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Cuvânt înainte
Muzeul judeţean "Teohari Antonescu" din Giurgiu, prin grija conducerii şi
colectivului său ştiinţific, a reînodat, începând cu anul 1995, tradiţia editării unei
publicaţii periodice - Buletinul Muzeului, al_ cărei ţel declarat este să oglindească
munca de cercetare şi activitatea muzeologică a celor care lucrează în această Insti
tuţie sau sunt legaţi prin demersul lor ştiinţific de judeţul Giurgiu.
Prin prezentul volum, se pune în practică o altă năzuinţă mai veche a noastră
şi anume: tipărirea unor studii monografice sau monografii în cadrul unei serii spe
cial destinate acestui scop, ierie intitulată Bibliotheca Musei Giurgiuvensis.
întâmplarea face ca debutul seriei să se realizeze cu un studiu monografic
din domeniul arheologiei. Dar Bibliotheca Musei Giurgiuvensis este deschisă şi
altor discipline cum sunt istoria (antică, medievală, modernă şi contemporană),
etnologia, muzeul are dealtfel o puternică secţie de artă populară, paleo-antropolo
gia şi paleo-fauna, numismatica etc., dorind să fie o expresie elocventă a calităţii
muncii ştiinţifice ce se derulează de mulţi ani în Instituţia noastră.
Nutrim speranţa ca noua serie să aibă un trai cât mai lung, că iubitorii isto
riei şi oamenii de cultură, dar şi politici ai judeţului, vor avea întotdeauna un suflet
deschis, şi vor sprijini şi de acum înainte editarea publicaţiilor Muzeului.

Cristian F. Schuster şi Traian Popa
coordonatorii Seriei

7

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

Introducere
Investigaţiile de teren, impuse de necesitatea eliberării de sarcină istorică a
zonelor riverane Argeşului, care urmau a fi afectate de ceea ce trebuia să fie
Canalul Bucur�ti - Dunăre, au dus identificarea în anii 1986-1989 a mai multor
puncte de interes arheologic 1. În segmentul Argeşului Inferior, care traversează
partea de nord şi est a judeţului Giurgiu, au fost localizate, îndeosebi pe malul
drept al râului, numeroase situri din Epoca bronzului, dintre care s-au remarcat în
unna unor cercetări arheologice de salvare şi, ulterior, a celor sistematice, de mai
lungă durată, aşezările de pe raza comunei Adunaţii-Copăceni.
În studiul monografic de faţă, ne concentrăm atenţia în principal asupra ves
tigiilor din Bronzul Mijlociu din vatra satului Mogoşeşti, localitate aparţinând
administrativ de comuna menţionată. Î nsă, pentru a crea o imagine mai
cuprinzătoare a Epocii bronzului atât de pe raza celorlaltor sate ale comunei
Adunatii-Copăceni, dar şi de pe cursului inferior al Argeşului, cât şi a întregului
judeţ Giurgiu, vom zăbovi, dar numai cât este necesar, într-un capitol distinct, la
sfârşitul volumului, asupra celor mai semnificative descoperiri din această
perioadă făcute în regiunile amintite.
Studiul nostru este rodul valorificării investigaţiilor mai multor campanii
arheologice, efectuate de colective conduse iniţial de Vasile Barbu, ulterior de
Cristian Schuster. Debutul cercetărilor se leagă nemijlocit de nun1ele primului şef
de şantier, care, cu experienţa şi flerul domniei sale, a intuit perimetrul unde tre
buie purces la săpături, areal ce se va dovedi ulterior cel mai bogat în complexe şi
materiale preistorice.
Şantierul arheologic a cunoscut atât perioade fericite, cât şi altele mai puţin
faste cercetării, ultimile izvorâte din graba în care s-a impus în prima campanie
(1989) să se efectueze descărcarea de sarcină istorică a zonei, a distrugerile provo
cate de căutătorii de comori, de aplicarea Legii 18/1991 şi a consecinţelor ce au
decurs de aici.
Cu toate acestea, trebuie subliniat că, datorită abnegaţiei unor oameni
inimoşi, fie ei specialişti, numim aici în primul rând pe Vasile Barbu, dar şi Emil
Păunescu şi Traian Popa, foşti sau actuali directori ai muzeului giurgiuvean, sau
autorităţi locale, în special profesorul Mircea Florescu, fost primar, o parte a
promontoriului pe care se găseşte situl de la Mogoşeşti a fost declarat Rezervaţiei
arheologică.
Grosul suportului financiar pus la dispoziţie pentru săpături, se datorează
Muzeului Giurgiu, deci implicit organelor centrale care conduc judeţul, ne
gândim cu precădere la Consiliul judeţean. Financiar, logistic şi ştiinţific a fost
implicat masiv din 1993 şi Institutul Român de Tracologie.
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Lucrarea noastră este structurată pe opt segmente, fiecare capitol conţinând
mai multe subdiviziuni, ce fac referire la mediul ambiant, la istoricul cercetărilor,
la sit, complexele şi materialul descoperit, viaţa economică şi spirituală, la locul
Mogoşeştiului în cultura Tei. La sfârşitul volumului se găsesc o listă bibliografică,
hărt i, figuri şi fotografii.
Celor care ne-au sprijinit financiar de-a lungul vremii şi acelora care ne-au
ajutat prin sfaturi date la faţa locului sau prin desluşirea unor aspecte neclare ge
nerate de materialul arheologic excavat sau de situaţiile întâlnite în teren regretafii dr. Sebastian Morintz şi dr. Marian Gumă, precum şi prof. dr. Petre
Roman, prof. dr. Alexandru Vulpe, dr. Valeriu Leahu, dr. Alexandra Comşa,
dr. Nona Palincaş, dorim să Ie mulţumim şi pe această cale.
fn demersul nostru am fost pem1anent susţinuţi de colaboratorii de Ia muzeul
giurgiuvean - Florin Grofu şi Mariana Simion - şi de la Institutul Român de
Tracologie: Alexandn1 Morintz, Cătălina Toma, Dan Perianu, Ion Semuc. Munca
lor se regăseşte prin contribuţii (desene, fotografii, hărţi) în studiul monografic de
fată.

NOTE
1 Barbu 1988: 173; Barbu 1989: 379-380; Schuster 1989: 236-237; Barbu 1990:
205-206; Schuster 1990: 103-105; Schuster 1992a: 35-41; Schuster 1992b: 7-1O; Schuster
1992c: 83-85; Schuster 1993: 199-206; Schuster 1995a: 53-63; Schuster, Popa 1995a;
S<.:huster, Popa 1995b; Sdmster 1996b: 101-107; Schuster, Popa 1996: 79-80; Băf 1996:
30; S<..:huster, Popa 1997: 63-77; Popa 1998: 129-139; Barbu 1998: 155-164.
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Capitolul I
Mediul ambiant si istoricul cercetărilor
Cadrul geografic
Satul Mogoşeşti, parte componentă a comunei Adunaţii-Copăceni 1 (fig. I),
este amplasat pe terasa înaltă a malului drept al râului Argeş. Se pare că nun1ele
comunei este legat de modul cum a luat naştere localitatea, adică sat format prin
"adunarea·: mai ales în secolele 18-19, de locuitori din satele vecine. Denumirea
satului Mogoşeşti vine foarte probabil de la numele unei familii2 - Mogoşanu sau,
mai degrabă, Mogoşescu, ce s-a aşezat aici, punând bazele în secolul 16 3 noului
sat. Nu este exclus ca noii veniţi să provină din localităţile Copăceni şi Grădiştea,
sate aflate nu departe pe malul stâng, respectiv drept al Argeşului.
Prin poziţia sa, Mogoşeştiul se găseşte la graniţa de nord a Câmpiei
Neajlovului4 , exact în locul unde se face contactul cu Lunca Argeşului (fig. 2).
Această zonă de întâlnire ia forma unei pante accentuate, abrnptă, care se ridică cu
20-30 m deasupra luncii.
Este evident că, grnpurile de oameni care şi-au întemeiat aşezări în acest
areal, au beneficiat atât de condiţiile propice de trai oferite de pădurile Câmpiei
Neajlovului, dar, mai ales, de microzona Luncii Argeşului. Aceasta, cunoscută şi
sub numele de lunca Argeş-Sabar, "se desfăşoară de-a lungul Argeirnlw: începînd
de la Bolintin- Vale, între Cîmpia Vlăsiei şi Cîmpia Cîlnăului şi între Cîmpia
Neajlovului .şi Burnazul de est, apărînd ca o prellmgire a Cîmpiei de subsidenţă'' 5.

Ea are o înclinare nord-vest - sud-est, fiind astfel în concordanţă cu cursul râului.
Lătimea ei a variat înainte de intervenţia masivă a omului cu prilejul lucrărilor la
Canal, între 4 şi 7 km. Pentru comunităţile ce locuiau în această zonă, deosebit de
important a fost microrelieful caracteristic, cu grindurile, bălţile, belciugele şi
albiile sale.
Bazinul hidrografic al Argeşului constituie una dintre cele mai importante şi
interesante regiuni ale zonei central-estice ale sudului României. Izvorând din
Munţii Făgăraş, râul Argeş, aparţinând reţelei hidrografice alohtone 6 , este ali
mentat de-a lungul celor 344 km de curs de apele unor afluenţi mai mult sau mai
putin bogati, dintre care, în partea sa inferioară până la vărsarea în Dunăre, sunt de
amintit Bratilovul, Câlnăul, Câlniştea, Cociocul, Colentina, Dâmboviţa, Dâmbov
nicul, Glavaciocul, l]fovul, Ialomiţa, Ilfovăţul, Ismarul, Milcovăţul, Neajlovul,
Pasărea, Sabarnl, Sericul7 .
Avându-şi obârşia în Carpati, debin1l Argeşului este influenţat, în principal,
de fenomenele climatice din regiunile înalte. Acestora se alăhlJ"ă şi debitele râurilor
11
https://biblioteca-digitala.ro

cu izvoare în zona de contact a dealurilor cu câmpia sau chiar în perimetrul
acestora din urmă, şi care se varsă în Argeş, ce sunt dependente de scurgerile în
funcţie de anotimp. Astfel, pentru Argeş 8 este de consemnat o creştere a debitului
din ianuarie până în luna mai, ulterior, în răstimpul până în august-septembrie, se
poate vorbi de scăderi şi apoi creşteri/descreşteri alternante până în ianuarie.
Cu unele variaţii, datorate unor fenomene meteorologice mai largi, sud-est
europene, clima acestei regiuni s-a înscris în tipul celei de câmpie, cu temperaturi
oscilante (zile tropicale, ierni reci) şi precipitaţii diferit cantitativ (vara mai puţine,
iama abundente), care, de-a lungul vremii au influenţat dezvoltarea vegetaţiei şi,
implicit, a faunei. Interesant este că Lunca Argeşului a cunoscut un număr mai mic
de zile de îngheţ decât alte zone9 .
Terasa Argeşului, deci şi punctul unde se găseşte Mogoşeştiul, se compune
dintr-un sol silvestru brun-roşcat (fig. 3 )10. Lunca Argeşului are soluri aluvio
nare 1 1, în cazul Mogoşeştiului unde în dreptul satului se află un braţ părăsit al
râului, se poate vorbi de aluviuni mlăştinoase i 2.
Flora şi fauna arealului Mogoşeştiului a fost tributară de-a lungul vremii
reliefului, reţelei hidrografice, solului şi climei. Astfel, terasa Argeşului, cun1 am
văzut parte componentă a Câmpiei Neajlovului, a fost acoperită de o vegetaţie
tipică interfluviului, fiind caracterizată de păduri de foiase (cerul= Quercus cern's,
gârniţa = Quercus frai11etto, stejarul brumăriu = Quercus pedunculiOora ), cu un
subarboret (ghcrghinarul = Crataegus monogyna şi Crataegus penl11gyna, lemnul
câinesc = Lingustrwn vulgare, sângerul = Cornus sangw'nea, măceşul = Rosa
canica, pornmbarul = Prunus spinusa) şi o vegetaţie ierboasă (păiuşul = Festuca
valesiaca şi Festuca pj·eudovina, negara = Stipa capilatta, sadina = Chrysopo
gonetwn, griyllus) spccifice 13 . Animalele acestor păduri au fost cerbul, cerbul
lopătar, mistreţul, căpriornl, lupul, vulpea, veveriţa, dar şi o sean1ă de păsări (gaiţa
= Garrulus glandarius, potârnichea = Perdix perdix, ciocârlia = Lulula arborea,
mierla == Turdus meruhl ctc.) 14.
Lunca Argeşului a permis dezvoltarea unei vegetaţii proprii 1 5, în care cea
lemnoasă era reprezentată de zăvoaiele de sălcii şi răchită, anini, plopi, ulm şi
stejar (Sa/ix alba, Sa/ix frag1Jr's, Sa/ix cinerea, Sa/ix triandru, Alunus glu1Jnosa,
Plopus alba, Plopus nigra, Plopus canescens, V/mus Jaevis, Quercus pedun
culiflora}, iar cea ierboasă de stânjenel, limbariţa, coada vulpii (Iris pseudacorus,
Alisma plantago, Alopecurus pratensis). La aceasta se adaugă, date fiind zonele cu
exces de umiditate, vegetaţia hidrofilă compusă din rogoz, papură, trestie (Carex
acutiformis, Carex nj,aria, Typl1a angustifolia, Typha Jatifolia, Phragmites
communis) 1 6. Lunca a avut ca faunăl7 iepurele, vidra, nurca (Lepus europaeus,
Lutra lutra, Lutreola Jutreola) şi o bogată varietate de păsări: raţa, gâsca, stârcul,
lişita (Anas querquedula, Anas platyrhyncas, Ardea c1nerea, Ardea purpurea,
Fulica atra). Nu trebuie uitată nici fauna acvatică18 , în care bibanul, crapul, plătica,
12
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somnul, ştiuca, obletul (Perca Ouviatilis, Cyprinus carpio, Abramis brama, Silurus
glanis, Esox lucius, Albumus albumus) au ocupat un loc important.

Istoricul cercetărilor (fig. 4-5)
Investigaţiile arheologice pe promontoriul terasei înalte de la Mogoşeşti a
început în anul 1988 printr-o periegheză la care au participat Vasile Barbu, pe
atunci directorul Muzeul lup tei pentru indenpendenţa a poporului român din
Giurgiu, şi muzeograful Cristian Schuster. La suprafaţa solului, ca urmare a
arăturilor de toamnă, au putut fi observate o sumedeniei de materiale arheologice,
îndeosebi fragmente ceramice, aparţinând unor epoci diferite. Grosul materialului
părea că se grupează în partea centrală şi de vest a promontoriului.
Deoarece lucrările la Canalul Bucur�ti - Dunăre continuau într-un ritm
accelerat, care impunea o descărcare rapidă de sarcină istorică a diferitelor zone
de-a lungul Argeşului, grupul de arheologi compus din Vasile Barbu, conducătorul
cercetărilor arheologice din judeţ, Cristian Schuster şi Raluca Barac, muzeografi,
au început în primăvara lui 1989 investigaţiile pe un promontoriu al aceleaşi terase
din dreapta Argeşului, aflat în marginea estică a satului Varlaam 1 9, punct
cunoscut sub numele ''La Bazin'� după bazinul de apă amplasat aici de lucrătorii
de la Canal.
Odată încheiate, în vara anului menţionat, săpăturile în perimetrul unde s-au
identificat resturile unei aşezări Glina din Bronzul Timpuriu, au început cercetările
pe promontoriul de la Mogoşeşti, ce era despărţit de cel de la Varlaam de o râpă
adâncă. Ca urmare a unei analize atente a situaţiei în teren, s-a hotărât, începând cu
sfârşitul verii şi pe parcursul întregii toamne a anului 1989, derularea unor
investigaţii în partea de vest a promontoriului.
Colectivul arheologic (la început Vasile Barbu şi Cristian Schuster, ulterior,
pentru o scurtă perioadă, şi Raluca Barac) a iniţiat trasarea perpendicular pe malul
vestic a nouă secţiuni20, notate Sl-9, dintre care S1-8 au avut dimensiunile de
10x2 m, iar S9 de 20x2 m. Prin St şi S8 am încercat delimitarea perimetrului
locuit, iar celelalte secţiuni fiind practicate pentru investigarea unei construcţii
foarte mari (LI). Trebuie menţionat că în aceste ultime secţiuni, ca şi celelalte din
campaniile următoare s-a lucrat intens, uneori exclusiv la şpaclu.
Între St şi S9 a exista o distanţă de 5 m, iar între S7 şi S8 6 m. Martorii
dintre S2-9 au fost de 0,60 m. Capătul de vest al tuturor secţiunilor se găseau la
distanţe de mal după cum urmează: S1 la 4,87 m, S2-4 la 4,92 m, S5-6 la 4,38, S7
la 4,11 m, S8 la 3,53 m.
După Revoluţie, priorităţile Muzeului, devenit acum judeţean, fiind altele cercetări în zona Schitu - Cămineasca - Bila21 , la Mogoşeşti investigaţiile au fost
13
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reluate abia în toamna anului 1993. Arheologii - Vasile Barbu, Cristian Schuster şi
Traian Popa, s-au confruntat cu o situaţie nouă, generată de punerea în aplicare a
Legii 18/1991. Terenul, care fusese declarat datorită eforturilor directorului Vasile
Barbu în înJelegere şi armonie cu marele iubitor de istorie, profesorul Mircea
Florescu, pe atunci primar al comunei Adunaţii-Copăceni, Rezervaţie arheo
logică, a fost, pe bună dreptate, retrocedat urmaşilor foştilor proprietari, fiind
cultivat cu porumb. Pentru a nu aduce prejudicii recoltei, cercetările arheologice au
trebuit să se concentreze din nou numai în partea de apus a promontoriului.
Singurele spaJii libere, aflate la nord şi sud de perimetrul investigat în campania
anterioară, au impus trasarea iniJial a două secţiuni S12 (= S3/l993; dimensiuni:
10x2 m), la o distanJă de 10 m de S8/1989, şi S10 (= Sl/1993; dimensiuni: 10x2 m;
capătul ei vestic fiind la 2,73 m de mal) Ia o distanţă de 10 m de S1/198922 . Lui
S12 i se va adăuga în aceeaşi campanie o casetă (Cl/1993; dimensiuni: 6x2 m).
Ulterior, în campania următoare, Cl/1993 va fi extinsă şi se va mai trasa o allă
casetă (Cl/1995; dimensiuni 6x5 m).
Datorită eroziunii malului vestic al promontoriului, o parte a acestui a
alunecat în prăpastie, în timpul şi imediat după cutremurul din vara lui 1990, mai
ales în perimetrul aflat în dreptul S2-7, 9. Deoarece unele indicii, sesizate în cam
pania din 1989, permiteau presupunerea că la vest de construcţia Ll, aflată tocmai
în secţiunile respective, există şi alte urme de cultură importante, am trasat, chiar cu
riscul de a intra în conflict cu practica arheologică uzuală, la o distanţă de 0,60 m de
capătul vestic al secJiunilor, o altă secţiune S11 (= Sl/1993; dimensiuni: 12x2 m).
După pauză de un an ( 1994) datorită lipsei mijloacelor financiare pentru
săpături, acestea vor fi reluate în toamna anului 1995 23 . Au fost deschise două
suprafeţe, notate S13 (= Sl/1995) şi S14 (= S2/1995) cu dimensiunile de 10x4,
orientate nord-sud, în prelungirea estică a S2-7, paralele cu latura vestică a
promontoriului, dar perpendiculare pe latura nordică a acestuia. În S13 s-a ajuns
până la adâncimea de -1,10 m, S14 fiind cercetată integral în campania unnătoare,
care a fost cea din 1998. Au fost practicate şi mai multe casete (CJ-5/1995;
dimensiuni: 4x2 m fiecare). Între cele două suprafeţe a existat un martor de 0,60 m.
CJ şi C4 au fost săpate în prelungirea capătului de nord a celor două secţiuni, iar
CS pe latura de est a S14, în partea ei inferioară.
Campania din 1998 a fost condusă de Traian Popa 24, îndrumat de Vasile
Barbu şi ajutat de Florin Grofu. Au fost trasate şase suprafeţe: S15 (= Sl/1998;
dimensiuni: 10x4 m), S16 (= S2/1998; dimensiuni: 10x2 m), S17 (= S3/1998;
dimensiuni: 10x2 m), S18 (= S4/1998; dimensiuni: 10x4 m), S19 (= S5/1998;
dimensiuni: 10x2 m), S20 (= S6/1998; dimensiuni: 10x2 m). La S19 s-a trasat şi o
casetă (C6/1998; dimensiuni: 4x2 m). Toate secţiunile, în afară de S18, care s-a
practicat aproape de malul nord-vestic al promontoriului, la 5,50 m nord de S12,
au avut o orientare nord-sud, fiind perpendiculare pe latura de nord şi paralele cu
14
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latura de vest. În ruptura malului, exact acolo unde a fost trasată S18, s-au putut
observa urmele unui complex.
În anul 1999, colectivul de arheologi, Cristian Schuster şi Traian Popa,
ajutaţi de Vasile Barbu şi Florin Grofu, au decis deschiderea a patru suprafeţe notate S21 (= Sl/1999), S22 (= S2/1999), S23 (= S3/1999), S24 (= S4/1999), cu
dimensiunile de 1 0x2 m şi orientare nord-sud, fiind perpendiculare pe malul nordic
al promontoriului. La S22 a fost trasată caseta C7 /1999 de 4x2 m.
Investigaţiile de la Mogoşeşti, desfăşurate în răstimpul a zece ani şi pe
parcursul a cinci campanii arheologice, au pennis cercetarea unei suprafeţe totale
de 682 mp şi a unor complexe importante din Epoca bronzului (cultura Tei) şi din
perioada hallstattiană.
Ţinem să precizăm că nu suntem adepţii cercetării exhaustive ale unei
aşezări. De aceea, partea de răsărit a promontoriului nu a fost abordată prin săpă
turi, fiind convinşi că ea poate oferi în viitor altor arheologi şansa de a descoperi
situaţii şi materiale noi, care pot confirma sau, dimpotrivă, modifica sau infirma
cele constatate de noi şi asupra cărora am zăbovit în acest volum.

NOTE
1 Despre comuna Adunaţii-Copăceni v. Iordan 1973: 206-207; Florescu 1983: 3637; Ghinea 1996: 18-19.
2 Iordan 1973: 99-100.
3 Iordan 1973: 105 şi fig. 8. Sin gurul monument din secolul 19 aflat în picioare este bii
serica ''Sfinţi /mpărafi Constantin şi Elena·: ctitorită între anii 1823-1825 (Ghinea 1996: 19).
4 Iordan 1973: 39.
5 Iordan 1973: 36.
6 Gâşteanu, Iordan 1970: 33 = ''Reţeaua hidrografică alohtonă, numit.ă uneori şi
tranzitorie, este aceea care îşi are obîrşia în alte unităţi de relief avînd stabilite deja
particularit.ă,t1Je de ba.ză ale regimului hidrologic, dar fiind influenţată de zona de cîmpie
prin care trece". V. şi Iordan 1973: 53.

7 Iordan 1973: 53-56; Ghinea 1996: 65.
8 Iordan 1973: 57.
9 Iordan 1973: 43.
I O Gâşteanu, Iordan 1970: 45 şi fig. 6; Iordan 1973: 70.
l l Gâşteanu, Iordan 1970: 45; Iordan 1973: 71.
12 Iordan 1973: 72.
13 Gâşteanu, Iordan 1970: 46-47; Iordan 1973: 72.
14 Gâşteanu, Iordan 1970: 49.
15 Gâşteanu, Iordan 1970: 47-48; Iordan 1973: 72.
16 Iordan 1973: 72-73.
17 Iordan 1973: 74.
I 8 Iordan 1973: 74.
15
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Barbu 1990; Schuster 1990: 105, n. 6; Schuster 1995a; Schuster, Popa 1995a: 2326; Barbu 1998: 157-158.
20 Schuster 1990; Schuster, Popa 1995a: 33-34; Schuster, Popa l 995b: 148.
21 Schuster, Popa 1995a: 26-30.
22 Schuster, Popa 1995a: 34; Schuster, Popa 1995b: 148.
23 Schuster, Popa 1997: 63.
24 Popa 1998: 129. Şeful şantierului, Cristian Schuster, nu a putut fi prezent
deoarece efectua o bursă (Alexander von Humboldt) în Germania.
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Capitolul II
Situl
Localizarea
Pornind din Bucureşti, la Mogoşeşti se ajunge pe Drumul European 20,
trecându-se podul ce se arcuieşte peste râul Argeş, mergând până în satul Adunaţii
Copăceni, apoi, făcând stânga, pe drumul Drumul Judeţean 412A, până la în
localitatea enunţată (fig. 1 ). Rezervaţia arheologică se găseşte în partea de vest a
satului, fiind flancată la sud de şoseaua menţionată, la est de case, curţi şi grădini
şi o râpă mai puţin pronunţată, la nord de Lunca Argeşului, iar la vest de o râpă
adâncă ce separă acest promontoriu al terasei înalte (cca 28 m înălţime) din dreapta
Argeşului de un altul (înalt de 31 m), care aparţine satului Varlaam, pe care inves
tigaţiile arheologice desfăşurate de Vasile Barbu, Cristian Schuster şi Raluca Barac
au dus la descoperirea urmelor unei aşezări Glina din Bronzul Timpuriu şi a alteia
Sântana de Mureş 1.
Lungimea promontoriului de terasă pe care este amplasat situl de la
Mogoşeşti, măsurat de la panglica şoselei şi până la punctul cel mai nordic ce
pătrunde în lunca râului este de cca 305 m, iar lăţimea de 350 m (luând în calcul şi
zona acoperită de gospodării). Trebuie menţionat că, în 1989 când au început
cercetările noastre, aceste dimensiuni au fost mai mari, dar eroziunea solului,
înlesnită de defrişări, intemperii (ploi, cutremure) şi lucrările la Canalul Bucureşti Dunăre, au făcut să se desprindă de mal atât în partea sa nordică cât şi vestică felii
importante de pământ, care au alunecat la vale.
Comunităţile care s-au aşezat în acest areal au beneficiat de avantaje
deosebite din punct de vedere strategic, promontoriul fiind apărat pe trei laturi
(vest, nord şi est) de văi cu pante abrupte şi Lunca Argeşului. Şi în ceea ce priveşte
traiul cotidian în peistorie, zona aleasă, cu un ''hinterland" bogat pe deoparte în
păduri de foioase, iar pe dealta în sol, vegetaţie şi faună specifică luncilor, a fost
darnică cu locuitorii săi.
Nu trebuie uitată nici reţeaua hidrografică reprezentată aici de Argeş, dar şi
de izvoarele ce ţâşneau şi mai izvoresc şi astăzi încă din pânza freatică ale terasei
Câmpiei Neajlovului.

Stratigrafia (fig. 6)
În partea vestică a sitului, în special în perimetrul secţiunilor S2-9 şi S11 2 ,
cercetările ne-au permis surprinderea unui strat gros de 0,30-0,40 m de pământ
17
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vegetal, afiînat în urma neîntreruptelor lucrări agricole din ultimul secol şi ceva
(anterior sec. 20 toată terasa Argeşului a fost împădurită, aşa cum ne informează
documentele vremii), care conţinea materiale arheologice din diverse epoci
feudal-târzii, getice, hallstattiene şi din Epoca bronzului, şi apoi un strat gros de
cca 0,50-0,80 m aparţinând culturii Tei. De la baza acestui ultim strat au fost
recuperate câteva fragmente ceramice din Bronzul Timpuriu, cultura Glina. Stratul
Tei este urmat de pământul steril din punct de vedere arheologic.
Dincolo de această zonă intens locuită de comunitatea din Bronzul Mijlociu,
acolo unde au fost trasate secţiunile S 1 şi S8, S1O şi S 12, şi majoritatea celor din
campaniile din anii 1995-1999 (fig. 4-5), înconjurând-o parcă într-un arc de cerc,
se găseşte un spaţiu ce prezintă o situaţie stratigrafică diferită. Sub acelaşi strat
vegetal gros de 0,30-0,40 m, a putut fi identificat altul Tei de grosimi mai mici
O, 10-0,25 m, mai consistent doar în locurile unde fost descoperite complexe, urmat
de pământul lipsit de vestigii arheologice. Depăşind spre est, sud şi nord acest brâu
de locuire Tei, pe alocuri lat de cca 10-15 m, stratul de cultură se pierde cu totul.
Complexele Tei, prin dispersia lor, nu ne oferă o imagine prea exactă în
privinta existenţei mai multor niveluri ale aşezării. To�i, tinând seama că, mai
ales sub LI, dar şi sub �elorlalte construcţii de suprafaţă se continuă stratul
arheologic aparţinând culturii amintite, este foarte probabil să avem cc/ puµn două
mOinente de locuire din Bronzul Mijlociu la Mogoşeşti.
După cum s-a văzut, la Mogoşeşti nu putem vorbi de straturi clar conturate
ce să aparţină altor orizonturi decât culturii Tei. Materialele medieval-târzii şi
getice au fost recuperate numai din stratul vegetal. Posibil să fi existat şi complexe
(ne gândim la locuinţele de suprafaţă), care, posibil, să fi fost distruse de arăturile
adânci, dar ele n-au putut fi depistate pe cale arheologică. În schimb, chiar dacă nu
există un strat ca atare, urmele hallstattiene sunt prezente nu numai prin material
arheologic ci şi prin complexe, în speţă gropi.

Aşezarea culturii Tei
I. Tipul de aşezare:
1.1. Despre aşezarea de la Mogoşeşti:
Cercetările din ultimile campanii ne-au relevat faptul că aici avem de-a face cu
o aşezare deschisă, nefortificată de mâna omului, care, cum am precizat mai sus, a
bendkiat de o apărare naturală deosebită. Astfel, ipoteza enunţată de noi la începutul
investigatiilor, cum că ar putea exista şi un şanţ de apărare3, rămâne fără suport faptic
în teren. Cercetările au confim1at că aşezarea Tei a ocupat latura de vest a pro
montoriului terasei. Din păcate, datorită alunecărilor de teren, care continuă şi astăzi,
o parte importantă a sitului s-a prăvălit în lunca râului, acolo, unde, în preistorie, a
18
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fost vechiul lui curs, astfel încât noi am surprins nwnai segmentul estic al sitului.
Ne este greu a aprecia cât de mare a fost satul (cătunul) din Epoca bronzului.
Dar ţinând seama de situaţii similare consemnate în aria Tei, dar şi a altor aşezări
din perioada amintită din Bronzul românesc, credem că săpăturile afectuate la
Mogoşeşti au dezvelit, aproximativ, o jumătate din aşezare.
1.2. Despre aşezările culturii Tei:
Analiza monwnentelor Tei de acest tip au demonstrat că majoritatea lor
copleşitoare sunt de categoria celor deschise, lipsite de elemente de fortificare
artificială. O excepţie o poate constitui aşezarea de la Popeşti, cu valul şi şanţul ei
de apărare, dacă avansăm ca ipoteză de lucru că ea aparţine Bronzului Final de tip
Tei, şi nu celui post această manifestare culturală, aşa cum afirmă N. Palincaş4.
Investigaţiile mai vechi cât şi cele recente confirmă ceea ce V. Leahu nota
despre locul de amplasare al aşezărilor Tei: ''prin raport cu albia unei ape, o
colectivitate Tei se fixa la sol şi îşi amenaja adăposturile fie în Junca unui rîu, .ie
pe terasele joase ori pe cele înalte, fie pe locun" aOate în prelungirea teraselor înalte
- pe boturi de deal. De obicei aşez.ăâle aflate în Junci sau pe terase ocupau poZJţii
deschise - pe cînd cele inst.alate pe boturi de dealuri ori pe platoun· aveau poziţii
dominante (adesea fiind înconjurate, pe două sau pe trei Jatun: de coturile unor
rîun· oâ de apele unor Jacuri)"s.
Grosul aşezărilor, în special Ia sud de Bucureşti, pot fi găsite pe terasele
înalte, pe promontoriile sau platourile acestora. Amintim cele de pe Dâmbovita,
Colentina, Argeş sau Mostiştea etc. (Bucureşti-M1Jitm"i Câmpul Boja, Bucureşti
Dealul Pisculw: Bucureşti-Căţelu Nou, Căldăraru, Adunaţii-Copăceni-Dăneasca,
Mireneşti, Schitu-La Conac, Schitu-Gaura Despei: Săruleşti, Vlădiceasca-Ochiul
lui Velicu, Surlari ş.a.)6.
1.3. Despre aşezările unora dintre manifestările contemporane ale
Epocii bronzului de pe teritoriul Romaniei:
Comunităţile tuturor culturilor sau grupurilor culturale din perioada
Bronzului Mijlociu de pe teritoriul ţării noastre şi-au ridicat aşezările în deplină
armonie cu cadrul natural oferit. Ele au trebuit să se adapteze condiţiilor de relief,
protecţie naturală, sursă de apă, şi, în unele cazuri, resurse de materie primă,
.
.
mmereun sau sare.
a) N. Boroffka 7, aplecându-se cu multă atenţie şi acribie asupra urmelor
culturii Wietenberg, va arăta că purtătorii acestei manifestări şi-au ridicat aşezările
în văile şi în văile laterale ale râurilor transilvănene. Astfel, 4 7% se găsesc în
apropierea surselor de apă (râuri, pârâuri, lacuri, izvoare), 24% pe terasele înalte
din văi, iar restul pe versanţii munţilor 8 .
O parte a aşezărilor au fost întărite: Bemadea, Coldău, Dealu, Filiaş, Oarţa
de Sus, Racu9 etc.
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b) Aşezările culturii Verbicioara, dat fiind faptul că această manifestare
culturală ocupă regiuni geografice cu un relief diferit, au fost ctitorite pe văile unor
râuri şi pârâuri, în zona colinară a Olteniei, în câmpii în Oltenia de Sud, pe unele
boturi sau pinteni de deal (Sălcuţa), pe insule (Ostrovul Corbului).
c) Cultura Otomani este reprezentată nu numai de aşezări de tip '�'nsulă"
(atol), ci şi de altele, care nu au beneficiat de un anwnit sistem al fondării lor. T.
Bader va arăta că, în funcţie de mediul şi condiţiile geografice date, avem aşezări
fortificate şi altele deschise. Astfel, de exemplu, în Câmpia Someşului 1°, cele din
prima categorie se grupează în cele pe înălţimi, de tip promontoriu, de apă, de tip
insulă şi situate în meandrele apelor curgătoare. Aşezările deschise fiind situate pe
înălţimi sau pe terasele inferioare şi pe luncile apelor curgătoare. Dintre aşezările
fortificate, amintim pe acelea de la Otomani-Cetăţuia şi Sălacea-Dea/u/ Vida
pentrn faptul că toate laturile sunt fortificate cu şanţ şi val de apărare.
Fortificaţii Otomani au fost descoperite şi dincolo de graniţele României, în
Slovacia, la Barca, Spissky, Stvrtok-Baromberg, Maszkowice.
d) Comunităţile Monteoru, atât cele din Curbura Carpaţilor, cât şi cele din
Moldova, şi-au construit aşezările tot în funcţie de mediul ambiant. Unele dintre
aşezări se găsesc pe înălţimi apreciabile, cum este cea de la Cârlomăneşti-Cetăţwa 11.
Trebuie, de asemenea, notat că şi prezenţa unor bogăţii naturale, cum sunt
sarea, vitală atât pentrn oameni cât şi pentru animale, a făcut ca unele situri să fi
fost ridicate în concordanţă cu stăpânirea, exploatarea şi comercializarea acesteia.
Aşezarea de la Sărata Monteoru fiind un exemplu elocvent în acest sens.
În fazele târzii ale culturii (Mila) unele dintre aşezări, probabil datorită unor
fadori externi, încep să fie fortificate (Sărata Monteorn).
II. Organizarea internă:

11.1. Despre aşezarea de la Mogoşe.şti:
Dat fiind faptul că la Mogoşeşti a putut fi cercetată numai o parte a aşezării,
ne este foarte greu a face remarci privind un posibil sistem de organizare internă.
Totuşi, pornind de la presupunerea că adăpostul cel mare (LI) şi-a avut locul în
centrul cătunului, putem, eventual, postula că, restul construcţiile se grupau
aproximativ circular în jurul acesteia. Dispunerea construcţiilor şi distanţele dintre
ele ne îndeamnă a crede că n-a existat o preocupare privind un anume sistem în
ctitorirea aşezării. Posibil, ca la est de nucleul cu construcţii, aşezarea să fi avut un
spaţiu destinat adăpostirii animalelor domestice.
11.2. Despre aşezările culturii Tei:
Situaţia de la Mogoşeşti nu este singulară în mediul Tei. Dimpotrivă, ea este
valabilă pentrn toate aşezările cercetate prin săpături. Astfel, ca să dăm un singur
exemplu, amintim că adăposturile de Ia Mironeşti-La Panait 1 2 au o dispunere
aleatorie în teren, nerespectând vreun plan.
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11.3. Despre aşezările unora dintre manifestările contemporane ale
epocii bronzului de pe teritoriul Romaniei:
a) în mediul Wietenberg, Verbicioara, Monteoru cu greu putem vorbi de o
organizare internă a aşezărilor. Adăposturile, complexele în general (deci şi
gropile, vetrele exterioare) sunt ampasate haotic. La Derşida, unde se aminteşte în
cazul nivelurilor 2-4 de 35-40 de case, informaţiile cu privire la posibila organizare
internă a acestei aşezări Wietenberg lipsesc 13 .
b) Interesante sunt constatările pentru unele din aş�zările culturii Otomani.
Astfel, la Turkeve-Terehalom (în Ungaria) 14 investigaţiile au relevat că centrul
tell-ului era lăsat liber, casele ridicându-se în toate etapele după un anwnit plan.
Astfel, folosirea judicioasă a spaţiului este confirmată şi de prezenţa unor uliţe
între case, late de 0,80 m în nivelele mai vechi şi 1,50-2,00 m în cele mai noi. Şi la
Barca (în Slovacia) şi Ftizesabony-ăregdomb s-au găsit străduţe. În ultimul caz 15 ,
între casele nr. I şi 2 ale nivelurilor II respectiv III a fost identificată câte o uliţă
lată de 2,50 m. Dealtfel, cercetările din ultimii ani au arătat că aşezarea a fost
constituită în toate momentele existenţei sale mereu conform unui anumit sistem.

III. Unele discuţii:
III. I. Informaţiile cu privire la ritualul de ridicare al aşezării ne lipsesc. La
fel, chiar dacă vestigiile descoperite sunt relativ bogate, cu greu putem opina cât
timp a fost în uz aşezarea. Dat fiind faptul că putem vorbi de cel puţin două
niveluri de locuire, bănuim că durata de funcţionare a ei a fost mai lungă decât în
cazul multor situri Tei.
Având în vedere existenţa construcţiei L 1, care cwn credem noi a avut un
rost aparte, nu este exclus ca aşezarea prin acest complex să fi constituit un loc de
interes şi pentru alte comunităţi Tei, căpătând astfel rolul unui centru în jurul
căruia gravitau mai multe grupuri.
III.2. În întregul judeţ Giurgiu, pe malul Argeşului, cât şi la nord de acesta,
în judeţul Ilfov şi pe teritoriul municipiului Bucureşti, s-au descoperit multe puncte
cu urme ale unor aşezări Tei. Chiar dacă acestea aparţin unor faze diferite, se poate
aprecia că densitatea aşezărilor dintr-o fază implica un teritoriul economic, având
în vedere şi amplasamentul acestora, mediul lor înconjurător compus în special din
păduri, de dimensiuni apreciabile. De aceea, comunităţile pentru a asigura hrana
lor şi a animalelor lor, erau nevoite să părăsească după un anun1it timp zona pentru
a migra în altă parte, într-un spaţiu unde resursele de supravieţuire nu erau încă
epuizate sau considerabil diminuate.
Acesta a fost cazul şi al comunităţii de la Mogoşeşti, care, foarte probabil,
după exploatarea resurselor de hrană din areal, a plecat în amonte sau pe Argeş în
JOS.
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Aşezarea hallstattiană
Despre situl hallstattian se pot spune puţine lucruri. Că o comunitate din
epoca respectivă a locuit undeva în zona Mogoşeştiului, este cert. Dovezi în acest
sens sunt cele patru gropi identificate. Unde exact era situată aşezarea nu putem
şti.

NOTE
1 Barbu 1990; Schuster 1995a; Barbu 1998.
2schuster,Popa 1995b: 147.
3 Schuster 1993: 199.
4 Palincaş 1997: 175-182.
5 Leahu 1966a: 48.
6 Leahu 1966a: 48, 50; Leahu, Trohani 1976; Trohani 1983: 31; Trohani 1984: 8586; Sc.:huster, Popa 199.5a: 31, 37-41; Schuster şi Negru 1999; Schuster 2000b.
7 Boroftka 1994a: 99.
8 Boroftka 1994a: 99-100.
9 Boroftka 1994a: 100.
10 Bader 1978: 33.
11 OancL·a 1976h: 191.
11. Schustcr, Ptira 199.5a: 38-40.
13 Iforoflka 1994a: 100.
14 Csanyi-Tarnoki I 992: I 62.
I 5 Sz.Hhtrniri 1992: 13 .5 şi fig. 92.
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Cap. III
Complexele
Complexele culturii Tei
I. Adăposturile:
Despre adăposturile culturii Tei se ştie chiar şi în actualul stadiu al cercetării
în general puţin. Acest fapt se datorează, aşa cum sublinia Valeriu Leahu încă în
1966 1 , atît tipului de construcţie folosit, tehnicii sale de ridicare, situaţiei de
conservare şi caracterului cercetării. Şansa a făcut ca la Mogoşeşti să poată fi
investigate mai multe complexe de acest gen.
În unele situri ale culturii Tei au fost identificate numai urme putin
concludente (chirpici mărunţit, câteodată ''insule" disparate din acest material de
constrncţie, strat sau suprafeţe de cenuşă, aglomerări nesemnificate de materiale
arheologice mixte) cu privire la constrncţiile din aşezări. Un exemplu în acest sens
este adăpostul de la Frăteşti2 din aşezarea Tei IV, a cărui formă şi dimensiune nu
au putut fi determinate deorece ''întreaga 1nasă de chirpic (6,40x3 m) a apărut
lipsită de continuitate, cu densitate inegală"3, fapt datorat alunecărilor de teren ce
au antrenat şi constructia. La Surlari sau Izvoarele urmele clare de locuire au lipsit
cu desăvârşire4 .
Situaţii asemănătoare culhirii Tei au fost consemnate şi pentru alte culturi:
Suciu de Sus (Culciu Mic)5, Verbicioara (Vierşand-Poar/a Lunc1i')6, Wietenberg
(ex. Balşa-Piatra Văcarulw� Bistriţa-Po1ana Keintzel, Cluj Napoca-Str. Maxim
Gork1� Livezile-Răc1şlog, Ludeştii de Jos) 7 etc.
1.1. Construcţiile de suprafaţă:
I. 1.1. Construc/1i/e de inici dimensitmi:
1.1.1.1. Complexele identificate:
a) L3 (în S13; fig. 5; 7) 8, cu dimensiuni sesizabile de 2,20xl,93 m, a fost
probabil drephmghiulară, eventual cu co}turile rotunjite, având orientarea NE-SV.
De sub "insule/e''de chi rpici, care prezentau urmele unor pari groşi de până la 0,08
m şi a nuielilor, a putut fi recuperat un lot semnificativ de ceramică şi resturi
osteologice de origine animală. Nu a fost identificată vreo vatră de foc sau evenhiale
gropi de par. În colţul nord-vestic al locuintei a fost cercetată o groapă (de provizii?).
b) L4 (în S13; fig. 5; 7)9 era orientată N-S, fiind identificată la -0,45 m
ajungând pe alocuri la -0,50 m adâncime. Dimensiunile reale nu au putut fi
precizate. Resturile arheologice, care ne fac să credem că avem de-a face cu o
23
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constructie, erau risipite pe o suprafaţă de 2,26xl ,40 m. Cantitatea de chirpici se
rezuma la câtiva bulgări cu urme de nuiele. În schimb, putem vorbi de un adevărat
strat de cenuşă (gros de cca 0,03 m), care acoperea aproape uniform perimetml
amintit. Sub strat, dar şi în el, a fost descoperită o cantitate însemnată de resturi
osteologice şi piese litice (finite, dar în special sparte).
c) LS (în S15; fig. 5; 8) a fost sesizată între -0,70-0,80 m, având cca 4x2 m
şi orientarea pe direcţia NV-SE 10 . În perimetrul probabil al locuinţei au fost găsite
fragmente ceramice, bulgări de chirpici, oase de animale şi un strat subţire de
cenuşă.
d) L6 (în S18; fig. 5; 9) a fost surprinsă la adâncimea de -0,60 m, coborând
pe alocuri până la -0, 75 m 11. Orientarea complexului fiind greu de precizat din
cauza distrngerilor provocate de eroziunea terasei. S-au identificat petece din po
dina realizată dintr-un lut galben, bine bătătorit. Inventarul acestei locuinţe este
mult mai bogat în comparatie cu celelalte locuinţe, conţinând o mare cantitate de
ceramică fragmentară şi recipiente întregibile, chirpici, o însemnată cantitate de ma
terial osteologic animalier, un strat consistent de cenuşă şi unelte din lut ars şi os.
e) L7 (în S22 şi C7; fig. 5; 10) a apărnt la adâncimea de -0,48 m, ajungând
în partea sa estică până la -0,52 m. Orientarea ei a fost de NNV-SSE, iar
dimensiunile recognoscibile în teren au fost de 2,43x 1,87 m. Fragmente ale
padinei din lut galben bătătorit au putut fi observate în zona mai joasă, estică, a
complexului.
1.1.1.2. Dnpre tehnica de construc/it-:
Dupii cum au n:lcvat cercetarea urmelor construc.:tiilor de acest gen din situl
de la l\1oguşeşti, tehnica de ridicare a lor a fost una deosebit de simplă şi uzuală în
prcisturic. Pcrctii au fost realizati dintr-o împletitură de nuiele, care ern ţesută pe
un schelet de lemn, luLTat din pari nu prea groşi (între 0,05 m şi 0,09 m), ale căror
urme nu au putut însă fi surprinşi în sol ci numai în bucăţile de chirpici. Ulterior
pereţii au fost pomostiţi cu un strat de lut (gros până la 0,06 m), în care s-au
introdus resturi vegetale (paie tocate, pleavă). În unele cazuri locuintele au fost
prevăzute cu podine din lut galben bătătorit (grosimea maximă 0,04 m), iar aco
pl·rişul a fost lucrat din stuf sau alte plante de baltă, dovadă fiind straturile de
cenuşă.

1.1.1.3. Despre destina/ia construcţiJ/or:
Toate construcţiile, cu excepţia lui U, care în opinia noastră a avut rolul
unui şopron, au fost folosite la locuit. Revenind la L4, trebuie menţionat că
V. Leahu crede că acolo unde aglomerările de material arheologic sunt lipsite de o
cantitate mai însemnată de chirpici, dar există un strat mai consistent de cenuşă,
trebuie să vorbim de colibe, căci "o atare situa/ie pare să arate că, la construcţia
colibelor, scheletul lc.:mnos se reducea la numai cîteva elemente de susţinere,
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esenţiale; că acoperirea acestuia cu lipitură de lut se realiza şi ea în măsură redusă maten'a/ul "de construcţie" îndeosebi utilizat fiind crengile de copaci� tresfJ'a ori
păpurişul de baltă" 13. În cazul nostru, nutrim convingerea că, ţinând seama de
amplasamentul construcţiei, nu departe de platforma din lut - despre care o să
vorbim mai jos -, deci deservind-o pe aceasta, ea nu putea sluji drept colibă de
locuit.

1.1.1.4. Câteva analogii în mediul Tei:
a) Cercetările de la Bucureşti-Dealul Văcăreşti au permis şi identificarea în
SI a unei locuinţe (LI), de mici dimensiuni, "construită dintr-un scl1elet de pari şi

nuiele împletite, acoperite cu un strat gros de lut amestecat cu păioase" 14.
b) La Bucureşti-Lunca Bârzeşti-punctul 2 nu s-au descoperit locuinţe de
suprafaţă, dar, confom1 autoarei investigaţiei, au putut fi observate "concentrări de
chirpici cu urmele nuidelor. De asemenea, prezenţa fragmentelor de lipitură din G.
31 duc la presupzmerca că şi com1mitatea Tei IV de aici a ridicat construcţii· de
suprafa/ă"15.
c) La -0,48 m de la nivelul de călcare, în Secţiunea IV din situl de la
Bucureşti-Giuleşti Sârbi� pe o suprafaţă de cca 5,40x2,00 a fost identificată a
aglomerare de material arheologic, compusă cu precădere din bulgări de chi rpici.
Autornl investigaţiei, V. Leahu, va sublinia că "existenţa sa dovedeşte că tipul de
locuin/ii din a{,ezarea Tei (faza a IV-a, n.n.) de la Giuleşti-Sfrbi trebuie să fi fost
casa n'dicată la suprala/a solu.lui şi construită din schelet de pari şi nuiele, pomostit
CU luf" 16.
d) La Bucureşti-Fundemi' Doamnei (Tei V) au fost cercetate patrn locuinţe
de mici dimensiuni, care în opinia lui V. Leahu "sînt colibe de suprafaţă, construite
din pan: nuiele şi chirpici. Forma şi dimensizmile lor nu au putut fi c1moscute,
deoarece starea lor de conservare a fost În toate cazurile rea. Colibele aveau în
interior într-imul din cnl/uri vetre deschise de formă roflmdă sau ovală"17.
e) La Bucureşti-Căţelu Nou (Tei I) cele trei "colibe de suprafa/ă z,ăceau În
stare de conservare cu lotul precară. Este sigur că ele au fost construite dintr-zm sche
let de pan' şi nuiele împletite, acoperit cu 1m strat gros de lut amestecat cu păioase;
dar .iind puternic distruse de un incendiu pus/Ji'tor şi Îlnprăştiate prob;rbil şi în timpul
locwrilor ulterioare de pe promontoriu, dimensitmile şi fonna lor nu au mai putut fi
precizate. Eventual, ţinînd seamă de Îlnprejurarea că în toate caztmle, aglomerănle
inari dt: chirpic se aflau distribuite pe o suprafaţă restrînsă, s-ar putea deduce că
adăpostunle acestea, construite la supra.fa/a solu.Jw: nu vor fi fost prea spa/ioase"18.
f) În Secţiunea n de la Popeşti au fost cercetate mai multe locuinţe de
suprafaţă, uneori un pic adâncite. Astfel, L3 19 se prezenta pe o suprafaţă de
l ,50x 1, 1 O m sub forma unei mase compacte de chirpici amestecat cu pietriş. L4 a
put1tt fi observată pe profilul peretelui de est pe o lungime de 2,35 111 20 . Ambele
adăposturi au fost dotate cu vetre de foc (V5 şi 6).
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Concluzionând cu privire la construcţiile de suprafaţă de mici dimensiuni,
credem că sunt încă valabile cele consemnate de V. Leahu în 1966. Astfel, este
evident că şi în actualul stadiu al investigaţiei în legătură cu ''dimensiwiile latuni'
colibelor şi caselor, datele înregistrate încetează a mai constitui certitudini de
înda11i ce sînt (şi se cer) interpretate" 21. De asemenea, ştim prea puţin despre mo

dul cum erau îmbinate elementele scheletului lemnos, a acoperişului de schelet,
dacă parii chiar erau înfipţi în sol sau se foloseau un gen de "111/pici'�
1.1.1.5. Câteva analogii în medii culturale contemporane de pe teritoriul
României:

a) f n aria culturii Wietenberg au fost identificate mai multe locuinţe de
suprafaţă de mici dimensiuni cum sunt cele de la Boiu-Măgulicea, Deuş-Lunga,
Deva-Dealul Cetăţii' (având o gaură de par în centn1 şi fiind dotată cu o vatră de
foc), Ghirbom-Sub Vii: Oarţa de Sus, Sfântu Gheorghe-Pe Şes, Sântimbru-La
!erugă 22 . Un alt exemplu este "o locuinţă cu platformă necompactată, deranjată,
construită din chirpic ars, cu amprente de pan' şi nuiele, platforma groasă fn medie
de 7-13 cm" 23, descoperită la Unirea, ale cărei dimensiuni exacte, ca în multe alte
cazuri, nu au putut fi determinate.
În împărţirea sa a constmcţiilor de suprafaţă, N. Boroffka vorbeşte şi de case
(în lb. germană: "Hiiuser")24 - ex. Bistriţa-1.CH V. (cu o vatră de foc ovală), Oaia
Română, Deva- Cartierul Viilor Noi, Şieu Măgheruş-Cetate -, care în opinia
noastră. avându-se în vedere dimensiunile şi modul de ridicare, se înscriu tot în
categoria construcţiilor de suprafaţă analizate la acest punct.
Chiar dacă nu s-au identificat resturile unor locuinţe, semnificative sunt
fragmentele de chirpici ce poartă pe o fată a lor motive triunghiulare şi spiralice,
descoperite împreună cu alte materiale, printre care şi trei protome din lut, într-o
groapă \Vietenberg târzie de la Geoagiu de Sus 25 , ilustrând încăodată că pereţii,
probabil cei exteriori, ai unor case din Epoca bronzului erau împodobiţi. Situaţia
este asemănătoare celei de la Palatca-Sub Pădure 26 .
b) Cercetările din mediul cultural Otomani au arătat că în majoritatea
cazurilor construcţiile de locuit de mici dimensiuni, având în general o singură
încăpere, dotată cu mai multe vetre de foc şi câte o groapă de provizii27 , au avut
pereţii "ridica/I din pari cu împletitură de nuiele ,,;i lipi/i pe ambele feţe cu lut,
avi'nd în compozijie o cantitate mare de pleavă. fn unele cazuri� casele aveau şi
pardoseli. Acoperişul simplu i'n două ape, probabil, a fost realizat prin sistemul
căprior, sus/inul de două sau trei rînduri de stîlpi şi acoperit cu stuf 128.

c) Culturii Suciu de Sus îi sunt proprii în special construcţiile de suprafaţă
din pari şi nuiele, pomostite cu lut şi acoperite de stuf 29. Dimensiunile acestora,
a<.:olo unde au putut fi măsurate cu ajutornl platfom1elor de chi rpici, au dovedit că
ele erau de dimensiuni mici sau medii (Culciu Mare30 : 3,00x2,00 m, 5,00x4,00 m;
Medieşul Aurit31 : l ,50x0,90 m).
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La Slatina (Solotvino, Ucraina Subcarpatică)3 2, în Secţiunile 1 şi 2, au fost
identificate urmele a două locuinţe uşor adâncite (iară a putea fi denwnite bordeie
sau semibordeie) de dimensiuni reduse, de formă probabil cvasirectangulare cu
colţurile rotunjite, care au fost dezvelite parţial în anul 1998.
d) Şi mediului Verbicioara îi sunt caracteristice locuinţele de suprafaţă de
dimensiuni reduse. Deseori datorită modului lor de construcţie nu li s-au putut
stabili dimensiunile exacte, cum este cazul celor din Secţiunile 2-4 şi casetele lor
adiacente de la Vierşand-Poarta Luncii33 .
e) Arheologii au fost în imposibilitate de a preciza forma şi dimensiunile
exacte ale locuinţelor de suprafaţă ale culturii Monteoru (la) de la Tercheşti34. În
schimb, ei au constatat că pereţii lor erau destul de groşi (0,20-0,30 m), cu urme de
par şi uneori pe faţa interioară resturile unor făţuieli care se prezentau sub forma de
lipituri subţiri de culoare albă, sfărămicioasă.
f) Locuinţa Gârla Mare de la Ostrovul Mare-Colonie a avut o formă alungită
şi dimensiunile de 2x3,75 m35 .
1.1.2. Construcţiile de mari dimensiuni:
l.1.2.1. Co1nplexul identificat:
În 1989, prin mai multe secţiuni (S2-S7, S9), a fost investigată o mare
locuinţă de suprafaţă (Ll; fig. 5; 11)36. Dimensiunile ei, probate ulterior, în 1993
şi 1995, şi prin descoperirea a şase gropi de pari - trei pe latura (sud)vestică (cu
diametml de: GPI din colţul sud-vestic = 0,11 m, GP2 = 0,13 m, GP3 = 0,15 m),
două pe latura (nord)estică (GP4 din colţul nord-estic = O,13 m, GP5 = O,12 m) şi
una în partea centrală a complexului (GP6 = 0,18 m) -, au fost pe latura lungă
(nord)estică de 14,50 m, pe latura lungă (sud)vestică de 14,30 m, pe latura scurtă
nordică de 10,24 m şi pe latura scurtă sudică de 10,46 m.
Distanţa dintre GP 1 şi GP2 este de 2,04 m, între GP2 şi GP3 de 7,62 m.
Între GP4 şi GP5 sunt 21,32 m.
Dintre amenajările interioare ale locuinţei, amintim cele trei vetre de foc
(Vl-3), dispuse în triunghi în centrul complexului, două în zona laturilor lungi, iar
a treia, constitind vârful formei geometrice, orientat spre latura estică.
De menţionat sunt şi cele câteva petece de lut bine tasat, probabil prin
intensă călcare, fără a fi bătătorite, sesizate mai ales în juml vetrelor de foc. Aceste
petece nu reprezintă părţi ale vreunei podine special amenajate.
Inventarul locuinţei a fost deosebit de bogat în material ceramic întreg şi
întregibil (101 recipiente de mici dimensiuni), piese din diferite materii prime (lut
ars, metal, os, corn)� bulgări de chirpici, unii de mărimi apreciabile (până la 0,25 m
diametrul), cu urme de nuiele şi de pari (cu mărimi până la 0,17 m diametrul).
Incendiul care a distrus locuinţa a făcut ca acoperişul din trestie şi plante de baltă,
să se prăbuşească în interior, aşternând un strat apreciabil de cenuşă (în medie gros
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de O, 15 m). Peste acest strat au căzut, tot spre interior, şi pereţii. Ţinem să
precizăm că, în jurul vetrelor cantitatea de cenuşă depăşea zonele celelalte ale
locuinţei, ajungând până la 0,24 m grosime lângă V3. Numai că aceste perimetru
de cenuşă conţinea aşchii de lemn ars şi, în special, resturi osteologice animaliere
de mici dimensiuni (spărturi).
1.2.2. Despre tehnica de construc/ie:
LI a beneficiat de un masiv schelet de lemn cu parii de susţinere aşezaţi
probabil pe trei rânduri (două laterale, constituind şi suportul pentru pereţi, şi unul
central). Distanţa dintre aceştia a fost, conform celor consemnate cu ajutorul
gropilor de pari, în medie de 2,00 m.
Cum au fost legate piesele componente ale scheletului ne este greu să
precizăm. Cert este că între parii laterali s-a ''lesut" o plasă de nuiele ce ulterior a
fost pomostită cu lut amestecat cu păioase. Având în vedere conformaţia unor
bulgări de chirpici, putem aprecia grosimea pereţilor la cca O, 10/0, 18 m. Nu ş'tim
dacă pereţii au fost vopsiţi. Numai pe un singur fragment de chirpic, care prin
pozitia sa ne fac să bănuim că cu făcea parte din faţa exterioară a peretelui, purta
urme ale unui strat de materie albă pe el.
Acoperişul, în mod cert ridicat în două ape, era, după stratul de cenuşă
împrăştiat uniform pe întregul perimetrn al constrncţiei, cu mare probabilitate lucrat
din stuf şi alte plante de apă. Chiar dacă el a fost, zicem noi, înalt, este posibil să fi
fost prevăzut şi cu ''găuri"de evacuare a fumului produs de cele trei vetre de foc.
I .1. 2.]. Destina/ia construc/iei:
Cu prilejul primului raport de săpătură publicat, notam că "se poale avansa
1iJOtt.·La unui !.JX-J/iu destinai cultului, ;1d1mării bărbaţilor, a Juptiitorilor" 37. Această
afirmatic va fi ulterior întărită de descoperirile făcute în 1995, când în fata laturii
nord-cstiL-c a compk:xului a fost descoperită o platformă de lut, dotată cu vetre de
foc în fil'can: din colţurile sail.' 38 .
I.1.2.4. Câteva analogii 1i1 mediul Tei:
a) La Bucureşti- Văcăreşti Sectorul A (Cubniile). "la -2,20 -2,J0 m

in

pămfotul castaniu JÎH.:his, a apărut o /acuin/ă marcată printr-o mHre masă de
cbirpici" 39. Adăpostul, 85 după notatiile autorului cercetării, era susţinută de opt
pari, dintn� care trei dispuşi "in forma literei L alcătuind col/ul de sud-vest al
locuin/ci, iar restul st: în:,·iră 1i1 linie dreaptă formind latura de nord. Diametrul
gropJ/or este 1 O cm şi se adîncesc 20-40 cm "40. De fom1ă rectangulară, constrnctia

avea în jur de 20 mp, adică 6,20x3,30 m.
b) În situl de la Chitila-Cără111idărie au fost identificate două adăposturi,
anume cel al nivelului I 41, în mare parte distrns, şi altul al nivelului li. Ultimul
suprapune parţial groapa de provizii şi locuinta primului nivel, fiind în formă de
dreptunghi cu <.:olturile rotunjite. "Capătul său de Na fost distrus par/ia/ de carieră,
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aşa înclt hmg1inea poate fi apreciată la 5 m. Lăţ1inea, la capătul de Sare 4,20 m 1142.
c) La Bucureşti-Băneasa, cercetările mai vechi efectuate de O.V. Rosetti43,

au dus la identificarea unei construcţii cu dimensiunile de 6,50x3,50 m, măsurate
pe suprafaţa materialului arheologic împrăştiat şi nu a conturului clar sesizat 44.
1.1.2.5. Câteva analogii în medii culturale contemporane de pe teritoriul
României:

a) Unele dintre locuinţele de suprafaţă din aşezările culturii Wietenberg au
avut dimensiuni apreciabile: Comeştii-Podeiul Mic (de fom1ă ovală - 6,00x 12,00 m
= 72 mp, dotată cu două gropi de provizii şi două vetre de foc), Cugir-Cetate
(rotundă, cu diametrul de 3,45 m = 18,7 mp şi având o groapă de par pentru un
pilon central), Derşida (niv. 1: cu dimensiunile de 5,10x4,60 m = 25 mp; niv. 4:
cca 5,85x4,40 m = 25,7 mp)4 5_
b) În general de adăposturile suprafaţă ale culturii Otomani erau de di
mensiuni mici sau medii (3,00x4,00, 5,00x6,00, 6,00x4,00 m)46. Totuşi două
dintre constmcţiile investigate până în 1978, când T. Bader şi-a scris monografia,
prezintă mărimi apreciabile. Prima dintre ele, mai interesantă, este o casă din aşe
zarea Otomani47 , de formă rectangulară, care a avut dimensiuni de 50,00x12,50 m.
A doua, tot rectangulară, mai mică (8,80x5,50 m), a fost identificată pe nivelul 2,
în arealul de sud al sitului de la Sălacea. Cercetările au arătat că "construcţia a fost

împăr/iti în trei încăperi separate, dintre care, în a doua s-au găsit dărîmătunle
unui altar suspendat, iar 1Î1 a treia două altare fixe. Sanctuarul a avut două faze de
construcţie, în a doua, pereţii laterali exterior au fost ornamentaţi cu frize şi motive
geometrice în relief Te1nplul a fost datat în faza a II-a a culturii"48.

Mari se pare că au fost şi complexele de la Carei-Bobald investigate de
P. Roman şi I. Nemeti. Astfel, locuinţa din Secţiunea III/I 988, investigată numai
parţial, a fost dreptunghiulară, a avut în interior o vatră de foc, iar latura dezvelită
era lungă de 8 m49. Notabil este că peretii au fost neteziţi, prezentând urme de văm
ială şi au fost împodobiţi de frize cu rcliefuri spiraliforme. Secţiunile IV-V/1989 au
permis identificarea unei locuinţe de 4,00x6,60 m, ce beneficia de asemenea de pre
zenţa unei vetre de foc 50. Cercetările din 1994 51 vor duce investigarea altor com
plexe de acest gen. Dintre care LI a avut o lungime în Secţiunea VII de 5,1O m, iar
L2 de 4,20 m. Ambele constmqii erau prevăzute cu vetre de foc.
Remarcabile sunt şi dimensiunile caselor din toate nivelele de la T11rkeve
Terehalom (în jur de 10,00x5,00/5,50 m)52. Ele erau constmite dintr-un schelet
lemnos, stuf, paie şi lut. Au fost descoperite mai multe găuri de par (cu diametml
de 0,20-0,30 m), care se găseau la distanţa de 0,60-0,80 m una de alta. Casa
nivelului 6, care a fost reconstituită, era deosebit de lungă, cu două intrări, se
compunea din două încăperi, ce nu au fost ridicate în acelaşi timp. Una din cele
două case ale nivelului 5 avea unul din capete în formă de absidă, iar casa
nivelului 4 era împărţită în palm încăperi 53, fiind prevăzută cu vetre de foc şi un
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cuptor menajer. Interesantă este şi casa nivelului 2, cu dimensiunile de l l ,20x5,60
m, compusă din două camere54, din care cea mare era o bucătărie dotată cu o vatră
de foc şi lângă un perete cu o platformă-masă din lut. Notabil este şi că această
construcţie era înzestrată cu ferestre rectangulare, late de 0,30 m.
Tot notabile sunt şi descoperirile de la Fiizesabony-Oregdomb55, unde s-au
surprins două tipuri de case, care erau concomitent în uz, de, zice autoare
cercetării, dimensiuni mai reduse (4,00x5,00/6,00 m) şi mărime apreciabilă
(5,00x 12,00/14,00 m). Toate construcţiile erau lucrate dintr-un schelet din lemn,
stuf şi lut, având un acoperită în două ape, iar ca sprijin al parilor de susţinere
bârne-fundament orizontale (L2 al nivelului III; LI al nivelului II). În acest sit, s
au investigat şi construcţii-anexă56 , care probabil îndeplineau funcţia de magazii
pentru păstrarea alimentelor.
c) La Deakovo-Kiserd6 şi Deakovo-Modictag, situri ale culturii Suciu de
Sus din Ucraina Subcarpatică, s-au cercetat câteva locuinţe de dimensiuni mari, cu
suprafaţa de 28-32 mp, ce erau datate cu un cuptor în mijlocul lor57_
d) Culturii Verbicioara îi aparţine locuinţa uşor adâncită, de form ă
patrulateră, cu colţurile rotunjite, cu mărimea de 4,40x3,40 m, de la Locusteni
(Verbicioara 1) 58.
e) La Popeşti, în Secţiunea L, în stratul aparţinând Bronzului III (= Zim
nicea-Plovdiv după N. Palincaş), s-a găsit o constn1cţie de suprafaţă (L4/l 988), ce

'se prezintă ca o masă de dărâmături (cu lungimea de cca.

8,50 m, lăţimea de cca.
J m ,H· groslinea de cca. O, JS m) sub care se a.iau trei bâme man" de stejar, arse"S9_

f) În aşezarea Monteoru Ila de Ia Tercheşti s-au cercetat două locuinţe de
dimensiuni apreciabile (4x4,70 m; 4,50x4,90 m)60. Notabil este şi că unele
fragmente de chirpici, mai ales din zona colţurilor sau de Ia bază, prezentau o
fatuială îngrijită şi uneori un decor simplu constând din brâuri în relief sau o bandă
simplă reliefată aplicată pc faţa interioară a pereţilor.
Tot mari erau şi colibele fazei Monteoru 1C2 din aceiaşi aşezare (intre
4x3,70 m şi 4,30x4,50 m)6 1. Podeaua Locuinţei nr. 8 era compusă dintr-un strat de
pietriş peste care s-a aşternut un strat subţire de lut galben amestecat cu cenuşă.
La Coroteni (Monteoru IC4)62 a fost identificată o locuinţă, probabil de
formă dreptunghiulară, cu laturile mai curbate, a cărei lăţime a fost de 11,50 m.
g) Nici mediului Balta Sărată nu-i sunt străine locuinţele de suprafaţă
6
3
mari . Un exemplu în acest sens estre complexul (LI) de la Valea Timişului. Tot
aici a fost investigat un bordei cu formă aproape rotundă.
I .2. Bordeie:
1.2. 1. Complexul descoperit:
În SI0 şi CI a fost cercetat iniţial, numai parţial, un bordei (L2; fig. 5; 12)64.
Ulterior, în campanie următoarea (1995), prin extinderea lui CI şi printr-o nouă
30
https://biblioteca-digitala.ro

casetă (C2), am putut investiga întregul complex. Acesta, cu orientarea NV-SE şi
formă aproximativ dreptunghiulară, a avut dimensiuni apreciabile: lungimea
maximă 8,23 m, lăţimea maximă 5, 12 m. Spre capătul de NV, bordeiul se
îngustează, terminându-se sub forma unei ''abside''.
în segmentul de construcţie investigat în 1993 nu a fost descoperit, în afara
unei mici adâncituri plină de cenuşă, nici o amenajare interioară. Campania
următoare, prin C2, va proba existenţa unei vetre de foc (V3bis) aflată în partea
"absidală"a complexului.
1.2.2. Modul de construcţie:
Bordeiul adâncit, pornind de la cota -0,27 m (sol vegetal îndepărtat), cu
0,56-0,87 m în sol, a avut ca inventar, pe lângă ceramică, unelte şi resturi
osteologice de provenienţă animală, o cantitate mult mai mică de chirpici. Bulgării
sunt de dimensiuni mai reduse ca în cazul Ll, ajungând până la O, 14 m lungime, şi
prezintă numai în două cazuri urme de pari (diametrul 0,08 m). Probabil deasupra
gropii de bordei s-a ridicat un schelet de lemn, completat apoi de plase de nuiele
împletite. Pereţii, la fel ca la toate construcţiile de la Mogoşeşti, exceptând poate
L4, au fost pomostiţi cu un strat de lut cu amestec de păioase.
Acoperişul, din stuf şi alte plante baltă, ridicat foarte probabil tot în două
ape, considerăm că a avut în zona absidală a locuinţei, acolo unde se găsea vatra de
foc, o deschizătură care pem1itea fumului să iasă.

1.2.3. Destinaţia:
Folosit în mod cert pentm locuit.
1.2.4. Analogii:
1.2.4. 1. ln mediul Tei:
a) Semibordeiul Tei III, adânc de -0,70 m, de la Bucureşti-Căţelu Nou a avut
lungimea de 12,50 m iar lăţimea de 9,80 m, servind, probabil, ''drept adăpost 1mui
grup de crescători de vite - o dovedeşte marea cantitate de oase de animale
do1nestice descoperite ''65.
b) Dat fiind faptul că L2 de la Mogoşeşti este un bordei - dar aşa cum am
precizat, de dimensiuni apreciabile -, credem că este necesar să arătăm că nu toate
locuinţele de acest tip au deţinut astfel de mărimi, ci au fost, în majoritatea
cazurilor, mult mai modeste. Câteva exemple în acest sens, sunt relevante:
b l ) În situl de la Popeşti-Leordeni-Botu/ Malului comunităţii Tei I i-au
aparţinut două bordeie (85 şi 6), care au fost ''surprinse în profilul sudic al Sf, la o
distanţă de 2,80 m unul de celălalt. Orientarea lor pe axul lung a avut lungimi
variabile, între 2,80 m (B6) şi 2, JO 1n (B5)"66.
b2) lnvestigatiilc mai vechi ale lui O.V. Rosetti de la Bucureşti-Băneasa au
dus la descoperirea unui bordei oval, lung de 6,00 m şi lat de 1,80 m 67 .
31
https://biblioteca-digitala.ro

b3) La Bucureşti-Lunca Bârzeşti-punctul 2, la marginea aşezării, în
gmentul
ei nord-vestic, respectiv în zona ei sud-estică au fost cercetate două
se
bordeie68 . Primul, BI a avut o groapă ovală (3,50x4 m), care se adâncea până la
1,90 m. 82, tot cu o groapă ovală(4,55x5,50 m), cobora la cota -2,00 m.
La aproximativ 2000 m sud-vest de ultimul complex menţionat a fost
identificat un al treilea bordei (89) a cărui groapă 'avea în profil 2,20 m (?) şi se
adîncea piilă la I, 60 m. Spre N-E era o nişă de 0,50 m lăţime şi O, 70 m înălţime, la
0,20 1n 1nai sus decît fundul albiat al gropii. Nişa era plină cu schelete de animale
mici (ovine, caprine) şi continllll spre E, peste 1,25 m 1169 _
b4) La Greci au fost cercetate mai multe bordeie 70, dintre care Locuinţa nr.
I a fost rectangulară, cu colţurile rotunjite (2,45x2,30 m). Ovală a fost Locuinţa nr.
4 (2,60x1,80 m), care în partea sa sudică era prevăzută cu trei trepte interioare.
1.2.4.2. Câteva analogii· în medii culturale contemporane de pe teritoriul
României:

a) În mediul Wietenberg nu s-a găsit decât un bordei ce poate fi socotit de
mari dimensiuni (Derşida: niv. 1, cu dim. de 4,90x cca 3,00 m = 14 mp), restul
fiind cu un perimetru restrâns (Aiton-Deasupra Morii� Atei, Bernadea, Bistriţa
Cighir şi /. C.H V, Boiu-Măgulicea, Ciumbrud, Corpadea Deva-Dealul Cetăţii,
Ghirbom-La Gheziuni şi Sub Vi1: Nicoleni, Obeja, Pălatca, Porumbenii Mici,
Sebeş, Tâmpa) 7 1.
b) De dimensiuni apreciabile este semibordeiul Suciu de Sus de la Culciu
Mic {3,50x7 ,00/8,00 m), care luându-se în calcul suprafaţa gropii, "raportate şi la
întinderea destul de redusă a a,"leziirii, cantitatea mare de ceramică, cit şi faptul că
fundul 6TTopii este plat, credem că aici nu este vorba de o simplă groapă de provizie
sau menajerii, ci, probabil, de o locuinţă de tip se1m'bordei" 72.

c) În mediul Verbicioara au fost descoperite şi bordeie cum este cel de mici
dimensiuni de la Vierşand-Poarta Ltmcii 13 , găsit la -0,95 m adâncime ce era pre
văzut şi cu o vatră de foc.
li. Gropile:

II. 1.

A,"la-zis menajere:

I I .1.1. Co1nplexe/e identificate:
a) G4 (fig. 5; 7; 13), în formă de sac, se găsea în S13, în ° 4/b, la 0,50 de
platforma din lut 74 . Gura complexului, aproape rotundă, cu diametrul de 0,78 m, a
fost surprinsă la -0,52 m. Fundul, cu diametrul de 0,85 m se găsea la -1,26 m.
Inventarul gropii se compunea din 11 fragmente ceramice, 86 fragmente de
os (de fapt aşchii) de animal şi multă cenuşă.
b) În formă de sac a fost şi G5 (fig. 5; 7; 13), ce era amplasată la cca 0,83 m
în spate/lateral de L3 75 . Ea s-a conturat la -0,43 m şi fundul ei se găsea la -1,07 m.
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Gura, uşor ovală avea un diametru maxim de 0,56 m, iar fundul de 0,64 m.
Materialul arheologic recuperat din groapă s-a dovedit eterogen, alături de
ceramică fragmentară descoperindu-se mult chirpici, oase de animale (sparte
majoritatea) şi aşchii de silex. Notabil este că urmele de cenuşă în comparaţie cu
cantităţile din complexele menţionate mai sus erau aproape nesemnificative.
c) Investigaţiile din 1999 au dus la descoperirea în S24, în ° 4, la -0,67 m, a
unei mici gropi (G8; fig. 5; 10; 13), al cărei fund ajungea până la -0,97 m. De
formă aproape cilindrică, ea avea diametrul gurii de 0,54 m şi fundul de 0,61 m.
Inventarul era sărac, cuprinzând, înafară de 3 fragmente ceramice, numai cenuşă.
11.1.2. Analogii' în mediul Tei:
a) În aşezarea Tei Y7 6 de la Bucureşti-Fundenii Doamnei au fost investigate
şase gropi menajere, care toate erau în formă de puţ (cilindrice) şi aveau adâncimi
cuprinse între 0,60 m şi 1,00 m.
b) Cercetările de la Bucureşti-Giuleşti Sârbi (Tei IV) a dus la descoperirea a
două gropi, prima (nr. 1) în Caseta B, cealalta (nr. 2) în Caseta A77. Din prima s-a
păstrat cca o jumătate, îndeajuns însă să dovedească că groapa a avut o formă de clo
pot cu o adâncime de 1,70 m, cu diametntl gurii de 1,18 m şi cel maxim de 1,86 m.
Al doilea complex, tot în formă de clopot, a fost mai mică, având o adâncime
de 0,62 m, un diametru al gurii de 0,37 m şi un diametru maxim de 0,59 m.
c) Din faza Tei III a aşezării de la Bucureşti-Căţelu Nou, s-au cercetat două
7
gropi 8 . Prima, din Secţiunea XXXIX, cilindrică (cu gura circulară), avea
adâncimea de 0,52 m. A doua, din Secţiunea XXXI, cu deschiderea ovală
(diametrele: 1,08x0,80 m), ajungea până la -0,53 m.
d) La Popeşti, în Secţiunea fl, au fost surprinse mai multe gropi (din Br. II şi
III): 7, 10, 2379 . Fundul tuturor ajungea până la adâncimea de 2,20-2,30 m.
e) Cercetările din ultimii ani de la Bucureşti-Militari Câmpul Boja 80 în
aşezarea Tei IV au înlesnit investigarea, numai în 1997 a trei gropi (nr. 7, 9-1O),
care erau aproape cilindrice cu diametre între 0,75 şi 1,50 m şi adâncimi între 1,05
şi 1,35 m.
f) La Greci, Groapa nr. 2 a fost aproximativ ovală ( l ,80x l ,50 m) şi se
adâncea 0,50 m în pământul steril arheologic, iar Groapa nr. 12, tot ovală, cu
diametrul maxim 1,50 m, pătrundea 0,35 m în sterilul arheologic81 . În partea ei
sud-estică se adâncea cu O,1O m o alveolare cu un diametru de 0,50 m.
g) Gropile de la Vâlcelele erau puţin adânci, cu gura rotundă şi profil
82
albiat .
11.1.3. Câteva analogii în 1nedii culturale contemporane de pe teritoriul

României:

a) Gropile menajere din aşezările culturii Wietenberg, aici intrând după
autorii cercetărilor cele găsite înafara locuinţelor, sunt în plan rotunde sau ovale,
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având un fund ascuţit sau fiind în forma literei U, cilindrice sau aidoma clopo
tului 83 . Dintre complexele de acest gen investigate amintim cele şapte de la
Bădeni, patru de la Band, 91 de la Derşida, cea de la Geogiu de Sus etc. 84
b) Gropile culturii Otomani 85, fie ale menajere sau de provizii, acestea din
urmă identificate majoritar în perimetrul caselor, au avut pereţii şi fundul drept,
fiind alteori de fom1ă cilindrică sau sac (Otomani, Mediuşul Aurit-Potău), în formă
de clopot (Otomani), tronconice (Otomani) sau în plan semi-ovale (Tiream).
c) În mediul cultural Suciu de Sus s-au cercetat de-a lungul anilor mai multe
gropi menajere cum este cea de lângă locuinţa nr. 2 de la Culciu Mare86, care era
de formă circulară.
Până în prezent noile cercetări de la Slatina (Solotvino, Ucraina Sub
carpatică) au permis surprinderea în Casetele 2 şi 3 a două gropi cilindrice, cu
diametrul de l ,25 m, respectiv l ,00 m, care se adânceau la O, 75/0,80 m de la
nivelul actual de călcare 87.
d) Aşezării Monteoru II de la Cârlomăneşti îi sunt proprii trei tipuri de
88
gropi : cu profil în fom1ă de clopot, uneori având şi o treaptă sub gură sau cu
pereţi care pornesc de la gură vertical, lărgindu-se ulterior; cu gura circulară sau
ovală; c.:u deschidere mare, de fom1ă circulară, cu treaptă, cu profilul în forma
literei V
e) La Yierşand-Poar/a Luncii� în S2, sit aparţinând culturii Verbicioara, a
fost identificată o groapă menajeră89 , care avea ca inventar ceramică fragmentară
şi o cantitate remarcabilă de oase de animale. Groapa nr. 3 de la Morăreşti
(Yerbicioara IY) 9 0 a avut forma unei pâlnii. Aceiaşi forn1ă se pare că a avut şi
groapa de la Şimnic9 I.
11.2. De provizii:
11.2. I. La Mogo1'ieşti:
În prelungirea lui S13, în C3, la -0,62 m, a fost sesizată gura unei gropi (G3;
fig. 5; 7; 13) cilindrice ce ajungea până la adâncimea de -1,97 m92 . Diametrnl gurii
a fost de 0,62 m, iar fundul de 0,68 m.
Din inventar amintim chirpiciul fragmentar, un vas întreg de mici
dimensiuni şi un altul fragmentar, care, probabil fusese folosit drept capac pentru
recipientul anterior, două fragmente ceramice de mari dimensiuni, 6 aşchii de os de
animal şi o cantitate importantă de cenuşă.
11.2.2. Câteva analogii:
11.2.2. a. fn mediul Tei:
Nu departe de bordeiul din nivelul I al aşezării de la Chitila-Cărămidăn'e a
fost cercetată o groapă de bucate în formă de clopot, cu diametrul fundului de 2,20
m, iar al gurii de cca 1,25 m93 . Atât pereţii cât şi fundul au fost arşi.
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II.2.2.b. ln medii culturale contemporane de pe teritoâul României:
a) În general gropile din interiorul complexelor de locuit ale culturii
Wietenberg sunt socotite de provizii (unele fiind cu pereţii făţuiţi cu un strat de
lut): Corneşti-Podeiul Mic, Derşida etc. Dar există şi altele, cum este cea
identificată nu departe de marginea sudică a locuinţei de suprafaţă descoperită la
Unirea 94, ce se adâncea până la -0,90 m, era de formă ovoidală, cu fundul arcuit,
având pereţii şi baza făţuit cu pământ galben, care în mod evident intră în categoria
complexelor de acest tip aflate înafara perimetrului adăposturilor.
b) La Carei-Bobald, aşezare a culturii Otomani, au fost descoperite mai
multe gropi de provizii, dintre care cea cu nr. 5 din Secţiunea IV/I 9899 5 era
circulară, lutuită, cu diametrul la bază de cca 1,20 m, fiind uşor tronconică în profil
şi fiind adâncă de 1,20 � cu o treaptă laterală, rezultat al unei gropi adiacente. O
altă groapă, nr. 2 din Secţiunea V/1989, era tronconică, "cu diametru de 2 m şi
continuată spre fund, sub formă de clopot dar, după lăsarea unei trepte, cu
diametru mai redus"96_

Il.3. De cult:

II.3.1. ln mediul Tei:

Acest tip de groapă nu a fost semnalat la Mogoşeşti, chiar dacă complexele
G3-4 ar putea eventual să ne contrazică. Mediului Tei însă nu îi sunt străine astfel
de gropi.
Credem că în această categorie pot fi incluse cele şase alveolări-gropi de la
Bucureşti-Căţelu Nou, "în care care locw·torii din aşezarea Tei III au strîns şi
depozitat resturile locuini' Tei I aflate pe botul de deal"97 sau groapa Tei tot de la
Bucureşti-Căţelu Nou ce adăpostea un depozit de vase (12 ceşti). Chiar dacă au
torul cercetării, V. Leahu, îşi ia o marjă de siguranţă afirmând că ele "trădează mai
curînd, intenţia de a depozita obiecte sau provizii'"98, ne permitem a sugera că
avem mai degrabă de-a face cu o practică rituală prezentă şi în alte medii culturale
contemporane culturii Tei.

11.3.1. Câteva analogii în medii culturale contemporane de pe teritoriul

României:
a) La Cârlomăneşti, în aşezarea Monteoru II, în arealul E2dN, a fost inves
tigată o groapă (nr. 44) de cult circulară, cu pereţii drepţi, ce avea ca inventar un gât
de recipient tronconic "care delimit11 profilul gropii'. ln pămîntul cenuşos din in
teriorul gropii' au fost găsite numeroase boabe de cereale carboni2.11te şi cărbune "99.
b) Cercetările de la Lăpuşel-Ciurgău, sit aparţinând culturii Suciu de Sus, au
permis investigarea unor gropi cu un caracter mai aparte. Confom1 lui C. Kacs6
"destina/ia acestora este greu de preciZât, a vând în vedere dimensiunile lor mici�
care exclud aproape cu totul posib!litatea ca ele să fi fost folosite în scopuri
gospodăreşti. Mai este de notat că au fost sesiZâte fragmente ceramice ce apar/in
35
https://biblioteca-digitala.ro

aceluiaşi vas, care au fost depuse în dou.i gropi� aflate la o distanţă apreciabilă una
de alta "100.
c) în mediul Wietenberg s-au făcut descoperiri interesante în acest sens la
Bădeni lOl şi Oarţa de Sus. În cel din urmă sit "s-a identificat un Joc de cult
amenajat în forma unui şanţ cu duct probabil circular, în apropierea sau în
umplutura căruia au apărut gropi ce conţineau resturi de sacrificii" umane şi de ani
male, precum şi depuneri de resturi arse" 102 şi o varietate de artefacte şi ceramică.
De notat este şi că la Derşida 103 pe fundul unei gropi au fost găsite două
vase aproape întregi puse cu gura în jos sau că la Tureni-Carieră 104 tot într-o groa
pă s-a descoperit un schelet de copil.
d) La Valea lui Mihai 105 , sit al culturii Otomani, s-au găsit 28 de vase
întregi, grupate unul peste altul cu gura în jos şi fiind înconjurate de oase calcinate
de animale.

III. Vetrele de foc:
111.1. Descrierea lor:
III. I.a. VJ din Ll se găsea Ia -0,55 m, pe latura de sud, în S4, având
diametrul maxim de 1,03 m (fig. 11).
III. I. b. V2 din L 1 se afla la 0,52 m, pe latura de nord, în S3, având
diametrul maxim de 1,24 m (fig. 11).
111.1.c. V3 din Ll a fost identificată la -0,54 m, în centrul lui S6 (caroul 3),
având diametrul maxim de 1,34 m (fig. 11).
111.1.d. V3bis din L2, cu diametrnl maxim de 0,93 m, a fost identificată în
zona absidală a complexului, la adâncimea de -0,64 m (fig. 12).
111.1.e. V4 a fost identificată în colţul de nord-vest a platformei din lut ars
(fig. 7)106. Era ridicată direct pe sol, diametrul ei maxim fiind de 0,76 m. A
cunoscut mai multe re faceri. Adâncimea la care a fost descoperită este de 0,41 m.
III. I. f. VS cu diametrul maxim Je 0,64 m (fig. 7), beneficiind şi ea de
refaceri, a fost surprinsă la -0,40 m, în colţul de nord-est al platformei 107.
111.l.g. V6 era situată la adâncimea de -0,40 m (fig. 7) 1 0 8, în colţul sud
vestic al platformei, având un diametru maxim de 0,68 m.
111.l .h. V7 a avut diametrul maxim de 0,72 m şi se afla la -0,42 m, fiind
amplasată în colţul de sud-est al platfom1ei (fig. 7)1 09_
111.2. TijJll.rile după Jocul de amplasare:
111.2.a. VJ-3bis s-au identificat în 1nteriorul1ocuinţelor.
111.2.b. V4- 7 se aflau în afara adăposturilor.
111.3. Tipurile după formă: toate vetrele au fost ovale.
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111.4. Tipurile după funcţionalit.ate:
111.4.a. menajere: V3bis.
111.4.b. de cult: toate celelalte.
111.5. Modul de construcţie:
111.5.a. direct pe pământ: V4-7.
111.5.b. pe un pat din fragmente ceramice: Vl-3.
111.5.c. pe un pat din fragmente ceramice şi pietre: V3bis.
111.6. Câteva analogii' în mediul Tei:
a) Nu departe, aproximativ 4 m, de construcţia din Secţiunea IV de la
Bucureşti-Giuleşti Sârbi (Tei IV), în Caseta A, la adâncimea de -0,48 m, având o
formă ovală, cu diametrul maxim de 0,96 � a apărut o vatră exterioară ''amenajată
direct pe pămînt, printr-un strat gros de Jutuială, bine feţuită şi chiar lustruită,
căpătînd în urma arderilor repetate şi îndelungate o consistenţă şi duritate
deosebită" 110.
b) La Bucureşti-Funden1i' Doamnei: aşa cum am arătat mai sus, vetrele de

foc se găseau în unul din colţurile colibelor 111 .
c) În stratul Bronz II (Govora-Fundeni după N. Palincaş) din Secţiunea I: cu
o grosime de 0,05-0,20 m de la Popeşti au fost identificate "şase vetre, aflate în
stări de conservare variate. Una dintre ele era înălţată"112. Vetre de foc au mai fost
descoperite la Popeşti atât în stratul Bronz II cât şi Bronz III (Zimnicea-Plovdiv
după N. Palincaş). Astfel, în Secţiunea I: a fost identificată vatra nr. 22 113, de
formă dreptunghiulară (0,56x0,38 m), aflată în imediata apropiere a Locuinţei de
supra fată nr. 12. Vetrele nr. 5 şi 6 au fost identificate în adăposturile nr. 3 şi 4114.
În Secţiunea I:, sub valul de apărare, au fost surprinse vetrele 21 şi 24/1991115 ,
ultima supraînălţată, dovezi ce ''reflectă urmele unei activităţi speciale desfăşurată
înainte de ridicarea valului şi în directă legătură cu aceast.a "(deci contemporană cu
Br. III) sau vetre ce ''au luat naştere ca o refacere locală a stratulw· Br. //"116.
d) La Greci117 locuinţa Tei I din Secţiunea III era prevăzută şi cu o vatră de
foc.

III. 7.

Câteva analogii

i'n medii culturale contemporane de pe teritoriul

României:

a) În aria culturii Wietenberg s-au descoperit peste 60 de vetre de foc 118. Ele
au fost identificate atât în locuinţe (Aiton-Deasupra Morii: Bistriţa-/. C.H V,
Corneşti-Podeiul Mic, Deva-Dealul Cetăţii: Obreja, Palatca, Porumbenii Mici,
Unirea), cât şi în afara perimetmlui acestora: Bădeni, Daia Română, Derşida - în
acest sit s-au găsit 34 de complexe de acest tip, Deu.ş, Deva-Cartierul Viile Noi,
Fântânele-Dâmbu/ Popii: Pălatca, Sîantu Gheorghe-Pe Şes, Unirea.
Vetrele, ovale sau rotunde, lise sau marginile înălţate (Deuş), unele
prezentând refaceri (Derşida), au fost ridicate direct pe pământ sau pe un pat din
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pietre (Pommbenii Mici, Unirea119) sau unul din pietre şi fragmente de ceramică
(Derşida).
Deosebit de interesante sunt cele două vetre decorate descoperite de
C. Seraphin120 la Sighişoara-Dea/ul Turcului. Aşa cum sublinia Ioan Andriţoiu121
"datorită caracterului descopen"rii, care nu a permis efectuarea unor observaţii
stratigrafice, prima vatră a fost atribuită locuirii din epoca bronzului (cultura
Wietenberg), pe baze tipologice, prin bogatul său ornament spiralic care se
regăse,r;te pe numeroase piese ceramice. Dându-I-se diferite interpretări în ce
priveşte caracterul şi funcţionalitatea, precum şi referitor la încadrarea sa
cronologică şi culturală, vatra ornamentată de la Sighişoara-Wietenberg a fost pusă
tn legătură cu influenţele iradiate din Jwnea egeeană'�
b) În aşezările culturii Otomani s-au descoperit un număr important de vetre,
acestea identificându-se atât în locuinţe cât şi în afara acestora. Cele exterioare
sunt socotite de unii dintre specialişti ca având "un rol de cult, o funcţionali111te
rituală, avînd tn vedere ca acelea din locuinţe satisfăceau nevoile comunitAţ1i'' 1 l22_
La Carei-Bobald vetrele au fost descoperite în perimetrul locuinţelor. Aşa
este cazul celei din casa din Secţiunea 111/1988, ca şi al celei din constructia din
Secţiunea IV-V din 1989123. Vetrele investigate în 1994124 se prezentau astfel: cea
din Lt avea o formă circulară cu diametml maxim de 1,10 m, iar cea din L2 era
rotundă de 0,60 m diametrul.
Tot în case s-au descoperit şi vetrele de foc sau simple locuri pentru foc de
la Fiizesabony-Oregdomb (adă postul nivelului IV)1 2 5, Turkeve-Terehalom
(adăpostul nivelului 4) 126,
c) La Tercheşti, sit al culturii Monteoru (la), au fost descoperite vetre de foc
atât înafara adăposturilor cât şi în interioml lor (Locuinţa nr. 2) 1 27. Cea din urmă,
de formă ovală ( I ,20x 1,60 m), era constrnită pe un strat gros de pietriş, peste care,
ulterior, s-au depozitat fragmente ceramice sau a fost, cum avansează ipoteza
descoperitorii, spart ritual (?) unul sau două recipiente.
Vatra Monteoru Ila din aceiaşi aşezare era tot ovală şi mai păstra partial
gardina din pietre 128.

IV. Platforma din lut:
În S13, Ia nord de G4 şi L4 şi Ia est de LI, a fost identificată o platformă din
lut ars (fig. 5; 7)129, uşor convexă, având o formă dreptunghiulară cu dimensiunile
de 2,34xl,75 m, cu o grosime neuniformă, de cca 0,05 m, cota maximă fiind atinsă
în zona centrală (0,08 m). Au fost constatate mai multe refaceri, acestea fiind
făcute mai ales în partea vestică. Orientarea platformei era NNV-SSE. Ea fost
ridicată direct pe pământ. Partea ei superioară a fost surprinsă la -0,45 m.
Materia primă din care a fost construită era un lut de bună calitate, cu rare
impurităti, formate în special din pietricele şi miniscule fragmente ceramice.
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Fiecare din colţurile platformei era flancată cu câte o vatră de foc (fig. 7),
aşa cum s-a văzut deja.
Platforma nu a fost prevăzută cu bordură. Pe toată suprafaţa ei, dar cu
precădere în apropierea vetrelor de foc au fost găsite mari cantităţi de resturi
osteologice arse şi numai câteva fragmente ceramice.

Perioada hallstattiană
La Mogoşeşti au fost identificate numai gropi:
1. Gropile identificate:
a) La vest de LI, în SU, în ° 2-3 (fig. 5), în apropierea peretului estic al
secţiunii, imediat sub stratul vegetal, -0,38 m, s-a identificat gura ovală (diametrul
maxim de 0,76 m) a unei gropi - Gl, în fom1ă de sac l30 _ Fundul ei era tot oval, dar
mai larg ca gura, având diametrul maxim de 0,84 m. Adâncimea la care a ajuns era
de -1,63 m.
b) Tot în S11, în ° 5 (fig. 5), lipită de peretele vestic al secţiunii, s-a putut
cerceta o groapă (G2), ce pornea de asemenea imediat de sub stratul vegetal (-0,41
m), având o gura aproape rotundă (diametrul 1,11 m)131. Forma ei era de sac, cu
fundul cu diametrul de 1,18 m. Adâncimea a ajuns până la -1,66 m.
c) În S19, în ° 3-4 (fig. 5; 13), la 0,13 m de peretele estic, a fost identificată,
pornind imediat de sub stratul vegetal (de la -0,27 m), o groapă (G6) de formă
aproape cilindrică, cu diametrul de 1,03 m la gură şi 0,95 m la fund, ce ajungea
până la adâncimea de -0,75 m, perforând astfel întregul strat Tei. Singura piesă a
inventarului gropii a fost un vas de mari dimensiuni13 2, înlăuntrul căruia au fost
identificate oase de animal sparte, arse şi fierte 133.
d) Nu departe de anterior descrisa groapă (la 0,35 m sud), în linie cu aceasta,
tot în S19, în ° 4, la 0,16 m de peretele estic (fig. 5; 13; 15), a fost identificată o a
doua groapă: G7 134 . Ea pornea de asemenea imediat de sub stratul vegetal (-0,33 m),
ajungând la -0,68 m. Fomm ei era aproximativ cilindrică, cu gura cu un diametru de
0,97 m şi fundul de 0,94 m. Şi aici au fost găsit un vas spart in situ.
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Capitolul IV
Materialul arheologic
Cultura Tei
Ceramica
I. Pasta.
Ceramica Tei de la Mogoşeşti se împarte după compoziţia· pastei în două
mari categorii. Astfel, există o ceramică grosieră (ctg. a), ce are ca degresanţi
pietriş, nisipul cu bobul mare şi ceramica pisată, şi alta .ină ( ctg. b), care este
realizată dintr-un lut de bună calitate.
Compoziţia ceramicii grosiere este foarte asemănătoare celei de aceiaşi
factură din cultura Glina, din Bronzul Timpuriu. În schimb, ceramica fină este
diferită; ea comportând o subîmpărţire - bl şi b2, dintre care prima categorie,
proprie, mai cu seamă, recipientelor de dimensiuni mijlocii, conţine, după caz,
unele pietricele, bobiţe de calcar, fire de nisipl. Ceramica de tip b2 este lipsită de
astfel de ingrediente, fiind de regăsit în special la vasele de dimensiuni reduse.
În Ll raportul dintre ceramica a cu b este de 20% la 80%. În celelalte
adăposturi ca şi în gropi el se răstoarnă în favoarea ceramicii a, aceasta ajungând la
80%-90%.
Ca şi în mediul Glina, şi în diferitele aşezări Tei au fost descoperite de-a
lungul anilor mai multe categorii de ceramică. În situl de la Bucureşti-Căţelu Nou
(Tei I) au fost găsite "a) vase lucrate dintr-o past.ă conţinînd ca degresant foarte
mult nisip dar şi pietriş cu bobul mărun� avînd suprafaţll aspră, niciodat.ă netezită;

b) vase lucrate dintr-o past.ă J1111i bine frămînl11t.ă, mai omogenă şi mai compact.ă, la
a cărei preparare s-a folosit un lut mai.in şi în a cărei componenţă nisipul a intrat
într-o proporţie cu totul redusă... ; c) vase... , lucrate dintr-o pastă foarte bine
preparat.ă şi lipsit.ă de impurit.ăţi" 2. Tot trei tipuri de ceramică au fost atestate la
Bucureşti-Fundenii Doamnei (Tei V)3, Bucureşti-Căţelu Nou (Tei 111)4, Surlari
(Tei 1)5, Bucureşti-Otopeni(Tei III şi Tei V)6.
În monografia sa asupra culturii Tei, Valeriu Leahu afirmă: "ceramica
culturii Tei poate fi. clasi.icat.ă în patru categorii'� precizând că această împărţire
ţine "de tehnica de lucru a pastei - care, la rîndu-i depindea de mărimea vaselor, de
grosimea pereţilor lor, ori de scopul pentru care se lucra un recipient sau altul" 1.

Numai că realitatea din fiecare din aşezări, îl face să fie inconsecvent, căci anterior
notase: ''în privinţa categoni'Jor ceramice se conslât.ă trei grupe: past.ă cu mult nisip
şi pietriş, cu bucăţi de calcar şi cu paiete de mica; past.ă conţinînd aceleaşi materii
degresante dar în proporţie diminuat.ă; şi past.ă.ină" 8.
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Credem că aceste ezitări în a defini clar după pastă ceramica, se datorează
atât tipului de săpătură, în majoritatea cazurilor de salvare, care permite recoltarea
unei cantităţi relativ reduse de material arheologic, cât şi subiectivismului
arheologilor, care stabilesc categoriile ceramicii după criterii diferite: conţinutul
pastei, mărimea vaselor, probabila lor funcţionalitate. Astfel cum s-ar explica
faptul că în unele aşezări au fost identificate două categorii de ceramică - Greci
(Tei 1)9, Mironeşti (Tei III)lO, Vâlcele (fei V)11 -, iar în altele chiar patru:
Izvoarele (Tei IV)12, Frăteşti (Tei IV)l3, Oaia (Tei IV)l4.
Tot într-o aşezare Tei IV şi anume de la Bucureşti-Militari-Câmpul Boja,
aşa cum se prezintă în urma săpăturilor din ultimii ani ( 1996-1999), ceramica re
clamă o împărţire în trei categorii (grosieră, semigrosieră şi fină)15. În această
privinţă, situaţia este asemănătoare aşezării Tei IV de la Adunaţii Copăceni
Dăneasca 1 6 şi Bucureşti-Lunca Bârzeşti-punctul nr. 2 17 , unde s-au găsit aceleaşi
trei categorii de ceramică.
În ceea ce priveşte culturile contemporane, unele învecinate, altele mai
îndepărtate, situaţia este oarecum identică cu cea Tei. Ioan Andriţoiu deosebeşte
pentru sud-vestul Transilvaniei, în cadrul ceramicii Wietenberg, Otomani şi Noua,
două categorii mari de ceramică: de uz comun şi fină18; Nikolaus Boroffka, în
monografia sa asupra culturii Wietenberg, vorbeşte de patru categorii 19; iar în
cazul culturilor Verbicioara, Gârla Mare, Monteoru, Coslogeni se menţionează în
funcţie de aşezare două sau trei categorii20.

II. Arderea.
La ceramica grosieră (ctg. a), arderea primară este la fel de insuficientă ca în
cazul ceramicii grosiere Glina. Din această cauză, recipientele au avut o rezistenţă re
dusă, ele spărgându-se foarte uşor. Bine şi foarte bine arse sunt vasele din pastă fină.
în funcţie de intensitatea focului şi a calităţii pastei, dar şi a combustibilului
folosit, a rezultat şi spectrul coloristic al ceramicii. Astfel, ceramica fină este
neagră şi nun1ai rareori brună, iar recipientele din pastă grosieră sunt, în general,
de culoare bnmă cu diferite nuanţe.
I II. Formele.

111.1.

Vase de mari dimensiuni:

111.1.1.

vase sac 2l :

a) Matena pnmi: lut cu multe impurităţi ( ceramică grosieră; tip a).
b) Tipul: corp puţin rotunjit, gât scurt, buz.ă uneori răsfrântă spre exterior,
alteori dreaptă, fundul drept; decor: în relief= brâu alveolar sub buz.ă, apucătoare
pe gât sau pe un1ăr; realizat prin adâncire = alveole sau crestături pe buz.ă şi în
zona de incidenţă a gâtului cu umărul: fig. 50/2-3; 52/1-2.
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C) Analogii:·
c. l. 1n mediul Tei: prezent, printre altele, în toate cele trei faze timpurie şi

clasice22.
c.2. 1n culturile Epocii bronzului din România: Costişa23, Gomea-Orleşti24 ,
Monteoru25 , Noua26, Otomani27 , Wietenberg28.
111.1.2. vase borcan 29:
a) Materiaprimă: lut cu multe impurităţi (ceramică grosieră; tip a).
b) Tipul: pereţii aproape cilindrici, gât scurt, cilindric, sau, uneori, aplecat ·
spre exterior, dotat câteodată cu două torţi; decor: în relief= brâu alveolar în zona
de incidenţă a gâtului cu umărul recipientului; realizat prin adâncire = alveole pe
buză: fig. 50/1; 53/1-3.
C) Analogii:

c. l. 1n mediul Tei: Tei IV (Adunaţii-Copăceni-Dăneasca).
c.2. ln culturile Epocii bronzului din Româma: prezent în mai multe culturi
(Monteoru, Otomani, Wietenberg), încadrate, uneori, în diferite alte categorii de
forme.
111.1.3. oale globulare:
111.1.3.1. Tipul A:
a) Materiaprimă: lut cu multe impurităţi (ceramică grosieră; tip a).
b) Tip ul: globular, uşor teşit, gât scurt; realizat prin adâncire = alveole în
zona de contact dintre umăr şi gât: fig. 54/2.
C) Analogii:
c. l. 1n mediul Tei: n-am găsit analogii clare.
c.2. 1n cul tun1e Epocii bronzului din România: Coslogeni3 0, Monteoru31 ,
Wietenberg32 .
111.1.3.2. Tipul B:
a) Materia primă: lut cu multe impurităţi (ceramică grosieră; tip a).
b) Tipul: corp globular, gât, cilindric, mai lung decât la precedentul tip de
vas, trecerea de la umăr la gât se face fără marcare clară; realizat prin adâncire =
decor cu măturica: fig. 54/1.
c) Analogii:
c. l. /n mediul Tei: prezent în Tei 133 .
c.2. Jn culturile Epocii bronzului din Rom ân ia: dese în cultura
Wietenberg34 .
111.1.4. vase �u profil în S:
III.1.4.1. Tipul A3 5:
a) Materia primă: lut cu multe impurităţi (ceramică grosieră; tip a).
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b) Tipul: corp în profil în forma literei S, zona de contact dintre gât şi umăr
nu este marcată cu un prag; decor: în relief= brâu alveolar sub buz.ă, apucători pe
gât sau pe umăr: fig. 55/1; 61/3.
C) Analogii:
c.1. ln mediul Tei: Tei III-IV36_
c.2. ln culturile Epocii bronzului din România: Balta Sărată37 , Noua38 ,
Otomani39, Wietenberg40.

III. 1.4.2. Tipul B:
a) Materia pâini: lut cu multe impurităţi (ceramică grosieră; tip a).
b) Tipul: corp în profil în forma literei S, zona de contact dintre gât şi umăr
nu este marcată cu un prag; decor: în relief= apucători pe umăr: fig. 55/2.
c) Analogii:
c. l. ln mediul Tei: Tei 1-11141.
c.2. ln cultun1e Epocii bronzulw· din România: Costişa42, Gomea-Orleşti43,
Monteoru44 , Noua4S , Otomani46, Suciu de Sus47 , Wietenberg48.
III. I.4.3. Tipul C:
a) Matena pnmi: lut cu multe impurităţi (ceramică grosieră; tip a).
b) Tipul: corp în profil în forma literei S, cu o gură cu un diametru redus, cu
zona de contact dintre gât şi wnăr bine marcat, dotat cu două torţi: fig. 55/3.
c) Analogii".·
c. l. ln mediul Tei: Tei I, 11149.
c.2. ln culturile Epocii· bronzulw· din RomânÎa: Balta Sărată50, Gomea
Orleşti 5 1, Otomani 52, Wietenberg53. N. Boroffka54 vorbeşte de lipsa acestui tip de
recipient în culturile din teritoriile estice ale României.

.

111. I.5. în formi de urni:
a) Materia primă: lut cu multe impurităţi (ceramică grosieră; tip a).
b) Tipul:de tip urnă tronconică, cu corpul arcuit convex, cu două torţi: fig. 57 /3.
c) Analogii':
c. I. ln mediul Tei: Tei III55_
c.2. ln cultunle Epocii bronzulw· din România: n-am găsit analogii clare.
111.1.6. tronconice:
a) Materia pnmă: lut cu multe impurităţi (ceramică grosieră; tip a).
b) Tipul: gât tronconic, buz.a evazată în afară, corpul de forma unui trunchi
de con înalt, fundul probabil îngust, zona de contact dintre gât şi umăr bine
marcată: fig. 54/3.
c) Analogii:
c.1. !n mediul Tei:Tei 11 56_
c.2. ln culturile Epocii bronzului din România: Wietenberg57 .
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II1.2. Vase de dimensiuni mijlocii:
111.2.1. castroane:

111.2.1.1. Tipul 1 ss:
a) Materia primă: lut cu multe impurităţi (Tipul la) (ceramică grosieră; tip
a); ceramică de categoria bi (Tipul lb).
b) Tipul: cu corpul tronconic, uneori cu două torţi ce sunt prinse imediat sub
buză, câteodată depăşind pe aceasta; altele au apucători; decor: în relief = cu brâu
alveoloar pe buză, sub buză, pe umăr; prin adâncire = cu măturica: fig. 56/2; 58/1;
63/1-3; cu caneluri pe corp (pastă bună): fig. 42/4; 44/2.
C) Analogii:

c.l. ln mediul Tei:Tei II-III59.
c.2. ln culturile Epocii bronzului din România: Otomani60, Suciu de Sus6 1,
Wietenberg62 .
111.2.1.2. Tipul 263:
a) Materia primă: lut cu multe impurităţi (Tipul 2a) (ceramică grosieră; tip
a); ceramică de categoria b l (Tipul 2b).
b) Tipul: cu corp tronconic, gât cilindric scurt sau uşor aplecat spre interior,
buza dreaptă sau evazată spre exterior; prevăzute uneori cu două torţi verticale
prinse imediat sub buză sau de gât; un recipient are torţi orizontale (despre acest
gen de torţi v. mai jos); decor: în relief = cu brâu alveoloar pe buză, sub buză, pe
umăr; prin adâncire = cu măturica: fig. 46/1; 56/3; 58/1; 62/2; .
c) Analogii:
c. l . ln mediul Tei: Tei l-11164.
c.2. ln culturile Epocii bronzului din România: Balta Sărată6 5, Gomea
Orleşti66, Otomani67 , Suciu de Sus68, Wietenberg69_
111.2.1.3. Tipul 370:
a) Materia primă: lut cu multe impurităţi (Tipul 3a) (ceramică grosieră; tip
a); ceramică de categoria bl (Tipul 3b).
b) Tipul: cu corp tronconic, gât cilindric scurt sau uşor aplecat spre interior,
buza dreaptă sau evazată spşre exterior; prevăzute uneori cu două torţi verticale
prinse imediat sub buză sau de gât; decor: în relief = cu brâu alveolar pe buză, sub
buză, pe umăr; decor prin adâncire = cu măturica: fig. 60/1-3.
C) Analogii:

c.I. ln mediul Tei:Tei I-III7 1.
c.2. ln culturile Epocii bronzului din România:Otomani72, Wietenberg73.
111.2.1.4. Tipul 4:
a) Materia primă: lut cu multe impurităţi (Tipul 4a) (ceramică grosieră; tip
a); ceramică de categoria bl (Tipul 4b).
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b) Tipul: cu corp arcuit bitronconic şi cu buza înaltă răsfrântă în exterior;
decor: în relief= cu brâu alveoloar pe umăr; prin adâncire = alveole sau crestături
sub buz.ă_;
C) Analogii:

c.1. ln mediul Tei: Tei 1-1174 .
c.2. ln culturile Epocii bronzului din R omânia: Gornea-Orleşti7 5,
Monteoru76, Otomani77 , Noua78, Suciu de Sus79, Wietenberg80.
111.2.1.5. Tipul 5:
a) Materia pn'mă: lut de bună calitate.
b) Tipul: corp globular, ascuţit în zona de maximă rotunjire, gât aproape
cilindric; decor sub buz.ă, pe umăr şi corp: fig. 23/1.
c) Analogii':
c. l. ln mediul Tei: în Tei II cât şi în Tei III se găsesc recipiente bine
profilate în zona de maximă rotunjire (unele fiind castroane de tipul analizat)81.
c.2. /n cultun'Je Epocii bronzulw· din România: Wietenberg82.
111.2.1.6. Tipul 6:
b) Materia primă: lut de bună calitate.
b) Tipul: corp globular, gât în formă de pâlnie, dotată cu două torţi; decorat
sub buz.ă, pe umăr şi pe corp: fig. 23/2-3.
c) Analogii':
c.1. ln mediul Tei: Tei III-IY8 3.
c.2. ln cultun'Je Epocii' bronzulw' din România: Wietenberg84 .
111.2.2. străchini 85 :
111.2.2.1. Tipul 1:
a) Materia pn'mă: lut cu multe impurităţi (ceramică grosieră; tip a); lut de
bună calitate.
b) Tipul: tronconică: fig. 45/1; tronconică, cu pereţii arcuiţi şi buz.a în
groşată şi trasă spre exterior, decor = pe corp (import Verbicioara 111)86: fig. 44/1;
tronconică, cu pereţii înclinaţi, fund profilat, decor = tot corpul: fig. 44/3.
111.2.2.2. Tipul 2:
a) Maten'a primă: pastă de bună calitate.
a) Tipul: tronconică, cu pereţii arcuiţi: fig. 43/1.
111.2.2.3. Tipul 3:
a) Maten'a pnină: pastă de bună calitate.
b) Tipul: tronconică, cu fundul profilat, de forma unui inel: fig. 43/2.
111.2.2.4. Tipul 4:
a) Maten'a pn'mă: pastă de bună calitate.
b) Tipul: tronconică, cu fundul profilat, de forma unui inel înalt: fig. 43/3.
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111.2.2.5. Analogii:
1) ln mediul Tei: Tei III (Mironeşti-La Panait).
2) ln culturile Epocii bronzului din România: Wietenberg87.
111.2.3. strecurători:
a) Materia pnină: lut de bună calitate (ceramică fină de tip b2); lut cu multe
impurităţi (ceramică grosieră; tip a).
b) Tipurile:
b. l . tronconice, cu pereţii căzând în unghi de 45° pe fundul vasului; atât
pereţii cât şi, probabil, fundul erau prevăzuţi cu perforaţii, dispuse fără un
arajament geometric anume;
b.2. de forma castroanelor, tronconice, dar cu pereţii" uşor cuba/1:· pereţii şi
fundul sunt dotaţi cu perforaţii, dispuse fără un arajament geometric anwne: fig.
49/1;
b.3. în formă de hom folosite drept capace;
b.4. în formă de cană, corp globular, fund prevăzut cu perforaţii, gât arcuit,
buza spre exterior îngroşată; dotată cu o toartă; decor: cinci şiruri de linii punctate
în zona de incidenţă a gâtului cu corpul recipientului: fig. 49/2
c) Analogii':
c. l . fn mediul Tei: Tei II88, cu corpul în formă de tavă rotundă şi fundul
găurit;
c.2. fn culturile Epocii' bronzului din România: Monteoru89 , Mureş (în
formă de triunchi de con, trunchi de con cu cioc şi semisferic; triunchi de con cu
corp globular şi deschidere în formă de pâlnie)9 0, Otomani9 1, Suciu de Sus9 2,
Vatina93 , Wietenberg (analogii în tipul a şi b după Boroffka)9 4.
111.2.4. recipiente cu corpul bombat şi prevăzute cu două torţi 95 :
a) Materia pnină: lut cu multe impurităţi (ceramică grosieră; tip a).
b) Tipul: cu gât mai înalt, buza trasă spre exterior şi cu deschiderea gurii la
fel de mare ca a perimetrului de maxin1ă rotunjime a vasului; cu corp mai bombat,
cu deschiderea gurii mai mică decât zona de maximă rotunjime a corpului; decor:
în relief= brâu crestat în partea exterioră a buzei: fig. 46/2; 48/3.
c) Analogii:
c. l . fn mediul Tei: Tei III (Mironeşti-La Panait).
c.2. fn cultunle Epocii' bronzului din România: apare în mai multe culturi,
câteodată lucrate din ceramică (semi)fină: Monteoru, Otomani, Wietenberg.
111.2.5. vase globulare:
a) Materia primă: lut cu multe impurităţi (ceramică grosieră; tip a).
b) Tipul: cu corpul globular şi gât cilindric, bine marcat în zona de contact
dintre gât şi umăr; decor: în relief= brâu alveolar în partea exterioară a buzei:
fig. 56/1.
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c) Analogii:
c.1. ln mediul Tei: Tei 1-111 (unele cu torţi sau apucători)9 6.
c.2. ln culturi.le Epocii bronzulw· din România: Wietenberg97.

111.2.6. căni:
111.2.6. Tipul A:
a) Matena pn'mă: lut cu multe impurităţi (ceramică grosieră; tip a); din pastă
de bună calitate.
b) Tipul: corp globular (pastă de tip a}, zona de contact dintre gâtul cilindric
şi umăr bine marcată, buză tăiată oblic, fund cu wnbo, o toartă: fig. 57/l; gât în
formă de pâlnie, umăr bine profilat, pereţii uşor arcuiţi (pastă de tip b}, decor = sub
buză, pe umăr şi corp: fig. 24/3.
c) Analogii:
c. I. ln mediul Tei: Tei ll-1119 8_
c.2. ln culturile Epocii bronzului din România: se apropie de Tipul

Wietenberg TBlc după Boroftka99.
111.2.6. Tipul 8:
a) Materia primă: lut cu multe impurităti (ceramică grosieră; tip a).
b) Tipul: cu pereţii aproape cilindrici şi fund lăţit: fig. 57 /2.
c) Analogii:
c.1. ln mediul Tei: n-am identificat vase asemănătoare.
c.2. fn cultunle Epocii bronzului din România: analogii în special cu unele

ceşti şi pahare din mai multe culturi: Monteoru, Verbicioara, \Vietenberg.
111.3. Vase de dimensiune redusă:
111.3.1. boluri 100:
a) Materia primă: lut cu multe impurităti (ceramică grosieră; tip a); pastă de
bună calitate.
b) Tipul: corp globular: fig. 45/2; corp globular şi gât scurt, cilindric, decor
= gât şi corp: fig. 40/2.
c) Analogii:
c.1. !n mediul Tei: n-am găsit.
c.2. !n culturile Epocii bronzului din România: n-am găsit.

II1.3.2. pahare 10 l:
111.3.2. 1. Tipul A:
a) Maten'a pnini: lut cu unele impurităţi.
b) Tipul: gât cilindric, pereţii uşor arcuiţi: fig. 68/6.
111.3.2.2. Tipul B:
a) Maten'a pnină: lut de bună calitate.
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b) Tipul: gât cilindric, pereţii mai puternic arcuit ca la tipul A, fund mic:
fig. 42/1.
111.3.2.3. Tipul C:
a) Matena primă: lut de bună calitate.
b) Tipul: partea dinspre fund aproape cilindrică, pereţii uşor arcuiţi, gâtul în
formă de pâlnie: fig. 42/2.
111.3.2.4. Tipul D:
a) Materia pnină: lut de bună calitate.
b) Tipul.·tronconic, cu fundul lăţit: fig. 42/3.
111.3.2.5. Tipul E:
a) Matena primă: lut de bună calitate.
b) Tipul: corp globular, fund drept, gât uşor înclinat spre exterior, uneori
buză răsfrântă, decor pe umăr: fig. 34/1-2.
111.3.2.1. Analogii:
a) fn mediul Tei: Tei II-IIJ102_
b) fn culturile Epocii' bronzului din România: sunt incluse în diferite alte
forme, în special în categoria ceştilor.
111.3.3. capace 103:
a) Maten'a pnină: lut de bună calitate.
b) Tipul: tronconic, cu patru urechiuşe: fig. 47/1.
c) Analogii":
c.1. fn mediul Tei: n-am găsit analogii exacte.
c.2. fn cultunJe Epocii bronzulw· din Român1a:Wietenberg 104.
111.3.3. ceşti: Iotul principal a fost recuperat din Ll.
a) Matena pnină: lut de bună calitate.
b) Tipul: "cu pîntecele uşor arcuit şi gît cilindric, transpuse în multe vanante
- în funcţie de conformaţia gun'i, de raportul de înălţime dintre gît şi pîntece, ori
dintre pîntece şi fund, sau în funcţie de profilarea arcwr1i' pîntecelw� ori de modul
de a prinde toarta "105:

b. l. Tipul 1: corp globular, gât înclinat spre exterior, fund profilat, albiat, o
toartă, buza uneori răsfrântă decor = buză, gât, corp, fund: fig. 24/1-2; 26/1, 3;
27/1-3; 28/1, 3; 29/2; 30/1-2; 31/1, 3; 32/1-2; 34/2; 35/2-3; 36/1-2; 37/1-3; 38/1-3;
39/1-2; 40/1.
b.2. Tipul 2: corp globular, în zona de maximă rotunjire bine profilat, gât
aproape cilindric, buză răsfrântă, fund profilat, albiat, o toartă, decor = buză, gât,
corp, fund: fig. 24/2.
b.3. Tipul 3: corp globular, în zona de maximă rotunjire bine profilat, gât
cilindric, fund globular, o toartă, decor = buză, gât, corp: fig. 25/1; 32/3.
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b.4. Tipul 4: corp globular, gât cilindric, fund ascuţit, o toartă, decor = buză,
gât, corp: fig. 25/2; 35/1.
b.5. Tipul 5: corp globular, în zona de maximă rotunjire bine profilat, gâtul
foartă uşor înclinat spre exterior, fund albiat, decor = buză, gât, corp: fig. 25/3;
26/2; 29/1
b.6. Tipul 6: corp globular, un pic pătrăţos, gât înclinat spre exterior, buza
răsfrântă, o toartă, fund profilat, albiat, decor = pe corp: fig. 28/4.
b.7. Tipul 7: corp globular, gât înclinat spre exterior, buza tăiată oblic, o
toartă, fund rotunjit sau sub formă de umbo, rară decor: fig. 31/2� 33/1.
b.8. Tipul 8: corp globular, gât în formă de pâlnie, foarte înalt, o toartă: fig.
36/3.
111.4. Vase JÎI miniatură: descoperite în special în LI sau pe platforma din lut.
111.4.1. pahare:
111.4.1.a. Tipul A 106 :
a) Materia primă: ceramică fină.
b) Tipul: corp globular, fund reliefat, gât arcuit spre exterior: fig. 51/5; 67/8.
111.4.1.b. Tipul 8:
a) Maten'a pn'mă: ceramică fină.
b) Tipul: corp globular, gât aproape cilindric: fig. 51/3.
111.4.1.c. Tipul C:
a) Maten'a pnmă: ceramică grosieră.
b) Tipul: tronconic, cu brâu alveolar, alveole între brâu şi buză: fig. 51/1.
111.4.1.d. Tipul D:
a) Materia pnmă: ceramică fină.
a) Tipul: pereţii aproape drepţi, buza îngustată, bine detaşată de corp: fig.
51/4.
111.4.2. castroane:
111.4.2.a. Tipul A:
a) Materia pnmă: lut de bună calitate.
a) Tipul: pereţii arcuiţi, partea dinspre fund cilindrică 1 07.
111.4.2.b. Tipul 8:
a) Materia primă: lut de bună calitate.
b) Tipul: pereţii arcuiţi, fund în secţiune foarte gros: fig. 51/6.
111.4.2.c. Tipul C:
a) Materia primi: lut de bună calitate.
b) Tipul: pereţii arcuiţi, fund în secţiune la fel de gros ca pereţii 1 08.
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111.4.2.d. Tipul D:
a) Materia primă: lut de bună calitate.
b) Tipul: tronconic 109.
111.4.3.

străchini:

III.4.3.a. Tipul A:
a) Materia primă: lut de bună calitate.
b) Tipul: tronconic11O.
III.4.3.a. Tipul B:
a) Materia pnmă: lut de bună calitate.
b) Tipul: cu pereţii arcuiţi112.
111.4.4. căni:
a) Materia primă: lut de bună calitate.
c) Tipul: corp globular, gât cilindric, o toartă supraînălţată: fig. 51/2.
IV. Torţi şi apucători:
IV.I.

în bandă îngusllI:

IV.1.1. Tipul 1: dreptunghiulare în secţiune: fig. 23/2-3; 25/3; 26/1-3; 29/1;
31/3; 32/1-2; 35/2; 38/2 (ascuţită în zona de maximă curbură), 44/2; 58/2; 69/1-4;
70/2, 4;
IV.1.2. Tipul 2: rotundă în secţiune: fig. 32/3; 36/1; 39/2; 58/1 (în partea
inferioară, prinsă de vas, se termină într-un lob), 3 (mult supraînălţată; a fost găsită
în stratul vegetal; probabil aparţine Bronzului Final); 67/l; 70/3 (porneşte de la o
buză lobată).
IV.1.3. Tipul 3: ovală în secţiune: fig. 27/1-2; 28/2; 29/2; 30/1; 31/1-2; 33/1;
35/3; 36/2; 37/1-3; 38/1, 340/1; 46/2; 48/1-3; 51/2; 60/1-2; 67/9; 70/1.
IV.1.4. Tipul 4: dreptunghiulare în secţiune, cu şa: fig. 33/2; 49/2; 60/3.
IV.1.5. Tipul 5: orizontale, rotunde în secţiune: fig. 65/1; orizontale,
terminate în coadă de rândunică: fig. 65/4.
IV. 1.6. Tipul 6: toartă dublă, ambele părţi ( despărţite între ele), fiind
dreptunghiulare în secţiune: fig. 30/2.
IV.2.

apucători:

IV.2.1.

conice, alveolate:

IV.2.2.

urechiuşe:

fig. 61/2-3.

fig. 47/1.
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V. Decorul:
V.I. în relief: brâuri (simple, alveolate, crestate): fig. 51/1; 61/2-3; 62/3;
63/1-2; proeminenţe (conice, alveolate, cu şa) sau şir de proeminenţe: fig. 64/1.
V.2. prin adincire: impresiuni rotunde (fig. 28/4); şir de impresiuni rotunde
(fig. 31/3; 34/2; 45/1; 65/5); şir crestături (fig. 30/1; 32/1; 34/3; 62/2); şir de impre
siuni triunghiulare (fig. 34/3); impresiuni în forma unor caneluri verticale sau oblice
(fig. 42/4; 61/1); alveole (cele mai multe pe brâuri şi buze) (48/3; 50/ 1-3; 51/1; 61/13; 62/3; 63/1-3); decor cu măturica (fig. 61/2; 65/2); şir de S-uri (fig. 62/1).
V.3. în tehnica împunsăturilor succesive (apariţii singulare, mai rar, şi
registre cu motive complexe, foarte des): linii orizontale fig. 23/1-3; 24/1-3; 25/13; 26/1-3; 27/1-3; 28/1-3; 29/1-2; 30/2; 39/1-3; 40/1-2; 44/3; 67/4; 68/5; 69/1-4);
linii verticale (fig. 24/2; 25/3; 27/1, 3; 29/1; 39/2; 40/2; 68/4-5; 69/1); linii
verticale în zigzag (fig. 23/1; 25/1-3; 26/1-2; 27/1-3; 30/2; 39/2-3; 40/1; 69/1-4);
linii oblice (fig. 28/1, 3; 30/1); şir de semicercuri (fig. 23/1); meandre (fig. 23/2-3;
24/2; 26/1); triunghiuri (fig. 23/2; 24/3; 26/2; 30/2; 40/2; 67/4; 69/3); triunghiuri
formate din romburi (fig. 39/1); şir de S-uri (fig. 23/3; 24/2-3; 27/1; 29/1-2; 30/2;
68/4; 69/1-2); clepsidre (fig. 24/1 ); contururi de romburi (fig. 24/1 ); romburi
spiralate (fig. 25/2; 26/2; 28/1); romburi formate din romburi mai mici (fig. 39/1;
65/3; 68/5); romburi formate de paralelograme (fig. 40/2; 44/3; 67/4); reţea de
romburi (fig. 25/2-3; 26/3; 28/1); faguri (fig. 25/1); cârlige (fig. 25/2; 26/3; 39/1,
3); coarne (fig. 25/1); V-uri culcate (fig. 28/1); brăduţ (fig. 28/1; 65/3); şir de
opturi culcate (fig. 44/3).
V.4. Analogii: Tei 11-111112_

Piesele din piatră
I. Piatră cioplită (fig. 15/1-6; 16/3).
I.I. Lame(şi fragmente de faine):

1.1.1. Locul descoperini':in complexe (de ex. L3-4 etc.) şi strat113 .
I.1.2. Tipul: simplu.
1.1.3. Analogii·:
1.1.3.a. fn mediul Tei: Adunaţii Copăceni-Dineasca114, Bucureşti-Giu/eşti
Sârbi115, Bucureşti-Otopeni l16, Bucureşti-P1pen1 l 1 7, Bucureşti-Tejl 1 8 , Cemica l 1 9,
Curcani 1 20 , Frăteşti12 1, Mironeşti-Coasfă l22, Mironeşti-La Panait123 , Novaci124.
1.1.3.b. fn Bronzul r omânesc: Coslogeni1 2 5, Costişa 1 26, Monteoru 127 ,
Noua 1 2 8, Otomani129, Wietenberg 130 .
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1.2. Gratoare:
1.2.1. Locul descoperirii: în complexe (de ex. în L3-4, lângă V7 şi în G3) şi
în strat 13 1.
1.2.2. Tipul: clasic.
1.2.3. Analogii:
1.2.3.a. /n mediul Tei: Adunaţii Copăceni-Dăneasca 132, Bucureşti-Giuleşli
133
, Mironeşti-Coastă 134 , Mironeşti-La Panait 135 , Novaci 13 6, Popeşti
Sârbi
Nucet137.

1.2.3.b. /n Bronzul românesc: Costişa 13 8, Noua1 39, Otomani140 .

1.3. Fierăstraie:
1.3.1. Locul descoperir1i':în strat l41 .
1.3.2. Tipul:
1.3.3. Analogii:
1.3.3.a. /n mediul Tei: Adunaţii Copăceni-Dăneascal 42, Bucureşti-Teil 43,
Cemica14 4, Frăteşti1 45, Mironeşti-La Panait 1 46, Novaci1 47.
1.3.3.b. ln Bronzul românesc: Otomani14 8, Verbicioara l4 9.
1.4. Răzuitoare:
1.4.1. Locul descoperirii: în strat (S 1, 1O, 19)
1.4.2. Tipul: clasic.
1.4.3. Analogii':
1.4.3.a. !n mediul Tei: Bucureşti-Bucureştii N oi 150, Frăteşti151 .
1.4.3.b. ln Bronzul românesc: Costişa15 2, Monteoru153 .
1.5. Aşchii:
1.5.1. Locul descoperirii: în complexe (de ex. în L4) şi în strat154.
1.5.2. Tipul: resturi rezultate în urma prelucrării silexului.
1.5.3. Analogii:
1.5.3.a. /n mediul Tei: Adunaţii Copăceni-Dăneasca 155 , Bucureşti
Oto'Peni 156 ' Bucureşti-Teil57 ' Curcani l 58 , Frăteşti159 ' Mironeşti-Coastă160 '
Mironeşti-La Panait, Mironeşti-La Panait161, Novaci l62_
1.5.3.b. /n Bronzul românesc: Costişa 16 3, Monteoru164, Otomani 1 65,
Wietenberg 166.
1.6. Nuclee:
1.6.1. Locul descoperini: în complexe (L6) şi în strat ( S 1, S 8, S 1 O etc.).
1.6.2. Analogii:
1.6.2.a. /n mediul Tei: Adunaţii Copăceni-Dăneasca 167, Mironeşti-La
Panait168.
1.6.2.b. /n Bronzul românesc: Nuclee s-au găsiţ în multe situri, dar ele nu au
trezit un interes deosebit arheologilor.
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li. Piatră şlefuită.
11.1. Cuţite curbe (Krummesser).
11.1.1. Locul descopen'rii: în complexe (L3) şi în strat169 .
11.1.2. Materia pnină: gresie.
11.1.3. Tipul: curb, cu tăişul în partea interioră: fig. 18/5.
11.1.4. Analogii·:
11.1.4.a. /n mediul Tei: Bucureşti-Tei 1 70, Bucureştî-Militmi Câmpul Boja 171,
Bucureşti-Otopeni172, Greci173, Daia1 74 , Chitila-CărămicMrie 175 _
I1.1.4.b. fn culturile Epocii bronzulw· din România: culturile Costişa1 76 ,
Monteom1 77, Noua 178, Otomani1 79, Verbicioara1 80, Wietenberg181 . Acest tip de arte
fact a fost descoperit deja în aşezările perioadei de tranziţie: culturile Folteşti II18 2,
Coţofeni183, Baden184, fiind folosit şi în BT = culturile Glina185, Schneckenberg1 86,
grupurile Livezile 18 7, Şoimuş I 88 , Jigodin 18 9, Năeni-Schneckenberg 1 9 o, aspectul
Bogdăneşti191 , în situl de la Mândrişca19 2.
Rostul lor este evident cel al folosirii lor în activităţile cotidiene. Totuşi, se
parc că ele au jucat şi un rol cultic, cum ne indică modul de grnpare al artefactelor
trei câte trei din sanctuarul Otomani de la Sălacea.
Interesante sunt secerile (tup1k) şi cosoarele lucrate din os fie din partea
inferioară a maxilarnlui de porc sau de vită, dar şi pe coaste, care seamănă şi aveau
aceiaşi fucţionalitate ca cuţitele curbe din piatră, descoperite în mediul Noua19 3.
Acest tip de unealtă nu a fost descoperit la Mogoşeşti.
Cutite curbe au fost lucrate şi din silex atât în cultura Tei1 94 cât şi în cele
Noua 195 , Otomani1 96, Wietenberg 1 97.
11.2. Fragmente de ciocane-topor cu gaură de prindere a cozii.
11.2.1. Locul descopenrli':
a) în stratul de cultură din S24;
b) în St 1 98.
11.2.2. Materia pnină: granit.
11.2.3. Tipul:
a) s-a păstrat numai partea dinspre ceafă şi aceea puternic afectată de
lovituri;
b) chiar dacă s-a păstrat numai partea din faţă, cu tăişul şi un mare segment
din gaura de înmănuşare se poate aprecia că este vorba de o piesă de tip pană,
margini drepte, ceafă rotunjită (?): fig. 16/4.
11.2.4. Analogii':
11.2.4.a. fn mediul Tei: Analogii pentru piesele de la Mogoşeşti, dar şi alte
tipuri de topoare-ciocan au fost descoperite la Bucureşti-Băneasa, Bucureşti
Giule,,;ti Sârbi, Bucureşti-Căţelu Nou199_
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11.2.4.b. ln Bronzul românesc: Astfel de piese sunt proprii şi neoliticului,
eneoliticului, perioadei de tranziţie, Bronzului Timpuriu. În Bronzul Mijlociu şi
Final ele apar în culturile Monteoru, Noua, Otomani, Verbicioara, Wietenberg200_
11.3. Raşniţă.
11.3.1. Locul descoperirii: în stratul de cultură din s14201, s1s202 şi S21.
11.3.2. Materia primă: calcar.
Il.3.3. Tipul: vană.
11.3.4. Analogii:
11.3.4.a. /n mediul Tei: Greci203_
11.3.4.b. /n Bronzul românesc: Monteoru, Noua, Otomani, Wietenberg204_
11.4. Percutor (zdrobitor).
11.4.1. Locul descoperirii: în stratul de cultură din S21.
11.4.2. Materia primă: calcar.
11.4.3. Tipul: sferic.
II.4.4. Analogii:
11.4.4.a. ln mediul Tei: Bucureşti-Bucureşui· Noi: Bucureşti-Lunca Bârzeşti205 ,
Greci2°6.
Il.4.4.b. !n Bronzul românesc: Monteoru, Noua, Otomani, Wietenberg 207.
II.5. Daltă(topor plat).
II.5.1. Locul descoperirii: L5 208.
Il.5.2. Materia pnmă: gresie nisipoasă.
II.5.3. Tipul: ceafă lisă, fără urme puternice de lovituri, tăiş lat: fig. 16/2.
11.5.4. Analogii:
11.5.4.a. ln mediul Tei: Bucureşti-Căţelu Nou 209.
11.5.4.b. !n Bronzul românesc: Monteoru 210, Otomani211 , Wietenberg212.
Il.5.5. Funcţionalitate: poate fi folosit ca daltă, dar şi ca topor.
11.6. Piesă cu funcţionalitate incertă.
II.6.1. Locul descoperirii: în stratul de cultură din S23.
II.6.2. Materia pnmă: calcar.
II.6.3. Tipul: patrulateră, având la un capăt o perforaţie, care prezintă urme
de uzură datorate contactului cu o sfoară sau un şiret de piele: fig. 14/1.
II.6.4. Analogii:
II.6.4.a. ln mediul Tei: nu am găsit analogii certe.
II.6.4. b. ln Bronzul românesc:
II.6.5. Funcţionalitate: posibil amuletă, dar nu are nici un fel de decor; nu
este exclus să fi fost folosită ca piesă a unei praştii (catapultată prin învârtire de
sfoară/şiretul din piele), lipsesc însă um1ele de lovire; instrument de creat zgomot
(prin învârtire accelerată sunt produse sunete; încercarea noastră de arheologie
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experimentală nu ne-a convins îndeajuns), piesă ce literatura germană se numeşte
Schwinho/z, folosit la vânătoare sau la activităţi cultice.

Piesele din os, corn şi dinţi de animal
A. Obiectele din os. În mediul Tei numărul acestor artefacte este în general
puţin numeros.
A.I. Uneltele.
A.I.I. Ace:
A.I.I.I. Locul descoperirii: atât în strat (Sll, S19; câte o bucată), cât şi în
Ll/1989 (J 2 1 3), L2 (22 14), LJ (42 15), L2/1998 (22 16), Gl/1993 (12 17).
A.I.1.2. Tipul: majoritatea pieselor sunt, din păcate, fragmentare, păstrându
se, după caz, partea ascuţită (fig. 14/2) sau cea opusă acesteia (fig. 14/3). Credem
că nu au avut gaură de prindere a aţei.
A.1.1.3. Analogii:
A.1.1.3.1. /n mediul Tei: Bucureşti-Băneasa 21S _
A.1.1.3.2. În Bronzul românesc: Monteoru, Noua, Otomani, Wietenberg21 9_
A.1.2. Sule-ii11pungătoare (dorn):
A.1.2.I. Locul descoperirii: în L2/1993 (1220), L4/199 5 (2221 ), Ll/199 8
(1 222), L 2/1998 (1 223).
A.1.2.2. Tipul: lucrate pe oase întregi sau aşchii ale căror capete au fost
ascuţite şi lustruite: fig. 17 /2.
A.1.2.3. Analogii':
A.1.2.3. I. fn mediul Tei: Bucureşti-Bucureştii Noi 224 , Bucureşti-Fundenii
Doamnei 225. Bucureşti-Tei 226, Bucureşti-Chiti/a Cărămidărie 227, Greci22S,
Frăteşti22 9.
A.1.2.3.2. fn Bronzul românesc: Coslogeni 230 , Monteoru231 , Mureş232,
Noua233 , Otomani234, Wietenberg235.
A.1.3. Daltă:
A.1.3.1. Locu/descoperirii:în GJ/1995 (1236).
A.1.3.2. n'pu.1: lucrat pe un fragment de os, ruptă din vechime.
A.1.3.3. Analogii:
A.1.3.3. I. fn mediul Tei: daltă din corn de cerb găsită la Bucureşti

Bucure�·tii Noi 2 37.
A.1.3.3.2. fn Bronzul românesc: Noua238 , Otomani239, Wietenberg240 .
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A.II. Alte piese.
A.II.I. Piese de harnaşament.
A.11.1.1. Locul descoperini": în stratul de cultură (S13) la 5 cm deasupra
platformei din lut ars, a fost descoperit un fragment dintr-o psalie.
A.Il.1.2. Tipul: psalie în formă de bară (cilindrică); se păstrează partea de
jos, cu capăt separat de corpul piesei, delimitat printr-un prag, care are o terminaţie
în fonnă de con ascuţit. Aceasta a fost iniţial prevăzută cu două proeminenţe,
dintre care una s-a rupt din vechime: fig. 14/4. Conform tipologiei actuale a acesh1i
tip de piesă, ea se încadrează în categoria 1Vb224 l.
A.Il.1.3. Analogii'.·
A.Il.1.3.1. În mediul Tei: La Bucureşti-Tei: fără a se preciza clar contextul
arheologic, a fost găsită o psalie întreagă de acelaşi tip242. Aceasta prezintă pe o
fată trei perforaţii (două, laterale, oval-lunguieţe, şi una centrală rotundă), iar pe
faţa opusă o perforaţie centrală, oval-lunguiaţă.
A.Il.1.3.2. În alte culturi ale Epocii bronzului: acest tip de psalie a mai fost
descoperit la Floreni Uud. Vaslui), lucrat din corn de cerb, cu un decor fin incizat
(motive spiralice şi triunghiulare, cu câmpul haşurat)243, şi la Suskan I (Rusia)244.
În actualul stadiu al cer�etării problemei, se poate afirma, că acest tip de piesă este
propriu zonei nord-pontice245 . El este atribuit mai degrabă perioadei târzii a
Bronzului, decât celei mijlocii.
A.Il.1.4. Despre psaliile din os sau cam din epoca bronzului din R01nânia
(cu atribuire culturală certă): Coslogeni (Coslogeni) 24 6, Monteoru (Cândeşti,
Cârlomăneşti, Sărata Monteoru)24 7, Noua (Calafindeşti, Cavindeşti, Horoiata,
Poieneşti)248, Otomani (Otomani, Sălacea, Sântandrei, Socodor, Vărşand)249,
Wietenberg (Nuşeni = Nuşfalău, Oarta de Sus)25 0. Piesele amintite, ca şi celelalte
fără atribuire culturală certă, aparţin diferitor tipuri (în formă de bară sau disc)251
şi au analogii pe spatii întinse. Asupra decornlui unei părţi dintre ele se poartă o
polemi<.:ă deja îndelungată, unii din specialişti afirmând legăturile acestuia cu
lumea miceniană, altii punând-o sub semnul întrebării252.
A.Il.1.5. F1mc/ionalitate: piesă de harnaşament.
A.Il.2. Fluier(?).
A.Il.2.1. Locul descoperirii: în L1, lângă Vl 253.
A.Il.2.2. Tipul: fragmentar (spart in situ), cilindric, cu o gaură pe una din
feţe: fig. 14/5.
A.11.2.3. Materialul.· tibia unei oi (?).
A.11.2.4. Analogii: Pe teritoriul României, din epoca bronzului se cunosc
fluierele din corn de cerb şi din oasele unor păsări găsite la Sighişoara-Dealul
Turcului, aparţinând probabil culturii Wietenberg254. Prima piesă are o L de 9, 8
cm, cu un diametrn de 2 cm. Celelalte fluiere au lungimi între 4 şi 5,9 cm.
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La Cavindeşti, în aşezarea Noua II, s-a descoperit un fluier cu două găuri
paralele 255 .
Cu privire la acest instrument de suflat şi existenţa lui în preistorie se poartă
o discuţie accentuată de controverse. Unii specialişti sunt de părere că fluiere, fie
ele cu gaură la capăt fie cu o sau mai multe găuri pe o parte, sunt proprii deja
paleoliticului european şi african, aducând în acest sens ca dovezi descoperirile de
la Abi Blanchard, Isturitz şi Pas du Moir din Franţa, Istallusko din Ungaria,
Geissenklosterle şi Ilsenhohle din Germania, Liegloch, Salzofenhohle,
Steinbockhohle bei Peggau şi Gudenushohle din Austria, Potcka zijalka din
Slovenia, Molodova I din Ucraina, Pekyrna din Cehia, Goget din Belgia, Haua
Fteah din Libia 256 . Recent, a fost găsit în situl musterian de la Divja Babe I din
Slovenia un fluier din os de urs257 . Această atribuire a fost puternic combătută 258,
dar aşa cum au demonstrat experimentele, cu uneltele din piatră găsite la Divje
Babe, s-a putut lucra un fluier259_
Totu.şi, ultimile analize de specialitate, aruncă asupra altor atribuiri o lun1ină
nouă. Astfel, fluierul de la Ccrcelettes 260, realizat din tibia unei oi, socotit iniţial ca
aparţinând Epocii bronzului, perioadei Pfahlbauer, supus unui experiment sonor
''produit un tetracorde diatonique de la theorie grecque ancienne " 261, incompatibil
cu cunoştinţele perioadei postulate. Analiza suplimentare cu radiocarbon (14 C) au
arătat că fluierul a fost lucrat în Evul Mediu, furnizorul materiei prime, oaia,
murind cândva între 1168 şi 1290 d. Chr. 26 2
Fără a fi descurajaţi de rezultatele de mai sus, o sean1ă de specialişti central
şi vest-europeni continuă să atribuie acest tip de instrument de suflat, descoperit în
context arheologic clar, unor epoci primitive cum sunt epipaleoliticul şi neoliticul Friesack, Hohen Viecheln şi Bornholm (toate în G) 2 63 - şi epoca bronzului Vallon des Vaux (8), Hagnau-Burg (G) 264. Tot bronzului îi sunt proprii desco
peririle unor piese realizate din oase de oaie, capră, iepure sau de pasăre din
mediul Nitra265, Proto-Aunjetitz, Kost'any266, Mierzanowice 267 , Stryzow268_ În
Austria, la Thunau am Kamp, a fost găsit un fluier de 6,7 cm lungime şi 8 nm1
grosime, I ucrat din os de Lyur11s Ic/rix, cu o singură gaură laterală, folosit,
probabil, ca instrnment de semnalizare audio 269 . Aceluiaşi scop i-a fost destinat şi
piesa de la Stillfried270_
În estul continentului avem descoperiri interesante în culturile eneolitice din
Ucraina. dar şi din zona lacului Baikal (Mariupol, Vercholensk etc. )271, ale culturii
.l amnaia (Cerebaevo, Chmelnickoe, Donskoj, Marjanskoe, Skatovka) 272 şi
Catacombnaia (Gerasimovka, Mirnyj, Piksjasi, Preobrasenka)273.
Unul din cele mai vechi fluiere din lemn decorate a fost găsit în aşezarea
neolitică lacustră de la Hagnau-Berg, situată pe malul Bodensee-ului274.
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A.Il.3. "Tub":
A.Il.3.1. Locul de descoperire:Ll (1 27 5), Ll/1995 (1 276), Ll/1998 (1211).
A.Il.3.2. Maten'a primă: os de ovicaprină (?).
A.Il.3.3. Tipul: primul, cilindric, la unul din capete înfundat, iar la celălalt
având un "filet" compus din trei spirale (fig. 17 /3 ); celelalte două, fără decor
deosebit, numai unul din ele având două şanţuri circulare, primul mai profund, la
capătul deschis, celălalt capăt înfundat.
A.II.3.4. Analogii:
A.II.3.4.a. fn mediul Tei: n-am găsit analogii.
A.Il.3.4.b. fn Bronzul românesc:Noua, Otomani278, Wietenberg 279 _
A.Il.3.5. Funcţionalitate: primul obiect = loc de păstrare al acelor (din os
sau bronz); celelalte poate aveau aceiaşi funcţionalitate sau erau simple mânere.

B. Obiecte din corn.
B.I. Săpăligi-topor:
8.1.1. Locul de descoperire: în Ll, lângă V3 (1280).
B.1.2. Materia primă: corn de cerb.
B.1.3. Tipul: cu gaură de prindere şi, probabil, tăiş: fig. 17 /1, 4.
B.1.4. Analogii'.·
B.1.4.a. fn mediul Tei: Bucureşti-Tei 281_
B.1.4.b. f n Bronzul românesc: Monteoru 2 8 2 , Mureş 2 83, Otomani 284 ,
Verbicioara28 5, Wietenberg 286.
8.11. Sule-lmpungătoare:
8.11. I. Locul de descoperire: L2.
B.11.2. Materia primă: corn de cerb.
B.11.3. Tipul: fragmentară: fig. 18/3.
B.11.4. Analogii'.·
B.11.4.a. fn mediul Tei: Bucureşti-Tei (?)287 .
B.11.4.b. fn Bronzul românesc: Noua, Otomani, Verbicioara, Wietenberg 288 .
C. Dinţi de animal.
C.1. Amulete:
C.1.1. Locul de descoperire: L 7.
C.1.2. Materia primă: dinte de mistreţ.
C.1.3. Tipul: cu şanţ la unul din capete: fig. 18/4.
C. 1.4. Analogii:
C.1.5. fn mediul Tei: nu am găsit analogii exacte.
C. 1.6. În Bronzul românesc: Igrita2 89 , Î\1onteoru 290, Mureş 291 , Otomani292 ,
Noua293 , \Vietenberg 2 94.
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Piesele din lut ars
A. Uneltele.
A.I. Fusaio/e 295 .
A.I. I. Fusaiolele plate (cu perforaţia pe centrul piesei).
A. I.1.1. Locul de descopen're:
A. 1.1.1.1. în complexe:
A.I.J.1.1.a. în adăposturi: L2-4296: fig. 21/2.
A.1.1.1.1.b. în gropi: G 1, 3.
A.I.1.1.1.c. în strat: 3 buc., toate fragmentare.
A.I.1.2. Materialul din care este lucrat.i:
A.1.1.2.a. lut de foarte bună calitate; uniform arsă; de culoare maroniu
deschisă (din L3), neagră (piesele din L4) sau brun-deschisă (restul piesel�r, în
afară de cca din G3);
A.1.1.2.b. din lut cu impurită� (piesa din G3).
A.I.1.3. Tipurile:
A.1.1.3.a. decorate: o singură fusaiolă, cea din L3 (fig. 21/2 = 67/4), pe una
din fete, în tehnica împunsăturilor succesive, cu şase linii aproximativ paralele.
triunghiuri şi romburi;
A.I.1.3.b. nedecorate: restul pieselor.
A.l.1.4. Analogii:
A.I. 1.4.1. În mediul culturii Tei: Bucureşti-Giuleşti Sârbi 297, Bucureşti
Militari Câmpul Boja 298, Bucureşti-Căţelu Nou 299, Bucureşti-Otopeni 3 oc,_
Greci 301 , Mironeşti-Coastă 302.
A.I.1.4.2. În culturile epocii bronzului de pe teritoriul României: culturile
Wietenberg (Baiu, Cetea, Chintelnic, Cicău, Derşida, Feldioara, Gherla-Petris.
Livezile-La Izvorul Popii: Lopadea Nouă, Petreşti, Petreştii de Sus, Sighişoara
Dealul Tu.rculw: Uioara de Jos- Valea Orăzlec1: Viştea-Kikutverme) 30 3 .
A.1.2. Fusaiolele discoidale (cu partea centrală bombată şi prevăzută cu o
perforaţie):
A.1.2.t. Locul de descoperire:
A.1.2.t. I. în complexe:
A.1.2.t.l.a. în adăposturi: L2-3 (fragmentare): fig. 21/3.
A.1.2.1.1.b. în gropi: Gl.
A.1.2.l.l.c. în strat: S8, 10.
A.1.2.2. Materialul din care este lucrată:
A.1.2.2.a. lut de foarte bună calitate; uniform arsă; de culoare neagră, brnn
deschisă sau cenuşie;
A.1.2.2.b. lut cu impurităţi.
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A.1.2.3. Tipurile: toate piesele sunt nedecorate.
A.1.2.4. Analogii:
A.1.2.4.1. ln mediul cultuni' Tei: Bucureşti-L1mca Bârzeşti-punctul nr. 2 304 ,
Bucureşti-Militari Câmpul Boja 3 os, Izvoarele306 , Mironeşti-La Panait 301 _
A.1.2.4.2. ln culturile epocii bronzulw· de pe teritoriul României 30 8: cul
turile Verbicioara (Vierşand-Poarta Luncii)309, Wietenberg (Boiu, Cetea, Coldău,
Corpadea, Feldioara, Gherla-Petnş, Ilişua, Sighişoara-Dea/ul Turculw)3 1 0 etc.
A.1.3. Fusaiole tronconice:
A.1.3.I. Locul de descoperire:
A.1.3.1.1. în complexe:
A.1.3.1.1.a. în adăposturi: L2, 5, 7.
A.1.3.1.1.b. în gropi: G4.
A.1.3.1.1.c. în strat: SI, 13-14 (fragmentare)
A.1.3.2. Materialul din care este lucrată: pastă cu impurităţi; plut curat.
A.1.3.3. Tipurile: conice mai înalte; conice mai joase; cu baza uneori lăţită;
cu parte superioară dreaptă sau în formă de boltă; decorate cu cu puncte, linii,
incizii; nedecorate: fig. 21/3; 67/1-3; 68/1, 3.
A.1.3.4. Analogii:
A.1.3.4.1. /n mediul culturii Tei:
A.1.3.4.2. fn c ulturile epocii bron zului de pe teritoriul României:
Verbicioara (Vierşand-Poarta Luncii) 3 11 _
A.1.4. Fusaiole bitronconice:
A.1.4. I. Locul de descoperire:
A.1.4.1.1. în complexe:
A.1.4.1.1.a. în adăposturi: L2.
A.1.4.1.1.b. în gropi: G2.
A.1.4.2. Materialul din care este lucrată: pastă bună.
A.1.4.3. Tipurile: bitronconice cu umăr bine marcat; bitronconice umărul
rotunjit: fig. 16/1, 5.
A.1.4.3.1. decorate: cu alveole.
A.1.4.3.2. nedecorate.
A.1.4.4. Analogii:
A.1.4.4.1. fn mediul culturii Tei: Vâlcele3 l 2.
A.1.4.4.2. fn culturile epocii bronzului de pe teritoriul României: în mai
multe culturi.
A.II. Greutăţi 313.

A.II. I. În formă de trunchi de con:
A. II. I. I. Locul de descoperire.
A.11.1.1.1. în complexe:
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A.11.1.1.1.a. în adăposturi: Ll-2 (fragmentare).
A.11.1.1.1.b. în gropi: parte a inventarului G3 (fragmentară).
A.11.1.2. Materialul din care sunt lucrate: toate piesele recuperate până în
prezent, sunt realizate dintr-un lut cu impurităţi (nisip cu bobul mare, pietricele,
ceramică pisată, bobiţe de calcar). Arderea este relativ bună, culoarea exterioară
fiind de un brun-roşcat
A.11.1.3. Tipul: cu partea superioară uşor rotunjită, în secţiune rotund, având
o perforaăie sub calotă, în general, la cca 1-1,5 cm:
A.11.1.4. Analogii:
A.11.1.4.1. fn mediul culturii Tei: Bucureşti-Lunca Bârzeşti (piesă tron
conică, cu partea superioară rotunjită, loc în care s-a practicat şi o adâncitură)3 14;
A.11.1.4.2. fn cultun'Je epocii· bronzulw· de pe ten'toriul Rominiei: culturile
Mureş (Pecica, Periam)3 15, Otomani (Socodor, Tâmpa, Vărşand)316, Wietenberg
(Band, Cluj Napoca-str. Maxim Gorki: Derşida, Deva-Cartierul Bejan, Gherla
Petriş, Sighişoara-Dealul Turculw: Unirea)317_
A.11.2. ln formă de piramidă:
A.11.2.1. Locul de descoperire.
A.11.2.1. I. în complexe: pe platfom1a din lut ars, lângă V2.
A.11.2.1.2. în strat: în S 1.
A.11.2.2. Materialul din care sunt lucrate: toate piesele recuperate până în
prezent, sunt realizate dintr-un lut cu impurităţi (nisip cu bobul mare, pietricele,
ceramică pisată, bobiţe de calcar). Arderea este relativ bună, culoarea exterioară
fiind în primul caz de un brun-roşcat, iar la a doua piesă maroniu-deschis.
A.11.2.3. Tipul: cu baza pătrată şi cu o perforaţie la cca 1 cm sub calota uşor
rotunjită:
A.11.2.4. Analogii:
A.11.2.4.1. fn mediul culturii Tei: Bucureşti-Căţelu Nou 318 , Bucureşti
Otopeni319.

A.11.2.4.2. fn culturile epocii bronzu.lw' de pe teritoriul României: culturile
Monteoru (Mândrişca) 320, M ureş (Pecica, Periam)321 , Nir (Berea)322, Otomani
(Cehălut, Otomani-Cetatea de Pământ, Săcuieni, Socodor, Vărşand)323, Suciu de
Sus (Vad) 324, Verbicioara (Vierşand-P oarta Lunci1) 32 5, Wietenberg (Băgău,
Bistriţa-/CHV, Casinul Nou, Cetea, Cluj-Napoca-Strada Banatulw: Deva, Dorolţu,
Gherla-Petri/, Iernut-Hulp1jlJ: Livezile-Obirşie, Mereşti-Peştera Almaş, Noşlac
Şumugh1� Ormeniş-Gruiul cu Mazăre, Sighişoara-Dea/ul Turcului, Ţelna-Pe
Coastă, Unirea)326.
A.11.5. Alte llpuri de greutăţi din epoca bronzu.lw' de pe teritoriul României:
culturile Otomani (de dimensiuni mici, trunchi de con)327; Wietenberg (în formă
de clepsidră, trunchi de con, dar cu partea superioară pătrată în secţiune,
piramidale, dar cu vârful plat)328; etc.
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A.11.6. Func/ionalitate 329 :
A.11.6.1. suporturi pentru vetrele de foc; dovezi în acest sens ar fi prezenţa
acestui tip de piesă în preajma vetrelor de foc (Bucureşti-Căţelu Nou, Mogoşeşti,
Otomani-Cetatea de PăJnânt, Tâmpa, Vierşand-Poart11 Luncii etc.)33 0;
A.11.6.2. P.eutăţi pentru războiul de ţesut 33 1;
A.11.6.3. greutăţi pentru plasele de pescuit; Tudor Soroceanu este împotriva
acestei ipoteze332;
A.II.6.4. contra-greutăţi pentru fixarea acoperişului vegetal al adăpos
tunJor 333 '·
A.11.6.5. posibil să fi jucat un rol şi la rifll1Jlul de fnmormântare 334 (vezi o
greutate în mormântul nr. 7 de la Komye-Făkankert335 );
A.11.6.6. unele greutăţi, cum sunt cele de la Vărşand (cultura Otomani),
poartă un decor cruciform, făcându-l pe Dorin Popescu să vorbească de semne de
proprietate 336.

A.III. Lingurile.
A.111.1. Locul de descoperire: L2337 şi L3.
A.IIl.2. Materialul din care a fost lucrată: lut de bună calitate, fără impurităţi
vizibile la suprafaţa piesei; ardere bună; slip de culoare brun-deschisă.
A.111.3. Tipul: cu căuş puţin adânc, de fom1ă uşor ovală (diametrul maxim =
5, 1 cm), coada rnptă din vechime; nu ştim dacă spre capăt se curba în jos sau dacă
era prevăzută cu o perforaţie longitudinală destinată a primi o coadă de lemn sau
os; de acelaşi tip, dar cu o coadă fragmentară: fig. 21/5-6; 68/2.
A.111.4. Analogii:
A.111.4.1. În mediul culturii Tei: Bucureşti-Căţelu Nou: polonic cu coadă
verticală338 ; Bucureşti-Lunca Bârzeşti: cu căuş oval alungit33 9;
A.111.4.2. fn c11.ltzm'/e contemporane de pe teriton"ul României: culturile Mon
teorn (Coroteni, Mândrişca, Sărata Monteoru, Târgu Ocna-Pode1: Vârteşcoiu)340,
Mureş (Ostojicevo )341, Noua (Cândeşti) 342, Otomani (Pir, Socodor, Săcuieni,
Tiream, Vărşand)343; Suciu de Sus (Culciu Mic)344, Wietenberg (Ai ton-Deasupra
A1ori1� Bădeni, Bistriţa-C1g/Jir, Bogata-Bercu/ Ţărcilor, Chintelnic, Cluj-Napoca
Strada BanaflLlw: Cluj-Napoca-str. Maxim GorJa: Derşida, Feldioara, Gherla-Petnş,
Lăpuş, Lechinţa-Sălişte, Miercurea Ciuc, Noşlac-Şumugh1: Oradea, Poiana
Aiudului, Sic-Szelecs, Sighişoara-Dealul Turculw: Simoneşti, Unguraş)345.
A.III.5. Alte tipuri de linguri din epoca bronzului: fără a intra în detalii,
subliniem că există o varietate destul de mare, aceasta datorându-se mărimilor,
tipurilor de căuş şi de coadă.
A.111.6. Ftmc/ionalitate: cea mai probabilă întrebuinţare a fost aceea de ;
totuşi, nu este exclus ca unele linguri să fi fost folosite cu prilejul unor manifestări
magico-religioase. În mod sigur alături de lingurile din lut ars au fost în uz cele din
lemn şi din os (vezi de exemplu: piesele din mediul Hatvan de la Tiszaluc )346.
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A.IV. Capetele de băţ.
A.IV. 1. Locul descopeniii: în [3347 şi S14.
A.IV.2. Materialul din care a fost lucrate: lut cu impurităţi.
A.IV.3. Tipul: tronconic: fig. 21/4; conic: fig. 20/4.
A.IV.4. Analogii":
A.IV.4.a. ln mediul Tei: Artefacte de acest gen şi de diferite forme au fost
descoperite la Bucureşti-Militari Câmpul Boja 348, Bucureşti-Giuleşti-Sârbi 349 ,
Bucureşti-Căţelu Nou 35 0, Bucureşti-Lunca Bârzeşti-punctul nr. 2 351 , Bungetu de
Sus 352, Căscioarele 353, Izvoarele 354, Frăteşti 355.
A.IV.4.b. ln alte ma nif estări a l e Bronzului românesc: Monteoru 35 6,
Noua3 5 7 , Otomani35 8, Verbicioara359, Wietenberg 3 60.
A.IV.5. Funcţionalitatea: N. Boroffka crede că ele au fost temrinaţii ale unor
beţe, bici uri, vergele sau bastoane, dar şi fusaiole3 61. V. Leahu consideră aceste
piese drept fusaiole 36 2, I. Chicideanu 3 63 bucşe de osie de car miniatural,
I. Andriţoiu rotiţe de car364, T. Soroceanu şi M. Petică vase miniaturale3 65 ; iar
V. Sîrbu şi P. Damian cred că sW1t obiecte folosite în mediul casnic3 66. Pornind de
la descoperirea unui artefact de acest tip într-un mormânt Wietenberg de copil,
G. Rustoiu 367 consideră că ar putea fi şi jucării.
A.V. Rotiţă de scripete 36 8.
A.V.I. Locul descopenrli": în partea vestică a lui LI.
A.V.2. Materialul di n care a fost lucrate: lut de bună calitate; culoarea
neagră, 1 ustruită.
A.V.3. Tipul:rotundă; cu Wl şanţ pe muchie: fig. 20/2; 67/5.
A.V.4. Analogii: nu am găsit.
A.V.5. Funcţionalitate: parte dintr-un angrenaj de ridicare a ceva.
B. Obiectele de cult.
B. I. Ladl de cărucior în miniatură 369 .
8.1. 1. Locul de descopenre. A fost recuperată o singură piesă fragmentară
din L 1, de lângă VI.
8.1.2. Materialul din care a fost lucrată: lut de bună calitate, fără impurităţi;
optim ars; de culoare neagră.
B.1.3. Tipul: în fom,ă de barcă cu fundul lăzii plat şi oval-ascuţit; a fost deco
rat cu un buton în partea superioară a zonei de îmbucare a pereţilor laterali: fig. 21/1.
8.1.4. Analogii'.·
8.1.4. 1. fn mediul culturi i Tei: în Bucureşti (-Tei ?) se pare că a fost
descoperită o altă ladă, probabil de formă dreptunghiulară370;
B.1.4.2. fn culturile contemporane de pe teritoriul României: culturile Mon
teoru (Bogdăneşti, Podul Morii-Birboasa) 371, Otomani (Carei-Bobald, Otomani68
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Ce!Aţuie, Săcuieni, Sălacea;Tiream)3 72, Suciu de Sus (Boineşti)373, Wietenberg
(Aiton-Locul lui Poţu, Baraolt, Bistriţa-/C.Hv, Braşov- Valea Răcădăului, Ciceu
Corabia, Cluj Napoca-str. Maxim Gorki, Corpadea, Derşida, Feldioara, Gherla
Petriş, Lechinţa-Podei, Sighişoara-Dealul Turcului, Şieu Măgheruş-Cetate,

Voivodeni)374. În BT ele au fost descoperite în culturile Glina (Crivăţ, Bucureşti
Mililâri Câmpul Boja)31S, Schneckenberg (Cuciulata)376.
B.1.5. Discuţii privind fonnele şi decorul.
B.1.5.1. Formele:Conform tipologiei stabilite de Nikolaus Boroffka377 , care
foloseşte ca criteriu de bază lada, alături de cărucioarele miniaturale în formă de
barcă (Mogoşeşti, Derşida, Ciceu-Corabia), au fost lucrate şi altele cu lada de
formă pătrată. Acestea din urmă au pereţii laterali fie dispuşi în unghi de 90% faţă
de fundul căruciorului (Aiton-Locul lui Poţu, Cluj Napoca-str. Maxim Gorki,
Crivăţ, Gherla-Petriş), fie sunt aplecaţi spre exterior sau spre interior (Baraolt,
Bistriţa-/CHv, Braşov- Valea RăcădăuJw: Lechinţa-Podei, Voivodeni).
B.1.5.2. Decorul:
B.1.5.2.a. nedecorate: Bogdăneşti, Ciceu-Corabia, Crivăţ, Cuciulata,
Otomani-Cetiiţw·e, Podul Morii-Bărboasa, Sălacea;
B.1.5.2.b. decorate:
B.1.5.2.b.1. cu decor adâncit: compus din diferite forme geometrice, incizii,
caneluri Zahnstempelung (Aiton-Locul lw· Poţu, Baraolt, Boineşti, Braşov- Valea
Răcădăului, Ciceu-Corabia, Feldioara, Gherla-Petriş, Săcuieni, Sălacea, Şieu
Măgheruş- Cetate);
B.1.5.2.b.2. cu decor în relief: butoni (Derşida, Mogoşeşti, Sighişoara
Dealul Turculw), protome animaliere (Lechinţa-Pode1). Este foarte probabil, ca
păsările (capetele) descoperite la Sighişoara, să provină tocmai de la cărucioarele
în miniatură 3 78.
B.1.6. Funcţionalitate: posibil rol cultic sau, ipoteză mai puţin convingătoare, jucării379 .
B.11. Rotiţe în miniatură 380_
B.11.1. Locul descoperirii:Ll, 3.
B.11.2. Materialul:pastă bună.
B.11.3. Tipul:cu butuc pe ambele părţi: fig. 20/1, 5.
B.11.4. Analogii":
B.11.4.a. În mediul Tei: Greci38 1.
B.11.4.b. în Bronzul românesc: Verbicioara382, Wietenberg383 etc.

B.111. Părţi ale corpului uman (piciorul)384_
B.111.1. Locul descopeniii:în Ll au fost descoperite două piese.
B.111.2. Maten'alul:lut de bună calitate; uniform ars; culoarea neagră.
B.111.3. Tipul:
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B.111.3.1. un fragment de picior uman; s-a păstrat laba şi zona gleznei;
reprezintă piciorul drept; este schiţată încălţămintea (o cizmă) prin linii în tehnica
împunsăturilor succesive: fig. 19/2.
B.111.3.2. piesă întreagă; redă piciorul drept; de la gleznă în sus este gol; are
schiţată încălţămintea (cizmă) prin tehnica împunsăturilor succesive: fig. 19/1.
B.111.3. Analogii:
B.111.3.1. ln mediul Tei: nu avem cunoştinţă de astfel de piese. Au fost
descoperite numai figurine antropomorfe cu forme simple (cu cap, corp, picioare şi
mâini şi uneori sexul reprezentat schematic): Bucureşti-Băneasa 38 5, Bucureşti
Tei 38 6 , Căscioarele38 7, Grădiştea388 , Novaci389 . Prin simplitatea lor sunt ase
mănătoare unor piese din mediile Monteoru (Coroteni; de tipul en violon, decorat
cu şiruri de puncte adânci)390, Mureş (Pecica)391, Otomani (Acâş-Crasna Veche,
Pir, Săcuieni, Suplacu de Barcău)392, Verbicioara (Vultureşti: partea inferioară cu
picioarele schiţate numai în segmentul de jos, cu ornamente cu linii şi puncte
adânci, partea superioară de tip en violon )393, Wietenberg (Derşida, Feldioara,
Nicoleni, Sighişoara-Dea/ul Turculw: Ţelna-Pe Coastaj 394 sau cele hallstattiene
din estul Europei.
8.111.3.2. /n culturile contemporane de pe teriton'ul României:
În aria culturii Monteoru au fost găsite mai multe piese de tipul celei Tei de
la Mogoşeşti, care se prezentă sub forma unui picior uman. Astfel, inventarul
locuinţei nr. 19 de la Vârteşcoiu, apar�nând fazei Monteoru IC4, a cuprins şi un
fragment de picior (stâng), cu partea din faţă a labei uşor ridicată în sus şi îngro
şată395 . Talpa în părţile ei laterale este decorată cu un şir de puncte, la fel ca şi
zona de contact dintre gleznă şi piciorul propriu-zis. Glezna este marcată cu un şir
de puncte cc formeză un cerc.
La Bordeşti, în stratul Monteoru IC3, s-a găsit un picior, care în opinia
autorilor investigaţiei396, reprezintă de fapt "o cizmă de picior drept, lăţit3 spre
extremitatea degetelor. Lutul este modelat, netezit, din afară pînă după linia
gleznei şi a că/cîiulw; a marginii exten'oare şi mai sus, cam la nivelul de deasupra
gleznei, sf'nt două limi' line în relief, care ar putea indica o cureluşă de legat. Unna
unei altei limi· fine în relief se găseşte pe partea exten'oară, care leagă uşor oblic
cele două linii: din jurul tălpii şi de deasupra gleznei. În acest Joc, piesa are o
aşchiere nouă, f'n rest marginea dinainte şi partea de sus sînt rupte'�
De la Mândrişca, tot din stratul Monteoru IC3, a fost recuperat un fragment
dintr-un picior uman (dreptul), socotit parte dintr-un vas397. Acesta era decorat în
vârf cu linii incizate, iar în zona dintre gleznă şi laba piciorului se găseau alte trei
linii, ultima dintre ele era flancată de un şir de linii scurte, care cad vertical pe ea.
Partea superioară a gleznei era delimitată de un alt şir de linii scurte, care cădeau
tot vertical pe o alta continuă ce înconjura piciorul. În partea din spate, vertical pe
călcâi, cădeau două linii paralele verticale (uşor oblice), flancate fiecare în exterior
70
https://biblioteca-digitala.ro

de câte un şir de linii scurte, orientate orizontal. Şirurile de linii scurte, credem că
indică cusături.
După autorii cercetărilor398, Ia Bogdăneşti, în stratul Mon1eoru IC2, a fost
descoperit un fragment de picior (drept) de idol antropomorf (gol pe dinăuntru), pe
care s-a încercat să se redea încălţămintea cu ajutorul unor linii incizate în zona
gleznei şi a călcâiului şi a unui şir de împunsături în perimetrul tălpii.
Un superb vas-cizmuliţă prevăzut cu o toartă399, a fost recuperat din aşezarea
Monteoru de la Cemăteşti. Partea din faţă a labei piciorului este îndoită în sus, la fel
ca la piesa de la Vârteşcoiu. Atât pe părţile laterale ale labei, cât şi pe întregul corp
al recipientului, se găsesc şiruri de triunghiuri haşurate (cu unghiul ascuţit în sus).
Şirul de triunghiuri mici de pe talpă are liniile haşurate de la dreapta spre stânga, iar
celelalte şiruri invers. Între cele trei şiruri de pe corp au fost practicate câte un şir de
mici crestături, Ia fel ca şi pe partea de jos a tălpii din zona călcâiului. Autorii
descoperirii consideră că talpa reproduce fidel forma unui scut micenian.
La Pecica, în mediul cultural Mureş a fost găsit un fragment al unui picior
uman din lut4°0. Se crede că el a fost mai degrabă parte a unei măsuţe de cult, care
era dotată cu patru de astfel de picioruşe, decât fragment dintr-un idol mai mare.
În aria culturii Wietenberg, la Tâmăveni şi la Derşida, au fost descoperite
câte un picior uman în miniatură. Primul (stâng) este întreg, numai, uşor afectat în
partea superioară de o intervenţie modernă. Are talpa marcată prin două linii
paralele cu puncte între ele. Acalaşi decor se regăseşte şi în segmentul de sus a
piciorului şi în partea superioară a labei, unde două linii se întretaie într-o cruce401 .
Fragmentul de la Derşida este mult mai simplu lucrat, fără decor prea complex,
numai câteva incizii fine402.
Culturii Otomani îi aparţine un fragmentul de picior (drept) de la Socodor,
gol pe dinăuntru4 03, decorat lateral cu două linii paralele verticale şi în restul
suprafeţei, înafară de laba piciorului, cu grupuri de două linii orizontale, care imită
nişte îaşii din piele. Două linii orizontale se găsesc şi în zona călcâiului. Rotula
gleznei este marcată cu o proeminenţă.
La Ghidici, în aşezarea Gârla Mare, s-a scos la lumină o piesă întreagă, ''în

formă de cizmuliţă, cu detalii anatomice, marcate prin motive curbe şi liniare
incizate fin... capătul piciorului, de formă circulară, uşor albia!, are marginea
crestat.i şi perforat.i anwne pentru a folosi probabil la ornamentarea vaselor cu
motivul rozetelor şi mai apoi va fi fost folosit ca amulet.ă11404.
B.111.4. Discuţii: Prezenţa unui astfel de obiect în culturile BM şi BF din

România nu este aşadar o raritate, dar nici nu putem vorbi de o abundenţă. Cum s
a putut observa, piciorul uman este exprimat în diferite moduri: sub forma unor
piese mici, socotite, unele, amulete, piese mai mari, deseori goale pe dinăuntru, ce
cu greu pot fi considerate părţi din idoli mai mari, recipiente de forma unor
picioare sau de tipul unor încălţări.
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Neoliticul şi eneoliticul românesc nu sunt nici ele lipsite de piese de genul
celor amintite mai sus. Ne referim, printre altele, la ''extremitatea inferioară a pi

ciorului drept de la un vas antropomorf, cu glezna indicate, şi decorat cu o bande
orizontală de incizii neregulate pe faţa laterală şi cu o alta de dungi verticale pe cea
posterioară" 405, găsit în aşezarea Gumelniţa A2 de la Ciolăneştii din Deal. Din

aşezarea eponimă aceleaşi culturi, a fost descoperit un picior de dimensiuni apre
ciabile, care, după VI. Dumitrescu406 , provine probabil de la un mare vas antropo
morf. Într-o locuinţă tot la Gumelniţa, s-a găsit un picior (stâng) al cărui decor ''re
prezinM del1Jliile unei sandale sau ale unw· pan tof (mocasin)" 401. Alături de aceste
piese s-au mai recuperat din acelaşi sit, două picioare drepte, primul decorat tot cu
incizii fine, care era prevăzut cu un orificiu care străpungea oblic partea superioară
a artefactului408 , iar al doilea, tot cu o perforaţie oblică, avea numai talpa marcată
prin incizii şi pe suprafaţa sa se mai puteau recunoaşte unne de vopsea albă409 .
Alte două piese (tot piciorul drept)410 au în partea superioară un "orificiu
larg, vertical„ Datorili acestw· elemen( credem că aceste exemplare aveau şi rol
func/ional, putînd fi folosite pentru ilwninat, ca feştile sau opaiţe, probabil în
cadrul unor practici de cu/t"411.

În alte situri gumelniţene, cum este şi cel de la Plosca, a fost identificat un
picior (drept), care are ''în dreptul gleznei un orificiu circular care străpunge

orizontal piesa... pe latura interioară a piesei, începînd din partea de jos a
orificiului: porneşte o linie şăn/w"tii, c1Ubat.ii aproape în unghi drept, care merge
spre vîrful piciorului paralel cu talpa. Pe latura exterioară şănJuirea continuă
dinspre vî'rf pinii spre jwnătatea Ulpi1: unde se întrerupe. Pe partea superioară a
labei se află de asemenea ,m şănJu/eJ median incizat. Lipsind elementele anatomice
ale unei labe de picior şi Jinînd seama de cele trei şăn/wâ: s-ar părea că figura
reprezintă mai curînd o formă de încălJăminte" 412. A doua piesă reprezintă
piciorul stâng, fiind "omamenl1Jtă cu o linie inciz.ată care încinge partea din fa/ă a
degetelor continui'ndu-se pe părJile laterale ale piesei fără a ajunge la călcîi. Pe
partea din faJă, de la marginea ruptW"ii spre vîrful degetelor coboară de asemenea
două linii incizate, paralele 114 13.

La Şenoiu, dintr-o locuinţă s-a recuperat o piesă (piciorul drept) ce are

''degetele marcate, primele doUÂ fiind rupte. Partea superioară, care se tennină cu
un vîrf conic, este prevăzută cu o perfora/ie orizontală care avea... rolul de a
permite suspendarea piesei" 414. La Căscioarele piciorul (drept) are un orificiu

oblic în partea sa superioară şi linii incizate marchează talpa415. în schimb, piesa
inedită de la Bucşani (Gumelniţa 8I)4 16, care reprezintă tot piciorul drept, nu are
nici un fel de decor, iar segmentul său superior care ar trebui să fie glezna se
tem1ină sub o forma conică, prevăzută cu un orificiu.
Pentru această cultură au fost stabilite mai multe tipologii ale acestui gen de
artefact4 17, criteriile de bază fiind dacă este piciorul drept sau stâng, cu sau fără
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detalii anatomice, cu partea superioară terminată printr-un vârf tronconic, un
orificiu larg, vertical, sau prevăzut cu o perforaţie oblică.
Din Bronzul Timpuriu, din aşezarea Glina de la Braneţ, cunoaştem un
fragment de picior uman foarte schematizat, probabil parte a unui idol, ce
aminteşte de stilul şi maniera de lucru sălcuţeană4 18.
Lărgind discuţia pe un spaţiu mai vast, picioare, care să aparţină wior vase
cizmuliţă, sunt proprii neoliticului european începând cu cultura Sesklo (fsangli)4 l9,
fiind apoi prezente în medii culturale neolitice, eneolitice şi de tranziţ ie din Ungaria
(Hunyadihalom), Dalmaţia (Danilo), Serbia (Bubanj-Hwn Ia; Kostolac; Vucedol),
Bulgaria (Junacite)420. Se pare că acest tip de recipient nu a fost folosit în BT şi la
începutul BM în Europa sud-estică şi în Bazinul Carpatic42 1. Ele vor fi proprii
Europei perioadei miceniene târzii, dar au fost descoperite şi în Anatolia422. În
Bazinul Carpatic (Ungaria, Slovacia, Moravia, Austria Inferioară) pentru BF s-au
cartat până în prezent 46 de puncte cu astfel de descoperiri423. Recipiente identice
s-au găsit şi în cultura Este din Italia.
în actualul stadiu al cercetării se poate conchide că vasele-cizmuliţă sunt
apariţii mai vechi în aşezări decât în morminte424. Deosebit de interesante în acest
ultim context, sunt piesele găsite în necropola de la Budapesta-Bekasmegyer. Aici
s-au recuperat 22 de recipiente din 19 morminte 42 5. În mormântul 202 s-au
descoperit 4 piese. Din totalul vaselor 14 reprezintă piciorul drept. Conform lui
Papazoglou-Manioudaki426 această categorie de piese sunt un simbol al mersului,
a ceea ce urmează să sosească, iar după soţii Kalicz sunt vase de păstrare a unui
lichid, iar dacă sunt găurite în vârf, au fost probabil folosite la turnarea în alte
recipiente sau pe post de ryton 421 .
Un vas-cizmuliţă afumătoare a fost descoperit la Archonidiko (Grecia), o
aşezare, care conform datelor radiocarbon aparţine sfârşitului Bronzului Timpuriu
şi începutului Bronzului Mijlociu428. Piesa în discuţie are o toartă, fiind prevăzută
în vârf cu o deschidere, iar lateral, pe ambele părţi, cu două şiruri a câte trei găuri.
La fel, trei găuri se găsesc şi în partea superioară a labei piciorului.
Vase-cizmuliţă sunt prezente şi în perioada hallstattiană central-europeană,
ne gândim aici la piesa din aşezările culturii Lausitz4 29 de la Leipzig-Connewitz şi
StaBfurt, unde s-au descoperit un vase reprezetând două picioare lipite. Alte vase
cizmuliţă s-au descoperit în mediul culturii Este, din Italia secolelor 8-7 î. Chr., la
Morlungo de exemplu430, unde, printre alte elemente de decor (linii în zigzag), pe
o piesă este reprezentat un cal.
înafară de vasele-cizmuliţă, prezente de data aceasta în spaţiul egean sunt
reprezentări ale piciorului uman, lucrate din lut sau piatră. Din lut amintim pentru
început descoperirea din neoliticul mijlociu de la Tsangli431 . Aici piciorul este
decorat cu linii în zigzag roşu pe alb. Descoperitorii au socotit piesa ca fiind parte
a unei unei statui. Posibil ca tot unei statui să-i fi apar�nut şi piciorul de la Corint
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(neliticul târziu)432. Recent, la Kathili, în Argolida, a fost descoperit, din păcate nu
în context arheologic clar (Heladic timpuriu II ?), o reprezentare a piciorului stâng
de dimensiuni apreciabile (Lmax = 9,4 cm, lmax = 4,3 cm, îmax = 7,9 cm)433_
Asemănătoare ultimei piese, sunt cele trei găsite în Attica, lucrate din
43
piatră 4. Două dintre ele sunt decorate cu benzi cu triunghiuri.
J.-W. Neugebauer43S consideră că reprezentările unor picioare şi ale unor
încălţări sunt şi însemne ale puterii, ale rangului superior deţinut de o persoană
într-o comunitate. Dar nu trebuie omis nici valoarea lor magică, de păvază îm
potriva relelor de orice fel. Alţi autori, în cazul reprezentărilor piciorului desculţ,
consideră că el "corespundea unui n't închinat divinilAJilor subpământene 4 36.
Încălţări originale lucrate din piele s-au descoperit în Europa437 la
Buinerveen în Olanda (realizat dintr-o singură bucată de piele şi datată pe la 2000
î. Chr.) şi resturi de la un pantof într-o groapă menajeră (?) a culturii Baden de la
Vucedol. Ulterior, din BF şi prima epocă a fierului au găsite încălţări în salinele de
la Hallstatt şi Hallein (localităţi din Austria)438.
Geto-dacii, aşa cum ne arată reprezentările în piatră şi lut, purtau o
încăltăminte apropiată celei din epoca bronzului439 .
11

B.IV. Idol zoomorl

B.IV.1. Locul descopen'rii: în L6.
B.IV.2. Materia primă: lut de bună calitate.
B.IV.3. Tipul: fragmentar, greu de spus ce reprezintă (câine, vulpe, lup?).
B.IV.4. Analogii:
B.IV.4.a. fn 1nediul Tei: Mironeşti-Coasti (un mic fragment dintr-un cap de
comută).
B.IV.4.b. fn Bronzul românesc: Wietenberg4 40.
C. Obiecte de podoabă.
C.l. Mărgele.
C. l. l . Locul descoperirii: L7.
C.1.2. Materia primă: lut de bună calitate.
C.1.3. Tipul: rotunde (3 buc.).

Piesele din metal
I. Uneltele:
1.1. Cuţit:
I.I.a. Jocul descopen'rii: o piesă, în Lt 44 1;
I.1.b. matena/ul: bronz;
1.1.c. mod de rea/Jzare: prin turnare şi apoi finisat prin ciocănire.
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1.1.d. descrierea: are lungimea de 0,133 m, lăţimea maximă de 0,014 m şi
grosimea maximă(pe spinare) de 0,003 m; pe ambele feţe ale lamei, sub nervura
cu secţiune triunghiulară ce întăreşte spinarea, a fost gravat fin un decor compus
dintr-o linie paralelă cu marginea lamei şi flancată cu un şir de semicercuri; la cca
0,002 m de mân�r, perpendicular pe decorul descris, se găsesc două semicercuri
care fac legătura dintre ornamentul de sub nervură şi o linie ce se desfăşoară
paralel cu tăişul: fig. 22/7.
1.1.e. Analogii:
1.1.e.1. /n mediul Tei: până în prezent acest tip de cuţit este singular în aria
Tei. Piesele gravate apar pe teritoriul României mai târziu, o eventuala apropiere,
exclusiv în ceea ce priveşte unele aspecte ale decorului, s-ar putea face cu piesa de
la Varia.ş din Hallstatt-ul A44 2.
Cuţite, dar de alt tip, au fost descoperite: într-o locuinţă la Frăteşti(Tei I)44 3;
în nivelul Tei IV de la Bucureşti-Tei 444 ; tot din acelaşi sit(?) provine după A. D.
Alexandrescu un cuţit Tei III, iar după V. Leahu Tei IV, lucrat dintr-un fragment de
spadă miceniană445; în stratul de cultură Tei V de Ia Vâlcele446 ; din perioada de
sfârşit a culturii Tei de la Popeşti-Nucet; în peştera de la Devetaki(Bulgaria)44 7.
1.1.e.2. ln alte manifestări ale Bronzului românesc: Wietenberg (Căpud,
Cetea, Chintelnic, Sighişoara-Dealul Turcului, Tilişca)44 8.
I. 1.f. Funcţionalit.ate: în mod curent în muncile casnice; poate piesa de la
Mogoşeşti, datorită locului unde a fost găsită şi decorului care-l poartă a avut şi alt
rost.
1.2. Dăltiţă:
1.2.a. Jocul descopen'ni: o piesă, în Lt 44 9;
1.2.b. materialul: bronz;
1.2.c. mod de realiz_are: prin ciocănire.
1.2.d. descrierea: întreagă, dar precar păstrată; are corpul faţetat, una din
extremităţi subţiată şi lăţită, iar cealalt= ascuţită şi îngustată; lungimea=0,035 m,
lăţimea maxim=0,005, grosimea maximă=0,004 m. Unul din capete era probabil
introdus într-un manşon de lemn sau os.
1.2.e. Analogii:
1.2.e.1. ln mediul Tei: s-au găsit, unele de altă formă la Frăteşti, Bucureşti
Otopeni(2 buc.), Bucureşti-Bucureştii Noi, Bucureşti-str. Ziduri între Vii, Bucu
reşti-Băneasa(2 buc.), Bucureşti-Giuleşti Sârbi, Emen(Bulgaria; 8 buc.)450.
1.2.e.2. ln alte manifestări ale Bronzului românesc: Vatina (Corneşti
Crvenka după Gogâltan4 51; Comeşti452), Mureş (Pecica)4 53, Otomani (Boineşti,
Sălacea)454 , Wietenberg (Derşida, Fântânele-Dâmbul Popii, Gherla-Petriş,
Sighişoara-Dealul Turculw)455.
1.2.f. Funcţionalitate: folosite în treburile casnice.
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1.3. Ace de cusut:
1.3.a. Jocul descoperirii: o piesă în strat lui St456, alte două în Lt457;
1.3.b. materialul: bronz;
1.3.c. mod de realizare: prin ciocănire;
1.3.d. descrierea: bucăţi de sârmă subţiată sprte unul din capete, cealaltă
extremitate având o ureche ovală, obţinută prin aceeaşi metodă ca la celelalte
exemplare descoperite în aria culturii Tei; lungimile lor sunt de 0,109 m, 0,085 m,
respectiv 0,07 m: fig. 22/3.
1.3.e. Analogii:
1.3.e.1. ln mediul Tei: s-au descoperit pe teritoriul municipiului Bucureşti4 58,
la Fundenii' Doamnei: Dealul Piscului, Bucureştii Noi: Băneasa, Lunca Bârzeşti.
1.3.e.2. ln alte manifestări ale Bronzului românesc: Otomani (mai cu seamă
în mormintele de la Hernădkak, Megyasz6 şi Golop)4 59, Vatina (Ostrovul
Mare460; după F. Gogâltan este vorba de manifestarea Comeşti-Crvenka�61),
Wietenberg (Chintelnic, Lancrăm, Bădeni)462 etc.
1.3.f. Funcţionalit.atea: prima utilizare este cea în mediul casnic; totuşi,
având în vedere că două dintre piesele de la Mogoşeşti au fost descoperite în LI,
iar în alte culturi (Otomani) ele au fost găsite şi în morminte, este evident că acele
de cusut aveau şi un rol decoratiY463 şi poate cultic.
II. Arme:
11.t. Pumnale:
II.I.a. Jocul descopenrii: o piesă, între Lt şi platforma din lut ars464 ;
11.1.b. materialul: bronz;
11.1.c. mod de rea/iZ,aie: prin turnare, apoi prin ciocănire;
11.1.d. descrierea: are o fonu = aproximativ triunghiulară, cu o gaură de nit
pe placa rotunjită a mânerului; lungimea =0,081 m, lăţimea maximă=0,022 m,
grosimea maximă=0,002 m: fig. 22/4.
II.1.e. Analogii·:
II.1.e. t. ln mediul Tei: la Izvoarele, în sit Tei III46 5; la Greaca, aparţinând
fazelor finale ale culturii (Tei IV sau V)466; la Bucureşti-Băneasa 467, în piesa din
locuinţa Tei II nr. 3; la Tabaska (Bulgaria), artefact Tei 11 din cupru468_
11.1.e.2. ln alte manifestări ale Bronzulw' românesc: Monteoru (Cândeşti)469,
Mureş (Periam, Satu Mare)470, Otomani (Tiream)4 7 1, Wietenberg (Baraolt,
Sighişoara-Dealul Turculw')412_
III. Obiecte de podoabă:
111.1. Inele:
III.I.a. Jocul descopenni· în LJ 473;
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111.1.b. maten'alul: bronz;
111.1.c. mod de realizare: prin turnare şi apoi torsionare;
111.1.d. descrierea: realizat dintr-un ac, cu piciorul spiralat de tip
Hiilsenkopf, căruia partea superioară (capul) i-a fost îndepărtată: fig. 22/5.
111.1.e. An;1Jogii:
111.1.e.1. /n mediul Tei: n-am găsit.
111.1.e.2. în alte manifestări ale Bronzului românesc: n-am găsit
111.2. Ac cu cap rulat (Rollennadel):
111.2.a. Jocul descopeniii: în LJ 474 .
111.2.b. maten'alul: bronz;
111.2.c-d. mod de realizare şi descrierea: prin turnare, batere şi apoi rulare a
capătului lăţit: fig. 14/6.
111.2.e. Analogii:
111.2.e.1. ln mediul Tei: la Bucureşti-str. Ziduri între Vii şi Bucureşti
Bucureşlli' Noi: probabil aparţinând fazei Tei IV475 . în alte situri Tei au fost des
coperite ace de tip Hirtensf11bnadel (Bucureşti-Te1)4 76, Schl eifennadel (Bucureşti
Tei?477; Bucureşti-Bucureştii Noi41 8), Hiilsenkopfiiadel(Novaci; Tei 11-111 ?)479_
111.2.e.2. ln alte manifestăn' ale Bronzulw· românesc: Mureş (Periam)48 0,
Wietenberg (Cluj-Napoca-str. Maxim Gorki, Hunedoara-Sânpetru, Mereşti-Peştera
Almaş, Rusu de Sus)4 81 etc. 4 82
S-au descoperit şi alte tipuri de ace: cipn'ote (= zypn'sche Schleifrnnadeln 483;
Mureş484 : Beba Veche), cu capul în formă de păstaie (= Hiilsenkopfiiadeln 485 ;
Cruceni-Belegis48 6: Checea; Gârla Mare-Zuto Brdo487: Liubcova; Mureş4 88 : Desk
A, Pecica; Monteoru 4 89: Bonţeşti, Pietroasa Mică; Otomani4 90: Hernadkak,
Meggyasz6; Vatina491: Vrsac; Wietenberg492: Sighişoara-Dealu/ Turculw), cu
capul în formă de disc(= Scheibenkopfnadel; Wietenberg493: Sebeş; mai multe
exemplare s-au descoperit în Ungaria şi Slovacia4 94 ), cu cap în formă de romb
(m it rhombischer Kopfplatte; Coslogeni 4 95: Ulmu; N oua 4 9 6: Gârbovăţ;
Wietenberg49 7: Simoneşti), de tip Unterradl (Wietenberg4 98 : Bădeni; mai des
întâlnit în Moravia şi, mai rar, Ungaria499).
111.3. Mărgele tubulare (tubuleţe simple = einfache Rohrchen):
111.3.a. Jocul descoperini': în strat (S8)5 00 şi patru bucăţi lângă VS a platformei din lut ars.
111.3.b. materialul: bronz;
111.3.c. mod de realizare: prin batere;
111.3.d. descn'erea: foiţe de diferite lungimi şi lăţimi sunt rulate, formând un
tub; piesa din S8 are lungimea de 0,039 m şi diametrul de 0,004 m; cele de lângă
V5 au următoarele dimensiuni: 1: lungimea = 0,024 m, diametrul= 0,006,
2: llmgimea=0,033 m, diametrul= 0,005, 3: lungimea=0,045 m, diametrul= 0,004,
4: llmgimea=0,027 m, diametrul= 0,006: fig. 22/1.
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111.3.e. Analogii:
111.3.e. 1. ln mediul Tei: descoperiri s-au făcut pe teritoriul oraşului
Bucureşti, la Tei, str. Ziduri între Vii şi Căţelu Nou, V. Leahu legând piesele
respective de fazele Tei II şi 111502. Din aur este mărgeaua tubulară Tei III de la
Chimogi 503 .
111.3.e.2. ln alte manifestări ale Bronzului românesc: de ex. Mureş
(Periam)504. În mediile Kisapostag, Mureş, Nagyrev, Nitra, Vatya s-au descoperit
şi piese realizate din mai multe tubuleţe "lipite': cunoscute sub denumirea de tubu
leţe de orgă = panflotenfomlige Blechzierden, considerate podoabe de familie 505.
111.4. Cercei 506.
111.4.a. Jocul descoperini': între LI şi platforma din lut ars;
111.4.b. maten'alul: argint;
111.4.c. mod de realizare: lucrat dintr-o sârmă, groasă de 0,001 m: fig. 22/2;
111.4.d. descrierea: are capetele lăţite prin batere, în locurile respective
practicându-se câte o gaură de prindere;
111.4.e. Analogii:
111.4.e.1. fn mediul Tei: nu are corespondenţe; singurele piese din argint
sunt o aplică 507 din situl Tei III de la Emen (Bulgaria).
111.4.e.2. În alte manifestări ale Bronzului românesc: nu am găsit analogii
concludente.

Hallstatt
Acestei perioade îi aparţin piesele ceramice întregi sau ·fragmentele des
coperite exclusiv în cele patru gropi. Astfel, reprezentatative sunt cele două ceşti
Basarabi), găsite prima în Gl (fig. 41/1; 69/5), iar cea de-a doua în G2 (fig. 41/2).
În fiecare din celelalte gropi (G6-7) s-a identificat câte un vas de mari
dimensiuni. Cel din G6 (fig. 47/2) 5 08, datorită eforturilor restauratoarei M. Simion
a putut fi adus la starea sa iniţială.
Vasul era lucrat dintr-o pastă de bună calitate, având o fom1ă globulară,
fiind dotat cu opt proeminenţe conice, patru dispuse spre bază şi alte patru pe
umăr. În jurul acestora, în zona umărului, în partea inferioară a acestora, sunt
prezente câte trei caneluri în formă de semicerc.
Gâtul recipientului este aproape cilindric, cu pereţii uşor arcuiţi spre interior.
Buza este trasă spre exterior.
Dacă culoarea acestui vas era neagră, cea a celui de-al doilea recipient,
descoperit în G7, este neagră-cenuşie, iar pasta, de calitate inferioară, are în
compoziţia sa mult nisip şi pietricele.
78
https://biblioteca-digitala.ro

Dintre fragmentele ceramice, ilustrăm pe cele cu apucători şi brâuri
alveolare (fig. 59/1-3; 64/3).
Aşadar, conform ceramicii, la Mogoşeşti putem vorbi de certa prezenţă a
purtătorilor complexului cultural Basarabi, dar şi, bănuim noi, a altor hallstattieni,
probabil din perioada de mijloc a primei vârste a fierului.

Alte materiale
I. Bronzul Timpuriu, cultura Glina.

La baza stratului Tei, în unele secţiuni (S I, 5, 8, 14, 16, I 9, 23 ), s-au
descoperit rare fragmente ceramice Glina. Starea lor fragmentară cu greu ne-a
permis reconstituirea unor forme.
a) Forme: vase în formă de sac (Tipul I. I şi 1.3 după Schuster), recipiente
globulare (Tipul 4.2. după Schuster), amfore (Tipul 6.2 după Schuster), castroane
(Tipul 7.3 după Schuster)509.
b) Decorul: singurele elemente de decor identificate sunt găurile-butoni şi,
pe un fragment, ornamentul realizat cu măturica (Tipurile I. I, I. I O după
Schuster)51 0.

II. Civilizaţia getică.

Din stratul vegetal au putut fi recuperate câteva fragmente getice.
Puţinătatea materialului şi starea sa de conservare nu ne-a permis atribuiri certe.
Este posibil să fie vorba de urme de locuire din sec. III(?)-I î.Chr.
Dintre piesele ceramice notăm un fragment de amforă (fig. 64/2), iar dintre
cele din metal (bronz) o fibulă, care se încadrează în tipul 7al stabilit de A.
Rustoiu (fig. 18/1)5 11. Analogii pentru acest tip de artefact, în aria munteană, sunt
de găsit la Bucureşti-Căţelu Nou, Grădiştea, Popeşti512 .

III. Materiale post getice.

Alături de câteva fragmente ceramice posibil Sântana de Mureş şi medieval
târzii, au fost recuperate, tot din stratul vegetal, un inel din bronz (fig. 22/6) şi o
agrafă (fibulă ?) din fier (fig. 18/2).
Prezenţa materialelor din Bronzul Timpuriu şi cele Sântana de Mureş
trebuie legate de existenţa pe promontoriul aflat la vest de Mogoşeşti, în perimetrul
satului Varlaam, ale unoe aşezări din respectivele perioade5 13.
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Capitolul V
Despre viaţa economică
Discuţii despre mediul climatic sud-est european
în perioada Bronzului Mijlociu românesc
I. Discuţii preliminare.
În arheologia românească preistorică de prea p uţine ori s-a acordat
importanţa necesară fenomenelor climatice sau catastrofelor naturale şi
consecinţele acestora asupra mediului în care trăiau diferitele comunităţi umane.
Fără a voi să zăbovim prea mult asupra acestor probleme, încercăm să atragem
atenţia asupra unor cataclisme naturale - anume cutremure, care au influenţat te
ritorii din Europa şi Asia şi, credem noi, implicit zone semnificative din România;
în acest context microregiunea Mogoşeşti nefăcând excepţie. Astfel, în Europa şi
Asia se constată în intervalul 2500-2300 î.Chr. o schimbare progresivă dar
accentuată a climei 1, ajungându-se printre altele la o răcire cu I până la 1,5 °c2,
precum şi la împingerea liniei pădurilor nordice spre sud. Nu este exclus ca
schimbările climatice, datorate unor activităţi vulcanice intense3 , cum este în
perioada respectivă eruptia vulcanului islandez Hekla 4, să fi avut repercusiuni
extreme asupra fondului de hrană de pe continentul nostru, dar şi în Africa, cum ne
atestă izvoarele scrise ale Egiptului antic. Acolo, pe la 2350 î.Chr., în timpul celei
de a V-a dinastii, s-a înregistrat a gravă criză alimentară4 .
Nu mult mai târziu, în jurul datei de 2200 î.Chr. se pare că în aceleaşi re
giuni ale Europei şi Asiei, cu o posibilă excepţie Creta5 , aşa cum indică unele date
arheologice, radiocarbon sau polinice, precum şi unele izvoare scrise, au avut loc
noi transformări climatice, care au afectat toate segmentele vieţii economice, so
ciale şi, în unele cazuri, politice6 . Amintim colapsul civilizaţiei Helladicului Tim
puriu II-III şi Cicladicului Timpuriu 7. Printre altele, distrugeri8 au fost consemnate
de arheologi la Ayios Dhimitrios, Ayios Kosmas, Eutresis, Lema, Orchomenos,
Salganeus, Theba, Tiryns, Voidokoilia.
Pentm teritoriul României, în speţă în zonele sudice, dar şi în sud-estul Tran
silvaniei, se constată, cum în aceleaşi segmente temporale, apariţia primelor mani
festări ale Epocii bronzului. Oare peste populaţiile autohtone ale perioadei de tran
ziţie de la eneolitic la Bronz pătmnd elemente străine, din est şi sud, a căror mişcare
să fi fost provocată de anumite schimbări climatice ce au afectat zonele lor de ori
gine? Cercetările arheologice confinnă parţial apar1enenţa expresiilor culturale ale
Bronzului Timpuriu românesc de regiunile enuntate. Sau, admiţând că ipoteza
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aceasta este falsă, trebuie totuşi avută în vedere ideea că mişcarea Glina spre vest a
avut ca un posibil factor generator şi situaţia climaterică.

II. Bronzul Mijlociu şi Final.
Anumite date dendrologice din diferite regiuni ale Europei (Germania,
Elveţia, Irlanda), America de Nord şi de Sud (Chile) arată că în anii 30 ai secolului
17 î. Chr. 9 şi apoi în a doua jumătate a secolului 12 î. Chr. au avut loc schimbări
climatice, datorate unor evenimente vulcanice şi tectonice, rezultate în urma
erupţiilor vulcanilor Thera şi Hekla 3, care şi-au pus amprenta asupra evoluţiei
culturale şi politice în anumite regiuni ale Lumii (Grecia continentală şi insulari,
Egipt, dar şi în China)IO_
În Creta, în Minoicul Târziu IA, zona costieră a fost puternic afectată de un
tsunami ce a unnat erupţiei vulcanului Thera11. De asemenea, cenuşi vulcanici a
fost descoperită la Nirou Khani, Knossos, Kato Zakros, Pseira, Mochlos,
Palaikastro, iar cantităti de piatră vulcanică au fost identificate la Amnisos,
Chania, Malia. Cenuşa vulcanică este prezentă şi în straturile ale acestui moment
din alte regiuni (Rhodos, Kos, Anafi, Paros, Lemnos, Samothrace, chiar şi lsreal).
Tot în Creta, la Pitsidia, la sfârşitul perioadei neopalaţiale (Minoicul Târziu I
B), ca unnare a erupţiei vulcanului Thera (Santorin), ce a avut loc probabil între
I 645 şi 1628 î. Chr., sunt distruse de cutremure clădiri, iar localitatea este
părăsită 1 2. Catastrofa naturală a afectat şi alte localităţi din Creta şi Asia Micăl3,
cum sunt Kea, Iassos, Kos, Kythera, Miletos, Rhodes, Teios.
Datorită activităţii vulcanice, se constată în perioada Minoicului Târziu
IIIA2 - 8, într-o scamă de localităţi cretane, distrugeri, unele dintre aşezări fiind
chiar părăsite 14: Amnisos, Archanes, Armenoi, Ayia Pelagia, Ayia Triadka,
Chania, Gallia, Gazi, Gournia, Gouves, Hondros Viannou, Kaloh orafites,
Katsambas, Kommos, Knossos, Malia, Nirou Khani, Palaikastro, Perivolia,
Stamnio, Stylos.
Erupţiile vulcanice din secolul 12 î. Chr. vor afecta o seamă de aşez.ări din
spaţiul est-mediteranean, cum sunt cele din Anatolia 15 - Alaca Hăytik, Alishar
Hăytik, Fraktin, Hattusas, Karaoglan, Lidar Hăytik, Maşat, Mersin, Milet (?),
Norsuntcpc, Tarsns, Tille, Troia -, Siria 1 6 - Alalakh, Aleppo, Emar, Hamath, Kadesh,
Karkemiş (?), Qatna, Teii Sukas, U garit -, Levantul sudic 17 - Akko, Ashdod,
Ashkclon, Octhel, Bcth Shemesh, Deir'Alla, Haz.ar, Lachish, Megiddo -, Cipru 18 Enkomi, Kitiun, Palaeokastro, Sinda -, Creta 19 - Knossos (?), Kydonia - şi Grecia
continentală şi insulară 20 - Gla 21 , Iolkos, Lefkandi, Kastanas22 , Korakou23 ,
Kynos24 , Menelaion, l\1icene 25 , l\1idea 26, Naxos27, Nichovia, Profitis Elias28 , Pylos,
Sparta 29 , Teichos Dyrnaiou, Theba30 , Tiryns3 l.
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Chiar dacă nu acceptă ipoteza unei catastrofe naturale, A. M. Snod grass,
având la dispoziţie datele culese până în 1971, anul scrierii cărţii sale, subliniază că
în Grecia continentală miceniană, insulele egeene şi ioniene (în afară de Creta) şi
coasta vestică a Asiei Mici are loc în sec. 12 î. Chr. o depopulare accentuată, care,
în opinia sa, este un ''simptom al dezastrului economic"32, proces ce s-a întins pe
parcursul a 200 de ani. ''Presupunerea că multe regiuni ale Greciei, în special insu
lele, au rămas pentru o vreme complet depopulate nu trebw'e să şocheze pînă într-a
o face de necrezut"33, este confirmată şi de faptul că în sec. 13 î. Chr. existau în

regiunile amintite 320 de puncte, iar în sec. 11 40 de puncte34 .
Oare perioada de dezvoltare a culturii Tei poate fi legată şi ea de unele
tulburări climatice, al căror izvor îl reprezintă activităţi vulcanice extrem de puter
nice? Nu se ştie încă exact ce repercursiuni au avut acestea asupra spaţiului car
pato-danubiano-pontic, deci implicit asupra teritoriului avut în stăpânire de comu
nităţile culturii Tei. Cert este că, între ultimele două momente comentate de noi, se
poate vorbi de o oarecare acalmie climaterică, care a permis dezvoltarea unei vieţi
economice înfloritoare şi la Dunărea de Jos. Aceasta în ciuda faptului, sau poate
tocmai datorită acestori factori climatici, la est de Valea Mostiştei, aşa cum vom
vedea în alt subcapitol, se constată la începutul evoluţiei culturii Tei un oarecare
hiatus de populaţie, ulterior spaţiul va fi luat în stăpânire de triburile Coslogeni.

Despre creşterea animalelor
I. Resturile osteologice animaliere de la Mogoşeşti.
Deseori s-a pus întrebarea în ce măsură resturile osteologice animaliere,
recuperate în urma unor cercetări arheologice, oferă o imagine corectă asupra vieţii
economice, dar şi cotidiene a unei comunităţi. Cum au demonstrat rezultatele
diverselor investigaţii, în funcţie de mărimea săpăturilor, a suprafeţei cercetate şi a
procentului acesteia dintr-o aşezare, a acribiei cu care sunt colectate resturile
osteologice, a analizei şi a interpretării rezultatelor acesteia, permit o reconstrucţie,
chiar dacă nu completă, a vieţii cotidiene derulate într-o comunitate. În acest sens
sunt notabile eforturile colectivului de cercetare de la K.astanas, din Macedonia35 .
La Mogoşeşti, după cum s-a putut observa, nu s-au descoperit urmele unor
amenajări speciale pentru animale. Este foarte posibil, ca cel puţin nişte garduri din
pari şi plasă nuiele, să fi existat, numai că locul acestora în perimetrul probabil al
aşezării, aceasta cu condiţia ca animalele sau cel puţin o pai1e a lor să fi fost adă
postite aici, nu am reuşit să-l sesizăm. Această constatare este vahbilă pentru în
treaga cultură Tei şi, în mare part'-!, pentru tot Bronzul românesc. Ba mai mult, lip
sesc urmele clare ale unor construcţii destinate expres adăpostirii animalelor. De
altfel, şi în Europa Centraiă s-a constatat că animalele stăteau afară şi în anotim97
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purile reci, abia spre mijlocul şi sfârşitul Epocii bronzului se construiesc grajduri şi
şuri (case trinavifom1e) 36. Animalele fiind hrănite iama cu frunze, acestea repre
zentând principala sursă de hrană 37 . Probabil situaţia este asemănătoare cu
regiunile sud-estice ale continentului, inclusiv la Mogoşeşti, care era o aşezare
amplasată într-o zonă împădurită cu foiase.
Atât în complexe, fie ele construcţii - locuinţe de suprafaţă şi bordeie, gropi
sau platforma de lut ars din faţa Lt, cât şi în stratul arheologic a fost descoperită o
importantă cantitate de resturi osteologice animaliere38 . Dintre acestea cele ale
animalelor domestice ocupă cu cca 83% locul cel mai important. O ierarhie a
animalelor care au contribuit la aceasta, ne arată că bovinele (Bos taurus) conduc
detaşat. Interesant este că, grosul resturilor osteologice de la bovine s-a identificat
în LI şi mai ales pe platforma de lut.
Urmează suinele (mai ales în L2 }, ovicaprinele, câinele şi, în GS, Equus
cabal/us. Resturile osteologice ale acestuia prezintă unne de tăieturi, ceea ce ne
face să credem că a fost mâncat.
Două cochilii de Unio au fost identificate lângă VJ.

II. Despre creşterea animalelor în alte aşezări Tel şi în Bronzul
românesc în general.
Analiza materialului osteologic animalier din diferitele aşezări ale Bronzului
românesc arată că animalele domestice ocupau locul central în economia
comunităţilor. În aşezarea Tei de la Novaci39 ele reprezintă în raport cu animalele
sălbatice identificate la numărul de piese determinate 92,40% la 7,60%; iar ca
număr de indivizi 82,50% la 17,50%.
Fără a detalia prea mult, trebuie precizat că bovinele (Bos taurus) consti
tuiau în general, cu excepţiile de rigoare40 , principalul animal domestic din Bron
zul autohton41 . Acest aspect este confirmat şi de analizele asupra materialului din
situl Tei de la Novaci, dar şi cele din aşezări ale altor culturi: Monteoru, Mureş,
Noua, Wietenberg42.
La Novaci locul doi între animalele domestice este ocupat de porcine,
urmate de ovicaprine. Această ierarhie este identică celei din aşezările Verbicioara
de la Verbiţa 43 , Vatina de la Gornca-Păzărişte 44 şi Coslogeni de la Grădiştea
Coslogeni, unde datorită condiţiilor ecologice particulare, "creşterea porcinelor era
mai potrivită decît aceea a ovinelor într-o zonă de teremuijoase, supuse inunda
/ii/or paiodice ale D1mării 1145 . Aici, ca şi în cazul Novaci se naşte întrebarea dacă
suinele nu ''p1m problema încrucişării accidentale cu mistreţul care era abundent la
acea ,reme în regirwea i'nconjurătoare a,\·ez.ăn'i"4 6.
Pe lm.:ul trei la Novaci se găsesc ovicaprinele, fapt identic şi situaţiei de la
Grădişka Coslogeni.
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Notabilă este la Novaci şi prezenţa calului (Equus cabal/us), folosit de
comunitate probabil la cărat poveri. Unii dintre cai au avut o vârstă de peste 20 de
ani. La Grădiştea Coslogeni, după cum observa M. Udrescu, "caracterul
.fragmentar al resturilor osteologice atribw·te calului (equus caballus), urmele de
ardere şi retezare cu unelte tăioase ne fac să credem că specia era folosită şi pentru
conslllT1"41.

în Bronzul românesc este evident că talia bovinelor s-a diminuat faţă de
neolitic şi eneolitic. Înălţimea lor (aproape 122 cm) se înscrie ca intermediară între
bovine din Europa Centrală şi zona estică a continentului48. În schimb cea a
suinelor a crescut (media de 64,4 cm)49. Raportul vârstei de sacrificare la
ovicaprine animale tinere (sub 18 luni)/animale adulte este de 7 /5 50 .
Importanţa calului creşte, resturile sale osteologice se găsesc tot mai des în
siturile din Epoca bronzului5 1. fn România s-au identificat oasele atât unei talii
mici (cu înălţimi la greabăn de 134-139 cm) cât şi uneia mari ( "de elită':· cu
înălţimi de peste 140 cm)52.
La Gomea-Păzin"şte au fost descoperite oase de peşte (somn) şi cochilii de
Unio53 , ceea ce vorbeşte, ca şi în cazul Mogoşeştiului de o diversificare a hranei.
Parcă în contradicţie cu cele descoperite la Novaci, dar în concordanţă cu
cele consemnate la Mogoşeşti, trebuie amintit vizavi de abundenţa ovicaprinelor,
că cercetările etnologice au arătat că până în secolul 19 d. Chr., malurile Argeşului,
precum şi cele ale altor râuri ca Oltul, Colentina etc., poate la fel ca în Epoca
bronzului, au fost rutele preferate ale ciobanilor şi turmelor lor de oi. Partea sudică
dintre Olt şi Argeş şi zonele Ialomiţei şi Buzăului fiind folosite ca loc de petrecere
a iemii54.
Trebuie subliniat, că pentru sfârşitul neoliticului, în perioada de tranziţie,
continuând cu Epoca bronzului, se poate sesiza un declin în gospodărirea
bovinelor, crescând însă treptat rolul suinelor şi ovicaprinelor55 .

III. Creşterea animalelor în Epoca bronzului în regiunile
învecinate.
Nu putem încheia succinta abordare a subiectului acestui subcapitcl fără a
face o mică trecere în revistă a ceea ce se întâmpla în jurul comunităţilor din
Bronzul românesc.
În toată Europa, începând cu perioada neolitică, vitele domesticite joacă rolul
cel mai important pentru comunitate56. Ele asigură nu numai carnea necesară pentru
hrană, dar şi lapte şi piei. Resturile osteologice de exemplu de la Obr� IJ, Poljanitz.a,
Sitagroi, ne arată că începând cu mileniul 5 î.Chr. se trece la un alt tip de constituire
a turmelor57 , numărul femelelor mature crescând, tocmai datorită asigur{(ri1
necesarului de lapte. În Europa Centrală vacile dădeau în jur de 400-600 kg de lapte
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în perioada de lactaţie58 . Nu trebuie uitat că vitele au fost şi primele animale
folosite şi la tracţiune (vezi subcap. Transportul).
Aşa cum arăta şi Nicola Tasic, la mijlocul mileniului 2 î.Chr. regiunea dintre
Carpaţii Sudici, Bazinul Dunărean, Kosovo, Pelagonia până la Pind a devenit una
din zonele cele mai importante pentru creşterea animalelor59 . Datorită migraţiei
păstorilor pe un spaţiu larg nu a existat o mare integrare culturală, totuşi printre
elementele comune transmise în multe regiuni trebuie amintit vasele de tip
kantharos, ele apărând în diferite culturi: Verbicioara, Tei IV, Coslogeni, Cerkova,
Zimnicea-Plovdiv, Paracin, Kastanas. Acest fapt dă o imagine a legăturilor trainice
între regiuni îndepărtate şi culturi diferite, petrecute şi pe la 1400-1200 î. Chr.
(Spiithelladikum 1118) 60. Un exemplu pentru creşterea animalelor în zonă este
Ljuljaci, o aşezare a culturii Vatina din Iugoslavia, unde locuitorii ei au ridicat un
val din pământ şi pietriş, dotat probabil cu o palisadă din lemn, care, prin modul
lui de construire şi materialul folosit, era impropriu unei apărări împotriva .unei
forţe agresoare extra muros, ci, mai degrabă a fost destinat opririi animalelor
domestice din aşezare să fugă61 . Analizele osteologice au arătat că grosul lotului
provine de la cele domestice {Bos �urus, Sus sero/a dom., 0vis avies, Capra
bircus, Equus caballus, Omis familiaris).

În ceea ce priveşte calul, în general, se admite, că domesticirea lui este un
fapt împlinit în a doua jumătate a mileniului 3 î.Chr.62 Se apreciază chiar, nu
neapărat exagerat, că putem vorbi de calul domesticit pe la 4000 î.Chr.63 În acest
sens există dovezi în mediul cultural Srednij Stog64 , din Ucraina şi Rusia sudică.
Astfel, în aşezarea Dereivka resturile osteologice de cal reprezintă peste 60% din
totalul oaselor de animale domestice şi sălbatice recuperate65 . Notabil este că aici
s-au descoperit şi primele înmormântări ale unor cai. Aşa cum arăta Augusto
Azzaroii66 , pentru a putea ţine calul în tunne, deci a-l domesticii, trebuia să fie
�ălărit, cel puiin calul conducător al turmei. Deci domesticirea acestui animal,
�hiar şi numai pentru al folosi ulterior ca hrană, trebuie pusă în relaţie directă cu
artd i.:ălăritului. Această interpretare este însă pusă sub semnul întrebării, căci în
groapa de cult în care au fost descoperite resturile scheletului unui cal, s-au mai
găsit şi scheletele a doi câini (dovezi ale vânătorii? calul fiind victima acestora?) şi
o bucată dintr-o piesă considerată de unii zăbală, de alţii un artefact multi
funcţional, care poate nu a folosit la călărit67 .
Interesant este că, recent în nordul Kazachstanului, la Botai, şi vestul
Siherici, la Savin, în aşez.ări ce datează din perioada mileniului 4 î.Chr. şi începutul
cdui următor, au fost descoperite zeci de mii de oase de cai, respectivul animal
firnd singurul domesticit de respectivele comunităţi68 .
Aşadar, este evident că în actualul stadiu al cunoaşterii problemei, locul de
origim: al calului trebuie căutat în zona de contact al populaţiei nomade şi cea
s�drntar-agrnră din estul Europei, mai exact din spaţiul nord-pontic şi regiunea
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Uralului 69 . În Peninsula Balcanică prezenţa calului este documentată clar Ia
Drama, în mediul orizontului Kodz.adennen-Gumelniţa-Karanovo VI, unde în casa
nr. 435 a fost descoperit un fragment dintr-o piesă din lut ars70, care reprezintă un
cal. Nu trebuie uitat că în România, în tell-ul de la Drăgăneşti-Olt (cultura
Gumelniţa A2) a fost găsită o mască de cal, ale cărei urechi s-au rupt încă din
vechime71 . Se ştie că, din punctul de vedere al etnologiei, măştile de cai reprezintă
spiritele vegetaliei şi urmele celor moqi, iar în context funerar, calul avea funcţia
sacră de conducător al sufletelor în marea călătorie72. Nu trebuie omis nici
caracterul apotropic şi fecund al calului.
Domesticirea calului nu a însemnat că el a fost folosit imediat la tracliune,
carele masive, grele, cu roţi din lemn pline, au fost trase multă vreme exc_lusiv de
vite.
Calul domesticit este prezent Europa Centrală deja din neoliticul final
începutul eneoliticului, adică către sfârşitul mileniului 4 î.Chr. 73 Dovezi în acest
sens sunt depunerile de resturi osteologice de cal în morminte începând cu cultura
Tiszapolgar şi continuate cu cea Bodrogkeresztiu-74. Mai la vest, acest obicei este
practicat şi de purtătorii culturii Baalberg, care, însă, la fel ca şi cei ai culturii
Michelsberg, depun oase şi în gropi rituale75 . Ulterior, mediilor Baden-Boleniz,
Trichterbecher, Bemburg le sunt proprii aceleaşi practici. În aceeaşi perioadă a
culturilor Baden, Trichterbecher, dar şi Elb-Havel-Bemburg apar piese de harna
şament (psalii de tip Ostorf şi Baj'-Vlakanovo)16.
În alte regiuni ale Europei77, cum este cazul Marii Britanii, calul domesticit
a fost folosit mai intens începând cu mijlocul milen. 3 î. Chr. (cultura Glocken
becher), la fel ca şi în Scandinavia. Pentru locuitorii Peninsulei Balcanice, în spelă
ai Greciei78, calul domesticit devine animalul preferat la trecerea de la Bronzul
Mijlociu la Bronzul Final.
în Epoca bronzului calul este de înălţime mică7 9, mai ales în Elveţia, sud
vestul, centrul şi estul Germaniei8 0_ În Ungaria8 1 şi în Bazinul Carpatic 82 caii sunt
de înălţime mai mare.
În aşezarea de la Kastanas, analiza resturilor osteologice, recoltate din
straturile Bronzului Final, au arătat că ponderea animalelor domesticite era
deosebit de înaltă83 . Nivelul 16, pentn1 care datele 14C indkă perioada 1430 +
I 00/-130 î. Chr. 84, şi care după ce a fost în uz nu mai mult de 25 de ani, a cuncscut
un incendiu devastator, locuitorii săi cu greu putând să salveze ceva, a adăpostit
resturile osteologice unor animale domestice (87% din totalul oaselor de animale,
reprezentând 75% din indivizi), cum ar fi mai ales vitele şi ovicaprinele, dar şi
porcine, ultimele într-un procentaj mai mic 85 . Ecvidele se ridică mu,1ai la 8% 86 .
Peştele a jucat un rol minor în alimentaţia comunităţii respective. }..1ai des au fost
consumate moluşte, în principal cele de apă sărată de tipul Caastode1ma �duie 8 7.
Investigaţiile au arătat că animalele mari erau aduse Îîl aşezare ga1a tăiatt �;
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tranşate. Porcul şi o parte din ovicaprine, animale de statură mai redusă, erau ţinute
în imediata apropiere de sau în aşezare.
Chiar dacă nu avem dovezi că locuitorii aşezării Tei de la Mogoşeşti au
consumat came de găină, în alte situri ale Epocii bronzului au putut fi identificate
resturi osteologice ale acestora. în România apariţia acestui tip de rest osteologic
nu este o raritate. Totuşi, prezenţa găinilor înaintea Bronzului în ţara noastră, cât şi
în R. Moldova şi Ucraina, este puternic contestată88 . Găina domestică a pătruns
spre Europa din Orientul Apropiat în Epoca bronzului, fiind prezentă în Creta şi
Grecia continentală din a doua jumătate a mileniului 2 î. Chr., în Peninsula Iberică
din prima jumătatea a aceluiaşi mileniu, iar în Europa Centrală în Bronzul Final şi
începutul Hallstatt-ului89 . În valea Dunării este prezentă din Hallstatt aşa cum
documentează descoperirile de la Doroslov (Serbia)90. Probabil şi gâsca a avut o
soartă asemănătoare91 , căci ea este documentată la Kastanas în Bronzul Final şi
Hallstatt-ul Timpuriu, iar în centrul Europei, în monnintele din vestul Slovaciei, în
Hallstatt-ul Final şi Latene-ul Timpuriu.

Despre vânătoare
I. Resturile osteologice ale animalelor sălbatice de la Mogoşeşti.
În Lt, 2, 4, în G2-5 şi, mai rar, în strat s-au descoperit câteva oase de Cervus
e/aph11s, Sus sero/a frrrus şi Capreo/us capreo/us. Notabil este că pe platfom1a din
lut s-a identificat un singur os de animal sălbatic, de Bos pninigenius, şi anume
lângă V5.
Totalul lotului osteologic pe indivizi al animalelor vânate este la Mogoşeşti
de cca 17%.

II. Despre resturile osteofoglcc ale animalelor sălbatice
În alte aşezări Tei şi despre vânătoarea în Bronzul românesc
în general
Cercetările mai vechi de la Bucureşti-Ci/e/u Nou au dus la identificarea
unor rcstnri osteologice şi coarne de bour şi cerb9 2. Cerbul a fost vânat şi de
(omunitaka Tei de la Bucureşti-Buc1ue,\·1Ji Noi şi Oaia cum ne dovedesc unele
l)asc şi unelte lucrate din com 93 .
O a1cntie sporită s-a dat materialului osteologic recuperat din aşezarea de la
�ovaci'.J4_ A"tfrl, paleozoologul S. Haimovici din cele 227 de oase a putut determina
184, din care 14 proveneau de la mistreţ (6 piese), cerb (5 piese), căprioară (2
piesr:) şi c 1st0r ( 1 ). Analiza fa uni stă arată pe deoparte că vânătoarea a avut un rol
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secundar în viaţa comunităţii, iar pe de alta, că situl în discuţie era situat într-o zonă
de pădure şi bogată în ape.
Trebuie arătat că vânătoarea este dovedită şi prin prezenţa unor vârfuri de
săgeată la Bucureşti-Bucureşhi Noi şi Bucureşti-Tei9 5. După A. Păunescu96 acest
tip de piesă, de altfel specifică şi culturilor Monteoru9 7 şi Verbicioara9 8, are
similitudini în m�ifestările contemporane din Grecia şi Orientul Apropiat. Alte
tipuri de vârfuri de săgeţi au mai fost descoperite în culturile Monteoru 9 9 ,
Otomani 1 oo, Wietenberg 1 O 1•
Fără a zăbovi prea mult asupra subiectului, a făcut-o recent E. Comşa l02,
vom menţiona spre exemplificare că, în sud-estul României, purtătorii culturii
Coslogeni, din aşezarea eponimă, au vânat mai ales mistreţul şi, rar, iepurule,
vulpea şi, posibil, Bos primigenius 103, iar purtătorii culturii Noua din nord-estul
ţării de la Rateşu Cuzei1°4 au vânat numai ocazional cerbul, căpriorul, vulpea,
ursul, bursucul.
în aşezările Vatina din sud-vestul României de la Foeni-Gomila Lupului
s-au descoperit resturi osteologice de Cervus elaphus, Sus sero.fa ferrus, Capreolus
capreolus, Vulpes vulpes, Canis lupus, Bos pn"migenius; iar în cea de Ia Gomea
Păzărişte Cervus elaphus, Sus scro/â ferrus, Ursus arctos, Capreolus capreolus,
Meles meles, Bos primigenius l05 . Trebuie menţionat că cerbul din Banat era de

mărime medie, dar mai gracilă decât cea a celui din sud-estul României 106.

III. Despre vânătoare în Epoca bronzului în regiunile învecinate.
În Epoca bronzului în Europa Centrală, în zonele joase sau de coastă, ani
malele sălbatice au un procentaj mic 1o7_ Astfel în Ungaria lOS, dacă în neolitic
raportul dintre animalele domestice şi cele sălbatice era 50% Ia 50%, ulterior, în
Epoca bronzului, studiile de caz au arătat că 90% din oasele de animale recuperate
din aşezări provin de Ia animale domestice. în ceea ce priveşte animalele sălbatice,
în neolitic alături de Bos primigenius a fost vânat căpriorul (Capreolus capreolus),
iar în Epoca bronzului au fost vânate cu precădere căpriorul şi mistreţul (Sus
scro/â) şi, rar, cerbul (Cervus elaphus), ursul brun (Ursus arctos) şi iepurele (Lepus
europaeus).

Despre cultivarea plantelor
I. Informaţii privind cultivarea plantelor la Mogoşeşti.
Dovezi cu privire la derularea acestei activităţi sunt reduse numeric. Acest
fapt îşi are cauzele atât în ponderea respectivei ramuri economice, cât şi a sărăciei
urmelor materiale certe transmise până la noi. Ştim că situl de la Mogoşeşti era
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situat într-o zonă împădurită, puţin propice practicării unei agriculturi intensive, pe
spaţii mari. Probabil numai buza terasei înalte şi anumite segmente ale luncii
inundabile ale Argeşului erau folosite la cultivarea plantelor. Din păcate, nu am
găsit nici în complexele cercetate, nici în stratul arheologic resturi carbonizate de
seminţe ale unor păioase sau altor plante.
Comunitatea de la Mogoşeşti a folosit la sădirea seminţelor, la lucrul
pământului, dar şi la ulterioara recoltare şi prelucrare a plantelor anumite unelte,
fie din piatră, cwn sunt cuţitele curbe, având rolul unor seceri, unele piese de silex,
şi din corn - săpăliga, plantatorul. Alte dovezi ale practicării agriculturii sunt şi
resturile vegetale ce au putut fi sesizate în bulgării de chirpici, rezultaţi în urma
dezafectării construcţiilor.

II. Informaţii privind cultivarea plantelor din alte aşezări Tei şi în
Bronzul românesc în general.
Şi pentru celelalte situri Tei, informaţiile cu privire la cultivarea plantelor
sunt sărace. fn judeţul Giurgiu s-au identificat seceri din bronz la Frăteşti-Dealul
LJJgărulw· şi Oaia. fn aşezarea Tei IV din prima localitate menţionată a fost găsită o
seceră din bronz cu buton, cu tăişul lucrat prin batere, cu spinarea îngroşată şi
teşită oblic l09 _ La Daia l 10, secera este turnată în tipare monovalve acoperite, fiind
după fom1ă o transpunere în metal a cuţitului curb. Piese similare, majoritatea
aparţinând fazelor târzii, din Bronzul Final, ale culturii, s-au descoperit, atât la
nord de Dunăre - la Bucureşti-Căţelu Nou, Bucureşti-Tei� Olteniţa, Afumaţi -, cât
şi la sud Devetaki (Bulgaria)111.
Chiar dacă pentru aşezările Tei nu avem descoperiri de seminţe, acestea au
fost făcute pentru mai multe culturi, dintre care amintim pe cea Otomani de la
Carei-Boba!d 112, unde, într-o locuinţă, s-au găsit seminţe de Triticum mono
coccum, T. el Dicoccoides, T. dicoccum, T. aestivum, Hordeaum vulgare, Bromus
sp., Rumex acetosa. La Medieşul Aurit (Otomani 1-11)113 însă, cele peste 500 de
seminţe au aparţinut toate speciei Hordeum vulgare.
fntr-o groapă Monteoru de la Cârlomăneşti114 s-au identificat resturi de
Triticum monococcum, T. dicoccum, T. el speli.a, T. aestivum, T. cf. Durum,
Secale cereale, Pisum cf e/atius.

În groapă rituală Wietenberg din Cluj-Napoca-Strada Banatului 115 au fost
descoperite seminţe de Triticum monococcum L., Triticum aesticum L. Ssp.
vulgaris, Fagopyrus sagit.attum, Sesanum indicum L., Cicer avietinum 116; iar la
Oarţa de Sus (Wietenberg II)117 s-au identificat resturi de Triticwn monococcum,

dicoccum, T. aestivum, T. cf. durum, T. speli.a, Hordeum vulgare, H vulgare
nudum, Secale el cereale, C11enopodium sp., Galium el spurium, Poa sp., Rumex
cf. acetosa, Bromus sp.

T.
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III. Despre cultivarea plantelor în Epoca bronzului în regiunile
învecinate.
Polenul unor cereale a fost descoperit în sud-estul şi sudul Europei deja
pentru începutul pleistocenului, adică într-o perioadă pre-neolitică. Se consideră
însă că ele au aparţinut unor plante sălbatice l 18.
Paleobotaniştii vest-europeni119 sunt de părere că, în respectivele regiuni, în
perioada neolitică, s-a început cu cultivarea unor plante precum Triticum dicoccum
şi Triticum monococcum, apoi şi Triticum aestivumldurum, iar în zonele
piemontane nordice ale Alpilor şi estul Europei Centrale şi Hordeum vulgare,
Panicum miliaceum şi SetâIJ'a italica. La aceste cereale se adaugă şi Pisum sativum,
Lens culinaris, Linum usitatissimum, Papaver somniferim. În Bronzul vest
european se cultivă Triticum monococcum, Triticum dicoccum, Hordeum vulgare,
Triticum spelta, Vicia faber, Pisum sativum, Lens culinan's, Aven/a saliva etc .12 0
Comunităţile din Epoca bronzului din Bulgaria cultivau grâul (Triticum
diccocum L., Triticum turgidum L., Triticum aestivum L.) şi secara aşa cum
domenstrează seminţele recuperate de la Razkopaniţa l21.
La Kastanas nivelului 16122, Triticum monococcum a fost folosit la pre
pararea pâinii, Panicum miliaceum ca ingredient la pregătirea unui terci. Dintre
legume, cu precădere, a fost consumată Vicia ervilia, dar şi Pisum sativum, Lens
culinaris, Vicia faba. Din Camelia saliva, Papaver somniferum şi Linum
usita/Jss:mum, prin presare, s-au obţinut uleiuri. Referitor la fasole, trebuie spus că
ea se folosea ca aliment deja din neolitic în sud-estul Europei 12 3.
Dovezi pentru practicare intensivă a agriculturii, adică primele pluguri trase de
bovine, s-au descoperit în Asia şi ele datează de pe la 5000 î.Chr., aşa cum ne indică
urmele lor de la Khuzestan din Iranul de Sud-Vest 124 . La Uruk (Warka) l 25, pe o
tăbliţă din lut, de pe la 3000 î.Chr., apare cea mai veche reprezentare a unui plug.
Şi în Europa Centrală şi de Vest au fost descoperite dovezi ale practicării
unei agriculturi intense încă din neolitic. Unii specialişti consideră, că nu era vorba
de o agricultură făcută numai cu săpăliga, ci şi cu plugul 126. Semnificative sunt în
acest sens urmele de plug, de adâncimi diferite (până la 0,25 m în unele locuri),
surprinse sub mormintele tumulare sau în alte locuri în Danemarca (67 de puncte),
Norvegia (3 puncte), Marea Britanie (6 puncte), Elveţia (5 puncte), Germania
(numai în nordul ţării s-au identificat în Schlewig-Holstein 31 de puncte, în
Saxonia Inferioară 5 puncte), Olanda (26 de puncte), Italia (2 puncte)12 7. Dintre
descoperiri se remarcă: Oostwoud şi Hoogkarspel în Olanda, Vesterlund în
Danemarca, Altkreis Flensburg în Germania, Saint-Martin de Corleans în Italia,
Chur-Welschdorfli ·şi Castaneda în Elveţia 128. În Olanda, la Oosterpoortwijk,
datele radiocarbon au arătat o vechime a acestor urme de plug de 3 860±60 BP
(calibrat 2460-2150 BC)12 9, iar cele din Italia şi Elveţia de 3600-3000 î.Chr.130
Urme de plug au fost identificate şi în estul Europei, în Polonia1 31 .
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Se apreciază că, nu toate urmele de plug de sub tumuli trebuie socotite semne
ale unei practici rituale 1 32. Rituale 1 33 se pare că au fost cele de la H arrislee
(T. LA 27, L 31), Nebel (T. LA 236), Ostenfeld (T. LA 14), Gasteren, Grootebroek
(T. 1-111), Hoogkarspel (T. I), Oostwoud (f. 1-11), Zwangdijk (f. I, III).
Deoarece în Insulele Britanice pământul bun de cultivat era destul de rar, au
fost construite terase (South Lodge), iar acolo unde locul a permis, s-au lucrat
suprafeţe întinse (Gwithian)l34.
În vestul, centrul şi nordul Europei s-au găsit şi pluguri135, de amintit ar fi cele
din Bronzul Timpuriu de la Walle bei Aurich 136, Duisburg-Rheinhausen (datat pe la
2300 î. Chr.)13 7 sau Lavagnone 138 . Nu trebuie uitate nici reprezentările pe stânci ale
plugului tras de două comute de la Val Camonica (Epoca cuprului) 139 sau din
Scandinavia, la Tanum (Suedia) 140. După P.V. Glob141 pentru regiunile amintite se
poate vorbi de patru tipuri de pluguri: Wolle, D0strup, Tegneby şi cel mediteranean.

Meşteşugurile
I. Olăritul:
În subcapitolul dedicat ceramicii ne-am referit pe larg la produsele acestui
meşteşug din aşe:zarea de la Mogoşeşti. De fapt, ceramica reprezintă pentru toate
siturile Tei urmele cele mai consistente ale activităţii wnane. Această constatare
este valabilă, de altfel, pentru tot Bronzul românesc.
Chiar dacă ne lipsesc argwnentele clare, credem că olăritul era un meşteşug
practicat în aşezare, importul de ceramică datorându-se numai schimbului
ocazional sau unor activităţi inter-comunităţi.

II. Torsul şi ţesutul:
La Mogoşeşti vestigiile, care să ateste practicare meşteşugurilor enunţate,
sunt reprezentate de fusaiole şi o parte din greutăţile din lut. Şi produsele acestei
activităţi erau realizate în aşez.are, fiind un meşteşug casnic.

III. Prelucrarea pietrei, osului, cornului:
111.1.

Prelucrarea pietrei.

Acest meşteşug este relativ slab reprezentat în aşezarea de la Mogoşeşti.
Nici celelalte situri Tei nu au fost în general, în raport cu lotul de ceramică, prea
bogate în artefacte din această materie primă. Cu toate acestea A. Păunescu arăta
în 1970 142 că "fn pen"oada nuj/ocie şi chiar tirzie a epocii' bronzului fn Muntenia
centrală fndeosebi, silexul era destul dt intens folosit. S-ar putea vorbi de o
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revenire la tehnica prelucrării silexului într-o vreme în care, în unele culturi
contemporane acesteia (culturii Tei: n.n.), obiectele din piatră ciopliti sînt relativ
rare'� Astfel, descoperirile în mediul Coslogeni, Noua, Otomani, Verbicioara,
Wietenberg 143 sunt puţin numeroase.
O excepţie în ceea ce priveşte abundenţa pieselor litice o constituie situl de
la Mironeşti-La Panait unde s-a descoperit un atelier de prelucrat silexul (notat de
noi LI) 144. În jurul vetrei de foc au fost identificate 46 de nuclee, 214 aşchii sau
rebuturi şi 3 8 de piese finite (26 lame, 3 fierăstraie, 5 grotoare, 4 burine).
Ca şi predecesorii lor în Muntenia, comunităţile culturii Glina, purtătorii Tei
au folosit silexul "prebalcanic 11145 .

111.1.a. Silex.
Şi la Mogoşeşti a exista o tendinţă, dealtfel specifică culturilor Bronzului
românesc, de a folosi în continuare artefacte din silex. Probabil şi aici uneltele şi
armele din silex au fost lucrate pe loc; materia primă în schimb a fost "importati'�
111.1.b. Piatră şlefuită.
Pe lângă piesele din piatră şlefuită care au analogii în aşezarea Tei de la
Mogoşeşti, trebuie subliniat, printre altele, că în diferite situri ale culturii s-au
descoperit măciuci. Asfel, cele de la Frăteşti-Dealul Lagărului sunt sferice cu
părţile de sus şi de jos aplatizate, "una din ele cu un inel în relief la bază, cealalti
are suprafaţa brăzda li de linii' inciZ,;Jte dispuse pe direcţia axei"146.
La Butimanu Mic/Bărbuceanu, D. V. Rosetti a descoperit un fragment de
măciucă sferică cu patru protuberanţe (butoni) dispuse simetric, cu o bază inelară
ce este crestată 147. Acest artefact este asemănător celui recuperat de la Bucureşti
Băneasa 148, găsindu-şi analogii şi în mediile Verbicioara, Wietenberg, în depo
zitul de la Borodino şi în piesa din bronz de la Fizeşu Gherlii, care însă aparţine
sec. 9 î. Chr. 149
Deosebit de interesantă este descoperirea de la Butimanu-Sterianu Fermă,
anume un topor de luptă tip sceptru dintr-o rocă magmatică-andezit, ce are forma
unui palmiped 1 5 0. După C. şi V. Boroneanţ piesa ''are capul redat printr-un rotund
din care se continuă ciocul strangulat (oval în secţiune) şi apoi lăţit spre vîrf Pe
cap, de-o parte şi alta, cîte un buton semisferic închipuie ochii. Capătul opus
ciocului: respectiv ceafa, este reprezent.at tot printr-un buton semisferic închipw'nd
moţul. Spre capătul ciocului se aDă o şănJuire în V asemănătoare tiviturii ciocului
palmidelor. Butonii ce marchează ochii' şi moJul sînt bine conturaţi. Întreaga
suprafaţ;I a piesei este foarte bine şlefuită şi lustrw'tă. .. 11151.
Remarcabil şi totodată semnificativ este că în aria culturii Tei nu au pătruns
anumite tipuri de pie·se din piatră şlefuită tipice populaţiilor Sabatinovka-Noua-Cos
logeni, din BF. Ne referim aici la sceptrele descoperite şi în estul Munteniei 1 52 ,
care, după unii autori, datorită faptului că prezenţa lor este de consemnat acolo unde
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s-a turnat metal (având aici şi un evident rol practic, de zdrobire a minereului)153,
sunt considerate simbole ale puterii "metalurgiştilor 11154.
111.2. Prelucrarea osului şi cornului:
Puţine artefacte din os din aşezările Tei ne arată că acestei industrii i s-a
acordat o atenţie mult redusă. În alte culturi, cum este, de exemplu, cea
Wietenberg 1 55 , s-au lucrat din os şi corn spatule, ace de undiţă, pumnale, patine,
fusaiole, linguri, psalii, brăzdare, plăci ornamentate, sceptre.
Totuşi, manifestarea Bronzului cu cea mai intensă folosire a osului, dar şi a
cornului este cultura Noua. Purtătorii ei au realizat un lot numeros 156 de omoplaţi
şi copite de cai crestaţi, seceri (tupik), cosoare, cuţite-răzuitoare, piepteni-răzuitori,
dălţi, împungătoare, ace, vârfuri de săgeată, fusaiole, arşice-şlefuitoare, săpăligi,
brăzdare, spatule, mânere, patine, psalii, butoni, figurine, obiecte de podoabă.

IV. Metalurgia:
După cum s-a văzut, numărul pieselor din metal, din bronz sau, una, din
argint, este relativ mare pentru o aşezare Tei. Din păcate nu putem ştii dacă
respectivele obiecte au fost lucrate chiar la Mogoşeşti sau, parcă mai probabil, sunt
importuri. În alte situri Tei au fost descoperite diferite forme de turnat. Aşa cum
arăta Valeriu Leahu 15 7, până în 1988 au fost găsite din piatră trei fragmente la
Frăteşti, în aşezarea Tei IV, două la Cernica şi unul la Emen, iar din ceramică trei
piese la Cernica. Lor li se adaugă, după C. şi V. Boroneanţ 158 , şi tiparul de tip
bivalv descoperit de D. V. Rosetti la Butimanu 1 59. Cu ajutorul acestor forme au
putut fi turnate dălţi, celturi, vârfuri de lance, ace mai subţiri sau mai groase, altele
cu cap rombic sau cap bitronconic aplatizat.
Desigur, faţă de alte culturi ale Bronzului românesc, nwnărul pieselor din
metal din aria Tei este mult mai redusă. Dar, aşa cum arăta şi V. Leahu 1 60,
aprecierea privind sărăcia acestora trebuie revizuită în lumina noilor descoperiri.
Nu poate fi omisă însă constatarea că faza de început (Tei I) şi chiar cea ultimă
(Tei V), par în actualul stadiu al cercetării, mai puţin bogate în artefacte din metal.
Atât în complexe închise cât şi în stratul arheologic sau ca urmare a unor des
coperiri întâmplătoare, s-a găsit o gamă destul de reprezentativă de piese din cupru,
bronz, aur, argint şi electrum. Dintre unelte amintim secerile de la Făteşti, Oaia,
Devetaki (Bulgaria), Olteniţa, AfW11aţi, Bucureşti-Căţelu Nou, Bucureşti-Tei 16 1 ,
topoarele şi celturile de la Bungetu, Mihăileşti-Tu/â, Oinacu, Izvoarele, Izvoru,
Gostinu I 62, unele piese singulare, cun1 este unealta din bronz rectangulară, un pic
curbată şi rotunjită la ambele capete de la Bucureşti-Lune.a Bârzeşti 163, sau altele
parte dintr-un depozit, vezi un împungător şi un fierăstrău de la Emen (Bulgaria) 164.
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Repertoriul artefactelor trebuie completat cu arme - topoare de luptă
(Butimanu-La Tufan, Mihăileşti-Tufa, Izvoarele, Silişteni, Oinacu, Emen, "de
lângă Bucureşti") 165, spade (Roşiorii de Vede, Giurgiu) l66, un vârf de săgeată
(Daia) 167 şi un vârf de Iace(?) (Gostinu) l6S -, semne de distincţie socială - topoare
din argint, spadă şi pumnale din aur(Perşinari) 169 - şi obiecte de podoabă - cercei
(Mihăileşti- Tufa) 170, braţară (Cemica, Mironeşti) 171, un pandantiv (Greci) 17 2,
inele de buclă (Bucureşti-Chitila, Mihăileşti-Tufa, Emen) 173 .
Analogii pentru piesele descoperite la Mogoşeşti am indicat la momentul
prezentării lor. În ceea ce priveşte restul pieselor din mediul Tei, analogii sunt de
găsit în majoritatea culturilor Bronzului românesc.
Fără a zăbovi asupra tuturor categoriilor şi tipurilor pieselor din metal din
România cu analogii în cultura Tei, trebuie arătat că spadele (rapierele 174 ) de tip
micenian sau de aşa-zis tip micenian sunt apariţii şi în alte culturi ale Epocii
bronzului de pe teritoriul ţării noastre 175 _ Probabil, ca şi cele din alte regiuni au
fost folosite de războinici călare176.
În ceea ce priveşte topoarele de tip Pătulele, din seria cărora face parte şi
piesa de lângă Bucureşfl: socotită ca aparţinând Bronzului Mijlociu şi greu de
atribuit Bronzului Timpuriu 177, mai nou există tendinţa a le coborî vechimea,
incluzându-le şi în Bronzul Timpuriu178 . Aceasta ar permite socotirea artefactului
amintit, ca făcând, eventual, parte şi din patrimoniul culturii Glina. Totuşi trebuie
avut în vedere că acest tip de topor este folosit şi de comunităţile din Bronzul
Mijlociu (cultura Coslogeni) de la Coslogeni179_

Transportul şi comerţul
I. Transportul.
După unii autori, căruţele au fost folosite la transport în Asia, Europa
Centrală, zona Carpaţilor, Scandinavia Sudică de la sfârşitul mileniului 4 î.Chr.
începutul celui următor l80. La ele fiind înjugate la început, cum am precizat deja,
vitele mari. Foarte probabil, apariţia carelor nu trebuie legată numai de aspectul
economic, mai ales cele cu patru roţi, care fără o reţea de drumuri practicabile, nu
erau de folosit, poate numai în transportul produselor agricole din hinterland-ul
imediat apropiat aşezărilor, ci, mai degrabă, de funcţia cultică 181 sau, extinzând,
de cea religioasă182. Dacă ne gândim la Mesopotamia mileniului 3 şi începutului
de mileniu 2 î. Chr., la descoperirile de la Kish şi Ur 183 , unde arta militară era do
minantă, nu trebuie exclusă nici această valenţă a căruţelor. După unii autori,
originea vehicolelor cu patru sau două roţi trebuie căutată în zona Meso
potamiei 184. Nu trebuie exclusă nici ipoteza policentristă a descoperirii căruţei,
regiunea nord-pontică fiind şi ea unul dintre centre.
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Aşa cum a demonstrat arheologia experimentală 1 85, construcţia unui car cu
patru roţi nu era prea complexă. În Europa Centrală construcţia carelor a fost po
sibilă din neolitic, argumente în acest sens sunt unele reprezentări de astfel de
vehicule, ca şi miniaturi executate în lut ars. Mediului Trichterbecher îi sunt
proprii reprezentările de la Bronocice (datele 14C calibrate indicând o vârstă între
3 630-3084 î. Chr.), Slonice (mijlocul milen. 4 î. Chr.) şi Ostrowiec din Polonia,
executate pe fragmente ceramice, dar şi morminte ale căror construcţie seamănă cu
un car, tras de animale, c u m sunt cele de la Onsil d şi Vrane Hede din
Danemarca l86 . Sub un turnul al aceleaşi manifestări, la Flintberg (G)l 87, au fost
identificate urmele unui car cu două roţi pline. În aria culturii Wartberg (a 2-a
jumătate a milen. 4 î. Chr.), la Lohne şi Warnburg (G), au fost descoperite în
morminte reprezentări ale unor care cu două roţi, trase de bovidee l88 . Lângă
Lublin apar vite înjugate pe toarta unui vas din lut, iar la Bytyc au fost găsite
figurine din cupru reprezentând bovine înjugate 189.
De la Budakalasz (Ungaria) - mormântul 177, datat cu 14C pe la 3246-2605
î. Chr., şi Radosina (Slovacia; după 14C datat pe la 3348-2765 î. Chr.) -, situri cu
vestigii Baden-Boleraz, au fost recuperate modele miniaturale lucrate din lut ars,
ultimul tras de bovidee, dar neavând roţi 190. În acelaşi mediu, la Szigetszentmârton
(Ungaria) 191, a fost descoperit un vas în formă de car cu patru roţi.
Cum s-a arătat, şapte din 11 descoperiri provin din morminte, ele fiind
apanaje ale sacrului, iar restul nu poate fi pus într-o relaţie clară economică l92.
Miniaturile în lut nu pot fi socotite jucării 193 .
Juguri din lemn de la începutul mileniului 3 î.Chr. au fost recuperate din
aşezarea lacustră Schnurkeramik de la Vinelz (Fenil}, de pe malul Bieler din
Elveţia, şi din Bronzul Timpuriu, de la Lavagone din Italia 1 94.
În schimb, s-a constat că acest tip de vehicul a pătruns în Creta şi Grecia
i:ontinentală din Orientul Apropiat prin porturile Levantului puţin înainte sau pe la
2000 î.Chr.195 În acest sens, descoperirea de la Palaikastro din Creta 196, datată pe
la începutul mileniului 2 î. Chr., aduce argumente în plus. Se pune întrebarea dacă
şi spatiul nord-dunărean şi pannonic a avut un rol în difuzarea căruţiei în Grecia.
Probabil căruţele din Bronzul românesc, la fel ca şi cele din alte regiuni ale
Europei, mai cu seamă din zona sa centrală, erau dotate cu roţi pline, lucrate dintr
o singură bucată de lemn sau, mai rar, din două sau trei segmente. În Germania, la
Vehnemoor bei Glum 1 97, s-au descoperit patru bucăţi executate din lemn de stejar
şi se prersupune că ele au fost realizate pe la 1750-1550 î.Chr. Tot din stejar, dar
de data aceasta roţile pline erau lucrate din trei bucăţi, este piesa din Urnenfeldzeit
de Ia Bad Buchau 198 . Aceste care au precursori în exemplarele ale căror roţi au
fost găsite în aşezări neolitice din Germania, cum este cea de la Seekirch (grupa
culturală Goldberg III; 3500-2800 î. Chr.)1 99, sau din Elveţia200 - culturile Saone
Rhone (2800-2400 î. Chr.) şi Schnurkeramik (Zlirich-Dufourstrasse). Desigur, spre
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sîarşitul Bronzului central-european va fi în uz şi căruţa cu spiţe, în acest sens un
exemplu ilustrativ este căruţa cultică de la Stade (grupul cultural Stade)20 1,
La Warburg (G; grupa culturală Wartberg) şi Ziischen (G), situri datate pe
la 3200 î.Chr., în perioada pre-Schnurkeramik, au fost identificate pe pereţii unor
morminte megalitice reprezentări simbolice ale unor care la care erau înjugate
vite202. K. Gtintlier203 este de părere că respectivele reprezentări sunt singulare
pentru Europa Centrală, fiind o mixtură a unor influenţe venite din alte spaţii ale
continentului sau din Orientul Apropiat. O analogie semnificativă o constituie
reprezentările de Ia Kamennaja Mogila (U)204. Descoperirile apropiate ca stil şi
conţinut de la Fontalba (unde găsim mai degrabă o sanie şi nu un car), Valca
monica (I) şi Stele Lagundo B (I; Algund, Tirolul Sudic) sunt dintr-o perioadă mai
recentă.
J. Maran 205 pune recent sub semnul întrebării existenţa căruţelor înainte de
3500 î.Chr. în spaţiul central-european şi până la Marea Neagră, legând apariţia
vehiculelor cu roţi de orizontul Cernavodă l11-Boleraz206. În opinia noastră, nu se
pot neglija, şi trebuie să ţinem seama şi de descoperirile de rotiţe cu butuc din
mediile Gumelniţa şi Cucuteni207 -Tripolie 208, care coboară momentul folosirii
căruţei în spaţiul nord-pontic.

II. Comerţul.
Singurele urme care pot certifica schimbul de produse dintre diferitele
comunităţi sunt importurile. La Mogoşeşti importuri pot fi considerate piesele din
metal, unele recipiente din ceramică, materia primă pentru lucrarea artefactelor din
silex. Probabil pe calea schimbului mai pătrundeau şi alte bunuri, ne gândim în
special la sare.
Cun1 au ajuns respectivele "mărfuri" la Mogoşeşti, este greu de precizat.
Dovezi că se foloseau carele pentru transport există. Numai că acestea se mane
vrau şi deplasau greu şi încet, fiind trase de vite şi nebeneficiind de drumuri. De
aceea ne gândim şi la transportul pe apă, Argeşul permiţând acest lucru.
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Cap. VI
Viaţa spirituală
În aşezarea din Epoca bronzului de la Mogoşeşti avem mai multe elemente,
care, cu oarecare probabilitate, ne deschid calea spre a încerca desluşirea, măcar
parţială, a vieţii sprituale a comunităţii Tei de aici. !n primul rând, avem în vedere
construcţia de dimensiuni apreciabile - Ll, cu mobilierul ei, vetrele foc, şi
inventarul descoperit, precum şi platforma din lut ars cu cele patru vetre de foc.
Desigur, trebuie adăugate şi o parte din artefactele, evident mult reduse numeric,
din alte complexe şi din stratul arheologic.
Referitor la construcţie, credem că există suficiente elemente care să
certifice că ea nu a îndeplinit rolul unei simple case de locuit Mărimea ei depăşea
cu mult locuinţa unei familii, care este, de regulă, aşa cum au demonstrat săpă
turile din mai toate aşezările, de dimensiuni mijlocii şi mici.
Prezenţa a trei vetre de foc (Vl-3), în jurul cărora se grupau o semedenii de
recipiente de mărime redusă, care pot fi folosite numai la băut, sugerează
practicarea unor libaţii în interiorul complexului. Probabil aceste vase erau atârnate
de pereţii adăpostului sau nu de parte de vetrele de foc.
A. Vulpe discutând problema mai largă a depozitelor, atrăgea atenţia şi
asupra celor de ceramică, făcând trimitere şi la Mogoşeşti 1. Conform părerii sale, o
bună parte din recipientele de dimensiuni reduse descoperite în siturile de pe
teritoriul Bucureştiului, erau de fapt elemente ale unor depuneri cultice. Acelaşi
lucru este valabil şi pentru o casă Tei de la Popeşti2, unde s-au identificat 12 ceşti
dintre care una decorată.
Revenind la Mogoşeşti, remarcabilă este şi descoperirea celor două piese din
lut ce redau piciorul uman încălţat (fig. 19). Piesa plină (fig. 19/2) este cel mai
probabil un fragment dintr-un idol de mărime apreciabilă. În schimb, cea goală
(fig. 19/1), în mod cert era parte a unui ansamblu, compus şi din segmente din
materiale organice (lemn şi ţesătură), care împreună se constituiau, cu cea mai
mare probabilitate, într-o statuie de dimensiuni remarcabile. Menţionăm că ambele
piese în formă de picior uman s-au găsit în partea de vest a adăpostului.
Rotiţa de scripete ni se pare şi ea deosebit de interesantă (fig. 20/2). Ea a
fost identificată la vest de linia vetrelor de foc de pe laturile de nord şi sud Prin
rostul ei, ea sugerează că făcea parte dintr-un mecanism ce permitea ridicarea a
ceva. Să fi fost cumva o cortină ce despărţea partea "sacră", cu statui, a adăpostului
de cea cu vetre de foc, aceasta din urmă accesibilă tuturor membrilor (bărbaţilor ?)
comunităţii ?
Fluierul din os (fig. 14/ ), găsit în apropiere de V3 din Ll, ne arată că la
Mogoşeşti se practica foarte probabil muzica şi dansul. Cum am arătat deja în
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capitolul dedicat materialelor arheologice recuperate din aşezare, instrumentele de
suflat nu au fost o raritate în Bronzul românesc, precum nici în alte perioade, atât
în ţara noastră cât şi în toată Europa şi pe alte continente. Muzica posibil să fi
însoţit libaţiile, iar spaţiul dintre Ll şi platformă să fi fost locul unde se practicau
dansurile rituale.
Zăbovind pe scurt asupra muzicii şi dansului în preistorie, trebuie amintit că
la sîarşitul Epocii bronzului vest şi nord european au apărut primele instrumente
de suflat din bronz. Acestea, în parte, imită cornurile din corn provenite de la vite
sau altele modelate din lut, folosite în perioadele anterioare. Astfel, deloc rare în
regiunile amintite, au fost cornurile din metal, lucrate şi înainte de dar mai ales în
secolele 10-8 î. Chr. (deci la câteva secole după dispariţia culturii Tei), care, în
Irlanda 3 , unde s-au descoperit peste 120 de bucăţi, erau prevăzute cu o gaură
laterală.
Alături de cornuri, se foloseau şi huele (buciumul). In Irlanda14 s-au găsit
două tipuri: side blow homs şi end blow homs, ultimul tip putea produce 4-5
tonuri. Din cele 122 de piese identificate, s-au conservat 90. Ele au avut în mod
cert un rol religios, de multe ori fiind ofrande.
In Danemarca s-au găsit în depozite câte două, imitând clar pe cele mai
vechi din corn. Alături de acestea s-au descoperit şi instrumente de percuţie
(zornăitori), care aveau rolul de a sublinia ritmul dansului. Aceste zornăitori
(denwnite crotales sau rattles), reprezintă în accepţiunea unor specialişti, părţile
genitale ale taurului. Dealtfel, în Irlanda, în cazul unui depozit, compus din 7 vase
din bronz, 27 de lure şi 48 de zornăitori, se consideră că asocierea lurelor cu
zornăitorile, reuneşte dubla celebrare a coarnelor şi testicolelor5 . Dintre piesele
daneze, pentru frumuseţea lor, amintim cele din secolele 9-8 î. Chr., de la
Brudevaelte 6 .
Şi în spaţiul german, cum ar fi la Wismar 7 , Daberkow bei Demmin, Ltibzin8
au fost descoperite cornuri şi lure întregi sau fragmentare. In Suedia, la K.ivik9 şi
Bohuslăn lO, există reprezentări pe piatră ale unor lure. Se ştie dealtfel că, până în
prezent, din zona Suedia, Danemarca, Norvegia, Letonia şi nordul Gem1aniei au
fost identificate în jur de 80 de astfel de instrwnente muzicale 11 .
Conform accepţiunii noastre, a tonului A (440 Hz), tonalitatea lurelor era
undeva la C şi Es, dar şi la D, E, Fis şi G, ele înscriindu-se în grupa instrumentelor
aerofone 12 . Cu mare probabilitate, lurele au fost folosite perechi. Mai greu este de
ştiut cine au fost cei care uzau de ele - poate anumiţi preoţi, fie ei numai bărbaţi
sau şi femei - şi în ce context etc. Faptul că multe dintre Jure au fost descoperite în
mlaştini, dovedeşte că ele au jucat un rol în domeniul sacrului, ele fiind ofrande
destinate puterilor de dincolo 1 3 .
Oprindu-ne asupra zornăitorilor, trebuie spus că ele sunt o prezenţă
constantă încă din neolitic şi până târziu în Evul mediu. Ele sunt lucrate din lut,
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metal, os/corn sau lemn. In general, au un interior gol, în care se găsesc câteva
bile. Unele zornăitori, mai ales cele din metal, pot fi simple piese realizate din
table, care, dispuse mai multe pe un inel, la scuturare generează sunete. Amintim
aici din perioada hallstattiană zomăitorile-pasăre din Germania de la Bauzen14 .
Zornăitori cu bile din lut au fost descoperite şi în România atât în ma
nifestările anterioare Epocii bronzului, cum ar fi culturile Vinca1 5, Gumelniţa16 ,
Sălcuţa 17, cât şi ulterior respectivei perioade. Ele reprezintă fiinţe umane, animale,
dar şi forme geometrice. In Bronz astfel de piese au fost identificate în mediile
Wietenberg, Gârla Mare, Monteoru18 . In aşezarea Wietenberg de la Bogata-Bercu
Ţărcilor a fost găsit un obiect din lut în formă de piramidă, având în interior pie
tricele, iar pe corp purtând urmele a patru braţe19. Tot dintr-o aşezare Wietenberg,
de data aceasta la Cicău20, a fost recuperat un glob din lut din pastă nisipoasă, cu
un mâner rupt, având în interior câteva pietricele, iar la exterior, pe diametrul
maxim, la distanţă egală doi butoni.
Tot o sferă cu pietricele în interior a fost indentificată şi în mediul Gârla
21
Mare .
În Europa Centrală piese-zornăitori antropomorfe au fost descoperite din
perioada hallstattiană în mormântul nr. A 118 de la Niederkaina (G), unde,
probabil, zornăitoarea a fost folosită la ritualul de fnmormântare22 . Păsări
zornăitori din Epoca bronzului şi hallstattiană central-europene s-au găsit la
Zeithain, Dresda-Dobritz, Leipzig-Connewith23, Sieferheim24, iar păsări şi piese în
formă de sticlă în mormintele de incineraţie la Begerau-Liebersee 25 .
Unii specialişti consideră zomăitorile cu bile sau simplele table instrumente
muzicale, care acompaniau sacadat dansul, sau foloseau la ritualul de înmor
mântare sau erau piese din arsenalul celor destinate magiei26. Posibil, ca ele să fi
fost depuse în morminte cu scopul de a alunga spiritele rele2 7. În orice caz nu pot
fi socotite jucării28 .
E. Comşa şi O. Răuţ29, având în vedere şi existenţa unor piese similare, fără
bile (vizibile ?, n.n.) în interior, consideră unele obiecte, anume cele de formă
sferică, capete mobile ale unor figurine antropomorfe. Amintim şi părerea altor
autori, care vorbesc în cazul pieselor antropomorfe, de idoli.
Alături de fluiere, lure şi zornăitori, au fost folosite la producerea muzicii şi
alte instrumente generatoare zgomote cum sunt toba, ocarina, sistrum etc. Dintre
tobe amintim cele 40 de piese neolitice din ceramică peste care întindea piei de
animale din mediul Salzmiinder 30 , care, probabil au fost folosite cu ocazia
dansurile cultice, având însă şi un rol în cultul morţilor.
Sistrum, se ştie, a fost folosit în Egpitul antic la ceremonialul de înmor
mântare, în onoarea zeilor Hathor şi Isis. Piese de acest gen au fost descoperite în
Europa la Hochborn (G)31.
Revenind asupra inventarului lui Ll, trebuie reamintită prezenţa în partea de
est a adăpostului şi a fragmentului de cărucior în miniatură în formă de barcă
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(fig. 21/1). Legat de cărucior, atragem atenţia şi asupra rotiţelor de car în
miniatură, e drept găsite şi în alte complexe.
În situri ale culturilor Glina3 2, Gârla Mare33 au fost descoperite măsuţe de
cult din lut ars. La Mogoşeşti prezenţa acestora nu este sigur documentată; s-a
găsit numai un fragment din lut ars care aduce a capăt de picioruş de masă.
Alături de L 1, un rol în viaţa religioasă a jucat în opinia noastră şi platforma
din lut cu vetrele sale de foc. Faptul că din jurul vetrelor s-a putut recolta o canti
tate importantă de material osteologic animalier ars, păstrat însă foarte fragmentar,
denotă că pe şi în jurul platformei s-au practicat ''banchete" cu un rost aparte.
Cu toată strădania noastră, nu am putut identifica necropola sau măcar
morminte izolate care să fi aparţinut comunităţii Tei de la Mogoşeşti. Dealtfel,
problema ritului şi ritualului funerar al respectivei culturi este încă destul de puţin
cunoscută. Fără să intrăm prea în amănunt, amintim că vestigii funerare au fost
descoperite până în prezent la Chimogi (jud. Călăraşi)34 , Căscioarele-Da1a Parte
(jud. Călăraşi)3 5, Puieni (jud. Giurgiu)36 şi, probabil, Sitaru (jud. llfov)37. Există şi
o categorie de morminte ce aparţin altor populaţii, care au avut ca piese de inventar
şi ceramică Tei (Smeieni, Baldovineşti)38.
În cazul descoperirii de la Chimogi, este vorba de o necropolă plană de
inhumaţie (s-au identificat 1O schelete). Morţii au fost depuşi în poziţie chircită pe
partea stângă, având orientarea SSE-NNV. Printre piesele de inventar se remarcă
două ceşti şi un şirag de mărgele din piatră şi aur. Depunerile funerare au aparţinut
unei comunităţi Tei III.
Tot fazei respective i-au fost atribuite şi cele două morminte de la
Qlscioarele-Da1a part.e, cu gropi funerare dreptunghiulare, cu scheletele depuse pe
partea stângă, în poziţie chircită, având orientarea est-vest, cu capul spre est şi faţa
spre sud. Inventarul se compunea din ceşti, dintre care cea din M1 este într-adevăr
tipică 39, găsindu-şi analogii însă şi la Mogoşeşti, iar a doua parcă ar indica o fază
mai târzie40, apropiindu-se în opinia noastră chiar de ceramica Zimnicea-Plovdiv.
La Puieni a fost găsit un singur mormânt, aparţinând fazei Tei IV. Scheletul
zăcea pe partea stângă, în poziţie chircită, având orientarea VNV-ESE. Inventarul
mormântului era constituit dintr-un vas cu corp arcuit şi un vârf de săgeată din
bronz cu peduncul.
La Sitaru au fost descoperite urme ale unui probabil mormânt Tei III.
Scheletul a avut o poziţie chircită, cu craniul orientat spre est. Mormântul se pare
că nu a avut inventar. Dar în groapa funerară a fost identificată ceramică Tei.

NOTE
l Vulpe 1996: 524, 526 şi n. 28.
2 Vulpe 1996: 526.
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3 Kelly, Jockenhovel, Verse 1999: 250-251 şi fig. de la paginile respective.
4 Briard 1994: 98.
5 Briard 1994: 98 şi fig. 18.
6 Jockenhovel 1999: fig. 9-10.
7 Maier 1997: fig. 1/a.
8 Maier 1997: fig. 4; Probst 1999b: 36 (foto), 348-349 (foto).
9 Maier 1997: fig. 6; Probst 1999b: 347.
10 Maier 1997: fig. 2.
11 Maier 1997: harta cu punctele cu descoperiri în Scandinavia şi la sud de Marea
Nordului.
12 Maier 1997: 78.
13 Maier 1997: 8 I.
14 Coblenz 1981: 321.
15 Winkler-Takâcs 1980: 46.
16 Posibile zornăitori ar fi putut fi şi "vasele"în formă de sferă, cu un mic orificiu,
descoperite la Pietrele şi Blejeşti (Berciu 1956: 518, 552 şi fig. 19/9 O 38, 87 /2-3), în al
căror interior gol a fost găsită o substanţă topită, şi socotite a fi servit la păstrarea unei
pudre folosită ''la arta înfrumuseţ,ă.ni'".
17 Interesante sunt şi unele dintre statuietele culturii Vădastra, care sunt goale în
interior. Astfel, piesa din aşezarea eponimă, tot goală pe dinăuntru, este prevăzută cu tm
orificiu pentru �ea lichidului (Dumitrescu 1976: 194-195 şi fig. 202). Să fi folosit la
libaţii ? Sau apa a luat locul unor pietricele sau bile, piesa fiind de fapt o zornăitoare ? La
Hotărani s-au descoperit, de asemenea, mai multe statuete de acest gen: Nica 1980: 40-41,
51 şi fig. 8/la-b; 14/6; 16/1.
18 La Târgu Ocna-Podei (aşezare Monteoru) a fost găsit un vas de dimensiuni
reduse (Mătasă 1964: fig. 34/12), cu o deschidere deosebit de îngustă, care ar fi putut să
adăpostească lichide sau să fi folosit drept zornăitoare dacă i s-a introdus materie organică
(seminţe?) pe post de pietricele sau bile
l9 Berciu-Berciu 1946: 15 şi fig. 9/4; Boroffka 1994a: 175.
20 Winkler- Takacs 1980: 46.
21 Crăciunescu 1979: 73.
22 Coblenz 1981: 321 şi fig. 4/2.
23 Coblenz 1981: 325 şi fig. 11/3, 5, 12.
24 Probst 1999b: 279-280 (foto).
25 Probst 1999b: 378.
26 Winkler- Takâcs 1980: 46; Coblenz 1981: 321.
27 Probst 1999b: 378.
28 Coblenz 1981: 321.
29 Comşa şi Răuţ 1969.
30 Probst 1999a: 363.
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31 Probst 1999: 286 (foto).
32 Chirică şi Popovici-Baltă 1973: 358 (cu picioruşele rupte din vechime).
33 Berciu şi Comşa 1956: 290 = atribuită unui ipotetic mormânt nr. 15a.
34 Morintz, Ionescu 1968: 103 sqq; Leahu 1987: 49.

35 Şerbănescu, Bălteanu 1998.
36 Rădulescu 1966: 265 sqq; Leahu 1987: 49.
3 7 Comşa şi Schuster 1997.
38 Leahu 1987: 50-51.
"39 Şerbănescu, Bălteanu 1998: pl. 111/1.
40 Şerbănescu, Bălteanu 1998: pl. 111/2.
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Cap. VII
Cultura Tei
şi aşezarea de la Mogoşeşti
Fără a urmări o analiză detailată a culturii Tei, nu putem să nu zăbovim, şi
aceasta înainte de a stabili, în acord cu datele actualului stadiu al cercetării, rolul
comunităţii de la Mogoşeşti în cadrul fenomenului cultural enunţat, asupra unor
aspecte mai importante ale acesteia.

Gânduri privind cultura Tei
I. Aria de răspândire l :
1. Zona centrală a Munteniei, ne gândim aici la perimetrul actualului
municipiu Bucureşti şi la împrejurimile sale, a reprezentat constant spaţiul locuit
de comunităţile Tei din toate fazele de evoluţiei ale culturii. Dacă la început
aşezările erau în număr restrâns2, ulterior, în fazele Tei II3 şi Tei III, mai cu seamă
în ultima perioadă amintită4 , a fost documentată o creştere semnificativă. Acest
fapt s-a datorat probabil sporului demografic natural, dar mai ales mişcărilor de
repliere executate de grupurile aflate iniţial în zona Mostiştei.
Interesantă şi deloc de neglijat este şi cons13tarea că acelaşi teritoriu a
reprezentat spaţiul unde s-au manifestat primii purtători ai culturii Glina, din
Bronzul Timpuriu; de aici vor porni o parte dintre aceştia mai târziu spre vest,
luând în stăpânire partea de apus a Munteniei şi Oltenia până la Porţile de Fier,
coborând peste Dunăre, la sud, în Bulgaria Vestică, Iugoslavia şi ajungând, evident
numeric mai puţin, în Macedonia.
2. Graniţa estică. Investigarea intensă, prin cercetări de teren şi săpături, a
văii Mostiştei a permis concluzia că aceasta a fost locuită de comunităşile Tei
numai în primele faze şi ca atare nu se mai poate susţine că şi această fâşie
reprezintă aria ''sl11tomic locw·a de populaţiile culturii Tei" 5. Aşezări aparţinând
următoarelor etape ale evoluţiei culturii lipsesc aproape cu desăvârşire. Singurul sit
care ar putea contrazice această constatare, este cel de la Lilieci, unde, conform
autorilor cercetării6, sunt de consemnat materiale Tei V. Nu este de exclus ipoteza,
că respectivele fragmente ceramice, să aparţină de fapt unui moment post-Tei, dar
care prezintă, cum e�te firesc, încă legături organice cu această cultură.
Ceea ce s-a întâmplat la est de Mostiştea se află şi astăzi, ca şi în urmă cu
decenii, sub conul de umbră al necunoaşterii. Astfel, N. Harţuche arăta: "/n
regiunile extJ-acarpatice

şi Dobrogea s-a

consl11111t că după dispariţia cultun'.lor din

125
https://biblioteca-digitala.ro

perioada de tranziţie nu existA dovezi materiale care să fie atribuite aşa-ziselor
culturi clasice din bronzul timpuriu şi mijlociu. AceasfJl nu implică însă existenă
unui hiatus cultura/" 1 . Se precizează în continuare cu tărie, că ''factorul geografic
nu constituie cauza lipsei unei populaţii s11lbile''8.
Referitor la aceeaşi problemă, V. Leahu este de părere că ''prin prisma
relaţiilor cu populaţHle limitrofe, e mai greu de explicat absenţ.a triburilor Tei în
părăile de răsăn"t ale Munteniei - mai departe de Mostiştea spre est't9, mai degrabă
''firesc în acest caz este si se încerce o explicare a absenţei aşe2Jirilor Tei în partea
de est a Munteniei prin condi/iile geografice de aici. HartJJ rispîndirii tribun'/or Tei
j·ugerează lotuşi faptul că populaţJi'/e acestea Jocwnd între Carpa/ii sudici: Olt şi
Dunăre, au evitai regiuni1e de stepă, propriu-zisă, terenurile prea aride, joase şi
prea netede, ele căulînd, dimpotrivă Jocuri mai !nalte şi mai împădurite, terenuri cu
un regim hidrografic mai favorabJ1"10.

Sărăcia deosebit de frapantă a vestigiilor din perioada amintită constituie
una din cele mai greu de explicat fenomene ale preistoriei acestei regiuni. Toate
încercările de a "umple" acest gol cultural şi material s-au dovedit până în prezent
destul de firave. Cert este că, după o locuire relativ semnificativă în perioada
neolitică, eneolitică şi cea a tranziţiei spre Epoca bronzului, în răstimpul când în
vestul şi centrul Munteniei comunită�le Bronzului Timpuriu, respectiv ale culturii
Glina11, se manifestau puternic, cu rare excep�i, teritoriile la est de Mostiştea par
golite de populaţii numeroase şi stabile. Şi tot atât de surprinzătoare este
constatarea că, spre sfârşitul Bronzului Mijlociu şi în Şronzul Final, spaţiul avut în
vedere îm.:epe să fie locuit de comunităţile Coslogeni şi apoi de cele ale orizontului
de mixtură culturală (şi etnică?) Tei-Coslogeni-Zimnicea/Plovdiv, aşa cum par să
indice unele descoperiri, cum sunt cele de la Bucureşti-Chitila Fennă l2, Bila-La
Fântână 13, Cătunu 14, Hrăneşti-Vadu Anei 15, Popeşti 16. Probabil că în această ca
tegorie intră şi descoperirea de la Lilieci 17.
Atât între Mostiştea şi Dunăre, cât şi în Dobrogea au fost descoperite o
sumedenie de <.:omplexe funerare, care, datorită lipsei unui inventar concludent, au
fost atribuite culturii ''morminte/or cu ocru" sau "culturii de stepă". Sub aceste
noţiuni neclare, care cuprind un spaţiu geografic larg şi o secvenţă temporală
întinzându-se din eneolitic, epoca de tranziţie spre Bronz şi Epoca bronzului, se
ascund de fapt urme din mai multe perioade. Existenţa acestora umple partial golul
cultural ce părea că persistă în regiunea în discuţie. Este, aşadar, evident că nu se
mai poate vorbi de un hiatus de populaţie, numai că, în actualul stadiu al cercetării,
trebuie să admitem că datorită condiţiilor geo-climatice mai puţin propice, acest
spaţiu n-a fost exploatat de populaţii stabile, ci a constituit numai un coridor de
trecere pentru comunităţile nomade, sesizabile cu precădere prin intermediul
vestigiilor funerare, şi foarte rar prin aşezări.
Ulterior, acest teritoriu se pare că a cunoscut schimbări climatice im
portante, fapt ce a dus la statornicirea unor condiţii mai bune de trai. Credem că
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acest proces s-a dernlat la sfărşitul fazei Tei II şi începutul celei următoare, adică a
Bronzul Mijlociu I după Schuster 18 . Dacă până în acel moment ''spaţiul carpato

danubiano-pontic se caracterizează, în primul rînd, pnntr-o frapant.ă unitEte a ni
velulw· de evoluţie iston'că şi cultural-arheologică. PretufJndem: din Carpaţi pînă în
Peloponez şi insulele egeene, vaste regiuni sînt ocupate de populaţii' sedentarizate':
iar ''grupurile de păston' nomazi: care cutreieră sectorul nord-estic al acestei întinse
regiuni - din răsăritul Moldovei şi al Munteniei, peste Doibrogea, pînă pe litoralul
bulgar al Mării Negre - sînt reţinute de bariera pe care o aşază în calea lor
îndeosebi populaţiile Monteoru şi Tei" 19, ulterior, odată cu pătrunderea masivă a

triburilor Coslogeni în Muntenia, Dobrogea şi în Bulgaria de nord-est, are loc un
fenomen de restrângere a ariei culturii Tei, comunităţile de pe Mostiştea părăsesc
spaţiul avut până atunci în stăpânire, retrăgându-se spre vest, nord, zonele pre
montane şi în Ţara Bârsei, şi sud, peste Dunăre. Replierea este executată în mo
mentul când triburile Coslogeni, ca urmare a creşterii lor numerice, încep să se
aşeze în estul Munteniei. Este probabil, ca principalul val Coslogeni să fi fost pre
cedat de alte populaţii de stepă, cunoscute sub denumirea de aspect Racoviţeni
Petrişoru, care ''s-au stabilit în sudul Moldovei: nord-estul Munteniei şi sud-estul
Transilvaniei 1120 . Este greu de crezut, că acest grup să fi reunit o populaţie atât de
numeroasă, care să aibe puterea de a înlătura o parte importantă a comunităţilor
Monteoru. Dar, chiar dacă unii specialişti minimalizează ''rolul elementelor
răsăritene (Racoviteni-Petrişoru, n.n.) în speţă, aici a celor la restructurările, care
au avut Joc la sfirşitul bronzului imjlociu': încercând prin această să mai atenueze
din ''iinpactul creat pnn stabilirea în zona de imediată apropiere a spa/iului de
dispersizme Monteoru şi Tei: respectiv nord-estul şi sud-estul Munteniei" 21, nu
poate fi negată existenta unor comunităţi aparte ce preced sosirea masivă a
triburilor Coslogeni şi Noua. Acest fapt este documentat şi de unele descoperiri
situate la est de Mostiştea, dar şi de materialele descoperite la Oaia Uud. Giurgiu),
care ''nu reflectă reia/ii şi contaminări cu grupul Plovdiv-Zimnicea şi cu cultura
Coslogeni': cum poate ar fi fost firesc, ci sunt mai degrabă un indiciu "că grupul

de la Daia va fi ajuns în apropierea Dtmării cobonnd din sectorul nord-estic al ariei
Tei: după ce vor fi avut loc şi unele contacte şi confEminări cu populaţia intrusă
(de lip Racovi/eni-Petrişoru, n.n.), identificată în zona dealunlor subcarpatice d1n
zona Buzăului" 22.

Replierea triburilor Tei din arealul Mostiştei nu este, aşadar, întâmplătoare,
ci a avut cauze profunde, înscriindu-se într-o mişcare mai amplă din acest spaţiu.
Aidoma populaţiei Tei, şi cea Monteorn îşi restrânge aria, o parte a comunităţilor
pătnmzând şi în coltul de sud-est al Transilvaniei.
De notat este şi aspectul că, acum ''purtătorii' culturii Monteoru au luat măsuri
cînd elementele răsăritene denn mai persistente deja la înc�putul fazei a 11-a "23,
micşorând, printre altele, teritoriul aşezării eponime, căreia îi corespunde cimitirnl
nr. 4, şi fortificând acropola cu un vallwn 24 .
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În monografia dedicată culturii Tei, V. Leahu scria: ''purtătorii culturii Noua
nu arată să li fost cei care au eliminat triburile Tei din estul sau nord-estul
Munteniei" 25 . Astăzi se ştie că, alături de grupul Racoviţeni-Petrişoru, care a
activat mai cu seamă în nord-estul teritoriului amintit, cea care a contribuit decisiv
la alungarea comnuităţilor Tei din zona Mostiştei a fost populaţia Coslogeni 26 ,
care într-un ritn1 susţinut va coborî şi la sud de Dunăre, astfel încât şi aici comunităţile Tei se vor învecina cu această manifestare.
Apreciam cândva că momentul de impact maxim Tei-Coslogeni şi de pără
sire a Mostiştei de comunităţile primei culturi menţionate ar fi faza Tei III 27 . Prin
aceasta ne alineam ipotezei lui V. Leahu, care afirma ''această revărsare de triburi
alogene s-a produs în timpul fazelor Monteoru la-Ila şi Tei III" 28 . Şi totuşi, nu
ne-am putut opri, a ne întreba cu un alt prilej2 9 , de ce lipsesc din valea Mostiştei
chiar şi aşezările Tei II? Această întrebare este justificată, dacă ne gândim că,
odată cu trecerea la faza a doua a culturii, numărul aşezărilor creşte simţitor, în
special, în partea centrală a Munteniei. În schimb, surprinde lipsa unor vestig.ii în
regiunea Mostiştei. Oare în respectiva zonă să fi fost în uz în acea perioadă tot
aşezările de tipul celor Tei I? Prin aceasta este oare posibil să afirmăm, că faza Tei
II este o expresie locală, care a evoluat din Tei I numai în perimetrul Bucureştiului
şi împrejurimile imediate, aşa cum par să indice materialele din siturile de la
Bucureşti-Chitila Cărămidărie şi Viforâta (jud. Dâmboviţa) ? Dar dacă Valea
Mostiştei a fost pur şi simplu abandonată de comunităţile Tei, imediat după faza
Tei I retardată ? Această apreciere ar fi în flagrantă contradicţie cu ipoteza general
acceptată de specialişti, a părăsirii Mostiştei abia la sfârşitul fazei II-începutul celei
um1ătoare. Credem că ea, totuşi, trebuie luată în considerare.

3.

Graniţa nordică.

Legat de ceea ce se petrecea în perimetrul estic al ariei
de răspândire, este şi evoluţia graniţei de nord. Iniţial aceasta se situa undeva la
limita sudică a regiunii colinare a Munteniei Central-Vestice. Ulterior această
graniţă a început brusc să "migreze" spre nord, traversând chiar Carpaţii
Meridionali.
Toţi specialiştii sunt de acord că primele urme ale purtătorilor Tei în spaţiul
sud-est transilvănean, adică în Ţara Bârsei, sunt de consemnat abia în faza a III-a.
Astfel, A. Vulpe va nota: ''Abia în fazele III şi IV, triburile Tei au pătnms în zona
de dealuri şi 1nunte din Muscel şi din Dîmbov1ţa, apoi şi în Ţara Bîrsei 11 30_ Această
apreciere nu este contrazisă de prezenţa unei piese ceramice Tei I la Sfântu
Gheorghe-Orko 31 , căci est~ evident că acest fapt se datorează unui import şi nu
cum va fi cazul mai târziu unor penetrări de populaţie.
Primul care a înmănunchiat într-un articol de sinteză toate descoperirile Tei,
cunoscute din acea vreme, din sud-estul Transilvaniei a fost A. Prox32_ Tot el a
fost acela, care încadra vestigiile Tei repertorizate în Ţara Bârsei în faza a III-a din
evoluţia culturii, apreciere întărită ulterior de alţi specialişti33.
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În 1966, când V. Leahu scria monografia culturii Tei, acesta vorbeşte de 9
puncte cu vestigii Tei în Ţara·Bârsei 34 , ulterior, în 1997, odată cu progresul
cunoaşterii problemei, aminteşte de 13 situri35. în opinia noastră, numărul acesta
poate fi extins pentru toată Transilvania la 14 36 , chiar dacă câteva dintre
descoperiri ridică semne de întrebare.
Momentul acesta de maximă penetrare a unor grupuri Tei III spre nord, va fi
stopat, cum bine arăta V. Leahu, nu numai de purtătorii culturii Wietenberg, ci şi,
foarte probabil, de alte populaţii venite din est, anume comunităţi ale culturii
mormintelor tumulare (Sânzieni) şi Petrişoru-Racoviţeni (Rotbav şi Peteni)37. Nu
ştim dacă precizării ''purtătorii culturii Tei, care, nicăieri în aria lor de geneză şi
vieţuire statomică nu s-au arătat preocupap de securitatea aşezărilor lor aOaţi în
Ţara Bârsei şi-au ascuns de două ori adăposturile în peşteri: la Râşnov-Gura Cheii
şi la Mereşti"38 , îi putem contra-argumenta că, este posibil, ca grupurile Tei să fi
pătruns într-un mediu ostil, ei fiind posibilii agresori, şi deci au preferat să facă
deplasarea cât mai neobservat. Mai ales, dacă amintim că şi la sud de Dunăre,
printre altele şi în faza Tei III, au procedat la fel în cazul peşterii de la Devetaki39.
Comentând episodul Râşnov-Gura Cheii arătam ''locuirea Tei din peştera Gura
Cheii-Râşnov nu poate fi socotită o aşezare propriu-zisă, ci un Joc unde s-au
adăpostit pentru o scur/J perioadă un nwnăr redus de indivizi"40, ceea ce nu contrazice cu nimic ideia că în faza Tei III avem de-a face cu o penetrare de populaţie
peste Carpaţi, şi nu de simple importuri ceramice. Această afluire se face după V.
Leahu prin pasurile Bucegilor sau culoarul Rucăr-Bran41 , noi considerând ultima
cale mai veridică, grupurile Tei abordând, poate, aceiaşi cale ca şi cele Glina din
Bronzul Timpuriu42.
4. Graniţa sudică. Investigaţiile din ultima vreme din Bulgaria, ale căror
rezultate, din păcate, n-au văzut încă cum trebuie lumina tiparului, indică tot mai
clar că limita de sud a culturii Tei au fost Munţii Stara Planina43 . Chiar dacă
informaţiile sunt lacunare, pare din ce în ce mai probabilă o prezenţă semnificativă
a populaţiei Tei la sud de Dunăre încă din primele faze, şi nu mai se poate vorbi de
simple influenţe, cum se credea chiar şi mai recent44.
De altfel, ceramica descoperită atât la nord cât şi la sud de fluviu, permite,
după V. Leahu, împărţirea fazei Tei I în două etape45 . Datorită abundenţei de ceramică tipică Tei III s-a vorbit chiar de o "variantă suddunăreană"a acestei faze.
5. Graniţa vestică. Punctele cele mai estice ale culturii Verbicioara se gă
sesc în judeţul Olt la Brebeni, Broşteni-Adăpători, Dăneasa, Doneşti, Drăgăneşti
Olt, Fărcaşu de Sus (2 pct.), Găneasa, Grădinile, Gropşani-Ovrei, Hotărani,
Ipoteşti, Izvoru- Valea Diamantului, Negreni, Piatra-Sat, Reşca-Romula Villa
suburbana, Slatina (2 pct.), Vultureşti 46 . Dintre acestea, câteva (Brebeni, Dăneasa,
Drăgăneşti-Olt, Piatra-Sat, Vultureşti) se află pe malul stâng al Oltului, în vestul
Munteniei, adică o zonă de teren largă de cam de 30 km47 .
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Deosebit de interesante sunt descoperirile~ zona Stoicăneşti Grui. Olt), perimetru aflat pe acelaşi mal stâng al râului amintit, unde cercetările de suprafaţă48
par să indice existenta unor aşezări bogate în materiale, aflate la un loc, din fazele
târzii ale culturilor Verbicioara şi Tei.
Teritoriul la est de siturile culturii Verbicioara pare lipsit de vestigii clar
atribuibile uneia din manifestările clasice ale Bronzului Mijlociu şi Final din sudul
României. Cea mai vestică aşezare Tei, înafară de cele menţionate la Stoicăneşti,
este situl situat la marginea de nord a actualului cimitir al satului Nicolae Titulescu
Gud. Olt)49 .
După V. Leahu 50 ''Raritatea frapantă a aşezAr11or Tei Îl1 vest, între Teleorman şi Olt, apare firească dacă se are fn vedere expansiunea peste Olt a
populaţiilor de cultură Verbicioara '~ Conform aceluiaşi specialist51 , ''purtătorii
culturii au ocupat, durabil, de o parte şi de alta ale unwa dintre sectoarele Dunării
de jos, un spaţiu delimitat fn vest, de valea râului Vedea şi, în continUJlI'e, fn
sectorul nord-balcanic, de bazinurile /skăr-ului şi al râului Sklt".
Nu este exclus ca în unele momente, mai ales când în vestul ariei lor de
răspândire comunităţile Verbicioara erau supuse presiunii Gârla Mare, să fi existat
încercări ale unor grupuri Tei de pătrundere spre vest, înlăturând sau, mult mai
plauzibil, dimpotrivă, convieţuind cu purtătorii culturii Verbicioara.

II. Originea.
1. Paradoxal, chiar dacă vestigiile Tei abundă în zona Munteniei şi nu
numai, ele cu greu oferă datele necesare precizării cu exactitate a originii acestei
culturi. Chiar şi ultimii ani, care au însemnat amplificarea cercetărilor în situri Tei,
s-au dovedit puţin fructuoşi în ceea ce priveşte desţelinirea necunoaşterii
rădăcinilor manifestării noastre.
2. Fără a relua toată discuţia cu privire la acest subiect, etapele ei, trebuie
arătat că actualul stadiu al cercetărilor ne permite a preciza că răstimpul dintre
perioada de tranziţie la Epoca bronzului şi Bronzul Mijlociu este "umplut" în
Muntenia Vestică şi Centrală, adică zone unde, aşa cum am văzut, se va manifesta
cu precădere cultura Tei, cu expresiile culturale ale Bronzului Timpuriu, cultura
GlinaS2, grupele Odaia Turcului 53 , parţial Năeni-Schneckenberg 54 , orizontul
mormintelor în cistă din piatră55 şi materialele de tip Militari-Câmpul Boja56.
Analiza ceramicii Năeni-Schneckenberg, a orizontul mormintelor în cistă
din piatră şi a materialelor de tip Militari-Câmpul Boja ne arată că cu greu se poate
stabili o legătură cu cea Tei. Despre Odaia Turcului, autoarea primelor investigaţii,
E. Tudor, va nega cu tărie aportul acesteia la devenirea culturii Tei 57 . în schimb,
V. Leahu afirmă că Odaia Turcului a influenţat "într-o misw-ă redusă" 58 . În
discuţie rămân, ca posibile manifestări culturale din care rădăcinile Tei şi-au tras
seva, chiar şi numai parţial, cultura Glina şi orizontul cu ceramică ornamentată cu
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scrijelituri şi impresiuni textile şi sub formă de fagure 59 . Referitor la ultima manifestare60, proprie Banatului6 1, Olteniei62 şi Transilvaniei63, aşa cum am notat şi cu
un alt prilej, exprimăm unele rezerve privind prezenţa ei în Muntenia64, dat fiind
că descoperirile certe în acest sens lipsesc deocamdată, deci şi a legăturii ei directe,
în această regiunţ, cu cultura Tei. Dar dacă ne gândim la incertitudinile care încă
planează asupra genezei culturii Tei, nu este exclus, chiar dacă nu se poate sesiza
deocamdată o filiaţie nemijlocită în Muntenia, ca în drumul lor spre teritoriul
analizat, populaţia, din care ulterior se vor dezvolta comunităţile culturii Tei, să fi
fost contaminată sau chiar să provină din acestea, poate din Banat, Oltenia sau
chiar Transilvania, de purtătorii orizontului cu ceramică ornamentată cu scrijelituri
şi impresiuni textile şi sub formă de fagure. Acest din urmă curent cultural ce vine
din vest, împins probabil de fenomenul Glockenbecher, şi se scurge de-a lungul
Dunării şi a râurilor Mureş şi Tisa, care se varsă în ea, a cuprins destul de rapid
regiunile apusene ale României. Mersul spre est, adică spre Muntenia, poate a fost
încetinit sau chiar oprit de pătrunderile estice şi sudice, din zona nord-pontică şi de
la sud de Dunăre.
Dacă se are în vedere distribuţia în teren a celor trei puncte cu vestigii Tei
Ia, se poate observa că Bungetu şi Costeştii din Vale se găsesc în partea centrală a
judeţului Dâmboviţa, în apropierea râurilor Argeş şi Dâmboviţa, iar Căscioarele nu
departe de Dunăre. Să fi existat, anterior întemeierii în acele locuri de aşezări Tei,
pătrunderi ale unor comunităţi cu ceramică striată şi decor textil şi fagure, de tipul
Gomea-Orleşti? Malurile Dunării au fost întotdeauna căi de pendulare ale unor
populaţii, venite atât din est cât şi din vest. Este drept că în Bronzul Timpuriu ele
au fost o rută folosită cu precădere de nomazii sosiţi din stepele nord-pontice. Dar
este posibil, ca acest curent să fi slăbit spre finalul Bronzul Timpuriu, permiţând o
pătrundere inversă.

Contrar opiniei noastre, V. Leahu, vorbind de procesul de formare al culturii
Tei, precizează că diferitelor elemente de influenţă "va trebui să le fie adăugată, de
asemenea cu rol de factor genetic, o ceramică cu decor striaţ extrem de apropiat;I
de materialele fazei Tei I, cu care, totuşi: nu se identifică. O asemenea ceramică a
fost identificam în zona sud-centrală a Munteniei, dar în condiţii incerte, neverificate165, fără a ne da însă date suplimentare.

III. Periodizarea.
Într-un articol publicat în anul 1992, V. Leahu va reafirma o concluzie
valabilă încă de la descoperirea primelor urme ale culturii Tei: '1ntreg ansamblul
materialelQr ceramice de tip Tei a fost divizat şi este şi acum, în câteva faciesuri
evolutive, considerate, de la Dinu V. Rosetti şi până astăzi ca faze. Detenninarea
fazelor a pus, de o parte, problema de a preciza succesiunea lor reală în timp, iar de
alta, de a stabili criterHle cu ajutorul cărora fiecare trebuie individualizată. ln
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absenţa

unei stratigrafii care să precizeze poziJia tuturor fazelor Tei, cronologia
a culturii se întemeiază pe coroborarea unor constatări stratigrafice cu
observaţiile comparativ-tipologice 1166 • Acelaş autor va sublinia ''se poate considera
ca fiind justificată menJinerea sistemulw· de periodiza.re a culturii Tei cu ajutorul
cifrelor din tabela aritmetică romană, ordonând deocamdată fazele după cum
unnează: Tei I= faZJl Căţelu Nou, Tei li= faze Tei, Tei III= fBZJl La Stejar, Tei IV
= faza La Fundeni, Tei V= faza Fundenii Doamnei"67 , precizând totodată că în
fizionomia acestor cinci faze ''pot fi urmărite mutaJ1i: contaminări, adaosuri sau
pierderi de ''substanJă'~ determinate, fiecare, de evenimente şi împrejurări istorice
ce au l11JlICat întreaga dezvoltare a triburilor Tei''6 8.
relativă

Ultimii ani s-au dovedit puţin fructuoşi în ceea ce priveşte cercetările în
situri cu vestigii Tei. Unele dintre ele, cum sunt cele de la Mogoşeşti, Popeşti
Nucet, Bila-La Fântână, Căscioarele, Cătunu, Schitu-La VJ'e, Brăneşti-Vadu Anei
sunt importante din punctul de vedere al contribuţiei la o posibilă nuanţare a
periodizării culturii 69 , confim1ând ceea ce spunea V. Leahu vizavi de periodizarea
culturii ce "va putea fi ameliorată sau modificată pnn cercetări vli"toare"70 .
Astfel, cercetările de salvare de la Căscioarele- Valea Coşarului 1 1, punct
situat la cca 2 km de partea sudică a lacului Cătălui, au dus la identificarea unui sit
Tei atribuit de autori finalului ''fazei Bungetu I şi contJnuarea ei în timpul fazei
Bungetu 11-CăJelu Nou': adică sincronă cu faza Monteoru I C3 72 .
Faza Bungetu a fost definită de I. Chicideanu în urma săpăturilor de la
Bungetu-Brăteştii de Sus şi Costeştii din Vale 73 , ea fiind văzută de V. Leahu ca
fiind prima secvenţă a fazei Tei I şi nicidecum o fază de sine stătătoare.
Rezultatele cercetărilor de la Popeşti-Nucet, Bila-La Fântână, Cătunu,
Schitu-La VJ'e, Brăneşti-Vadu Anei privesc sîarşitul comunităţilor Tei din Muntenia. V. Leahu, referindu-se la această problemă, nota că "descoperiri recente

surprind şi un aspect final al culturii mai degradat încă decât cel cunoscut la
nivelul etapelor a şi b ale fazei Tei V, rămânând să se precizeze dacă asemenea
materiale trebuie definite ca o a treia etapă (c) în cadrul fazei V sau, eventual, ca o
nouă, a ,îasea fază 111 4.
Dealtfel, aspecte deosebit de interesante privind sfarşitul culturii au fost remarcate vizavi de materialul de la Bucureşti-Herăstrău-Bordei 75 , prilej oferit lui
V. Leahu să afim1e: ''Modul în care descoperirile au fost publicate de Jon Nestorşi
felul fn care se păstrea7.ă la Muzeul de Istorie şi artă al municipiulw' Bucureşti sugerează că in această sl1JJiune arheologică a fost constatată o locw"re Tei tîrzie (11 asociată cu 1natenale hallstattiene timpuni: foarte probabil de tip Meri-Căţelu Nou"16 .

l\1arian Gumă vorbeşte, analizând unele descoperiri din sudul Munteniei şi
din nordul Bulgariei, de o grupă etnic-culturală pe care o numeşte· ZimniceaNovgrad77. După părerea sa această manifestare ''specifică perioadei de tranziţie la

epoca timpurie a fierului...

reprezintă

o entitate

etno-culturală
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totJJl

di.ferită

în

comparaţie cu alte grupuri .. Rlidăcina genetică a acestui grup a fost entitatea de tip
Zimnicea-Plovdiv-Cerkovna din epoca bronzului din aceiaşi arie, la care contribuie
Tei-ul târziu şi Coslogeni, la care trebuie adăugate chiar şi inDuen/e Gârla Mare
l~.-r7. • 11

uuâi

18 .

Aşa

cum ne arată harta de răspândire a manifestării respective întocmită de
Gumă, acest grup se întinde de la vărsarea Jiului şi până la vărsarea Argeşului,
luând astfel la nord de Dunăre numai o bandă îngustă în posesie 79. O analiză
comparată a ceramicii, care a fosl descoperită în arealul Zimnicea-Novgrad cu cea
din centrul Munteniei, despre care am vorbit mai sus, arată asemănări, dar şi
diferenţe, ceea ce ne face să credem că cele două manifestări au fost parţial
contemporane80 .
_
După Gumă 81 , grupul Zimnicea-Novgrad trebuie plasată în Ha.A - Ha.BI,
adică în a doua jumătate a sec. 12 şi până în sec. 1O î.Chr. El ar fi contemporan "cu

alte grupuri ale perioadei de tranziţie din sud-vestul României: nordul Serbiei şi
nord-vestul Bulgariei, dar aDate în legături cu alte grupuri similare de la Dunărea
de Jos şi regiunile est-carpatice..., grupul Zimnicea-Novgrad fiind practic sihMt la
graniţa dintren complexul cultural estic... şi cel vestic ilustrat de ultimile enti!Aţi
ale ''câmpurilor cu urne• 82.

Cultura Tei si
manifestările învecinate
•
(elemente de cronologia relativă şi absolută)
I. Cronologia relativă.
Investigaţiile

că

''cultura Tei: caracterizaM pn'n descoperirile
din aşezările pnmelor faze, reprezintă o unitate culturală clar i'nd.ividwilizaM faţă
de cultun1e contemporane din preajma sa ,,g3, care, cu rare excepţii, nu a avut conau demonstrat

tacte, cel puţin dovezile certe lipsesc până în prezent, cu vecinii săi. V. Leahu vorbea de importuri Tei II la Sărata Monteoru84 . Pe de altă parte, ceramică Tei timpurie, anume două căni aparţinând fazei a II-a şi nu celei de-a III-a cum fuseseră
atribuite iniţial, au fost descoperite în M5 din tumulul de la Baldovineşti 85 , fapt
care după unii autori permite sincronizarea acestei faze "cu unele morminte

tumulare din nord-estul Munteniei: caracterizate prin ritul înhuma/iei în poziţie
chircită, unele cu construcţii de lemn sau cu bulgări de ocru lingă schelete 86 .
11

Interesant este că, S. Morintz şi N. Angelescu, după primele cercetări în
aşezarea Coslogeni de la Ulmu 87 şi Dorobanţu 88 , au vorbit de importuri Tei II în
acest mediu89_ Ulteri_or, S. Morintz va nota cu privire la ceramica de la Ulmu ''pe o
tortJ1ă de vas apare un ornament spiralic realizat pn'n incizie şi împunsături, omamentare ce aminteşte pe aceea din fazele tîrzii ale culturii Tei'l)O_ Cum am afirmat

şi cu un alt prilej9 1, credem că este mai degrabă o dovadă a legăturii Coslogeni cu
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faza Tei IV. A. C. Florescu, neacceptând ideia unui import Tei, va sublinia chiar
"uneori fiind evidentă supravieţuirea unor tradiţii Tei" 92 în ceramica Coslogeni
de la Ulmu.
În faz.a Tei III, ca urmare a evenimentelor asupra cărora am zăbovit mai sus,
contactele comunităţilor culturii în discuţie cu altele ale vecinilor cunosc o
intensificare. Amintim cele cu purtătorii fazei Monteoru Ila, confirmate prin
identificarea unor fragmente ceramice Tei III în mediul menţionat de la Sărata
Monteoru93, precwn şi piese Monteoru Ila descoperite în siturile Tei III de la
Căţelu Nou şi Căldăraru94.
Relaţiile Tei III nu s-au îndreptat numai spre est, ci ele s-au concretizat şi
spre vest. În acest sens, semnificativă este prezenţa ceramicii Tei III în faza a III-a
a aşezării eponime a culturii Verbicioara95 şi artefactelor Verbicioara şi Gârla
Mare în mediul Tei96, inclusiv, aşa cwn am văzut în situl de la Mogoşeşti.
Mişcarea populaţiilor nord-pontice de stepă spre vest şi sud nu a afectat
numai teritoriul şi comunităţile din Muntenia, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi
Bulgaria de Est, ci şi Grecia şi nord-vestul Turciei. Contemporane cu Bronzul
Final I din Muntenia, căruia trebuie atribuite pe plan mai larg şi fazele Verbicioara
IV şi V şi manifestările finale ale culturilor Zimnicea-Plovdiv, Noua-CoslogeniSabatinovka97, sunt unele descoperiri din spaţiul egeeic. Noile cercetări întăresc
din cc în ce mai mult concluzia că aceste culturi ale spaţiului balcano-danubian au
legături cu Grecia şi cu nord-vestul Anatoliei 98 . Astfel, în afara pieselor din piatră
şlefuită (sceptre) şi cioplită caracteristice mediului Sabatinovka-Noua-Coslogeni, a
fost descoperită în multe locuri ceranucă tipică de factură grosieră (''Barbarian
Pottery'J în Bulgaria la Drama-Kajraka 99 , în Grecia fazei Helladicul Târziu IIIC la
Atena, Perati, Delfi, Micene, Lefakandi, Tiryns, Aigeira, Sparta, Kalopodi,
Korakou, Pellana, Teichos Dymacon (Achaia), Komnos şi Chania în partea vestică
a Cretei, Troia Vllbl-2 100 în Turcia. Chiar dacă unii autori au vorbit numai de
importuri IOI, astăzi, în lun1ina noilor cercetări, este evident că aven1 de-a face cu
pătrundere de populaţiel02.
Apariţia acestui tip de ceramică nu este întâmplătoare, ci, aşa cum s-a
afirmat, este un proces de balcanizare a Greciei şi a unei părţi a Asiei Mici, până la
Troia 103, datorat unei nuşcări de populaţie venită din nord, poate neamuri tracice frigieni, mysi 104 . Ce a generat pătrunderea spre sud este greu de spus. A. Laszlo
nota că ''penetrarea unor elemente ce-şi aveau originea în aria tracici a avut Joc mai
întâi prin Macedonia şi Grecia şi ceva mai t.irziu spre nord-vestul Asiei Mici"IOS_
Nu trebuie neglijate în explicarea nuşcărilor spre sud nici factorul climatic (pentru
detalii v. cap. Viaţa economica1, înrăutăţiri datorate poate unor mişcări telurice,
România, Macedonia şi Grecia fiind sensibile din acest punct de vedere, sau
erupţii vulcanice, însoţite de seisme şi valuri tsunainJ: care toate conjugate cu o
slăbire economică şi militară a statelor est-mediteraneeane, apariţia unor noi tactici
că,
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de luptă, infanteria câştigând noi valenţe, şi prezenţa unor arme mai eficiente, vor
înlesni marşul spre sud al unor grupuri de populaţii nord-balcanice.
Trebuie afirmat că, probabil, etapele pătrunderii unei populaţii nordice sunt
contemporane şi cu ceea ce am mun1t Bronzul Final II din Muntenia, când se
cunoaşte în respectiva regiune o mixtură culturală şi, probabil, etnică a culturilor
anterioare, aşa cum am postulat şi mai sus, Coslogeni, Zimnicea-Plovdiv 106.

II. Cronologia absolută.
S. Morintz propunea pentru Bronzul Mijlociu răstimpul 1700-1350/1300
î.Chr. 107 Recent, în antiteză cu această, A. VulpelOS indică perioada dintre 2300± 1600/1500 î. Chr.
După F. Gogâltan aceeaşi secvenţă culturală se manifestă în Banat între
2100 - 1500 î. Chr. 109 Astfel, conform viziunii sale, Bronzul Mijlociu I bănăţean,
care este contemporan cu sfârşitul etapei Al din Europa Centrală şi debutul
Helladicului Mijlociu în Grecia, ar evolua aproximativ între 2 I 00-1900 î. Chr.11 O
Etapa următoare, Bronz Mijlociu II 111 , paralelă cu perioada A2 din centrul
continentului, orizontul Karum Ib din Anatolia şi al cărei sfârşit se leagă de
începutul Helladicului Târziu, se situează între I 900-1650 î. Chr. Contemporan cu
Bronzul A3 şi etapa BI din Europa Centrală este Bronzul Mijlociu III, care se
manifestă între 1650-1500 î. Chr.112
Chiar dacă cele postulate de prof. Vulpe sunt ispititoare, domnia-sa având ca
suport şi datele absolute avansate de R. Băjenaru pentru cultura Glina, cu greu se
poate crede că cultura Tei a putut evolua pe parcursul a aproape 500 de ani; adică
între manifestările finale ale Bronzul Timpuriu (Odaia Turcului, Năeni
Schneckenberg, Bucureşti-Militari Câmpul Boja) şi cele de sfârşit ale Bronzului
Târziu.
Aşezarea

de la

Mogoşeşti

în contextul culturii Tei

În 1966 V. Leahu nota cu privire Ia decorul Tei II realizat prin împunsături
succesive I 13, că acestea sunt fine, subţiri, adânci. Motivele decorative folosite
fiind ''liniile orizontale drepte, aşezate de obicei în fascicul sau bandă; liniile
orizontale ondulate, organizate, de regulă, în aceeaşi dispunere; zigzagurile,
dispuse fie în benzi orizontale, fie avînd poziJia verticală (zigzaguri- ''fulger") şi
grupate în fascicule sau metope; motivul în formă de ''S'~ realizat simlu, dublu sau
triplu şi dispus cu prţcădere în şir sau în Jan/ (cu capetele îmbucate), dar şi în chip
izolat sau în grupun~ elementele fiind distanţate; segmentele mai lungi de linii
verticale, întotdeauna dispuse în fascicule sau în metope; re/eallll cu "ochiurile"
dreptunghiulare ori romboidale - în genere formînd bandă on'zonlâlă, dar uneori
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apărînd şi

ca sistem de haşurare a unor spaţii închise; unghiurile concentrice; cfrligele spiralice; cercurile cu cfmp haşura~ ori dispuse concentric, sau circumscriind
cruci:· ovale culcate şi haşurate; semicercuri şi semiovale concentrice; triunghiurile,
cel mai adesea dispuse fn şir orizontal cu vfrfun1e în jos; romburile, aşe2,llte izola~
în şiruri orizontale sau verticale - simple ori în şiruri suprapuse "114 .
Vizavi de acelaşi aspect, în 1992, va sublinia că ''prezen/Jl pe umerii vaselor
din pastă fină, a unor benzi omamentale compuse din lim1 drepte altemfnd (ori în
raport de succedare) cu linH ondulate; frecvenţa mare a şirurilor de "S'~ culcaţi, cu
capetele înlănţiute fndeosebi a zigZ,Bgulw· multiplicat (adesea fn benzi late), toate
obţinute prin fmpunsţturi succesive constitw·e de asemenea trţsţturi specifice 11115.
Majoritatea elementelor de decor amintite, la fel ca şi o mare parte a
fom1clor tipice pentru faza Tei II, se regăsesc în ceramica de la Mogoşeşti. Însă,
formele recipientelor şi decorul, inclusiv cel în Stichkanaltechnik, au multiple similitudini şi în ceramica fazei Tei III. Referitor la tehnica împunsăturilor succesive
ale fazei amintite, V. Leahu arăta că: "pe ceramica .ină sînt specifice: şiruri late de
împunsături

succesive, cu contururi mai rotunjite; combinarea {alternarea)
ornamente/or produse prin împunsături succesive cu cele obţinute în tehnica
benzilor cruţate, fn aceastA tehnică fiind întîlnit des zigzagul; tendinţa de dispunere
a decorului în compoziţii baroce, pe întreg pîntecele recipientelor; faptul că motive
decorative, care, fn mzele precedente, apăreau singular pe vase, acum sini integrate
în omamente complexe; pentru pnina dată, în evoluţia culturii, o proporţie crescută
a motivelor spiralice; prezenţa repetată pe umerii vaselor, a unor benzi late
orizontale Jaşurate 11 l l6_
La Mogoşeşti, colectivul de cercetare, n-a putut sesiza o suprapunere a
urmelor unor comunităţi ale celor două faze ale culturii. Două nivele de locuire ale
aceluiaşi orizont fiind însă prezente. Dar ele nu sunt de recunoscut pe calea
analizei ceramicii, care este unitară, ci numai prin stratigrafie.
Trecerea în revistă a formelor şi elementelor de decor ale ceramicii din sit ne
face să credem că la Mogoşeşti avem de-a face cu o comunitate care constituie
expresia de legătură dintre fazele clasice ale culturii - Tei II şi Tei III, pe care am
nunu t-o neutru ''perioadă de tranziţie" cu ma tenale de tip Mogoşeşti.
Aşezarea de aici am atribuit-o Bronzului Mijlociu II, relevând că "este

evid,·nt ci, ceramica Tei din BM II, adică fazele Tei II şi III, cât şi materialele de
tip Mogoşeş11: cu greu ne permit a sesiza o evoluţie"l 11 . Oare diferenţele mici
surprinse în ceea ce priveşte ceramica (în special cea fină), nu sunt mai degrabă
expresia unor apariţii locale ale unui fenomen mai larg? Este posibilă ''reducerea"
respectivelor momente din evoluţia culturii la o singură fază, pe care să o numim
generic Tei-clasic? Iar subfazele etapelor Tei II şi Tei III să fie înţelese ca
mani testări regionale, locale? Astfel, descoperirea de la Mogoşeşti s-ar alătura
altor multora din Muntenia.
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Capitolul VIII
Situri din Epoca bronzului din judeţul Giurgiu
Pentru conturarea imaginii Epocii bronzului în arealul Argeşului Inferior şi
în întregul judeţ Giurgiu, trecem în revistă principalele puncte descoperite,
insistând cu descrieri mai ample şi detalii acolo unde credem că informaţiile puse
până în prezent la dispoziţia cititorilor sunt lacunare sau mai greu accesibile.

Pe malul Argeşului
Adunaţii-Copăceni-Dăneasca, corn. Adunaţii-Copăceni. În punctul denumit

de localnici Dăneasca, au fost descoperite mai multe vestigii arheologice, dintre
care cele mai importante s-au dovedit a fi cele din Bronzul Final, faza Tei IVl.
Aşezarea era amplasată pe malul înalt şi abrupt, în zona ferită a unui intrând în
terasă. Situaţia din teren a permis cercetarea numai unei mici suprafeţe (80 mp).
Au fost trasate două secţiuni - S 1 şi S 2 (dimensiuni: 20x2 m), ambele orientate
nord-sud, perpendicular pe malul abrupt al Luncii Argeşului. Distanţa dintre cele
două secţiuni a fost de 26 m. S 2 a fost completat de două casete (C 1; C 2).
Sub stratul vegetal, gros de cca 0,25-0,30 m, a fost surprins un strat subţire
(O, 1O m) în S 2 şi unul mai consistent (0,20 m), incluz.ând chiar şi o locuinţă de
suprafaţă (dimensiunile aproximative: 2,32xl, 70 m) în S 1, care au aparţinut
perioadei medievale timpurii. Sub respectivul strat şi sub amintitul complex, în S 1
s-a descoperit un strat gros de 0,25 m ce conţinea materiale din epoca bronzului. În
schimb, în S 2 stratul Tei a fost surprins la adâncimea de -0,40 -0,45 m, şi a avut o
grosime de 0,30-0,55 m. La baza acestui strat au fost găsite răzleţe fragmente
ceramice din, aşa cum arătat deja, BT, cultura Glina. La cota de -0,80 m începea
pământul steril din puncte de vedere arheologic.
În Sl nu au fost descoperite complexe Tei. Acestea au apărut în forma unor
locuinţe de suprafaţă în carourile 1-4 şi 9-1 O ale S2. Dintre aceste complexe, LI a
fost investigată integral. Datorită orientării ei nord-vest-sud-est, adică aproape
paralel cu malul Argeşului, a fost necesară trasarea unei casete (CI = 4x2,50 m).
Cu toate că au fost descoperite fragmente din podină - formate dintr-un strat de lut
fără impurităţi, bine bătătorit, gros de cca 0,02-0,04 m -, numeroşi bulgări de
diferite dimensiuni de chirpici, oase de animale, multe dintre ele sparte şi arse,
cenuşă şi o însemnată cantitate de fragmente ceramice, mărimea complexului
(aprox. 3,20x2,50 m) şi forma (pătrată cu colţurile rotunjite ?) nu au putut fi
precizată cu exactitate. La 1,20 m depărtare de latura sudică a adăpostului a fost
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identificată

o vatră de foc simplă, de formă ovală (dimetrul maxim 0,82 m), clădită
din straturi succesive de lut (grosimea lor totală fiind de 0,11 m), ceea ce
demonstrează existenţa unor reparări şi refaceri.
Al doilea adăpost, L2, se afla la cca 9 m nord de primul complex. Din păcate
nu a putut fi investigat în totalitate, nouă fiindu-ne accesibil nwnai colţul dinspre
sud. Orientarea probabilă a lui a fost nord-est-sud-vest, căzând aproape
perpendicular pe LI. Găsindu-se la aceeaşi adâncime cu LI, adică -0,92 m, fiind
tot o locuinţă de suprafaţă şi adăpostind ceramică de aceeaşi factură, este aproape
cert că cele două construcţii au fost în uz simultan.
Atât cele două adăposturi, cât şi stratul arheologic au fost relativ bogate în
material arheologic. Semnificativ însă este că piesele din os, corn şi piatră au fost
numeric foarte reduse, iar obiectele din metal inexistente. Cwn am precizat mai
sus, în locuinţe s-au găsit multe resturi osteologice, dar şi cochilii de melci şi
scoici, fără ca acestea să prezinte urme de prelucrare. Din locuinţe, cât mai ales de
lângă vatra de foc exterioară au putut fi recuperate lame din silex (3 buc.), aşchii
de lamă, nuclee (3 buc.), un fierăstrău şi un gratoar pe bot de lamă.
Din lut ars au fost descoperite câteva fusaiole bitronconice (4 buc.), dintre
care una avea în zona de incidenţă a celor două părµ un brâu de alveole, precum şi
nişte caneluri ce traversau vertical toată suprafaţa piesei.
Lotul de ceramică, deosebit de consistent, reprezenta cca 95 % din întregul
materialarheologic. După calitatea pastei el a putut fi clasificat în patru categorii: ceramica ce are în compoziţie pietriş mărnnţit şi o cantitate însemnată de nisip; ceramică din pastă cu puţin nisip şi multe cioburi pisate fin; - ceramică din pastă
fină, compactă, uneori bine lustmită, numai în câteva cazuri având în compoziţia ei
ei cioburi foarte mărnnt zdrobite, ca şi mica şi scoici pisate; - câteva fragmente (5
buc.) ce au avut fire subţiri de pleavă în pastă.
Adunaţli-Copăceni-La Pod, corn. Adunaţii-Copăceni. În urma investigaţiilor efectuate aici de Vasile Barbu şi Cristian Schuster în anul 1988, sub
stratul culturii Dridu şi imediat deasupra pământului steril din punct de vedere
arheologic, au fost identificate, la 100 m est de podul şoselei Bucureşti-Giurgiu,
care traversează Argeşul, câteva fragmente ceramice Tei 111 2.

Bolintin Vale ( 1), oraş Bolintin Vale 3 . Pe terasa din stânga râului Argeş, la
250 m de oraş, s-au identificat urmele unei aşezări Glina4 .

Bolentin Vale (2), oraş Bolintin Vale. În depozitul Muzeului Judeţean
"Teoharie Antonescu" din Giurgiu există câteva pachete cu ceramică recoltată ca
urmare a unor periegheze mai vechi de la începutul anilor '80, între care au putut fi
recunoscute mai multe cioburi Tei III, provenind de la Bolintin Vale.
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Comana, corn. Comana. La cca 2 km est de satul Comana, pe malul înalt şi
abrupt din dreata Argeşului, chiar deasupra locului de confluenţă a acestuia cu Neajlovul, în urma unor lucrări de terasare, a fost parţial distrusă o aşez.are Tei 11-IIIS.
Drăgănescu, oraş Mihăileşti.

Pe un mamelon, situat pe malul drept al
Argeşului, a fost surprinsă o aşezare Glina6.
Izvoarele (1), corn. Hotarele7. In perimetrul Văii Coşcovei, la 300 m vest de
localitate, pe un bot de deal, care este de fapt o prelungire a terasei înalte din
dreapta Argeşului, s-au efectuat cercetări ce au dus la descoperirea ~ui sit Tei IV8. ·
Izvoarele (2), corn. Hotarele. Nu departe de punctul amintit, a fost
topor fragmentar de tip Begunci9.
Izvoarele- Valea Seacă, corn. Hotarele. Aici s-a
atribuibil fazelor Tei 11-IIIIO.

găsit

găsit

un

un pumnal din bronz

Mihăileşti-Tufă (1 ), oraşul Mihăileşti 11 . In acest punct au fost investigate

prin săpături arheologice urmele unei aşezări Glina, faza clasică (= faza Glina
111)12. În stratul de arătură, de deasupra stratului din B au fost găsite câteva
fragmente ceramice Tei III-IV13.
Mihăileşti-Tufă

(2), oraşul Mihăileşti. Nu departe de primul punct a fost
descoperit un depozit compus din piese din bronz şi aur 14 .
Mironeşti-Ca.riera de Lut, corn. Gostinari. Într-o zonă situată la 1 km vest

de satul Mironeşti, pe terasa înaltă din dreapta Argeşului, au fost identificate în
urma unei periegheze efectuate de Vasile Barbu şi Cristian Schuster fragmente
ceramice Tei 11 15 .
Mironeşti-Coastă, corn. Gostinari16. Săpăturile arheologice efectuate pe

malul drept al Argeşului, au dus la identificarea unor urme sporadice ale unei
aşezări Glinal7 şi altele, mai consistente, Tei 111 18.
Mironeşti-La Panait, corn. Gostinari. S-au cercetat mai multe locuinţe Tei 111 19 .

Mironeşti-Ma/u/ Roşu, corn. Gostinari. Intre satele Mironeşti şi Grădiştea,

pe malul înalt şi deosebit de abrupt din dreapta Argeşu~ui, au fost practicate în
1989 două mici casete (Cl=2x3 m, C2=3x3 m), care au dus la descoperirea unei
aşezări getice, iar sub stratul arheologic al acesteia, la -0,43 m, la identificarea
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unor fragmente ceramice ce aparţin orizontului cultural de încheiere a BF din
această zonă 20 şi culturii Tei 11121.
Mogoşeşti-Spit8/,

corn. Adunaţii-Copăceni. La cca 500 m vest de spitalul
Mogoşeşti, au fost sesizate în urma unei periegheze, întreprinse în anul 1989 de
Vasile Barbu şi Cristian Schuster, urmele unei aşez.ări Tei 111 22 .
Mogoşeşti-Livadă I, corn. Adunaţii-Copăceni. In capătul de vest al unei

livezi, la aproximativ 400 m aval de situl amintit mai sus, a fost
Tei 11-111 23 .
Mogoşeşti-Livadă

II, corn.

Adunaţii-Copăceni.

livadă, au fost descoperite fragmente ceramice Tei

găsită ceramică

La 300 m est de

această

HI24.

Novaci-Să/aş, oraşul Mihăileşti.

Prin săpături arheologice, efectuate pe
terasa înaltă din dreapta Argeşului, au fost identificate şi materiale Glina25. Tot în
zonă au fost surprinse vestigii Tei 111 26 .
Popeşti-Nucet, oraşul Mihăileşti.

Pe un promontoriu ce înaintează în lunca
Argeşului, intense cercetări arheologice consacrate în special vestigiilor getice, au
dus, printre altele, şi la identificarea unor materiale Glina27, Tei28 şi ZimniceaPlovdiv29.
Scărişoara ( l ), com. Hotarele. In marginea de est a satului, pe un bot de
terasă, sunt urme de locuire Glina 30 .
Scărişoara-Cirice/e,

com. Hotarele. Pe malul din dreapta Argeşului,
săpături arheologice au permis şi cercetarea urmelor unei aşezări Glina31 .
Varlaam-La Bazin, com. Adunaţii-Copăceni. Pe un bot de terasă situat la
ieşirea din sat, a fost investigată prin săpături probabil periferia unei aşezări
Glina 32 .

Alte situri din judeţul Giurgiu
Băneşti-La Bivolaru 33 , com. Iepureşti 34 . Gh. Bichir a descoperit în 1957, la
graniţa de est a satului, pe malul fostului curs al Neajlovului, fragmente Glina35_
Băneşti (2)3 6 , com. Iepureşti. La vest de punctul menţionat, pe malul de

deasupra gârlei

Băneştilor, acelaşi

Gh. Bichir a cules
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şi ceramică

Glina.

Bila (1), corn. Schitu. Pe terasa

joasă

din stânga râului

Câlniştea

a fost

identificată o aşezare Glina37.

Bila (2), com Schitu.

în vatra satului s-au găsuit şi fragmente ceramice Tei II38_

Bila-La Fântână, corn. Schitu. Sub un strat getic, la adâncimea de -0,46 m,
imediat deasupra pământului steril arheologic, au fost găsite câteva fragmente
ceramice aparţinând ultimului moment al Bf39.
Călugăreni, corn. Călugăreni. Au fost sesizate urmele unei aşezări Tei 11140.

Cămineasca-Măgură, corn. Schitu4 1. Prin săpături arheologice au fost
investigate urmele unui sălaş Glina42.

Comana (1), corn. Comana. La cca 400 m est de ultima casă a satului, pe un
bot de terasă, aflat pe malul drept al Neajlovului, au fost identificate fragmente
ceramice Tei 11143.

Comana (2), corn. Comana. La cca 1 km est de sat şi aproximativ 400 vest
de confluenţa Neajlovului cu Argeşului, într-un şanţ de aducţiune, pe malul drept
al Neajlovului, au fost sesizat un strat de cultură, gros de cca 0,30 m, ce a
aparţinut, în mare parte culturii Tei 11144 .
Copaciu, corn. Ghimpaţi 4 5. Aproape de şoseaua Ghimpaţi-Alexandria, pe
terasa de pe malul drept al râului Glavacioc se găsesc urmele unei aşezări Glina46 .
Corbeanca (1), corn. Vânătorii Mici. La vest de sat, pe un deal din dreapta
Neajlovului, investigaţii de suprafaţă au permis identificarea unei aşezări Glina47 .

Corbeanca (2), corn. Vânătorii Mici. O altă aşezare a culturii Glina a fost
sesizată la nord-vest de tell-ul gumelniţean dintre satele Corbeanca şi Vânătorii
Mici, pe malul drept al Neajlovului48.
Crivina, oraşul Bolintin Vale. Pe malul stâng al râului Sabar, într-un
aductiune, au fost sesizate urmele unei aşezări Glina49 şi Tei 111 50 .

şanţ

de

Oaia-Fântâna Marc, corn. Daia. S-a găsit un fragment de capac databil în
Bronzul Final51 (ultima perioadă a Bronzul Final din această zonă?).
Oaia, corn. Daia. La cca 500 m NNV de localitate, în partea de est a văii
Dăii şi pe platou s-au cercetat urmele unei aşezări Tei IV52 .
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Floreşti-Staţia

de Pompare, corn. Floreşti-Stoeneşti53. Aşezare Glina pe

malul stâng al Sabarului54_
Frasinu, corn. Băneasa. Au fost descoperite fragmente ceramice Tei JSS_
FrAteşti-Dealul Lagărului,

corn. Frăteşti. Pe terasa Dunării, la cca 1,5 km
nord de sat, a fost descoperită, întâi prin cercetări de suprafaţă 56 , ulterior prin
săpături sistematice, o aşezare Tei IV57 .
Frăteşti-Olăreasa şi

corn. Frăteşti. Pe pantele din
apropierea punctelor menţionate au fost surprinse urmele unei aşezări Coslogeni5 8.

Dealul

Lagărului:

Frăteşti, corn. Frăteşti. Într-un punct neprecizat se găsesc resturile unei
aşezări Tei I59 .
Ghimpaţi,

corn. Ghimpaţi. Pe terasa înaltă, din dreapta punctului de joncţiune a râurilor Glavacioc şi Milcovăţ, a fost identificată ceramică Glina şi Tei60_
Giurgiu-Malu Roşu, municipiul Giurgiu. În zona staţiunii paleolitice, din
straturile superioare post epoca pietrei, au fost recuperată şi ceramică Tei 61 .

Giurgiu-Meletie, municipiul Giurgiu. În urma unei periegheze mai veche, sau descoperit urmele unei probabile locuiri din epoca bronzului62.
Giurgiu (1). Nu departe de cimitirul municipiului (cca 2 km), între terasă şi
marginea inferioară a fost găsită ceramică Tei63 .
Giurgiu (2). Din cimitirul municipiului au fost recoltată ceramică din Epoca
bronzului (Tei ?) 64 .
Giurgiu. Emilian Alexandrescu ne-a semnalat descoperirea în oraş a unei
spade din Bronzul Final.
Gorneni, com. Iepureşti. Pe malul stâng al Ilfovăţului se găseşte o aşezare
65
Glina .
Gostinu, com. Gostinu. A fost identificată o aşezare Tei 66 .

Gostinu-Grindul Bwi, con1. Gostinu. De aici provine un vârf de lance din
cupru, atribuit Bronzul Tin1puriu67 (cultura Glina ?). Tot de aici, în urma unor
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cercetări

de suprafaţă efectuate de Dumitru Burlacu, a fost recoltat un topor din
bronz, care ar putea aparţine, după Alexandru Vulpe, BF (Tei IV-V) 68.
Grădiştea,

corn. Comana. La vest de sat, într-un perimetru ocupat de o
livadă, au fost descoperite fragmente ceramice Tei 11169 .
Grădiştea- Valea Verzişorolui,

com Comana. S-a identificat o aşezare Tei J70.

Greaca (1), corn. Greaca. Pe terasa fostului lac Greaca71, săpăturile
arheologice au dus la cercetarea resturilor unei probabile locuiri Glina72.
Greaca (2), com Greaca. Cu prilejul investigaţiei de către domnul Emilian
Alexandrescu a unei aşezări getice, au fost identificate şi fragmente ale ultimului
moment al Bronzului Final73.

Greaca-La Slom, corn. Greaca. La 400 m vest de punctul La Slom au fost
identificate urmele unei aşezări din Epoca bronzu1ui74 .
Greaca-La Ţigănie, corn. Greaca. Au fost descoperite posibilele urme ale
unei aşezări Glina75.
Greaca-/CHV I, corn. Greaca. Pe un bot de deal, la aproximativ 250 m est
de construcţiile ICHV s-a descoperit şi ceramică Glina76 .
Greaca-/CHV 2, corn. Greaca. După ce în anul 1964, în cadrul unor
cercetări de suprafaţă efectuate pe panta nordică a unui bot de deal ce se constituie
într-o prelungire în direcţia est-vest a terasei şi se afla la 250 m este de
construcţiile Institutului de Cercetări Horticole şi Viticole, s-au identificat
fragmente Tei. În 1966 s-a întreprins un mic sondaj în partea mai înaltă a
promontoriului, care a confirmat existenţa unor straturi neolitice, din Epoca
bronzului (culturile Glina şi Tei), La Tene şi din secolul IV d. Chr. 77
Greaca- Valea Fântinii, corn. Greaca. La 150 m de punctul Valea Fântânii
au fost identificate urmele unei aşez.ări din epoca bronzului 78 .
Hulubeşti,

corn. Călugăreni. Pe terasa malului drept al Neajlovului au fost
găsite fragmente ceramice Tei II-III 79.

Izvoru-Cariera de Lut, com.

Gogoşari.

Un mormânt Zimnicea-Plovdiv a fost
descoperit în partea de vest a carierei de lut, ce este situată la 1 km vest de sat80 .
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lui Drăcea, corn. Gogoşari. Prin investigaţii de suprafaţă
s-au descoperite fragmente ceramice Tei din Bronzul Final şi un celt din bronz81.
l.,;voru-Fântâmţa

Letca Nouă (1), corn. Letca Nouă 82 . Aşezarea Glina era amplasată pe malul
drept al râului Milcovăţ83.
Letca Nouă (2), cam. Letca Nouă. La cca 300 m est de punctul
au fost descoperite fragmente ceramice Tei III8 4 .

menţionat

Letca Veche-La Grădină, corn. Letca Nouă. Pe malul drept, înalt al râului
Glavacioc a fost identificată o aşezare Glina8S.
Letca Veche-La Pădure, com. Letca Nouă. În acest punct, pe malul stâng al
Glavaciocului, au fost descoperite piese ceramice Tei IIJ86.
Milcovăţ-D,g,

com. Letca Nouă. Pe malul drept, înalt al râului
fost descoperite resturile unei locuiri Glina 87 .

Milcovăţ

au

Naipu (I), com. Ghimpaţi. Au fost găsite fragmente ceramice Tei 111ss.
Naipu (2), com. Ghimpaţi. în punctul "Lacul Ileana", aflat pe terenul I.A.S.
Naipu, s-au descoperit fragmente ceramice Tei 89 .
Naipu (3), com. Ghimpaţi. Ceramică Glina şi Tei a fost
măgură aflată la confluenţa ismarului cu Câlniştea 90 .

recoltată

de pe o

Oinacu, com. Oinacu9 1. Depozit de bronzuri, compus din 15 celturi ( 13
întregi + 2 fragmentare), care, cu excepţia unei singure piese, aparţin variantei
răsăritene a celtului de tip transilvănean 92 .
Prundu-Botul Ursoaicei~ corn. Prundu 93 . Pe terasa înalta, care cândva
flanca fostul lac Greaca, a fost cercetată o aşezare Glina 94 .
Prundu-La
Glina şi Tci 95 .

Stână,

corn. Pnmdu. S-au

găsit

sporadice fragmente ceramice

Puicni, com. Pmndu. Descoperire funerară întâmplătoare Tei96.
Remuş-Sere,

com. Frăteşti. La sud de sat şi la nord de oraşul Giurgiu, ca
urmare a amenajerii unor sere a fost descoperită o necropolă Zimnicea-Plovdiv97 .
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Schitu, corn. Schitu. Pe malul drept al râului Câlniştea,
suprafaţă au dus la identificarea urmelor unei aşezări Glina98,

investigaţii

de

Schitu-Gaura Despei, corn. Schitu. în punctul numit de localnici Gaura
Despei, aflat pe malul drept al Câlniştei, la cca 500 m vest de vatra satului, a fost
cercetată prin săpături o aşezare Glina, care s-a dovedit relativ bogată în material
arheologic şi complexe99 . Au fost recuperate şi piese Tei IV, aflate, mai ales, întro groapă "menajeră" în formă de pară 100.
Schitu-La Conac, corn. Schitu. Situl culturii Glina este situat în partea
stângă a intrării dinspre nord a satului. Aşezarea, destul de bogată în material
arheologic, a adăpostit 4 locuinţe de suprafaţă şi cinci gropi 1° 1. S-a recuperat şi
ceramică Tei IIII02.
Schitu-La Vie, corn. Schitu. Nu departe de punctul Gaura Despei au fost
găsite sporadice fragmente ceramice Glina 103 . Tot acolo, s-a descoperit o
aglomerare masivă de cenuşă, oase de animale şi fragmente ceramice aparţinând
momentului de încheiere al Bronzului Finall04.
Schitu-Lângă Măgura

lui Boboc, corn. Schitu. Sondajul arheologic efectuat
de unul din semnatarii acestui volum, Traian Popa, împreună cu Adrian Cosma pe
malul stâng al Armanului, vizavi de tel1, s-a finalizat şi cu identificarea unei
aşezări Glina 105 .
Schitu-Măgura

lui Boboc, corn. Schitu. Pe un tell gumelniţean, situat în
stânga râului Armanu, investigaţiile de teren au avut ca rezultat descoperirea unor
materiale GlinaI0 6. Zona a fost probabil şi în atenţia purtătorilor culturii Tei, cum
pare să ne indice un fragment ceramic, descoperit aici 107 .
Sfântu Gheorghe, com. Băneasa. În zona de îtâlnire al văilor Purceaua şi
Stotlfele a fost descoperită ceramică din Bronzul Final (Coslogeni?) 108 .
Slobozia-Râpa Bulgarului, corn. Slobozia. În acest punct a fost descoperită
şi ceramică Tei1° 9 .

Stâlpu, corn.
aşezare Glina 110 .

Iepureşti.

Pe malul drept al Neajlovului a fost

identificată

o

Tangâru, corn. Stoeneşti. Pe tell-ul neolitici I I din valea Câlniştei a fost
identificată o aşezare a culturii Glina 112 şi ceramică Tei târzie 113 .
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Tomuleşti, corn. Toporu 11 4 . In punctul C.A.P. au fost găsite, printre altele,
şi fragmente ceramice Tei

II-III115.

Valea Plopilor, corn. Ghimpaţi. In livada de piersici au fost sesizate urmele
unei aşezări Glina116.
Vără.şti (1), corn. Vărăşti 117 . In fostul sat Odobeni, pe râul Cocioc, cu 300
m înainte de a se vărsa în Sabar, pe malul stâng, investigaţiile de suprafaţă au
confirmat existenţa unei aşezări a culturii Glina.
Vără.şti

(2), corn. Vărăşti. Pe malul din stânga perimetrului de
râului Cocioc cu Sabarul a fost identificată ceramică Tei 1111s.

joncţiune

a

Vâlcelele, corn. Vânătorii Mici. La sud-est de sat, în lunca Neajlovului, a
fost investigată printr-un sondaj o aşezare Tei vi 19.
Vânătorii

litate, pe partea
Glina 120 .

Mari, com.
dreaptă

Vânătorii

Mici. Pe un deal aflat la sud-est de locaa drwnului spre Corbeanca, a fost descoperită ceramică

Vlad Ţepeş, com. Mihai Bravu. În partea de nord a unei măguri (diametm
80x75 m), situată la sud de sat, pe valea Gurbanului, micul sondaj (3xl ,50 m)
cfc<.:tuat de Dumitru Berciu, a dus la descoperirea unei gropi, care adăpostea o
<.:eaş<.:ă cu buton 121 .
Vla.şinu-la Jaz, com. Schitu. Ceramică Tei

1111 22 şi

un fragment de ciocan-

topor neperforat din piatră 123.
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AAH (Acta Arch)

· = Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae,
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României.
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AŞUI

Banatica
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Buletinul CŞS
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CAANT
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= Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca.

Bucureşti.
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CCDJ
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Dacia/Dacia, N.S.
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Interacademica
Istros
Izvestija
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= Chronica Valachica, Târgovişte.
= Dacia/Dacia, N.S., Bucureşti.
= Eurasia Antiqua, Frankfurt.
= Folia Archaeologica, Budapest.
= Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Sibiu.
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= Istros, Brăila.
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= Litua. Muzeul Judeţean Gorj, Târgu Jiu.
Marisia
= Marisia, Târgu Mureş.
Materialy Starofytnie = Materialy Starofytnie, Warszawa.
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Litua
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Pontica
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folosite în text/ Im Text beniitzte Abkiirzungen
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m
V cu o cifră/ V mit einer Zahl

= Elveţia.
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= lăţime.
= grosime.
=Groapă/Grobe.
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= metri.
= Vatră de foc/ Herd.
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Mogoşeşti.

Monographische Studie.
(Zusammenfassung)

Mogoşeşti

tiegt siidlich von Bukarest, auf der Hochterrasse des rechten
Argeşufers. Der Grabungsort befindet sich in einem Gebiet wo die Argeş-Ufer
wiese mit der Neajlov-Ebene grenzt. Diese Zone war in der Vor- und
Friihgeschichte reich an Laubwălder und der spezifischen Uferwiesenpflanzenwelt.
Daher wurde sie schon in den altesten Zeiten von verschiedenen menschlichen
Gemeinschaften angesiedelt
Die archăologischen Forschungen wurden dem westlichen Teil eines Vorsprunges der Argeşterrasse gewidmet. Entlang der iiber zehn Jahre langen
Grabungszeit wurden 24 Schnitte durchgefilhrt. Diese erlaubten das Erforschen
eines groilen und fiinf kleinen Oberflăchenhăuser (LI; L3-7), einer groilen Erdwohnung (L2), acht Gruben (Gl-8), einer Lehmplattform und acht Feuerstellen
(Herde) (Vl-3, 3bis,4-7). Alle Hăuser, Herde, die Lehmplatform und Gruben Nr.
3-5 und 8 gehoren der Tei-Kultur an. Die Gruben 1-2 und 6-7 wurden von einer
Gemeinschaft der Hallstattzeit angelegt.
Die Tei-Siedlung wurde nicht von der Menschenhand befestigt, Schutz gab
die Umwelt, durch die steile Terrassenwand und den Schluchten die sich westlich
und ostlich des Vorsprunges befanden. Wie grofi sie war, wieviel Einwohner dort
gelebt haben, ist schwer zu urteilen. Es wurde leider nur der Ostteil der Siedlung
entdeckt, der westliche ist durch Erdrutsch ins Argeşbett gestiirzt.
Das groile Oberflăchenhaus mit seinen drei Herden und einem reichen und
aussagkrăftigen archăologischen Material (viele kleine Gefiisse - Tassen, Schalen,
Becher; Kleinfunde - Teile von ldolen u.s.w.) w1d die gebrannte Lehmplattform
mit ihren vier Herden, ein Herd an jedem Eck, spielten unseres Erachtens eine
wichtige Rolle in dem religiosen Leben der Gemeinschaft.
Das Tei-Material ist reich an Keramik, Kleinfunde, Stein-, Knochen-, Homund Metallgegenstănde. Die Tonmischung lă13t uns von zwei Keramikgattungen
sprechen: grobe und feine (mit zwei Unterteilungen) Keramik. Der ersten Kategorie gehoren hauptsăchlich die grofien Gefasse an: sackartige, einmachglasformige, bauchige, urnenformige Topfe. Schiisseln, Tassen, Kannen, Becher,
Miniaturgefasse wurden meistens aus feiner Tonmischung angefertigt.
Die Verzierung der feinen Keramik (hauptsăchlich in der Stichkanaltechnik)
ermoglicht Parallelen sowohl mit der Tei II als auch mit der Tei III-Ware, so daJ3
wir in Mogoşeşti sehr wahrscheinlich von einer Obergangsperiode zwischen den
zwei Stufen reden konnen. Aber nicht auszuschlie13en ist auch die Moglichkeit,
dail in Zukunft nicht mehr von Tei II und Tei III als zwei verschiedene Phasen
gesprochen werden kann, sondern von einer einzigen Stufe - Tei-klassisch, die
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beide einschlie.Ot. Zu dieser gesellt sich dann auch der Fund von Mogoşeşti.
Das entdeckte archăologische Gut zeugt von verschiedenen witschaftlichen
Tatigkeiten - Tierzucht, Jagd, Ackerbau, mehrere Gewerbe, Transport, Handel.
Die in den hallstattzeitlichen Gruben (Gl-2, 6-7) gefundene Keramik spricht
von einem Dasein der Basarabi-Menschen, deren Siedlung wahrscheinlich nicht
weit entfemt lag, die aber von uns bis jetzt noch nicht entdeckt wurde.
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Localizare sit

Şantierul

arheologic

Mogoşeşti

scara 1:25.000

Fig./ Abb. 1: Localizarea sitului de la Mogoşeşti/ Ortung der Grabung
bei Mogoşeşti .
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Unităţi

de relief
al~ zonei din jurul l\1ogoşeştiului

Fig./ Abb. 2: Cadrul geografic/ Geographische Lage.
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Planul staţiunii arheologice Mogoşeşti
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Fig./ Abb. 5: Planul complexelor/ Plan der Komplexe.
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Mogoşeşti L3 şi 4, GJ -5, V4-7, platfonna din lut ars/ 1995
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Mogoşcşti LI/ 1989, 1993, 1995
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Fig./ Abb. 13 : Pro filele gropilor/ Grubenprofile.
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Fig./ Abb. 14: Piese dm piatră (1), o (2-5) şi m tal (6)/ Gegen tânde aus Stein (1),
K.nochen (2-5) und Metall ( 6).
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Fig./ Abb. 15 : Piese din silex/ Silexgegenstănde.
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Fig./ Abb. 16: Pi

e din lut (1, 5), piatră 1 fui tă (2, 4 ), 'I i ilex (3)/ Ton (1, 5)-,
t in (2, 4)- 1md Silexgegen tănde (3).
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Fig./ Abb. 17: Piese din metal (1-2), os (3J, dinte (4) şi gresie (5)/ Metall (1-2)-,
Knochen (3)-, Zahn (4)- und Sandsteingegenstănde (5).
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Fig./ Abb. 18: Pie e din orn (1, 4) i o (2-3)/ Horn (1, 4) - und Knochengegentănde (2-3).
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Fig./ Abb. 19: Piese din lut/ Tongegenstănde .
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Fig./ Abb. 21: Piese din lut/ Tongegenstănde.
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Fig./ Abb. 22: Piese din metal/ Metallgegenstănde.
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Fig./ Abb. 23:

Ceramică/

Keramik.
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Fig./ Abb. 24:

Ceramică/

Keramik.
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Fig./ Abb. 25:

Ceramică/

Keramik.
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Fig./ Abb. 26: Ceranucă/ Keramik.
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Fig./ Abb. 27:

Ceramică/

Keramik.
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Fig./ Abb. 28:

eramică/

Kerarruk.
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Fig./ Abb. 29: Ceramică/ Keramik.
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Fig./ Abb. 30:

Ceramică/

Keramik.
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Fig./ Abb. 31:

Ceramică/

Keramik.
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Fig./ Abb. 32:

Ceramică/

Keramik.
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Fig./ Abb. 33:

Ceramică/

Keramik.
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Fig./ Abb. 34:

Ceramică/

Keramik.
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Fig./ Abb . 35 : Ceramică/ Keramik.
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Fig./ Abb. 36:

eramică/

Keramik.
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Fig./ Abb. 37 : Ceramică/ Keramik.
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Fig./ Abb. 38:

Ceramică/

Keramik.
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Fig./ Abb. 39: Ceramică/ Keramik.
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Fig./ Abb. 40: Cerami

ă/

Keramik.
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Fig./ Abb. 41: Ceran1ică/ Keramik.
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Fig./ Abb. 42:

Ceramică/

Keramik.
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Fig./ Abb. 43 : Ceramică/ Keramik.
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Fig./ Abb. 44:

eramică/

Kerarnik.
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Fig./ Abb. 46:

Ceramică/

Keramik.
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Fig./ Abb. 47: Ceramică/ Keramik.
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Fig./ Abb. 48:

eramică/

Keramik.
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Fig./ Abb. 49: Ceramică/ Keramik.
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Fig./ Abb. 50:

Ceramică/ Keramik.
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Fig./ Abb. 51: Ceramică/ Keramik.
235
https://biblioteca-digitala.ro

5

I

1,-

2

Fig./ Abb. 52:

Ceramică/

Keramik.
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Fig./ Abb. 53: Ceramică/ Keramik.
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Fig./ Abb. 54:

Ceramică/

Keramik.
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Fig./ Abb. 55: Ceramică/ Keramik.
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Fig./ Abb. 56:

Ceramică/

Keramik.
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Fig./ Abb. 57:

Ceramică/

Keramik.
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Fig./ Abb. 58:

Ceramică/

Keramik.
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Fig./ Abb. 59: Ceramică/ Keramik.
243
https://biblioteca-digitala.ro

Fig./ Abb. 60:

Ceramică/

Keramik.
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Fig./ Abb. 61: Ceramică/ Keram.ik.
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Fig./ Abb. 62:

Ceramică/

Keramik.
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Fig./ Abb. 63: Ceramică/ Keramik.
247
https://biblioteca-digitala.ro

.;.,:

-------

I

1

'

2

Fig./ Abb. 64:

Ceramică/

K ranuk.
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Fig./ Abb. 65: Ceramică/ Keramik.
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Fig. Abb. 66: Aspecte de

ăpătură

(Ll) Grabungsan icht (Haus Nr. 1).
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Fig./ Abb. 67: Obiecte din lut/ Tongegenstande = 1-5; Ceramică/ Keramik = 6-9.
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Fig./ Abb. 68: Obiecte din lut/ Tongegen tande = 1-3;
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Ceramică/

Keramik = 4-7.
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Fig./ Abb. 69:

Ceramică/

Keramik.
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Fig./ Abb. 70:

Ceramică/

Keramik.
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