan
rară

(?). Vasul a fost realizat dintr-o

a nisipului cu bob mediu (0,5 mm)

uniformă,

spărtură

culoarea în

completă. Suprafaţa

este

detaliu de modelare, se

fină

(miez

pastă dură

şi frecvenţa scăzută

cărămiziu)

a vasului fiind

atât la exterior, cât

remarcă

(se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă prezenţa

şi

a fragmentelor de mica. Arderea a fost

constantă

pe

toată

oxidantă şi

ruptura fragmentului, arderea fiind

la interior, vasul fiind lustruit. Fragmentul nu a fost decorat. Ca

urmele de lustruire.

C. alte piese

1. greutate de lut, întreagă, cu o înălţime de 10 cm, formă conică. Piesa a fost realizată dintr-o pastă dură (se
zgârie cu un obiect din cupru) în care se

observă prezenţa rară

a nisipului cu bob mediu (0,5 mm)

şi frecvenţa scăzută

a

fragmentelor de mica. Arderea a fost oxidantă. Suprafaţa este aspră. Fragmentul nu a fost decorat. Ca detaliu de
modelare, se

remarcă

Complexul 8
A.

urmele de degete.

(Secţiunea

ceramică lucrată

la

7A) (figura Sa)

roată

1. fragment de buză (figura 38c), grupa VI de fragmentare, grosime perete de 0,6-0,8 cm, provenind cel mai
probabil de la o oală. Buza este evazată, cu marginea teşită vertical la exterior. Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură
(se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă prezenţa nisipului cu bob mediu, a numeroase pietricele (2-3 mm)
şi frecvenţa ridicată

uniformă,

a fragmentelor de mica mai ales în slipul care

acoperă

vasul. Arderea a fost

reducătoare şi

culoarea în spărtură (miez cenuşiu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului, arderea fiind

incompletă. Suprafaţa

este aspră la exterior, şi zgrunţuroasă la interior, datorită unui slip cenuşiu, care acoperă doar la

exterior vasul. Fragmentul nu prezintă urme de decorare. Ca detaliu de modelare, se remarcă la interior coaste de la
modelarea la

roată şi uşoară neglijenţă

în trasarea

şănţuirii

interioare a buzei.

2. fragment de perete (figura 38d}, grupa III de fragmentare, grosime perete de 0,6-0,7 cm, provenind cel mai
probabil de la o cană (?). Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă
prezenţa

nisipului cu bob fin, aproape insesizabil, a sporadice pietricele (1 mm) şi frecvenţa mare a fragmentelor de
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mica. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu) a vasului fiind constantă pe toată
ruptura fragmentului, arderea fiind completă. Suprafaţa este fină la exterior şi aspră la interior datorită unui slip
cenuşiu, lustruit, care acoperă doar la exterior vasul. Fragmentul nu prezintă urme de decorare. Prezintă un prag care

împarte fragmentul în două părţi. Ca detaliu de modelare, se remarcă la interior coaste de la modelarea la roată.
3. fragment de perete (figura 38e), grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,4-0,5 cm, provenind cel mai
probabil de la o cană (?). Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă
prezenţa nisipului cu bob fin, aproape insesizabil, a sporadice pietricele şi concreţiuni calcaroase (1 mm) şi frecvenţa

mare a fragmentelor de mica. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu) a vasului
fiind constantă pe toată ruptura fragmentului, arderea fiind completă. Suprafaţa este fină la exterior şi aspră la
interior datorită unui slip cenuşiu, lustruit, care acoperă doar la exterior vasul. Fragmentul nu prezintă urme de
Prezintă

decorare.

un prag care împarte fragmentul în

coaste de la modelarea la

două părţi.

Ca detaliu de modelare, se

remarcă

la interior

roată.

Complexul 16 (Sectiunea 10B) (figura lla)
ceramică lucrată

A.

la

roată

1. fragment de perete (figura 36h), grupa V de fragmentare

(două părţi),

grosime perete de 0,9 cm, provenind

cel mai probabil de la o cană (?). Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se
observă prezenţa

nisipului cu bob mediu, a numeroase concreţiuni calcaroase (1-2 mm) şi frecvenţa ridicată a

fragmentelor de mica. Arderea a fost
constantă

pe

toată

ruptura fragmentului, arderea fiind

interior. La exterior, pe mici

porţiuni,

decorare. Ca detaliu de modelare, se
B.

reducătoare şi uniformă,

ceramică lucrată

mai

păstrează

remarcă

culoarea în

spărtură

completă. Suprafaţa

este

(miez

aspră

cenuşiu)

atât la exterior, cât

urme ale unui slip negricios. Fragmentul nu

la interior coaste de la modelarea la

a vasului fiind

prezintă

şi

la

urme de

roată.

cu mâna

1. fragment de perete, grupa li de fragmentare, grosime perete de 1,2 cm, provenind cel mai probabil de la o
oală-borcan.

Vasul a fost realizat dintr-o pastă moale (se zgârie cu unghia) în care se observă prezenţa nisipului cu bob

mediu, a pietricelelor (1-2 mm), sporadică a cioburilor pisate şi frecvenţa scăzută a fragmentelor de mica. Arderea a
fost oxidantă şi uniformă, culoarea în spărtură (miez negru) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului,
arderea fiind

incompletă. Suprafaţa

decorare. Ca detaliu de modelare, se

este

aspră

remarcă,

atât la exterior, cât

şi

la interior. Fragmentul nu

prezintă

urme de

mai ales la interior, urme de degete.

2. fragment de perete, grupa li de fragmentare, grosime perete de 1,1 cm, provenind cel mai probabil de la o oală
borcan (cel mai probabil acelaşi vas cu fragmentul precedent). Vasul a fost realizat dintr-o pastă moale (se zgârie cu unghia)
în care se observă prezenţa nisipului cu bob mediu, a pietricelelor (1-2 mm), sporadică a cioburilor pisate şi frecvenţa scăzută
a fragmentelor de mica. Arderea a fost oxidantă şi uniformă, culoarea în spărtură (miez negru) a vasului fiind constantă pe
toată ruptura fragmentului, arderea fiind incompletă. Suprafaţa este aspră atât la exterior, cât şi la interior. Fragmentul nu
prezintă

urme de decorare. Ca detaliu de modelare, se remarcă mai ales la interior, urme de degete.

Complexul 36 (Secţiunea 9C) (figura 10a)
A.

ceramică lucrată

la

roată

1. fragment de buză (figura 37a), grupa li de fragmentare, grosime perete de O, 7 cm, provenind cel mai
probabil de la un castron (?). Buza este trasă în afară având un profil triunghiular, având şi o şănţuire pe margine.
Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă prezenţa nisipului cu bob
mediu, apariţia unor concreţiuni calcaroase şi frecvenţa ridicată a fragmentelor de mica. Arderea a fost reducătoare şi
uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului, arderea fiind
completă. Suprafaţa este fină atât la exterior unde este acoperit cu un slip de culoare neagră, cât şi la interior.

Fragmentul nu prezintă urme de decorare, cu excepţia menţionate şănţuiri de pe buză.
2. fragment de buză (figura 37b), grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,3 cm, provenind cel mai
probabil de la o oală. Buza este evazată şi rotunjită. Vasul a fost realizat dintr-o pastă foarte dură (se zgârie cu lama) în
care se observă existenţa nisipului cu bob mediu {0,5 mm), dar şi pietricele de 1-2 mm şi lipsa fragmentelor de mica.
Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura
fragmentului, arderea fiind incompletă. Suprafaţa este zgrunţuroasă atât la exterior, cât şi la interior, în ciuda unui slip
negricios. Fragmentul nu prezintă urme de decorare. Ca detaliu de modelare, se remarcă prezenţa la interior a
striurilor de la modelarea pe roată.
3. fragment de buză (figura 37c), grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,3 cm, provenind cel mai probabil
de la o oală. Buza este evazată şi rotunjită, uşor îngroşată spre margine şi cu o şănţuire la interior. Vasul a fost realizat
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dintr-o pastă foarte dură (se zgârie cu lama) în care se observă existenţa nisipului cu bob mediu (0,5 mm), dar şi
pietricele de 1-2 mm şi lipsa fragmentelor de mica. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură (mie.z
cenuşiu)

a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului, arderea fiind incompletă. Suprafaţa este

zgrunţuroasă atât la exterior, cât şi la interior, în ciuda unui slip negricios. Fragmentul nu prezintă urme de decorare.

Ca detaliu de modelare, se remarcă prezenţa la interior a striurilor de la modelarea pe roată.
4. fragment de bază (figura 37d), grupa III de fragmentare, grosime perete de 0,3 cm, provenind cel mai
probabil de la o oală. Baza are un mic inel, clar individualizat la exterior, dar care la interior face parte din baza vasului.
Vasul a fost realizat dintr-o pastă foarte dură (se zgârie cu lama) în care se observă existenţa nisipului cu bob mediu
(0,5 mm), dar şi pietricele de 1-2 mm sau concreţiuni calcaroase şi lipsa fragmentelor de mica. Arderea a fost
reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură (miez negru) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului,

arderea fiind incompletă. Suprafaţa este zgrunţuroasă atât la exterior, cât şi la interior, în ciuda unui slip negricios.
Fragmentul nu prezintă urme de decorare. Ca detaliu de modelare, se remarcă prezenţa la interior a striurilor de la
modelarea pe roată şi un „umbo".
5. fragment de bază (figura 37f), grupa V de fragmentare (trei părţi), grosime perete de 0,6 cm (perete),
provenind cel mai probabil de la o cană (?). Baza prezintă un inel discret. Vasul a fost realizat dintr-o pastă foarte dură
(se zgârie cu lama) în care se observă inexistenţa incluziunilor vizibile, apariţia sporadică a unor concreţiuni calcaroase
sau oxizi de fier şi frecvenţa accidentală a fragmentelor de mica. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în
spărtură (miez cenuşiu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului, arderea fiind completă. Suprafaţa este
fină

la exterior, unde este acoperită de un slip lustruit negru şi aspră la interior. Fragmentul nu are urme de decorare

cu excepţia unei linii incizate plasate la 9 cm deasupra bazei. Ca detaliu de modelare, se remarcă prezenţa la interior a
coastelor de la modelarea pe

roată.

6. fragment de buză (figura 37h), grupa III de fragmentare, grosime perete de 0,8 cm, provenind cel mai
probabil de la un castron. Buza este invazată şi rotunjită. Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect
de cupru) în care se observă inexistenţa incluziunilor vizibile, apariţia sporadică a concreţiunilor calcaroase şi lipsa
oxidantă şi uniformă,

fragmentelor de mica. Arderea a fost

culoarea în

spărtură

(miez

cărămiziu)

a vasului fiind

constantă pe toată ruptura fragmentului, arderea fiind completă. Suprafaţa este fină atât la exterior, cât şi la interior,
datorită

unui slip roşcat, lustruit. Fragmentul nu prezintă urme de decorare. Ca detaliu de modelare, se remarcă

prezenţa

la interior a striurilor (la exterior)

şi

a coastelor (la interior) de la modelarea pe

roată.

7. fragment de buză (figura 37i), grupa li de fragmentare, grosime perete de O, 7-0,8 cm, provenind cel mai
probabil de la o cană(?). Buza este trasă în exterior, margine tăiată şi un uşor prag în apropierea peretelui. Vasul a fost
realizat dintr-o
sporadică

a

pastă dură

(se zgârie cu un obiect de cupru) în care se

concreţiunilor

oxidantă şi uniformă,

calcaroase

şi apariţia

observă inexistenţa

fragmentelor de mica doar în

incluziunilor vizibile,

componenţa

apariţia

slipului. Arderea a fost

culoarea în spărtură (miez cărămiziu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului,

arderea fiind completă. Suprafaţa este fină atât la exterior, cât şi la interior, datorită unui slip roşcat, lustruit.
Fragmentul nu

prezintă

urme de decorare cu

excepţia

urmelor de vopsea

roşie

din care se

măi păstrează

mici „pete".

Ca detaliu de modelare, se remarcă prezenţa la interior a striurilor de la modelarea pe roată dar şi urme orizontale de
la lustruire.
8. fragment de toartă (figura 37g), grupa III de fragmentare, rotundă în secţiune, provenind cel mai probabil de
la o cană (?). Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect de cupru) în care se observă inexistenţa
incluziunilor vizibile,
Arderea a fost

apariţia sporadică

oxidantă şi uniformă,

fragmentului, arderea fiind

a pietricelelor

culoarea în

incompletă. Suprafaţa

şi apariţia

spărtură

este

fină

(miez

fragmentelor de mica doar în
cenuşiu)

a vasului fiind

atât la exterior, cât

şi

componenţa

constantă

la interior,

pe

datorită

slipului.

toată

unui slip

ruptura
roşcat,

lustruit. Fragmentul nu prezintă urme de decorare cu excepţia urmelor de vopsea roşie din care se măi păstrează pe
mari

porţiuni.

Ca detaliu de modelare, se

remarcă prezenţa

urmele verticale de la lustruire.

9. fragment de bază (figura 37e), grupa IV de fragmentare, grosime perete de 0,6 cm (perete), 1,4 cm (bază),
provenind cel mai probabil de la o oală (?). Baza nu are inel şi este uşor concavă. Vasul a fost realizat dintr-o pastă
foarte dură (se zgârie cu lama) în care se observă prezenţa nisipului cu bob mediu (0,5 mm) şi frecvenţa accidentală a
fragmentelor de mica. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu-negricios) a vasului
fiind constantă pe toată ruptura fragmentului, arderea fiind incompletă. Suprafaţa este aspră. Fragmentul nu a fost
decorat. Ca detaliu de modelare, se remarcă prezenţa la interior a coastelor de la modelarea pe roată, a unui „umbo"
masiv

şi

a urmelor de desprindere a vasului de pe roata olarului.
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B.

ceramică lucrată

cu mâna

Au fost identificate mai multe fragmente de pereţi provenind de la vase lucrate cu mâna.
1. fragment de buză, grupa li de fragmentare, grosime perete de 1-1,2 cm, provenind cel mai probabil de la o oală
borcan. Buza este dreaptă, margine uşor îngroşată spre exterior, teşită în plan orizontal. Vasul a fost realizat dintr-o pastă
dură (se zgârie cu un obiect de cupru) în care se observă inexistenţa incluziunilor vizibile, apariţia sporadică a
concreţiunilor
uniformă,

calcaroase şi apariţia fragmentelor de mica doar în componenţa slipului. Arderea a fost oxidantă şi

culoarea în spărtură (miez cărămiziu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului, arderea fiind

completă. Suprafaţa

este fină atât la exterior, cât şi la interior, datorită unui slip roşcat, lustruit. Fragmentul nu prezintă

urme de decorare cu excepţia urmelor de vopsea roşie din care se măi păstrează mici „pete". Ca detaliu de modelare, se
remarcă prezenţa

la interior a striurilor de la modelarea pe

Complexul 40
A.

(Secţiunea

ceramică lucrată

la

roată

dar şi urme orizontale de la lustruire.

9C) (figura 10a)

roată

1. fragment de perete (figura 36g), grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,8 cm, provenind cel mai
probabil de la o

oală

(?). Vasul a fost realizat dintr-o

nisipului cu bob mediu, numeroase

concreţiuni

pastă

calcaroase

foarte
şi

dură

(se zgârie cu lama) în care se

pietricele (1-2 mm)

şi frecvenţa redusă

observă prezenţa

a fragmentelor de

mica. Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu-negricios) a vasului fiind constantă pe
toată

ruptura fragmentului, arderea fiind completă. Suprafaţa este aspră la exterior şi interior. Fragmentul nu prezintă

urme de decorare. Ca detaliu de modelare, se remarcă la interior coaste de la modelarea la roată.
Complexul 42 (Secţiunea 9C) (figura 10a)
A.

ceramică lucrată

1. fragment de

la

buză

roată

(figura 38a), grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,6 cm, provenind cel mai

probabil de la o oală(?). Buza este evazată, cu marginea rotunjită, gât scurt, puternic arcuit. Vasul a fost realizat dintro pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se observă prezenţa nisipului cu bob mediu, a unor sporadice
numeroase pietricele (1-2 mm) şi frecvenţa ridicată a fragmentelor de mica mai ales în slipul care acoperă vasul.
Arderea a fost reducătoare şi uniformă, culoarea în spărtură (miez cenuşiu) a vasului fiind constantă pe toată ruptura
fragmentului, arderea fiind incompletă. Suprafaţa este aspră atât la exterior, cât şi la interior, în ciuda unui slip
cenuşiu. Fragmentul nu prezintă urme de decorare. Ca detaliu de modelare, se remarcă la interior striuri de la

modelarea la

roată.

B. ceramică lucrată cu mâna
1. fragment de perete (figura 38b), grupa V de fragmentare (7 părţi), grosime perete de 1,1-1, 7 cm, provenind
cel mai probabil de la un vas de provizii. Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în
care se observă prezenţa redusă a nisipului cu bob mediu, sporadică a cioburilor pisate şi a pietricelelor (1-2 mm), şi
frecvenţa mare a fragmentelor de mica. Arderea a fost oxidantă şi uniformă, culoarea în spărtură (miez negru) a

vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului, arderea fiind incompletă. Suprafaţa este aspră la exterior şi
zgrunţuroasă la interior. Fragmentul nu prezintă urme de decorare. Ca detaliu de modelare, se remarcă, mai ales la

interior, urme de degete.

În afara inventarului ceramic, în Complexul 1 a fost descoperit şi un fragment de râşniţă (figura 38f).
Realizată dintr-o rocă dură, de culoare roşiatică, râşniţa de la Răleşti face parte din grupul denumit „de tip

roman".
Astfel de descoperiri sunt rare în Câmpia Munteană, putând fi citate doar trei situri în care au apărut
râşniţe: există menţionări pentru piesele de la Mătăsaru (Bichir 1981: Fig. 3/6; Bichir 1984: 21), Roşioru

(Constantinescu 1999: 180) şi Bălteni (Dragomir 1962: 13). Dacă pentru descoperirea de la Roşioru nu
cunoaştem detalii, despre celelalte două există scurte menţionări. Astfel, râşniţa de la Mătăsaru este şi ea de

tip roman, dar mult mai groasă (15 cm) şi realizată dintr-o altfel de rocă (conform pozei pare a fi un calcar
cochilifer). Despre piesele de la Bălteni ni se spune doar că sunt „fragmente de râşniţă primitivă de mână",
descriere care ne indică că nu ar fi de tip roman ci simple pietre pe care se măcina cu ajutorul unui „trecător".
Dacă piesele de la Roşioru şi Bălteni au apărut în complexe databile în secolele III-IV p. Chr., piesa de

la Mătăsaru a fost descoperită în nivelul 111 1 databil în sec. li şi prima jumătate a secolului al III-iea p. Chr,
datare similară cu cea a Complexului 1, în care a apărut piesa de la Răleşti.
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Datarea complexelor
Discuţia

referitoare la cronologia posibilă a aşezării de la Răleşti porneşte, fără doar şi poate, de la

fragmentele de amforă descoperite unul într-un complex (Complexul 1) şi celălalt în stratul arabil, amforele,
fiind, în lipsa

oricăror

alte piese din metal, cel mai sugestiv indicator cronologic.

Analiza fragmentelor de

amforă

Fragmentele de amforă descoperite la Răleşti în Complexul 1 (figura 35B) aparţin tipului Zeest 72 sau
Zeest 73, în funcţie de profilul buzei. În lipsa gâtului şi a gurii, identificarea s-a făcut atât pe baza formei
părţii

inferioare a vasului, cât şi a pastei şi angobei ce acoperea recipientul.
Este o amforă de mari dimensiuni având un gât înalt, cilindric, cu o buză care este fie alungită,

rotunjită

(Zeest 72), fie mai mult sau mai puţin rectangulară, cu partea inferioară atârnând puţin (Zeest 73)

(Zeest 1960: 111-112; pi. XXX/72-73). Umerii largi formează un unghi proeminent cu corpul cilindric ce se
îngustează

treptat spre partea inferioară şi se termină într-o mică bază conică. Corpul este acoperit în

întregime cu caneluri largi
de caneluri longitudinale
foarte

fină, bogată

Este o
încă

10

şi
.

o

angobă

în Crimeea,

după

atestă abundenţa

cum

nu au fost identificate atelierele ce le-au produs.
amforă

brăzdate

refolosită

producţii

Abundenţa

descoperirilor din

variantelor

această zonă,

sugerează existenţa

dar
unei

este mijlocul secolului lip. Chr.- mijlocul secolului III p. Chr.

este relativ rar întâlnit în Dobrogea, un exemplar aproape complet, lipsindu-i

acestuia o parte din gât, gura
amfora a fost

sunt

în incluziuni calcaroase, în timp ce particulele brune (minerale de fier) sunt mai rare.

amforă produsă

Acest tip de

umăr şi

Pasta este în general de culoare roşie-oranj (l0R 5/8), calcaroasă, cu o textură

multitudini de ateliere. Datarea acestei
şi

toartele a fost descoperit la Tomis

timp îndelungat sau

superioare a gâtului. Aceasta ar fi o
la

alburie. Toartele sunt masive, cad vertical pe

că,

(Opaiţ

2004: 27-28). Este probabil

pentru a o deschide, s-a procedat la retezarea

posibilă explicaţie şi

pentru starea în care a fost

descoperită

şi
că

părţii

amfora de

Răleşti.

Un fragment din gâtul unei amfore, descoperit

întâmplător

la

suprafaţa

sitului, pare

să aparţină

unei

amfore heracleene, probabil tipul Zeest 93/Shelov D (Zeest 1960: 117-118; pl.XXXVll/93; Shelov 1986: 397;
fig.ld) sau Shelov F (Shelov 1986: 398-99; fig.1.f) (figura 35A). Este o

amforă

de mici dimensiuni care a

circulat mult în spaţiul nord şi vest pontic, atât în coloniile greceşti, cât şi în mediul barbar (Opaiţ 2004: 32).
Se datează în a doua jumătatea a secolului III p. Chr şi în secolul IV p. Chr. Ilustrăm acest tip cu o amforă
descoperită

la Sucidava.

Analiza altor fragmente ceramice
Menţionăm

la

Răleşti,

în continuare câteva referiri la posibile analogii pentru fragmentele ceramice descoperite

altele decât fragmentele de

amforă.

Astfel, vase cu decor lustruit între registre marcate de nervuri orizontale, cum sunt cele din
Complexul 4 (figura 36i-j), apar în necropola de la Spanţov, în M 7 (Mitrea, Preda 1966: Fig. 17), sau
descoperite întâmplător (Mitrea, Preda 1966: Fig. 97 /1). Menţionăm şi un castron folosit drept urnă din M
12 de la Alexandru Odobescu (Mitrea, Preda 1966: Fig. 235/4). Tot un castron, care prezintă şi şănţuire pe
buză a fost descoperit într-un mormânt, M 22, de la Târgşoru Vechi (Diaconu 1965: Planşa XVlll/2), sau cel

din M 31, care are şi acelaşi decor lustruit (Diaconu 1965: Planşa XXX/2). Importantă este şi asocierea în
aceeaşi aşezare, la Bălteni (Dragomir 1959: Fig. 6/6-7), a unor fragmente cu acelaşi decor lustruit plasat pe

un registru clar delimitat prin praguri (situaţie identică cu fragmentele de la Răleşti) cu un castron cu şir de
alveole dispus pe diametrul maxim (Dragomir 1962: Fig. 4/2), situaţie care sugerează o datare în secolul al
IV-iea, decorul castronului fiind un bun indicator în acest sens (Levinschi 1999: 29).
De asemenea, pentru fragmentele din Complexul 8 (figura 38d-e), la care înclinarea fragmentelor ne
face să presupunem atribuirea lor mai degrabă cănilor decât castroanelor, amintim că o cană asemănătoare
a fost descoperită în necropola de la Spanţov în M 15 (Mitrea, Preda 1966: Fig. 186/3) sau M 16 (Mitrea,

10

Prezentăm spre ilustrare o amforă descoperită în necropola Sovhoz no.10 din vecinătatea Chersonesului.
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Preda 1966: Fig. 190/4) unde se asociază cu o oală asemănătoare cu cea descoperită în Complexul 8 (figura
38c) (Mitrea, Preda 1966: Fig. 190/5). Aceeaşi situaţie o întâlnim şi în necropola de la Independenţa, unde
în M 18 (Mitrea, Preda 1966: Fig. 30/3) alături de o cană cu nervură se află şi o oală.
Oala din Complexul 8 (figura 38c) are bune analogii într-un vas din M 4 de la Izvoru (Mitrea, Preda
1966: Fig. 175/5), dar şi în mormântul din 1953 descoperit la Gogoşari (Mitrea, Preda 1966: Fig. 211/3),
forma fiind una dintre cele mai frecvente în cele două necropole.
Cană cu buza rotunjită şi gât cilindric, fragmente care au apărut în Complexul 4 (figura 36k), respectiv

în Complexul 42 (figura 38a) apar la Spanţov, în M 44 (Mitrea, Preda 1966: Fig. 70/6) sau în afara
complexului dintr-o descoperire întâmplătoare (Mitrea, Preda 1966: Fig. 96/3). Pentru vasul cenuşiu, lucrat
la roată cu buza cu profil în formă de "T" şi gât cilindric, putem menţiona ca analogie piesa din M 147 de la
Târgşoru Vechi (Diaconu 1965: Planşa XX/1). Astfel de vase apar şi în aşezări din secolul III cum este cea de

Militari (Negru 2007: 21; Plate 37 /6).
Castroane cu buza triunghiulară în secţiune (figura 36d) se pot întâlni, de asemenea, în contextele
funerare ale necropolelor cerneahoviene. Menţionăm M 84 de la Târgşoru Vechi (Diaconu 1965: Planşa
XLIV/3), dar astfel de vase apar şi în aşezări din secolul 111, cum este cea de Militari - Câmpul lui Boja (Negru
2007: 31; Plate 55/2).
Vase arse reducător cu slip negru lustruit, cum este cel din Complexul 36 (figura 37f) apar, de exemplu,
în necropola de la Spanţov, în M 28 (Mitrea, Preda 1966: Fig. 49/3) sau M 30 (Mitrea, Preda 1966: Fig. 51/5).
Prezenţa

castroanelor cu decor lustruit şi a vaselor cu slip negru par a indica o datare spre începutul

secolului al IV-iea cum este cazul la Militari (Negru 2007: 37, 65), dar
menţionată

de la

Totuşi,

şi

cum o

sugerează situaţia

mai sus

Bălteni.

în unul dintre complexe au

apărut

fragmente din trei vase lucrate la

roată,

realizate din lut ars

foarte bine, oxidant, cu urme de angobă brun-roşcată (figura 37g-i). Ele ies din peisajul obişnuit al ceramicii
secolelor III-IV p. Chr.

şi

ne trimit la o

epocă

mai timpurie, vasele respective putând fi considerate drept

importuri romane. Astfel de piese (ne referim în primul rând la castronul cu buza
mediu barbar al Câmpiei muntene,
Mătăsaru şi Scorniceşti
jumătate

prezenţa

sa fiind o raritate

până

invazată)

apar sporadic în

în prezent. Putem cita analogiile de la

(Bichir 1984: 39; pi. XXXll/10), în nivelele de locuire databile în secolul al II-iea şi prima

a secolului al III-iea (Bichir 1984: 86), datare

asemănătoare

amforei descoperite în Complexul 1.

Ca atare, pe baza materialului ceramic s-ar putea propune o datare în secolele 11-111 (prima parte) p.
Chr. pentru complexele 1

şi

36

şi

o datare între a doua

jumătate

a secolului al III-iea

şi

prima parte a

secolului al IV-iea pentru celelalte. Desigur, aceste propuneri de datare ne pun întrebarea dacă nu este
vorba despre o singură aşezare databilă în secolul al III-iea cu minimele şi maximele cronologice marcate de
posibila folosire a celor

două

amfore. Din

păcate, după

cum am încercat

să arătăm

succint mai sus,

elementele de cronologie se referă doar la ceramică, element de datare care nu este întotdeauna de
nediscutat, mai ales când este vorba despre ceramica culturii Chilia-Militari sau cea din aşezările culturii
Sântana de

Mureş-Cerneahov.

Descoperirile de la Răleşti, jud. Giurgiu, sugerează existenţa unei aşezări de scurtă durată, cu
complexe rare şi destul de sărace în ceea ce priveşte inventarul, cantitatea de ceramică descoperită fiind
una redusă. Deşi semnalările de descoperiri din secolele III - IV p.Chr. sunt destul de numeroase în judeţul
Giurgiu (figura 39), stadiul cercetării şi al publicării acestora este unul scăzut. Dacă descoperirile funerare au
mai atras atenţia cercetătorilor, aşezările au fost ignorate, astfel încât baza informaţională de comparaţie
pentru situaţia de la Răleşti este una extrem de limitată.
Singurul complex care ar putea fi identificat cu o locuinţă (Complexul 1), pe baza formei şi
dimensiunilor, nu aduce nimic nou în discuţie. Este vorba despre o construcţie cu podeaua adâncită în
pământ, fără o amenajare specială, fără instalaţie de foc şi fără elemente care ar putea da unele indicii

referitoare la suprastructura din lemn cum ar fi gropi de pari sau chirpici ars. Prin caracteristicile sale,
complexul se integrează în imaginea generală a complexelor de locuire din secolele 11 - IV p. Chr, atribuite
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https://biblioteca-digitala.ro

fie culturii Chilia-Militari (Bichir 1984:7-9), fie culturii Sântana de Mureş-Cerneahov. În cel din urmă caz eJe
reprezintă încă

o necunoscută (Petrescu 2010: 42-43).

Menţionăm totuşi că,
două

în imediata apropiere a aşezării de la Răleşti au fost cercetate, mai demult,

necropole atribuite culturii Sântana de Mureş - Cerneahov (figura 40). Prima dintre ele, a fost

cercetată

prin două secţiuni la cca. 2 km est de situl de la Răleşti, pe teritoriul satului Gogoşari. Aici, în anii

1953 şi 1954 au fost descoperite două morminte de inhumaţie cu inventar ceramic şi mărgele din sticlă
(Mitrea, Preda 1966: 80; Fig. 211-212). Spre nord-vest faţă de aşezarea de la Răleşti, la cca. 1 km, pe
teritoriul satului Izvoru, a fost cercetată în anii 1962-1964, o necropolă cu 33 de morminte, dintre care 32
de inhumaţie şi 1 de incineraţie (Mitrea, Preda 1966: 67-68). Având în vedere cronologia posibilă a celor trei
situri menţionate, aşezarea de la Răleşti şi necropolele de la Gogoşari şi Izvoru, credem că apropierea
geografică

dintre ele, plasarea în aceeaşi microzonă, nu este întâmplătoare. Este posibil ca între ele să

existe o legătură, care, poate, o să fie mai clară, dacă microzona o să mai fie cercetată în viitor.
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MATERIALUL MEDIEVAL TIMPURIU - CULTURA DRIDU

Andrei

Măgureanu

Periegheza din primăvara anului 2013 efectuată pentru identificarea potenţialului arheologic al
unei zone din teritoriul satului Răleşti

11

a dus la identificarea câtorva fragmente ceramice (nouă la

număr) atribuibile pe baza caracteristicilor culturii Dridu (figura 41). Asupra acestora o să ne oprim în
urmează.

cele ce

De pe suprafaţa de aproximativ 1 ha au fost recoltate doar 9 fragmente ceramice. Acest fapt ne
prilejuieşte
aflăm

o primă constatare: ar fi un indiciu fie că locuirea în această zonă era una sporadică, fie că ne

într-o margine a sitului, acesta aflându-se în afara zonei afectate de proiect.
Catalogul fragmentelor ceramice (figurile 42

şi

43)

1. fragment de perete, grupa I de fragmentare, grosime perete de 0,5 cm, provenind cel mai probabil de la o
oală-borcan.

Vasul a fost realizat dintr-o pastă foarte dură (se zgârie cu lama) în care se remarcă prezenţa ridicată a
granulelor de nisip cu bob mediu

(mărime

fiere cu dimensiunea de 1-2 mm. Este de
oxidantă,

medie sub 0,5 mm) dar
menţionat

şi

alte incluziuni cu

lucrarea acestui vas dintr-o

prezenţă sporadică

argilă caolinoasă.

- oxizi de

Arderea a fost

probabil la o temperatură peste 700° (peretele prezintă mici neregularităţi). Arderea a fost uniformă,

culoarea în spărtură (miez roz, exterior albicios) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Suprafaţa
este

aspră

acoperă

uşoare

la exterior

şi

la interior,

aproape întreaga

fără

sL.:prafaţă

slip, degresantul fiind vizibil. Decorul

constă

în linii incizate orizontal, care

a fragmentului ceramic. Ca detaliu de modelare, se

remarcă prezenţa

unor

striuri verticale care indică o anumită finisare a suprafeţei vasului. La interior sunt sesizabile coastele de la

modelarea pe roată. Prezintă o pată de culoare cenuşie-negricioasă, provenită de la o ardere secundară. Faptul că
aceasta nu este sesizabilă şi în ruptura fragmentului atestă că fragmentarea vasului a survenit arderii secundare,
lucru care ar putea indica o origine

casnică şi

nu una

accidentală

a arderii secundare.

2. fragment de perete, grupa I de fragmentare, grosime perete de 0,5 cm, provenind cel mai probabil de la o
oală-borcan.

Vasul a fost realizat dintr-o pastă foarte dură (se zgarie cu lama) în care se remarcă prezenţa ridicată a
granulelor de nisip cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) dar şi alte incluziuni cu prezenţă frecventă pietricele cu dimensiunea de 1-2 mm. Este de menţionat lucrarea acestui vas dintr-o argilă caolinoasă. Arderea a
fost oxidantă, probabil la o temperatură peste 700° (peretele prezintă mici neregularităţi). Arderea a fost uniformă,
culoarea în spărtură (miez cenuşiu-albicios, exterior alb-crem, interior rozaliu) a vasului fiind constantă pe toată
ruptura fragmentului. Suprafaţa este aspră la exterior şi la interior, fără slip, degresantul fiind vizibil. Decorul constă
în linii incizate orizontal, mai adânci sau abia schiţate, care acoperă întreaga suprafaţă a fragmentului ceramic. Ca
detaliu de modelare, se remarcă prezenţa unor uşoare striuri oblice, care indică o anumită finisare a suprafeţei
vasului, acţiune ulterioară decorării, când pasta era încă moale, fapt de a dus la "deteriorarea" parţială a unora
dintre liniile incizate. La interior sunt sesizabile coastele de la modelarea pe roată.
3. fragment de perete, grupa I de fragmentare, grosime perete de 0,3-0,4 cm, provenind cel mai probabil de
la o

oală-borcan.

Vasul a fost realizat dintr-o pastă foarte dură (se zgârie cu lama) în care se remarcă prezenţa ridicată a
granulelor de nisip cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm) dar şi alte incluziuni cu prezenţă destul de ridicată pietricele cu dimensiunea de 1-2 mm, sporadic şi cu dimensiunea de 5 mm. Este de menţionat lucrarea acestui vas
dintr-o argilă caolinoasă. Arderea a fost oxidantă, probabil la o temperatură peste 700° (peretele prezintă mici
neregularităţi). Arderea a fost uniformă, culoarea în spărtură (miez alb-murdar, exterior şi interior alb-crem) a

vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Suprafaţa este aspră la exterior şi la interior, fără slip,
11

Vezi A. Morintz, Strategia cercetării, în prezentul volum.
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degresantul fiind vizibil. Decorul constă în linii incizate orizontal, dispuse mai rar în partea inferioară şi mai des în
partea superioară, care acoperă întreaga suprafaţă a fragmentului ceramic. Este de remarcat deosebirea _de
realizare prin folosirea unei alte ustensile faţă de celelalte fragmente menţionate mai sus. Ca detaliu de modelare,
se remarcă, la interior, coastele, foarte greu sesizabile, de la modelarea pe roată. Prezintă o pată de culoare
cenuşie-negricioasă, provenită

de la o ardere secundară. Faptul că aceasta este parţial sesizabilă şi în ruptura

fragmentului ar sugera că fragmentarea vasului a fost anterioară arderii secundare, lucru care ar putea indica o
origine accidentală şi nu una casnică a arderii secundare.
4. fragment de perete, grupa I de fragmentare, grosime perete de 0,5-0,6 cm, provenind cel mai probabil de
la o

oală-borcan.

Vasul a fost realizat dintr-o pastă foarte dură (se zgârie cu lama} în care se remarcă prezenţa ridicată a
granulelor de nisip cu bob mediu (mărime medie sub 0,5 mm} dar şi alte incluziuni cu prezenţă accidentală - oxizi
de fier. Este de menţionat lucrarea acestui vas dintr-o argilă caolinoasă. Arderea a fost oxidantă, probabil la o
temperatură

peste 700° (peretele prezintă mici neregularităţi}. Arderea a fost uniformă, culoarea în spărtură (miez

alb-cenuşiu,

exterior alb-rozaliu

Suprafaţa

este

aspră

la exterior

detaliu de modelare, se

remarcă,

şi

interior alb-murdar) a vasului fiind

şi

la interior,

fără

constantă

pe

toată

ruptura fragmentului.

slip, degresantul fiind vizibil. Fragmentul este nedecorat. Ca

la interior, coastele, foarte greu sesizabile, de la modelarea pe

roată.

5. fragment de perete, grupa I de fragmentare, grosime perete de 0,4-0,5 cm, provenind cel mai probabil de
la o

oală-borcan.

Vasul a fost realizat dintr-o
granulelor de nisip cu bob mediu

pastă dură

(mărime

(se zgârie cu obiect din cupru} în care se

medie sub 0,5 mm) dar

şi

alte incluziuni cu

remarcă prezenţa ridicată
prezenţă

destul de

ridicată

a
-

mica. Arderea a fost oxidantă, probabil la o temperatură sub 700°. Arderea a fost uniformă, culoarea în spărtură
(miez negru) a vasului fiind

constantă

pe

toată

ruptura fragmentului.

Totuşi,

pe baza culorii miezului, se poate

considera că arderea a fost incompletă, vasul fiind expus un timp redus. Suprafaţa este aspră la exterior şi aproape
rugoasă

la interior, fără slip, degresantul fiind vizibil. Decorul, care acoperă întreaga suprafaţă a fragmentului

ceramic, constă într-o bandă de linii incizate orizontal, încadrată de câte o bandă de linii vălurite. Se poate spune că
banda de linii orizontale a fost realizată ulterior uneia dintre benzile cu linii vălurite, ea trecând peste linia
superiaoră

a valului. Este de remarcat asemănarea de realizare a decorului cu fragmentul nr. 3, prin folosirea unei

ustensile asemănătoare. Ca detaliu de modelare, nu se mai remarcă, la interior, coastele de la modelarea pe roată,
fragmentul fiind modelat cel mai probabil la roata
Prezintă

înceată.

o pată de culoare cenuşie-negricioasă, care îi acoperă aproape întreaga suprafaţă, provenită de la o

ardere secundară. Faptul că aceasta este sesizabilă şi în ruptura fragmentului şi este prezentă pe ambele feţe, ar
sugera că fragmentarea vasului a fost anterioară arderii secundare, lucru care ar putea indica o origine accidentală
şi

nu una

casnică

a arderii secundare.

6. fragment de perete, grupa li de fragmentare, grosime perete de 0,8 cm, provenind cel mai probabil de la o
oală-borcan.

Vasul a fost realizat dintr-o pastă moale (se zgârie cu unghia} în care se remarcă prezenţa ridicată a
granulelor de nisip cu bob mediu spre grosier (mărime med!e sub 0,5 mm) dar şi alte incluziuni cu prezenţă destul
de ridicată - mica. Arderea a fost oxidantă, probabil la o temperatură sub 700°. Arderea a fost uniformă, culoarea
în spărtură (miez cenuşiu-negricios} a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Totuşi, pe baza culorii
miezului, se poate considera că arderea a fost incompletă, vasul fiind expus un timp redus. Suprafaţa este aspră la
exterior şi aproape rugoasă la interior, fără slip, degresantul fiind vizibil. Decorul, care acoperă întreaga suprafaţă a
fragmentului ceramic, constă într-o bandă de linii incizate orizontal, sub care este o bandă de linii vălurite. Faptul că
ambele benzi au câte trei linii, precum şi faptul că spaţiul dintre linii în cadrul aceleiaşi bande este identic cu cel din
cealaltă bandă, ne face să credem că a fost utilizată aceeaşi unealtă pentru realizarea ambelor decoruri (orizontal şi
vălurit). Ca detaliu de modelare, nu se mai remarcă, la interior, coastele de la modelarea pe roată, fragmentul fiind

modelat cel mai probabil la roata înceată. Prezintă o pată de culoare cenuşie, care îi acoperă aproape întreaga
suprafaţă, provenită de la o ardere secundară. Faptul că aceasta este sesizabilă şi în ruptura fragmentului şi este
prezentă pe ambele feţe, ar sugera că fragmentarea vasului a fost anterioară arderii secundare, lucru care ar putea

indica o origine accidentală şi nu una casnică a arderii secundare.
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7. fragment de perete, grupa I de fragmentare, grosime perete de 0,6 cm, provenind cel mai probabil de la o
oală-borcan.

Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se remarcă prezenţa ridicată
a granulelor de nisip cu bob mediu spre grosier (mărime medie sub 0,5 mm) dar şi alte incluziuni cu prezenţă destul
de ridicată - mica. Arderea a fost oxidantă, probabil la o temperatură sub 700°. Arderea a fost uniformă, culoarea
în spărtură (miez cenuşiu-negricios) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Totuşi, pe baza culorii
miezului, se poate considera că arderea a fost incompletă, vasul fiind expus un timp redus. Suprafaţa este aspră la
exterior şi la interior, fără slip, degresantul fiind vizibil. Decorul, care acoperă întreaga suprafaţă a fragmentului
ceramic, constă într-o bandă de linii incizate vălurite şi din trei benzi de linii incizate orizontal. Faptul că toate
benzile orizontale au câte trei linii, în timp ce banda cu linii vălurite are cinci rânduri, ne face să credem că nu a fost
utilizată aceeaşi unealtă pentru realizarea ambelor decoruri (orizontal şi vălurit). De asemenea, se poate observa o

similaritate de trasare a liniilor orizontale cu cea de pe fragmentul 3 şi 5, ceea ce sugerează folosirea unei ustensile
asemănătoare. Este de observat şi faptul că, spre deosebire de fragmentul 6, de data asta linia vălurită a fost
realizată

ulterior, suprapunând aproape integral una dintre benzile de linii orizontale. Ca detaliu de modelare, nu se

mai remarcă, la interior, coastele de la modelarea pe roată, fragmentul fiind modelat cel mai probabil la roata
înceată. Prezintă
secundară.

o pată de culoare cenuşie, care îi acoperă aproape întreaga suprafaţă, provenită de la o ardere

Faptul că aceasta este sesizabilă şi în ruptura fragmentului şi este prezentă pe ambele feţe, ar sugera că

fragmentarea vasului a fost anterioară arderii secundare, lucru care ar putea indica o origine accidentală şi nu una
casnică

a arderii secundare.

8. fragment de perete, grupa I de fragmentare, grosime perete de 0,8 cm, provenind cel mai probabil de la o
oală-borcan.

Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se remarcă prezenţa ridicată
a granulelor de nisip cu bob mediu spre grosier
de

ridicată

- mica. Arderea a fost

(mărime

reducătoare,

medie sub 0,5 mm) dar

probabil la o

temperatură

şi

alte incluziuni cu

prezenţă

peste 700°. Arderea a fost

destul

uniformă,

culoarea în spărtură (miez cenuşiu-roşcat) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Suprafaţa este
aspră

la exterior şi la interior, fără slip, degresantul fiind vizibil. Decorul, care acoperă întreaga suprafaţă a

fragmentului ceramic, constă într-o bandă de linii incizate orizontal. Fragmentul este prea mic pentru a putea fi
observate detalii de modelare, dar, pe baza grosimii peretelui credem că a fost modelat cel mai probabil la roata
înceată. Prezintă
secundară.

Faptul

o

pată

că

de culoare

aceasta este

fragmentarea vasului a fost
casnică

cenuşie,

sesizabilă şi

anterioară

care îi

acoperă

aproape întreaga

în ruptura fragmentului

şi

este

suprafaţă, provenită

prezentă

pe ambele

arderii secundare, lucru care ar putea indica o origine

de la o ardere

feţe,

ar sugera

accidentală şi

că

nu una

a arderii secundare.

9. fragment de perete, grupa I de fragmentare, grosime perete de 0,4-0,5 cm, provenind cel mai probabil de
la o

oală-borcan.

Vasul a fost realizat dintr-o pastă dură (se zgârie cu un obiect din cupru) în care se remarcă prezenţa ridicată
a granulelor de nisip cu bob mediu spre grosier (mărime medie sub 0,5 mm) dar şi alte incluziuni cu prezenţă destul
de ridicată - mica. Arderea a fost oxidantă, probabil la o temperatură peste 700°. Arderea a fost uniformă, culoarea
în spărtură (miez cenuşiu-roşcat) a vasului fiind constantă pe toată ruptura fragmentului. Suprafaţa este aspră la
exterior şi la interior, fără slip, degresantul fiind vizibil. Decorul, care acoperă întreaga suprafaţă a fragmentului
ceramic, constă într-o bandă de linii incizate orizontal. Fragmentul este prea mic pentru a putea fi observate detalii
de modelare, dar, pe baza grosimii peretelui credem că a fost modelat cel mai probabil la roata înceată. Prezintă o
pată de culoare cenuşie, care îi acoperă aproape întreaga suprafaţă, provenită de la o ardere secundară. Faptul că

aceasta este sesizabilă şi în ruptura fragmentului şi este prezentă pe ambele feţe, ar sugera că fragmentarea vasului
a fost anterioară arderii secundare, lucru care ar putea indica o origine accidentală şi nu una casnică a arderii
secundare.
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Contextul
După
săpăturile

cum am menţionat mai sus, lotul ceramic provine exclusiv din cercetarea de suprafaţă;

arheologice ulterioare neidentificând nici un complex care să producă o astfel de ceramică.

Drept care, aşezarea din care provin respectivele fragmente este de căutat în zona limitrofă arealului
investigat, dacă nu cumva a fost distrusă de exploatarea lutului care caracterizează latura nordică a zonei
investigate (marginea terasei spre apă). Putem presupune că este vorba despre fragmente ceramice
aşezare

provenind dintr-o

fragmentarităţii

pe baza

lor.

În apropierea sitului de la Răleşti, la aproximativ 1,6 km E, pe celălalt mal al apei, în anii 'SO, a fost
cercetată în regim de salvare o altă aşezare (Mitrea, Preda 1955: 630). Aceasta se afla la Sud de drumul

spre

Drăghiceanu,

precum

şi

la Vest

şi

Nord de drumul spre

Răleşti, până

Gogoşari,

pe malul gârlei

unde

exista, încă de atunci, o carieră de nisip (figura 44a). În urma cercetării marginii carierii şi a unei secţiuni
lungi de 46 m, au fost identificate două complexe, notate drept bordeiele 4 şi 5. Acestea erau parţial
distruse de carieră: B4 mai păstra dimensiunile de 2,2 x 2,4/2, 7 m, iar B5 avea o latură de 4m şi podeaua
la -1 m

faţă

de

suprafaţa actuală.

lnveritarul celor

două

complexe se reducea la doar la

au fost descoperite fragmente ceramice realizate dintr-o
negricioasă

dar

şi

din

pastă caolinoidă

fragmente cu decor lustruit, unul

pastă

ceramică.

cu pietricele sau cu scoici pisate,

(Mitrea, Preda 1955: 630). De asemenea, în B5, au

cenuşiu şi

altul

Astfel

apărut şi două

cărămiziu.

Decorul ceramicii (figura 42)
Pentru analiza decorului o
1992: 150, Abb. 34)

şi,

să

facem referire la tipologiile propuse de U. Fiedler în 1992 (Fiedler

mai recent, de R. Harhoiu în 2006 (Harhoiu, Baltag 2006: fig. 590 - 594). Desigur,

având în vedere dimensiunile fragmentelor din lotul ceramic, analiza decorului nu poate fi

privită

decât

ca o sugestie.
Fragmentele nr. 1, 2, 3 şi posibil 8 prezintă un decor din tipul FIEDLER I/ HARHOIU di.bz.02.04.b2.
Fragmentul 6 pare

să

9,

variante

reprezentând

sugereze tipul FIEDLER VII/ HARHOIU di.bz.0102.01, în timp ce fragmentele 5, 7
mai

complicate

ale

caracterizându-se prin intersectarea dintre registrul
Vasele din

pastă caolinoidă

tipului
vălurit şi

tehnică

de realizare se

VII

/

HARHOIU

di.bz.0102.01,

cel drept.

au un decor simplu, doar din linii orizontale drepte, decorul mai

complicat caracterizând doar fragmentele lucrate din pasta
Ca

FIEDLER

şi

remarcă

folosirea a cel

obişnuită.

puţin

trei ustensile. Astfel, pentru fragmentele 2,

3, 5, 7 şi 8 a fost folosită o ustensilă cu un vârf care a lăsat o uşoară şănţuire pe fiecare dintre dungile
reliefate rămase între liniile incizate. De asemenea, pe fragmentul 6 se remarcă folosirea unei ustensile
cu doar trei

"dinţi",

în timp ce pe fragmentul 7 este

folosită şi

o

ustensilă

cu cinci

"dinţi".

Datare (figura 44b)
Elemente de datare, în afara caracteristicilor fragmentelor ceramice, nu avem. Drept care o să ne
limităm

propunerea la acestea, iar elementul cel mai relevant este prezenţa ceramicii realizate din pastă

ca oii noi dă.
Majoritatea fragmentelor de ceramică caolinoasă au fost datate în secolele IX - X (Comşa M. 1985:
101). O datare asemănătoare a fost acceptată şi pentru aşezarea sondată la Gogoşari. Totuşi, prezenţa
unor fragmente lucrate la roata rapidă, cu pereţi subţiri, pare a sugera o datare mai spre sfârşitul
intervalului. O sugestie asemănătoare se regăseşte şi în analiza ceramicii din zona Căscioarele - Greaca Prundu, în care se observă o anumită evoluţie a ceramicii de la una cu pereţi mai groşi spre una de mai
bună calitate cu pereţi subţiri (Damian 1996: 152). Aşezarea de la Vlădeni "Popina - Blagodeasca" are un

nivel de locuire pentru care s-a propus datarea în sec. X, mai degrabă a doua jumătate a secolului
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(Olteanu, Corbu 2001: 254) pentru ca, în campania următoare, o altă locuinţă cu ceramică din pastă
caolinoidă să fie datată în sec. IX-X "spre sfârşitul acestei perioade" (Olteanu, Corbu 2002: 335). De

asemenea, o datare mai degrabă în secolul al X-lea pare a fi indicată şi de descoperirile din zona
Bucureştiului.

Astfel, în cadrul aşezării de la Bucureşti-Băneasa, cercetată în regim de salvare în 1963, în

B6 au apărut fragmente ceramice din pastă caolinoidă alături de un sigiliu în alb, care asigură o datare
spre sfârşitul secolului al X-lea (Manucu-Adameşteanu 1992: 65).
Depozite de argilă caolinoasă, exploatabile în zorii evului mediu au fost identificate doar în
Dobrogea (figura 45) (Comşa M. 1985: 99, nota 42). Menţionăm zăcămintele de humă caolinoasă de la
Ţibrinul

100;

- Gherghina - Mircea Vodă - Satu Nou - Medgidia - Cuza Vodă - Tortoman (Comşa M. 1985: 99-

Cărpuş, Cărpuş

altă zonă

Cernavodă, judeţul Constanţa.

O

în care există argile caolinice albe sau colorate se află la sud-est de Capidava (Zah 1971: 197).

Un alt
Măcin,

2007: 539) sau carierele de la Tuzla ori Ramadan -

zăcământ

jud. Tulcea

important, de data aceasta de caolin, întâlnim la

(Cărpuş, Cărpuş

exploatările

din dealul

Viţelaru

-

2007: 539 - 540) sau culmea Orliga - Epaminonda (Popescu 2010: 34).

Se consideră că formarea humei caolinoase din regiunea Ţibrinul - Gherghina - Mircea Vodă - Satu Nou Medgidia - Cuza

Vodă

- Tortoman se

prin antrenarea caolinitului din
Cărpuş

zăcământ

în a doua

fază

a

formării

argilelor caolinoase

primar, adus probabil prin torente din regiunea

şi

anume

Măcin (Cărpuş,

2007: 539).

Inexistenţa

alături

încadrează

argilelor caolinoide în Muntenia

(Comşa

M. 1985: 99 cu referire la Pîrvu et a/ii 1977: 10)

de prezenţa masivă a acestora în Dobrogea a sta la baza consideraţiilor referitoare la faptul că

prezenţa

ceramicii din

pastă caolinoidă reflectă legături

cu

spaţiul

dobrogean atât ca

zonă

de procurare a

materiei prime, cât şi ca influenţă bizantină la nordul Dunării (Comşa M. 1985: 100; Teodor 1985: 12;
Mănucu-Adameşteanu

1992: 66, 68; Damian 1996: 153).

De altfel, din cartarea descoperirilor de ceramică realizată din pastă caolinoidă (figura 46), reiese
foarte clar concentrarea descoperirilor în apropierea Dunării, fiind acoperit aproape tot sectorul
muntean al fluviului. Puţine descoperiri se abat de la această regulă. Acestea, în special cele dintre Slon şi
Dunăre, par să creioneze căi de comunicaţie (Comşa M. 1985: 100), lucru susţinut şi de alte descoperiri,
alături de argumentul că, cel puţin în cazul Slonului, valea Teleajenului şi pasul de la Tabla Buţii, era una

dintre principalele căi de acces spre Transilvania încă din epoca romană (Ciupercă 2010: 282).

45
https://biblioteca-digitala.ro

MATERIALUL DE SECOL XIX
Raluca Iuliana Popescu

Materialul ceramic descoperit este fragmentar şi prezintă caracteristici tipologice şi stilistice pe baza
cărora poate fi încadrat cronologic în secolul XIX. Descoperiri asemănătoare au fost întâlnite în timpul
cercetărilor arheologice din Centrul Istoric Bucureşti (Mănucu-Adameşteanu et alii 2008: 101-108, 129-159;

2009: 313-374).
Vasele sunt lucrate din pastă de lut fină, acoperite, în majoritatea cazurilor, cu smalţ. Printre formele
ceramice descoperite se numără: castroane, ulcioare, oale cu toartă, pahare cu picior şi ulcele. Câteva
fragmente ceramice prezintă urme de ardere secundară. Decorul este în general aplicat pe suprafaţa
vasului, sub forma unor modele geometrice sau abstracte realizate din humă şi smalţ. În câteva cazuri au
fost incizate în pasta crudă caneluri sau serii de impresiuni realizate cu rotiţa cu dinţi dreptunghiulari.
Catalogul fragmentelor ceramice

12

Complexul 3 (Secţiunea 2 şi Caseta 1) (figurile 3b şi 51)
1. Castron (figura 48a)
Stare de conservare: 2 fragmente buza si umăr. Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie; ardere
oxidantă.
umărul

Dimensiuni: GR perete: O, 71 cm. Descriere: buză lata, cu o uşoară şănţuire, triunghiulară în secţiune, cu

reliefat; acoperit la interior cu smalţ verde. Decor: la interior, in zona umărului două caneluri. Observaţii: la

interior urme de ardere secundara.
2. Castron (figura 48b)
Stare de conservare: fragment buză. Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,65 cm; GR perete: 0,39 cm. Descriere: buză, lată, evazată, cu marginea rotunjită; pereţi arcuiţi;
cu urme de

smalţ

verde la interior. Decor: la interior, pe

buză,

o

canelură.

3. Castron (figura 48c)
Stare de conservare: 4 fragmente. Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: L buză: 1,31 cm; GR perete: 0,56-1,19 cm. Descriere: buză lată, teşită, triunghiulară în secţiune, cu
marginea

rotunjită; umăr

profilat; acoperit la interior cu

smalţ

galben-verzui. Decor: nu are.

4. Castron (figura 48d)
Stare de conservare: fragment bază. Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: 0,98 cm. Descriere:

pansă acoperită

la interior cu

smalţ

galben-verzui. Decor: la interior un

decor abstract alcătuit din linii orizontale de culoare neagră întrerupte de dungi verticale cafenii.
5. Castron (figura 48e)
Stare de conservare: 3 fragmente buză. Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR buză: 0,81 cm; GR perete: 0,69 cm. Descriere: buză îngustă cu marginea teşită; umăr profilat; acoperit
la interior cu

smalţ

incolor. Decor: la interior un decor abstract

alcătuit

din dungi orizontale galbene

şi

negre

întrerupte de dungi verticale maro.
6. Castron (figura 48f)
Stare de conservare: 5 fragmente. Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie, cu mică în compoziţie; ardere
oxidantă.

Dimensiuni: GR perete: 0,63-1,06 cm. Descriere: buză lată, cu marginea rotunjită; umăr profilat; pereţi evazaţi;

acoperit la interior cu smalţ verde. Decor: la interior două incizii fine în zona umărului şi alte trei pe fund.
6. Castron (figura 49a)
Stare de conservare: 8 fragmente. Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: 0,74-0,84 cm. Descriere: buză îngustă, teşită, cu marginea rotunjită; umăr profilat; pereţi
evazaţi;

fund plat, uşor profilat; acoperit la interior cu smalţ. Decor: la interior un decor alcătuit din cercuri orizontale

negre suprapuse de dungi verticale cafenii.

12

Lista prescurtărilor: GR - grosime; L- lăţime; D - diametru.
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7. Castron (figura 49b)
Stare de conservare: 3 fragmente. Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: 0,98 cm; D bază 9 cm. Descriere: buză lată, cu marginea rotunjită; umăr profilat; pereţi
evazaţi; fund plat, uşor profilat; acoperit la interior cu smalţ galben-verzui. Decor: nu are.

9. Castron (figura 49c)
Stare de conservare: 'fragment bază. Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie, cu mică în compoziţie;
ardere oxidantă incompletă. Dimensiuni: GR perete: 0,60-1,05 cm. Descriere: buză cu marginea rotunjită; umăr
profilat; pereţi evazaţi; fund plat, profilat; cu urme de smalţ verde la interior. Decor: nu are.
10. Oală cu toartă (figura 49d)
Stare de conservare: 14 fragmente. Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie, cu mică în compoziţie;
ardere oxidantă. Dimensiuni: GR buză: 0,53 cm; GR perete: 0,35 cm. L toartă: 2,92 cm; GR toartă: 0,83 cm. Descriere:
buză lată, evazată,

cu marginea teşită spre exterior; toartă lată, semicirculară în secţiune, se prinde cu ataşul superior

de marginea exterioară a buzei; pereţi arcuiţi, fund plat; acoperit la exterior cu humă albă. Decor: o dungă se smalţ
verde pe marginea buzei.
11.

Oală

cu

toartă

(figura 49e)

Stare de conservare: fragment bază. Material: pastă de lut fină, de culoare maronie, cu mică în compoziţie;
ardere

oxidantă incompletă.

evazaţi,

Dimensiuni: D baza: 6,50 cm, GR perete: 0,49 cm; GR

bază:

0,59 cm. Descriere:

pereţi

fund plat. Decor: nu are.

12. Urcior (figura 49f)
Stare de conservare: fragment. Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie, cu mică în compoziţie; ardere
oxidantă.

din zona

Dimensiuni: GR buză: 0,53 cm; GR perete: 0,61 cm. L toartă: 2,92 cm; GR toartă: 0,83 cm. Descriere: pansă

umărului.

Decor: dungi orizontale din

humă albă.

13. Urcior (figura 49g)
Stare de conservare: fragment din zona umărului. Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie, cu mică în
compoziţie;

ardere oxidantă incompletă. Dimensiuni: GR perete: 0,64 cm. Descriere: pansă din zona umărului. Decor: trei

rânduri de incizii orizontale realizate cu rotiţa cu dinţi dreptunghiulari. Pe suprafaţa fragmentului ceramic se observă
dungi orizontale şi vălurite din humă albă, peste care s-a aplicat smalţ verde.
14. Oala cu toartă (figura 49h)
Stare de conservare: fragment pansă. Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: 0,43 cm. Descriere:

pereţi evazaţi.

Decor: nu are.

15. Pahar cu picior (figura 49i)
Stare de conservare: fragment bază. Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: D baza: 4,56 cm, GR perete: 0,76 cm. Descriere: pereţi groşi, evazaţi; fund plat. Decor: nu are.
16. Castron (figura 49j)
Stare de conservare: fragment din zona umărului. Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie; ardere
oxidantă. Dimensiuni: GR perete: 0,60 cm. Descriere: umăr profilat. Decor: la exterior câteva cercuri in relief; la interior
două linii orizontale realizate din smalţ cafeniu pe fond de smalţ verde, care încadrează o linie în val.

Complexul 56 (Secţiunea 13) (figura 12)
1. Ulcică (figura 49k)
Stare de conservare: fragment bază. Material: pastă de lut fină, de culoare cărămizie; ardere oxidantă.
Dimensiuni: GR perete: 0,45 cm. Descriere: pereţi evazaţi; fund plat. Decor: deasupra fundului o bandă orizontală din
humă albă. Observaţii:

la exterior urme de ardere secundara.

Din inventarul complexului 3, alături de ceramică şi brăţara din sticlă, au fost descoperite şi o serie de
piese metalice (figura 50). Realizate din fier, acestea reprezintă fie ustensile (cuţit, cârlig pentru agăţat ... ) fie
alte obiecte pe care gradul de fragmentaritate ne împiedică a le identifica.
Cercetările de la Răleşti au pus în evidenţă un sat necunoscut până acum. Pe o suprafaţă de

aproximativ 1 ha au fost descoperite patru complexe de locuire şi două gropi (figurile 3b, 4a-b, 12a-b şi 47).
Din punct de vedere constructiv ele nu ies în evidenţă prin nimic. Sunt complexe cu podeaua adâncită în
pământ, neamenajată. În nici una nu au fost identificate elemente care să sugereze detalii referitoare la

suprastructura lemnoasă a construcţiei (gropi de pari, chirpic ars, amprente sau resturi de lemn ... ). Toate
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complexele erau prevăzute cu câte un cuptor plasat într-unul din colţuri. Diferenţa este că, dacă în caz~I
complexului 7 cuptorul era amenajat pe o

treaptă

de

pământ

în interiorul

locuinţei,

în cazul complexului 3,

acesta era amenajat în peretele gropii. Nu au fost sesizate urme de refacere a vetrei vreunuia dintre
cuptoare.
Poziţia

complexelor în cadrul sitului (figura 47) ne

sugerează

prin

distanţa

mare dintre

locuinţe,

de

peste 50 de metri, imaginea unui sat răsfirat, cu spaţii mari între construcţii. Pe de altă parte, lipsa stratului
de

cultură

caracteristic unei

aşezări

locuite mai îndelungat, faptul

că

în unele complexe inventarul, mai ales

cel ceramic lipseşte, nemenţionarea aşezării în documentele de la începutul secolului al XIX-iea (moment
când se poate data ceramica
şi

nu una de

descoperită

în complexele de la

Răleşti),

durată.
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toate

sugerează

o

existenţă efemeră

BRĂŢĂRI DE STICLĂ DIN SECOLELE XVIII - XIX DESCOPERITE ÎN MUNTENIA
Ingrid Poll

Cu ocazia cercetărilor arheologice preventive de la Răleşti, din umplutura unei gropi datată pe baza
fragmentelor ceramice in secolul al XIX-iea (Complexul 3), au fost descoperite două fragmente dintr-o
brăţară

de sticla de culoare albastru-turcoaz (figura 53a).

Brăţările au fost folosite în cursul secolelor

XVIII-XIX, când se constată ca acest tip de podoabă apare

în număr relativ mic şi pe o arie geografică restrânsă, limitată la teritoriul Munteniei şi al Dobrogei.
Brăţările

se întâlnesc în

aşezări

urbane

şi

rurale, dar

şi

în necropole.

Cele mai multe descoperiri provin de pe teritoriul oraşului Bucureşti, fiind semnalate în inventarul
mormintelor dar şi în complexe de locuire. În succesiunea cronologică a cercetărilor arheologice, amintim
descoperirile de la Radu Vodă (1953) - două fragmente de brăţări de sticlă, mănăstirea Văcăreşti (1973 - 1977)
- o

brăţară

la un mormânt de femeie, biserica

într-un mormânt de copil, deranjat de
fragment care pare
întreagă aflată

să provină

la mâna

Flămânda

înmormântări

(1974) -

două

ulterioare, biserica Sf. Nicolae

de la un mormânt deranjat, biserica

dreaptă

să

fi fost depuse

Şelari

(1995) - un

exemplare care par

Cărămidarii

de Sus (1996) - o

brăţară

a unui copil, hanul Stavropoleos (1999) - un fragment recuperat din zona

hanului şi altul aflat în camera 2, strada Colţei nr. 8 (1999) - două fragmente recuperate din umplutura
camerei 2 şi unul din camera 4, biserica Cărămidarii de Jos (2000) - un fragment de brăţară descoperită la un
mormânt de femeie, biserica Udricani (2005) - un fragment care pare

să provină

de la un mormânt deranjat,

str. Gral Florescu nr. 23 (2005 - 2006) - două fragmente aflate în camera 2 (Poll et a/ii 2011, 167-210).
Un alt punct de referinţă îl constituie oraşul Brăila: în cursul săpăturilor arheologice preventive, în
câteva puncte de pe teritoriul

oraşului

au fost descoperite mai multe fragmente de

brăţări

de

sticlă,

predominante fiind cele de culoare albastră, decorate cu caneluri pe ambele laturi. Alături de acestea se
regăsesc şi exemplare cu suprafaţa netedă, cu secţiunea semicirculară, lucrate tot din sticlă de culoare

albastră 13.

Deoarece numărul oraşelor aflat pe această listă este destul de mic, am inclus în catalog şi o brăţară
descoperită în anul 1983, în cursul cercetărilor arheologice preventive de la biserica „Precista". Săpăturile

arheologice, desfăşurate cu intermitenţe (1980, 1983, 1986, 1989), au identificat un număr de 76 de
morminte: dintre acestea ne reţine atenţia inventarul mormântului 70, care era format dintr-un inel din
bronz şi o brăţară de sticlă 14 . Datarea este asigurată de o para de la sultanul Mahmud al II-iea (1808-1839)
şi o piesă de 1 Kreuzer din anul 1816, de la împăratul Francisc al II-iea (I) (1792-1835) (Basarab-Nanu et a/ii

1992: 136).
Acelaşi tip de brăţară îl întâlnim şi în inventarul unui mormânt de femeie descoperit în oraşul

Călăraşi, în Parcul Prefecturii 1

5

.

Descoperirile din aşezările rurale sunt ma, puţin cunoscute, această carenţă informaţională
datorându-se, în primul rând, numărului mic de cercetări arheologice care au vizat mediul rural.
Din acest punct de vedere brăţara descoperită în satul Răleşti, capătă o importanţă deosebită, fiind
prima descoperire de pe teritoriul judeţului Giurgiu. De pe teritoriul oraşului Giurgiu mai fuseseră semnalate
două descoperiri (Barnea et a/ii 1957: 235), una dintre acestea fiind publicată în catalogul de faţă.

13

Informaţii despre aceste descoperiri inedite ne-au fost oferite de autorii săpăturilor, colegii de la muzeul din Brăila, dl. director

Ionel Cândea şi Niculina Dinu, cărora le mulţumesc şi cu această ocazie.
14
Mulţumesc şi cu această ocazie colegului Costel Ilie de la muzeul din Galaţi care mi-a pus la dispoziţie fotografia şi desenul,
precum şi pentru informaţiile oferite.
Cele două brăţări sunt inedite şi se păstrează la Muzeul Dunării de Jos din Călăraşi. Informaţiile ne-au fost oferite cu multă
amabilitate de dl Marian Neagu, directorul muzeului, căruia îi mulţumim şi cu această ocazie.
15
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Cercetările

arheologice de salvare din anul 2005, de pe teritoriul comunei Tunari (jud. Ilfov), mai

exact, pe terenul aflat pe malul sudic al râului Pasărea, au scos la iveala un număr de opt brăţări de stidă
brăţărilor

provenind din cinci morminte. Majoritatea

sunt de culoare albastru deschis - verzui, una este

albastru închis, iar alta verde kaki. Toate sunt semitransparente, cu suprafaţa matizată, secţiunea
triunghiulară,

cu câte două nervuri pe fiecare latură, excepţie făcând una singură, tip panglică cu secţiune

semicirculară. Brăţările

sunt realizate neglijent, prezentând uşoare deformări (Mănucu-Adameşteanu, Poll

2011: 304-311).
Pentru teritoriul rural mai putem semnala descoperirile din jud. Ilfov, de la Ciurel (1956), de pe
teritoriul actual al oraşului Bucureşti (Poll et a/ii 2011: 170-173), şi pe cea din satul Vânători, de pe malul
Mostiştei,

corn. Petrăchioaia (1970) (Trohani 1986: 22, punctul 12 şi figura 7/7 - menţiune).

Tot de pe malul
două brăţări

de

sticlă,

Mostiştei,

jud.

Călăraşi,

satul

Boşneagu,

judeţul Călăraşi

Sultana, corn. Mănăstirea

16

.

sunt

brăţara

că

de diferite
două

cu una sau
ţară,

Singurele locuri de la noi din

localităţile

secolului XX

albastră,

de culoare

secţiune triunghiulară,

proeminenţă.

au fost recuperate alte

sunt completate de un alt fragment, inedit, descoperit în satul

Pe baza descoperirile prezentate se poate aprecia
închis, cu

Dorobanţu,

inedite, care pot fi datate în secolele 18-19.

Descoperirile din

reprezentat de

corn.

dobrogene Ostrov

(Mănucu-Adameşteanu,

şi Nufăru,

tipul caracteristic pentru secolele XVIII-XIX este

nuanţe,

de la albastru închis la turcoaz

nervuri pe fiecare

latură,

atestate documentar, unde se

unde acest

meşteşug

şi

verde

formând pe mijloc o

obţineau brăţări

a fost practicat

până

de

sticlă,

la începutul

Poll 1997: 26).

Ele sunt prezente atât în mediul urban cât şi în cel rural, în toate zonele geografice, cu observaţia că
în necropole se întâlnesc brăţări lucrate neglijent, a căror factură grosolană ne sugerează că au fost
confecţionate

special pentru a fi depuse în morminte şi nu pentru a fi purtate în timpul vieţii.

Catalogul
Răleşti,

brăţărilor

(figura 52)

jud. Giurgiu

1. Brăţară (figura 53a).
Material:

sticlă

de culoare albastru turcoaz, semitransparenta.

Stare de conservare:

două

fragmente.

Dimensiuni: D ext 60,00 mm; La 8,94 - 6,97 mm; Gr 4,24 - 3,73 mm.
Descriere: bară cu grosime variabilă, cu secţiunea triunghiulară.
Decor: pe laturi are câte o şănţuire longitudinală.
Condiţii

de descoperire: 2013, sat Răleşti, comuna Gogoşari, cercetări arheologice preventive.

Contextul arheologic: S li, caseta 1, -0,60-0,80 m, locuinţă.
Datare: secolul XIX.
Deţinător:
Referinţe

IAB - nr. col. 1.

bibliografice:

inedită.

Oraşul Galaţi

1.

Brăţară

(figura 53b).

Material: sticlă de culoare albastru-verzui, semitransparentă.
Stare de conservare: întreagă.
Dimensiuni: D int 43,08- 42,67 mm; La 6,99 - 5,51 mm; Gr 4,93 - 4,16 mm.
Descriere: bara cu grosime variabilă, cu secţiunea triunghiulară, deformata uşor.
Decor: câte două nervuri longitudinale, neregulate, pe feţele laterale.
Condiţii

de descoperire: biserica „Precista", 1983, cercetări arheologice preventive.

Contextul arheologic: M 70, femeie.
Piesele au fost descoperite de colegul Dan Elefterescu de la Muzeul din Călăraşi, căruia îi mulţumim şi cu această ocazie pentru
informaţiile oferite.
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Datare: o para de la sultanul Mahmud al II-iea (1808-1839} şi 1 kreuzer din anul 1816.
Deţinător:

Referinţe

Oraşul

MIG - inv. 20903.

bibliografice: Basarab-Nanu et a/ii 1992, 135-136, menţiune.

Giurgiu

1. Brăţară (figura 53c}.
Material: sticlă de culoare verde închis, semitransparenta.
Stare de conservare:

fragmentară.

Dimensiuni: L 10,00 mm; Gr 6,00- 4,00 mm.
Descriere: bară cu grosime variabilă, cu secţiunea triunghiulară.
Decor: câte două nervuri longitudinale pe feţele laterale.
Condiţii

de descoperire: 1955, cercetări arheologice sistematice.

Contextul arheologic: straturile feudale târzii (sec. XVI-XVIII), peste ruinele cetăţii lui „Mircea cel Bătrân".
Datare: secolele XVIII-XIX?.
Deţinător:

Muzeul „Teohari Antonescu", Giurgiu - inv ?.

Referinţe

bibliografice: Barnea et a/ii 1957: 235; menţiune, două mici fragmente de brăţări de sticlă.

Vânători,

comuna

1.

Brăţară

Material:

Petrăchioaia,

Jud. Ilfov

(figura 53d).
sticlă

de culoare

albastră,

semitransparenta.

Stare de conservare: fragmentară.
Dimensiuni: D int 60,00- 58,00 mm; La 12,50 mm; Gr 5,00 mm.
brăţară,

Descriere:

în

bandă lată,

cu

secţiunea semicirculară, neregulată, lucrată

neîngrijit.

Decor: nu are
Condiţii

de descoperire: 1970,

cercetări

arheologice de

suprafaţă.

Contextul arheologic: în marginea de sud-vest a satului, pe malul stâng al Mostiştei, în arătură, împreună cu fragmente
ceramice din secolele XVII-XVIII.
Datare: sec.
Deţinător:

xv:11 ?.

Muzeul din

Olteniţa.

Referinţe bibliografice: Trohani 1986, 22, punctul 12 şi figura 7/7-menţiune.

Boşneagu,

1.

Brăţară

Material:

comuna Dorobanţu, Jud. Călăraşi
(figura 53e).

sticlă

de culoare verde închis, semitransparenta.

Stare de conservare: fragment.
Dimensiuni: fragment L 41,00 mm; bara La 7,10 mm; Gr 5,44 mm.
Descriere: bară cu secţiunea triunghiulară, uşor asimetrică, lucrată îngrijit.
Decor: câte o nervura dispusă longitudinal pe părţile laterale.
17

Condiţii de descoperire: cercetări de suprafaţă pe malul Mostiştei •
Datare: sec. XVIII-XIX.
Deţinător:
Referinţe

MDJC- nr. col. 1.

bibliografice:

inedită.

2. Brăţară (figura 53f}.
Material: sticlă de culoare verde închis, fără depuneri.
Stare de conservare: fragmentară, păstrată parţial, în trei fragmente.
Dimensiuni: fragment L 43,00 mm; bara La 5, 78 mm; Gr 5,20 mm
Descriere: bară cu secţiunea triunghiulară, uşor asimetrică, lucrată îngrijit.
Decor: câte o nervură dispusă pe părţile laterale.

17

Piesa a fost descoperită de colegul Dan Elefterescu de la Muzeul din Călăraşi, căruia îi mulţumim şi cu această ocazie pentru

informaţiile oferite şi pentru permisiunea de a publica această brăţară.
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Condiţii de descoperire: cercetări de suprafaţă pe malul Mostiştei 18 .

Datare: sec. XVIII-XIX.
Deţinător:

Referinţe

MDJC - nr. col. 2.

bibliografice: inedită.

Sultana, comuna Mănăstirea, Jud. Călăraşi
1. Brăţară (figura 53g).

Material: sticlă de culoare albastru-indigo, semitransparentă.
Stare de conservare: fragment.
Dimensiuni: L fragment 22,16 mm; bară: La 11,66 mm; Gr. 5,42 mm.
Descriere: bară lată, cu secţiunea semicirculară.
Decor: prezintă câte două nervuri longitudinale, laterale.

Condiţii de descoperire: în Curtea RAIF, lângă SMR 19 .
Datare: sec. XVIII-XIX.
Deţinător:

Referinţe

MDJC-nr col 1.

bibliografice: inedită.

Piesa a fost descoperită de colegul Dan Elefterescu de la Muzeul din Călăraşi, căruia îi mulţumim şi cu această ocazie pentru
informaţiile oferite şi pentru permisiunea de a publica această brăţară.
19
Informaţie Dan Elefterescu.
18
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ANALIZA ARHEOZOOLOGICĂ

Valentin Dumitraşcu

Introducere

În urmă cercetărilor arheologice de la Răleşti din anul 2013, au fost prelevate 140 fragmente
scheletice de animale, atât domestice cât şi sălbatice, din diverse contexte datate în mai multe perioade, de
la epoca bronzului până în vremurile moderne (figura 54 şi tabelul 1). Câteva contexte sunt mai bine
reprezentate ca număr de resturi, respectiv complexele de secol IV, cele medievale târzii şi târzii spre
moderne. Celelalte contexte conţin eşantioane reduse numeric, de cel mult opt resturi scheletice.
În studiul ce urmează a fi prezentat, resturile osoase sunt descrise în funcţie de epoca istorică şi de
situaţiile

specifice în care au fost descoperite.

Metode

Resturile scheletice au fost determinate pe cât posibil la nivel de specie sau gen. Numărul de resturi
identificate este metoda
calitativă

funcţie

de

dinţi

fundamentală

de cuantificare a

informaţiei,

a resturilor determinate unor grupe taxonomice.

de elementul cel mai frecvent,
de carnivore

şi

ţinând

reprezentând atribuirea

Numărul

cantitativă şi

minim de indivizi a fost calculat în

cont de lateralitate. Au fost înregistrate

şi

urmele de

tranşare,

de ardere.

Vârsta la care au murit animalele a fost

estimată

în

funcţie

de

erupţia dentară,

uzura

dinţilor şi

osificarea epifizelor (Schmid 1972). Animalele foarte tinere pot fi identificate şi pe baza formei tipice,
dimensiunii reduse şi porozităţii unor elemente scheletice. Pentru determinarea sexului la Sus domesticus
am utilizat diferenţele morfologice ale caninilor descrise de Mayer şi Brisbin (1988).
Măsurătorile

au fost executate urmând standardele create de von den Driesch (1976).

Specimenele neidentificabile (unele fragmente de coaste, vertebre şi spărturi de oase lungi) au fost
atribuite unor clase de talie: mică/medie/mare.
Epoca bronzului

Complexul 49

(Secţiunea

l0C)

Din această groapă provin opt resturi scheletice de vulpe (Vulpes vulpes) (figura 56a): ambele scapule
(fragmentare), radiusul stâng (complet), un fragment de ulnă, femurul drept (distal), tibia stângă (distal),
metatarsianul V stâng (complet) şi o vertebră cervicală. Având în vedere caracteristicile morfologice şi
tafonomice, toate oasele provin cel mai probabil de la acelaşi individ adult, depunerea fiind cel mai probabil
naturală.

Hallstatt - cultura Basarabi

Complexul 18 (Secţiunea 7C)
Din acest complex au fost recuperate şase resturi osoase de animale domestice:
• Bos taurus - două fragmente: un fragment de tibie distală stângă (Bd = 60,6 mm) şi un radius

proxima!, ambele sparte intenţionat, radiusul prezentând şi urme de dinţi de carnivor.
• Sus domesticus - o mandibulă stângă de la un mascul în vârstă de 1-2 ani şi un fragment costal, ros

de carnivore.
• Ovis/Capra - o diafiză femurală şi o diafiză de la un alt os lung, ambele sparte.
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Latene, secolele IV-III a. Chr.

A doua epocă a fierului este reprezentată arheozoologic doar prin opt fragmente osoase, din trei
contexte diferite:
Complexul 37

(Secţiunea

9()

Un singur rest osos a fost descoperit în această groapă, respectiv un fragment dintr-o diafiză de os
lung de la un mamifer de talie mare (Equus/Bos).
Complexul 38

(Secţiunea

9()

Au fost prelevate două resturi osoase de Bos taurus, o diafiză de tibie şi un fragment diafizar de la un
alt os lung, ambele cu urme de dinţi de carnivore.
Complexul 438

(Secţiunea

9()

Din această groapă provin şase fragmente osoase, de vită şi porc:
• Bos taurus - două diafize de femur, dintre care unul ars, ambele cu urme de lovituri pentru
tranşare,

executate cu un obiect tăios greu, un fragment costal şi un fragment de os lung, ars.

• Sus domesticus - un fragment de diafiză de tibie, de pe partea stângă şi un fragment costal.

Perioada romană târzie

Mai multe complexe atribuite perioadei romane târzii au furnizat 33 de resturi scheletice animale,
prezentate în figura SSa şi tabelul 2. Toate provin de la specii domestice, respectiv vită, porc, oaie/capră şi
câine. Cu

excepţia

oaselor de câine, celelalte au caracteristici tipice de resturi menajere - urme de

tranşare,

precum şi urme de dinţi de carnivore, cel mai probabil 15sate de câinii care s-au hrănit cu resturile. Spre
deosebire de acestea, oasele de câine au cu totul alt aspect, nu prezintă modificări produse de om sau de
carnivore. Din

păcate

unele elemente s-au spart în timpul

din membrele anterioare

şi

cercetării, însă

putem presupune

că

oasele,

părţi

posterioare, provin de la un singur individ (figura 56b).

Secolul XIX
Complexele încadrate în această perioadă au furnizat un număr de 49 de resturi osoase, majoritatea
provenind din complexul 3

şi

doar

două

fragmente dintr-o

groapă.

Complexul 3 (Secţiunea 2 şi Caseta 1)
În acest complex au fost descoperite 47 resturi osoase de mamifere şi păsări, prezentate în tabelul 3 şi
figura SSb. Majoritatea oaselor sunt de animale domestice (vită, porc, oaie/capră, cal, găină) şi prezintă urme de
activitate antropică, tranşare, spargere, ardere, dar şi urme de dinţi de carnivore, cel mai probabil câini. Excepţie
face o

mandibulă

de bursuc, ce nu

prezintă

aceste caracteristici. O

posibilă explicaţie

a prezenţei acestui element

ar fi vânătoarea bursucului pentru blană. În unele situaţii, animalele de talie mică şi mijlocie sunt jupuite în aşa
fel încât unele elemente, cum sunt mandibula, falangele şi vertebrele codale rămân ataşate la blană. Gradul de
fragmentare a oaselor este mare, doar două oase de cal pretându-se la măsurători biometrice:
Equus caballus - Complex 3
Falaga li (mm)

Equus caballus - Complex 3

GI

41,8

Bp

48,9

GH

55

BFp

44,1

GB

56

Dp

28,8

BFd

46

SD

43,7

Lmî

56,6

Bd

46,9

Astragal (mm)
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Complexul 56 (Secţiunea 13)
Din această groapă provin două fragmente ce nu pot fi atribuite specific: o diafiză de os lung de
mamifer de talie mare (Equus/Bos) şi un fragment de coastă de la un animal de talie medie (posibil
Ovis/Capra).

Perioada modernă
Complexul 15A (Secţiunea 8B)
Din acest context provin 20 de fragmente scheletice, reprezentând următoarele specii:
• Equus cabal/us - 12 fragmente remontabile, din zona maxilarului şi neurocraniului. Conform
dentiţiei, resturile provin de la un mascul de 2-3 ani. Animalul prezintă o anomalie la nivel dentar, caninul

fiind erupt exact lângă al doilea premolar.
• Bos taurus - un fragment de mandibulă stângă, spart, de la un individ mai tânăr de un an şi un

fragment de sacrum, cu urme de tăiere provocate cu o unealtă grea (topor sau satâr).
• Aves indet. - un fragment proxima! de humerus, de la o pasăre de talie mare, de categoria lebedei

sau pelicanului.
• Sus domesticus - o vertebră toracică fragmentară.

• Mamifere de talie mare (Equus/Bos) - patru spărturi de oase lungi.
Complexul 5 (Secţiunea 4)
Din acest complex provin patru elemente scheletice de iepure de câmp (Lepus europaeus), de la un
individ tânăr (figura 56c): femurul neepifizat proxima! şi distal, tibia şi un metatarsian, toate de pe partea
dreaptă,

plus un fragment de os lung de la aceeaşi specie. Putem reconstitui practic piciorul posterior

drept, exceptând falangele şi restul metetarsienelor. Depunerea îşi poate avea originea la fel de bine într-o
activitate

umană

Fără

ca

şi

într-una

naturală.

încadrare

Această categorie de materiale provine din contexte neclare, fără posibilitatea încadrării cronologice.

Din aceste contexte au fost prelevate 12 resturi osoase.
Complexul 4 (Secţiunea 4)
Două fragmente scheletice de Bos taurus: un radius stâng neepifizat distal, provenind de la un individ

mai tânăr de 4 ani şi un fragment epifizar de radius, ce păstrează urma de impact cu un obiect dur. Ambele
resturi osoase pot proveni de la acelaşi individ.
Complexul 23 (Secţiunea SC)
Patru resturi au fost prelevate:
• Bos taurus - un fragment de diafiză distală şi un fragment de diafiză de os lung, ambele cu urme de

spargere, ultimul ros de carnivore.
• Sus domesticus - o diafiză de humerus, spartă şi o diafiză de radius, ars şi ros de carnivore.
Secţiunea

8C - strat, mijloc sant

O diafiză tibială de Sus domesticus, spartă şi cu urme de dinţi de carnivor.
Secţiunea

2 - strat

Au fost prelevate cinci fragmente osoase:
• Ovis/Capra - trei fragmente de mandibulă dreaptă de la un adult tânăr.

• un fragment de os lung şi unul de coastă de la animale de talie medie.
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Rezultate

Speciile domestice sunt dominante în general, însă sunt prezente şi specii sălbatice, respectiv vulpe,
iepure şi bursuc. Resturile scheletice ale acestor trei specii sălbatice nu sunt întotdeauna supuse aceluiaşi
tip de fragmentare şi nu prezintă urme de tranşare. Toate sunt animale care sapă vizuini şi împart acelaşi
habitat, fiind prezente în zonă şi în prezent. Având în vedere reprezentarea părţilor scheletice şi starea
tafonomică
Dacă

a oaselor, putem presupune că acumularea resturilor lor reprezintă un proces natural.
pentru epoca bronzului se pare că avem de-a face cu un proces natural de acumulare

osemintelor de vulpe (figura 56a), pentru epoca fierului, puţinele resturi descoperite intră în categoria
domestică,

reprezentând spectrul tipic de animale de animale crescute şi consumate: vită, porc şi

oaie/capră. Aceeaşi

este situaţia şi pentru complexele atribuite secolului IV, cu excepţia unor resturi de

câine ce pot proveni foarte posibil din îngroparea intenţionată a animalului (figura 56b). De altfel, câinele
este prezent în toate contextele identificate la Răleşti, nu atât prin părţi scheletice cât prin acţiunea de
roadere a resturilor menajere la care a avut acces.
În complexele încadrate în evul mediu târziu şi târziu spre modern, pe lângă animalele domestice
tipice, îşi fac apariţia şi resturi scheletice de cal, fără o dovadă clară a consumului alimentar.
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Ovis aries/Capra hircus

2

Sus domesticus

2

6

1
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C

•ni

...J

ct

I-

o
I-

13

2

17

4

1

1

6

12

4

46

3

24

3

12

18

5

5

Canis familiaris

3

3

Gallus domesticus

4

4

Lepus europaeus

1

1

Meles meles
Vulpes vulpes

8

Total identificate

8

8

6

31

7

1

Mamifer de talie mare

41

19

8

4

10

122
13

5

2

3

Mamifer de talie medie

1

1

Aves indet.

Total neidentificate
TOTAL

2

19

Equus cabal/us

ns
u

LI.

LU

2

"C

•ni

a:

Bos taurus

...a,ns
...

8

6

1

3

8

5

2

19

8

33

49

24

12

140

Tabel 1. Resturilor faunistice de la Răleşti, prezentate pe specii, contexte şi număr de resturi.
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Complex

Specia

Element anatomic

NR

1

Bos taurus

Neurocraniu
Vertebra

1
1
1
3
1
1

Humerus distal
Coxal
Coasta
Tarsian

Ovis/Capra
. Bos taurus
Ovis/Capra
Sus domesticus
Sus domesticus

27

36

Falanga I
Coxal
Mandibula
Canin inferior
Zigomatic
Mandibulă

Humerus

Bos taurus

Vert. cervicale
Vert. toracale
Tibia - diaf prox.
Calcaneu
Falanga I
Coastă

Diafiză

Bos taurus

os lung
Diafiză os lung
Femur

Canis familiaris

Coasta
Tibia dist D

Mamifer talie medie

40
42

Tibia prox S
Fibula dist S
Metatars III
Ulna

•

TOTAL

Obsevaţii

NMI

1

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
33

Urme de
Adult

dinţi

Mascul adult
Poros (tânăr)
Mascul adult
lnfans

1
1
1
1

3

Tranşare

Apofiză spinală

Urme de
Urme de

dinţi

Urme de

dinţi

dinţi

1

1

Spart recent
Spart recent

1

Spart recent

11

Tabel 2. Perioada Romană târzie - resturile faunistice din fiecare complex, prezentate ca număr de resturi
(NR) şi număr minim de indivizi (NMI).

Element anatomic
Falanga I

Bos
taurus
1

Sus
domesticus

Ovis/
Capra

Equus
cabal/us

Falanga li
Metacarpian

2
1

Ulna
Radius

3

Humerus

1

4

1

3

2

Coaste

4

Atlas

1

2

8

1
2
3
1
15

11

47

1

1
1

2
1
7

Diafize os lung

6

1

1

Coracoid
Scapula

Total

1
1
2
2
1
1
2
1

1

Tibia

Total

Mamifere
talie mare

1

Metapod
Astragal

Neurocraniu

Meles
meles

1
2
2

Carpian

Mandibula

Gal/us
domesticus

3

1

17
6
1
Tabel 3. Secolul XIX, Complexul 3 - distribuţia resturilor faunistice ca număr de resturi.
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CONCLUZII

menţionam

Cum

în Cuvântul Înainte, volumul

prezintă

rezultatele

cercetărilor

arheologice preventive

efectuate la Răleşti - Râul Parapanca în primăvara acestui an. Scopul principal urmărit a fost acela de a
semnala noile descoperiri, deosebit de variate ca material arheologic şi epoci istorice. Posibilele erori
strecurate, pe care autorii
material arheologic

şi

şi

le

asumă,

se

datorează

că

faptului

redactarea volumului s-a realizat în mai

atât prelucrarea, cât

puţin

şi

analiza întregului

de 6 luni.

Volumul debutează printr-o sinteză a rezultatelor cercetărilor arheologice efectuate anterior în zona
comunei

Gogoşari.

Catalogul descoperirilor cuprinde 13 puncte, dispuse pe teritoriile satelor

Drăghiceanu, Răleşti şi

Izvoru. Au fost semnalate urme de locuire, din Paleoliticul Superior

până

perioada

şi

perioada

medievală

târzie, precum

medievală.

Caracterul lacunar, adesea nesigur al informaţiilor arheologice se datorează faptului că acestea

provin exclusiv din
cercetările

comunei

cercetări

efectuate de

Gogoşari

şi

Gogoşari,

contexte funerare, datând din epoca bronzului, secolele III-IV
arheologice de

către

suprafaţă

sau descoperiri

întâmplătoare.

noi în ultimii doi ani au documentat pentru prima

Mai

menţionăm că

dată existenţa

în zona

a mormintelor tumulare.

Cadrul natural,

deşi

puternic antropizat

datorită lucrărilor

agricole

şi amenajărilor

aferente acestora,

evidenţiază

o zonă propice locuirii în trecut, prin existenţa surselor de apă şi a unei flore şi faune variate.

Aceasta din

urmă

a fost

documentată şi

în complexele arheologice cercetate.

Strategia de cercetare a fost corelată cu etapele de în care a fost investigată zona: cercetări de
suprafaţă

pentru identificarea zonelor cu materiale arheologice la suprafaţa solului; sondaje pentru

delimitare precisă a acestora; săparea zonelor delimitate. Dimensiunea, orientarea şi dispunerea secţiunilor
a fost stabilită pe baza materialului arheologic descoperit la suprafaţă şi în sondaje, precum şi a
particularităţilor stratigrafice surprinse în sondaje (numeroase perturbări recente).

Materialele arheologice neolitice sunt sporadice. Deşi nu putem vorbi la Răleşti de o aşezare
aparţinând culturii Boian, faza Giuleşti, un fragment ceramic descoperit aici poate fi pus în legătură cu alte

14 descoperiri contemporane efectuate în judeţul Giurgiu. Este, prin urmare, de presupus existenţa unei
aşezări aparţinând

acestei faze undeva, pe malurile râului Parapanca.

Pentru perioada târzie a epocii bronzului relevante sunt descoperirile din Complexul 49. Aici, alături
de fragmente ceramice provenind de la recipiente modelate din pastă grosieră, a fost găsită o toartă
supraînălţată,

care poate fi atribuită culturii Tei, faza V. Descoperirea nu este lipsită de interes. Prin

punerea în legătură cu o alta din vecinătate (cea de la Putineiu - Vişina), se constată o extindere a arealului
fazei V a culturii Tei în afara zonei Bucureştiului şi a judeţului Ilfov.
Pentru perioada hallstattiană, situl de la Răleşti se alătură numeroaselor staţiuni aparţinând culturii
Basarabi deja cunoscute din Câmpia Burnazului. Numărul redus de complex arheologice (exclusiv gropi şi o
vatră exterioară), absenţa construcţiilor, puţinele artefacte (o fusaiolă şi un lustruitor), precum şi slaba

reprezentare a ceramicii fine, sugerează o locuire modestă, probabil cu caracter sezonier. Aceeaşi situaţie a
fost

sesizată şi

în

aşezarea

Basarabi

învecinată,

de la Putineiu -

Vişina.

Descoperirile aparţinând perioadei getice sugerează fie un caracter sezonier, fie că cercetările
noastre au surprins doar o margine a aşezării. Pe baza materialului ceramic au putut fi identificate două
nivele de locuire: secolele IV-III a. Chr. -

prin analogii cu formele greceşti din categoria ceramicii attice cu

firnis negru cu buză simplă de la Histria şi Albeşti (jud. Constanţa) şi secolele 11-1 a. Chr, prin analogie cu o
piesă descoperită

la Schitu - Gaura Despei.

Descoperirile din perioada romană târzie (sec. li-IV p. Chr.) au constat în material ceramic dar şi o
construcţie care ar putea fi identificată cu o locuinţă. Avea podeaua adâncită în pământ, fără o amenajare

specială; nu a fost documentată instalaţie de foc sau elemente (gropi de pari, fragmente de chirpici ars)

care să indice o suprastructură din lemn. Prin caracteristicile sale, complexul se integrează în imaginea
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generală

a complexelor de locuire din secolele li - IV p. Chr., atribuite fie culturii Chilia-Militari, fie culturii

Sântana de

Mureş-Cerneahov.

Tot în acest nivel de locuire a fot descoperită o amforă în stare fragmentară. Aceasta a putut fi
reîntregită, excepţie făcând partea superioară (gâtul şi gura), fapt pentru care nu se poate preciza dacă
aparţine

tipului Zeest 72 sau Zeest 73. Amfore de aceste tipuri erau produse în Crimeea, între mijlocul sec.

li p. Chr. şi mijlocul secolului III p. Chr. Descoperirea este prima de acest gen la nord de Dunăre. Un
exemplar aproape complet a fost descoperit la Tomis. Este de presupus ca exemplarul de la Răleşti să fi fost
refolosit până în secolul IV, şi ulterior, prin deteriorarea părţii superioare, abandonat.
Perioada medievală timpurie (secolele IX-X) este documentată prin descoperiri ceramice specifice
culturii Dridu. Fragmentele ceramice, puţine la număr, au fost colectate exclusiv de la nivelul solului, în
cadrul cercetărilor arheologice de suprafaţă. Acest fapt sugerează că aşezarea propriu-zisă ar fi fost situată
undeva, în
legături

vecinătatea

zonei cercetate de

către

noi. Pasta

caolinoasă

principal din
şi

reflectă

cu spaţiul dobrogean, atât ca zonă de procurare a materiei prime, cât şi ca influenţă bizantină.

Cel mai recent nivel de locuire documentat în situl la
smalţ.

a unor fragmente descoperite

ceramică.

Vasele sunt lucrate din

Printre formele ceramice descoperite se

pastă

numără:

de lut

Răleşti datează
fină,

din secolul XIX

şi constă

în

acoperite, în majoritatea cazurilor, cu

castroane, ulcioare, oale cu

toartă,

pahare cu picior

ulcele; câteva fragmente prezintă urme de ardere secundară. Au mai fost descoperite şi câteva piese din

fier: un cârlig, probabil de

măcelărie, şi

Cercetarea sitului a inclus
animale, atât domestice cât
documentate urmele de
lipsesc

însă şi

specii

cuţit

în stare

fragmentară.

analize arheozoologice. Au fost prelevate 140 fragmente scheletice .de

şi sălbatice,

tranşare,

sălbatice

şi

un

de

dinţi

provenind din toate perioadele prezentate mai sus. Au putut fi
de carnivore

şi

de ardere. Speciile domestice sunt dominante. Nu

(vulpe, iepure, bursuc). Câinele este prezent în toate contextele identificate la

Răleşti, nu atât prin părţi scheletice cât prin acţiunea de roadere a resturilor osoase. Începând cu perioada
medievală,

pe

lângă

animalele domestice tipice,

îşi

face

apariţia şi

calul,

fără însă

o

dovadă clară

a

consumului alimentar.
La final, pot fi trase câteva concluzii generale. Săpăturile arheologice efectuate de către noi în anul
2013 constituie primele cercetări de amploare efectuate în zonă. Acestea au avut darul de a completa
substanţial informaţia anterioară, bazată

asemenea, în cadrul

cercetărilor

doar pe

noastre a fost

cercetări

de

documentată

suprafaţă

sau descoperiri

pentru prima

întâmplătoare.

dată existenţa

în

zonă

De

a unor

morminte tumulare.
Analizând în ansamblu locuirea umană în zona cercetată se pot distinge două caracteristici: pe de-o
parte o locuire practic continuă, din neolitic până în prezent, pe de altă parte, un caracter predominant
sezonier. Acest din urmă aspect ar pute fi lămurit prin extinderea cercetărilor în zonă.
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Figura 1. Siturile arheologice de pe teritoriul comunei Gogoşari (culoarea roşie indică o localizare sigura, cea albă una aproximativă).
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Figura 13. Răspândirea descoperirilor Boian (-Giuleşti) pe teritoriul judeţului Giurgiu.
Cu galben sunt marcate siturile Boia-Giuleşti, cu alb siturile Boian pentru care nu există menţiuni privind faza de evoluţie.
https://biblioteca-digitala.ro
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Figura 15. Fragmentul ceramic Boian - Giuleşti din Complexul 3 (foto G. Chelmec) .
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Figura 16. Complexul 49 în cadrul sitului de la Răleşti.

Figura 17. Ceramică Tei IV.
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e49

Figura 18. Răspândirea descoperirilor atribuite culturii Basarabi din judeţul Giurgiu (situl de la Răleşti este in dicat cu culoare roşie).
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Figura 19. Complexele şi zonele în care au fost descoperite materiale Basarabi.

Figura 20. Vasul întregibil din Complexul 18 (foto G. Chelmec) .
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Figura 21. Ceramică Basarabi de factură grosieră (foto G. Chelmec).
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Figura 22 . Ceramică Basarabi de factură semi -grosieră (foto G. Chelmec) .
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Figura 24. Ceramică Basarabi de factură fină (foto G. Chelmec).
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Figura 25 . Diverse piese Basarabi: a)

şlefuitor,

b)

lamă

silex, c)

rondelă,

d)

e) decorator ceramică, f) exemple de decor (foto G. Chelmec).
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Figura 26. Complexele în care au fost descoperite materiale Latene.
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Figura 27 . Imagini de la cercetarea Complexului 15B.
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Figura 28. Material din Complexul 158.
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Figura 29 Material din Complexul 15B.
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Figura 30. Material din Complexele 23 (A), 37 (B) şi 38 (C).
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Figura 31. Material din Complexul 438.
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Figura 32 . Distribuţ i a

aşezărilor

getice din judeţul Giurgiu.
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complexelor databile în secolele III-IV p. Chr.

Figura 34. Imagini de la cercetarea Complexului 1.
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Figura 35. A. Amforă de tip Zees 93: a) Sucidava, b) Răleşti; B) Amforă de tip Zees 72/73 : a-c) Răleşti, b) Sovhoz.
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Figura 36. Ceramică din Complexele 1 (a -e), 2 (f), 4Q (g), 16 (h) şi 4 (i -m).
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Figura 37. Ceramică din Complexul 36 .
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Figura 38 . Ceramică din Complexele 42 (a-b) şi 8 (c-e); râşniţă din Complexul 1 (f).
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Figura 39. Distribuţia descoperirilor din secolele III-IV p. Chr. din judeţul Giurgiu.
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Figura 40.

Poziţia aşezării

de la

Răleşti

în raport cu descoperirile funerare cerneahoviene de la Izvoru
https://biblioteca-digitala.ro

şi Gogoşari.

Figura 41. Răspândirea descoperirilor atribuite culturii Dridu (sec. VIII-X p.Chr.).
Cu galben au fost marcate descoperirile cu datare sigură, iar cu alb cele nesigure.
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Figura 42. Fragmente ceramice Dridu descoperjte la Răleşti.
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Figura 43. a) Suprafaţa fragmentelor ceramice cu densitatea incluziunilor; b) Tipuri de tratare a pastei vedere a spărturii vaselor.
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Figura 44. a) Cercetările de la Gogoşari; b) Descoperirile de ceramică din pastă caolinoidă.
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Figura 45.

Poziţia exploatărilor

de argile caolinoase.
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Figura 46. Distribuţia descoperirilor de ceramică lucrată din pastă caolinoidă (după Comşa 1985 cu adăugiri).
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Figura 48. Ceramică din Complexul 3.
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Figura 49. Ceramică din Complexul 3 (a-j) şi din Complexul 56 (k).
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-Figura 50. piese de metal din Complexul 3.
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Figura 51. Detalii de la cercetarea Complexelor 3 (a-c) şi 7 (d-f) .
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Figura 52.

Brăţări

de sticlă din secolele XVIII -XIX descoperite pe teritoriul Munteniei;

cu galben sunt marcate descoperirile din mediul urban, iar cu -alb cele din mediul rural.
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Figura 54. Complexele ş1 zonele în care au fost descoperite oase de animale.
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Figura 55. Reprezentarea speciilor ca număr de resturi (NR) şi ca număr minim de indivizi (NMI} pentru
a) secolul IV şi b} evul mediu târziu - Complex 3.
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Figura 56. Reprezentarea părţilor scheletice descoperite pentru
a) vulpe (epoca bronzului), b) câine (secolul IV) şic) iepure(?).
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