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RESTITUIRI: EMIL MOSCALU, RAPORT ASUPRA SĂPĂTURILOR ARHEOLOGICE

DE LA ORBEASCA DE SUS, COMUNA ORBEASCA, JUDEŢUL TELEORMAN
Ion PĂTRAŞCU

Abstract: This paper reports on excavations coordinated by Emil Moscalu at the early Iron
Age settlement at Orbeasca de Sus ‘Sat’, Teleorman County. A systematic excavation was conducted
in 1988 on an area of 405 m2. Nine sections of 30 meters in length and 1.5 meters wide were
excavated. A 25-30 cm thick cultural layer contains potsherds and vessels dating to an early phase of
the first Iron Age. Basarabi type pottery fragments were also encountered.
Rezumat: Articolul de faţă prezintă raportul săpăturilor arheologice desfăşurate de Emil
Moscalu în aşezarea aparţinând începutului primei epoci a fierului de la Orbeasca de Sus ‘Sat’. Aici, în
anul 1988, au fost efectuate săpături sistematice pe o suprafaţă de 405 m2, fiind trasate 9 secţiuni cu
lungimea de 30 m şi lăţime de 1,5 m. Stratul de cultură are grosimea cuprinsă între 25-30 cm şi în el
au fost descoperite vase şi fragmente de vase datând de la începutul primei epoca fierului. Tot aici au
fost descoperite şi câteva fragmente ce provin de la vase de tip Basarabi.
Key words: Hallstatt; chronology; pottery; settlement.
Cuvinte cheie: Hallstatt; cronologie; ceramică; aşezare.
Localitatea Orbeasca de Sus este cunoscută printr-o serie de descoperiri arheologice
aparţinând mai multor epoci istorice. Astfel, pe platoul de la ‘Cetate’ au fost documentate locuiri din
epoca bronzului, prima epocă a firului şi epoca geto-dacă1. La mai puţin de 1,5 km de acest punct, în
locul numit ‘La Pătan’, a fost cercetat un mormânt tumular getic din secolul I a. Chr.2 Pe malul opus al
râului Teleorman, la est de localitatea actuală, se găseşte o aşezare geto-dacă din sec. I a. Chr.3 În
marginea acestei aşezări s-a descoperit în anul 1972 un tezaur monetar compus din 143 denari romani
republicani4.
În anul 1997, cu ocazia mutării în noul sediu al Muzeului Judeţean Teleorman, a fost
descoperit un text ce conţinea şapte pagini scrise de Emil Moscalu. Pe prima pagină, deasupra
semnăturii autorului, se află trecută data definitivării: 7.II.1989. Este vorba despre raportul săpăturilor
desfăşurate la Orbeasca de Sus, în toamna anului 1988, pe locul de la ‘Sat’. În schimb, trebuie
menţionat faptul că lipseşte ilustraţia care cuprindea un topor de piatră şi 6 piese ceramice (fragmente
şi vase întregibile ?).
În continuare vă prezentăm integral conţinutul materialului.
***

„În perioada 10-21 noiembrie 1988 au fost continuate săpăturile în aşezarea situată pe malul
gârlei, care este un braţ vechi al pârâului Teleorman, pe partea exterioară a pădurii, la sud de
grajdurile C.A.P. Această aşezare a fost descoperită în anul 1970, prin cercetarea unor gropi care
conţineau ceramică geto-dacică. În vara anului 1972 se descoperă, la circa 300 m nord de acest
punct, un tezaur de 142 monede romane republicane. În sondajul făcut în acel an la locul descoperirii
tezaurului s-a găsit şi un mare bordei cu ceramică tracică din epoca Hallstattiană timpurie. La circa
300 m spre nord de acest loc am găsit o altă aşezare cu ceramică tracică, care datează tot din epoca
Hallstattiană timpurie. Săpăturile cu caracter de sondaj din octombrie 1983 au dus la descoperirea de
ceramică specifică acestei perioade istorice.
În campania 1988, pe această aşezare s-au săpat 9 secţiuni cu dimensiunile de 30 x 1,50 m
având între ele un spaţiu lat de 0,50 m. Şanţurile au fost săpate până la adâncimea de 0,80-0,90 m,
până la pământul viu, steril din punct de vedere arheologic. Datorită secetei pământul a fost uscat şi
extrem de dur, ceea ce a necesitat spargerea lui cu târnăcopul şi sapa cu disc.
În şanţul I, la adâncimea de 0,50 m, s-a găsit o mare vatră de foc cu diametrul de 0,70 m,
care marchează existenţa în acest loc a unei locuinţe de suprafaţă construită din nuiele lipite cu
pământ la exterior şi interior. Această vatră marchează baza nivelului de cultură tracică din epoca
hallstattiană timpurie.
În aceste săpături au fost găsite şi câteva lame de silex gălbui şi un fragment ceramic
specific culturii Glina III-Schneckemberg de la începutul epocii bronzului care marchează existenţa în
Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie 4, 2012: 175-181
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acest punct şi a unei aşezări din această perioadă, dar al cărei centru trebuie să fie în apropierea zonei
în care au fost făcute sondajele din 1983. Rămâne ca ea să fie reperată prin săpăturile viitoare. La
suprafaţa terenului a fost găsit şi un topor de piatră cu gaură de înmănuşare care s-a rupt la mijloc.
Pentru a fi reutilizat s-a practicat o a doua perforaţie pentru înmănuşarea cozii. El este lucrat dintr-o
piatră de culoare gri (fig. 1/1) şi aparţine locuirii Glina III-Schneckemberg.
Stratul de cultură are o grosime de 0,25-0,30 m şi aparţine locuirii din epoca Hallstattului
timpuriu. El este suprapus de un nivel de sol cu o grosime de 0,20-0,25 m care este lucrat manual
prin arături care au antrenat şi unele materiale preistorice.
La partea superioară a stratului de cultură hallstattian timpuriu am găsit şi rare fragmente
ceramice aparţinând fazei clasice a culturii Basarabi, care provin de la ceşti şi străchini din pastă
neagră lustruită, ornamentată cu caneluri şi incizii umplute cu pastă albă (fig. 1/2, Al. Vulpe 1986,
fig. 5/2, 3 şi 7/21). Caracterul sporadic al urmelor de cultură materială din secolele VIII-VII î.e.n.
dovedesc că în această perioadă nu a existat un nivel de locuire continuă.
Locuirea aparţinând culturii Basarabi de aici este sigur legată de locuirea Basarabi care există
şi în cetatea de la Orbeasca de Sus, situată la circa 2 km spre nord pe partea dreaptă a pârâului
Teleorman.
O aşezare aparţinând culturii Basarabi se află şi în livada I.A.S.-ului din Olteni, aflată la circa
2 km spre nord de aşezarea săpată la Orbeasca de Sus, pe partea dreaptă a şoselei asfaltate.
În nivelul format ca urmare a locuirii tracilor din Hallstatt-ul timpuriu s-au găsit două
categorii de ceramică. Ceramica grosieră este reprezentată de vasele ornamentate cu brâuri alveolare
în partea superioară, care este întrerupt de patru butoni (fig. 1/3). Acestea sînt specifice tipului III al
ceramicii traco-getice (E. Moscalu 1983, p. 37, pl. 14, 15).
A doua categorie de vase din pastă grosieră este reprezentată de cele ornamentate cu un şir
de alveole sub marginea superioară şi patru butoni (fig. 1/4). Aceste vase aparţin tipului IV al
ceramicii traco-getice (E. Moscalu 1983, p. 51, pl. 23). Vasele din categoria grosieră sînt cele mai
numeroase.
Categoria ceramicii fine este reprezentată de vase lucrate din pastă neagră, fină, adeseori
lustruită. Din această categorie fac parte străchini de tip turban, cu marginea răsfrântă spre interior şi
neornamentate (fig. 1/5), rar ornamentate cu linii incizate la exterior. Mai există ceşti, căniţe şi vase
cu ornamente semicirculare în formă de potcoavă (fig. 1/6), care se perpetuează până la geţii timpurii
creatori ai aspectului cultural de tip Canlia din sec. V-II î.e.n. (E. Moscalu 1983, p. 67, pl. 43). Există şi
ceşcuţe fără mâner de formă tronconică (fig. 1/7). Din aceeaşi pastă mai fac parte vase mari
bitronconice şi străchini cu marginea răsfrântă spre interior şi ornamentate în interior cu reliefuri. Se
remarcă şi existenţa unor ceşti în patru colţuri, cu două mânere ornamentate la exterior cu linii
incizate.
Trebuie menţionată ca o noutate şi existenţa unor vase clopot cu patru mânere plate
specifice aspectului cultural al sec. V-II î.e.n. (E. Moscalu 1983, p. Tip IX/c, p. 63, pl. 33, 34). În acest
fel originea lor este rezolvată prin posibilitatea pe care ne-a oferit-o săpăturile de la Orbeasca de Sus
de a putea demonstra apariţia lor încă din Hallstatt-ul timpuriu.
Ceramica tracică hallstattiană din aşezarea prezentată aici nu are analogii în ceramica
aspectului cultural Insula Banului, care ocupă sudul Olteniei şi zona de vest a Munteniei până la râul
Vedea, aşa cum ne asigură tumulul care datează din Hallstatt A de la Meri, judeţul Teleorman (S.
Morintz, P. Roman, 1969, p. 393-424 şi E. Moscalu 1976, p. 77-86) şi nici în cultura Babadag din
Dobrogea, sudul Moldovei şi estul Munteniei (S. Morintz, 1988, p. 37-71). Ceramica de la Orbeasca de
Sus are elemente comune cu ceramica aspectului cultural de tip Râureni I, jud. Vâlcea, prin vasele în
patru colţuri, dar nu se identifică cu acestea (E. Moscalu 1983, p. 20 şi 345).
Săpăturile din aşezarea de la Orbeasca de Sus ne-au permis să demonstrăm că aspectul
cultural hallstattian de aici este mai vechi decât cultura Basarabi. În acest fel putem aduce în discuţie
existenţa în zona de vest a Munteniei a unui aspect cultural hallstattian timpuriu nou, care datează din
Hallstatt A-B1-B2, care are o existenţă paralelă cu aspectele culturale cu ceramică imprimată de tip
Insula Banului şi Babadag ca şi cu aspectul cultural hallstattian timpuriu de tip Râureni I din nordul
Olteniei. Acest aspect cultural nou l-am denumit de tip Lăceni după aşezarea eponimă de la Lăceni,
com. Orbeasca, jud. Teleorman, aflată în punctul „La Pălimar”.
În acest fel săpăturile efectuate la sud de arcul carpatic după anul 1961 au permis definirea
a patru aspecte culturale aproape sincrone, ceramica de tip Lăceni aparţinând orizontului ceramicii
imprimate ca şi aspectul cultural Râureni I şi se situează la orizontul cronologic al vaselor în patru
colţuri din aria Zimnicea-Bistreţ.
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Legenda figurilor
Fig. 1. Orbeasca de Sus. 1, topor aparţinând culturii Glina III-Schneckenberg; 2, strachină aparţinând
culturii Basarabi; 3-7, ceramică hallstattiană timpurie”.
***
Chiar dacă materialul ceramic propus ca ilustraţie de către E. Moscalu nu s-a păstrat, acesta
poate fi reconstituit, într-o mare măsură, din vasele şi fragmentele ceramice aflate în colecţiile
Muzeului Judeţean Teleorman.
Între materialele scoase la lumină cu ocazia săpăturilor din anii 1983 şi 1988, în aşezarea de
la Orbeasca de Sus ‘Sat’ sunt prezente următoarele forme ceramice:
Vasul cu corp tronconic şi buza dreaptă, decorat cu patru butoni aplatizaţi, uniţi prin brâuri
alveolare (fig. 1/5). O variantă a acestei forme ceramice este vasul cu patru butoni, dar care sunt uniţi
nu de un brâu alveolar ci printr-un şir de alveole adâncite în peretele vasului (fig. 1/6). Deşi este
vorba de una şi aceeaşi formă, E. Moscalu consideră că avem de-a face cu două tipuri de vase
distincte, III şi IV în tipologia sa, dintre care primul include zece variante (a-k) şi două subvariante
(IIIh/1 şi III/h2)5.
O altă formă ceramică este castronul cu corp tronconic şi buza invazată, suprafaţa nedecorată
sau decorată uneori cu linii incizate dispuse vertical (Planşele I.3, III.5). Este vorba, cel mai probabil,
despre ceea ce E. Moscalu numeşte ‘străchini de tip turban’ lucrate din pastă fină.
Sunt prezente şi cănile cu corp tronconic, profil arcuit, buza invazată şi prevăzute cu o toartă
supraînălţată, care în profil este ‘în bandă’ (Planşa 1.1, 2, 4). Un tip mai rar întâlnit în aşezarea de la
Orbeasca este cana cu suprafaţa fină sau lustruită, de culoare cenuşie şi nedecorată, având două
toarte supraînălţate (Planşa III.4). Printre vasele cu trăsături caracteristice epocii bronzului poate fi
amintit castronul cu buza lăţită, ‘în patru colţuri’ (Planşa II.3).
Un fragment de vas care poate fi atribuit atât Hallstattului timpuriu dar şi culturii Basarabi este
cel cu două brâuri alveolare dispuse orizontal, dintre care unul imediat sub buză (Planşa II.4).
În aceeaşi situaţie se găseşte şi strachina cu corp tronconic, buza invazată, suprafaţa fină şi
faţetată. Sub diametrul maxim se găsesc câte doi butoni aplatizaţi (Planşa II.1). Printre puţinele
fragmente care pot fi atribuite culturii Basarabi se află unul ce provine de la o strachină. Vasul a fost
decorat numai în partea superioară prin canelură, incizie şi incrustaţie cu pastă albă (Planşa II.5). De
la o cană de tip Basarabi provine şi un fragment decorat, prin împunsături succesive, cu linii orizontale
şi triunghiuri dispuse sub buza vasului (Planşa III.6).
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Note
1.

Deşi cercetările au fost de amploare, iar în interiorul incintei de pe ‘Cetate’ au fost descoperite mai
multe locuiri, valorificarea informaţiei s-a concentrat pe sistemul de fortificare şi într-o mai mică
măsură pe încadrarea cronologică a descoperirilor geto-dace (Moscalu şi Beda 1979: 361-73; Moscalu
1983; Pătraşcu 2011: 179-91).
2.

Rezultatele cercetărilor au fost publicate alături de cele de la Lăceni (Moscalu 1977: 329-40).

3.

Cercetările dintre anii 1970-1972 şi 1974 au scos la lumină, după E. Moscalu, o aşezare geto-dacă
de scurtă durată al cărei strat de cultură ‘est quasi inexistante’. Materialul arheologic, alcătuit din vase
şi fragmente de vase ceramice, un obiect de modelat ceramica şi o daltă de fier, provine aproape în
exclusivitate din gropi (Pătraşcu 2007: 67-80).
4.

Monedele se eşalonează pe o perioada cuprinsă între anii 165-168 a. Chr. şi 48 a. Chr. (Moscalu şi
Beda 1974: 265-75).
5.

Tocmai această divizare excesivă a tipologiei, pe variante şi subvariante, bazată pe decorul vaselor,
face ca lucrarea lui E. Moscalu să fie dificilă de folosit (Moscalu 1983: 37-52).
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Planşa I.

Orbeasca de Sus ‘Sat’. 1-6 Vase ceramice de la începutul primei epoci a fierului.

Orbeasca de Sus ‘Sat’. 1-6 vessels from early phase of first Iron Age.
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Planşa II.
Orbeasca de Sus ‘Sat’. 1-4 Vase ceramice de la începutul primei epoci a fierului;
5 Strachină de tip Basarabi.
Orbeasca de Sus ‘Sat’. 1-4 vessels from early phase of first Iron Age; 5 Basarabi type dish.

Restituiri: Emil Moscalu, Raport asupra săpăturilor arheologice de la Orbeasca de Sus,
comuna Orbeasca, judeţul Teleorman
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Planşa III.
Orbeasca de Sus ‘Sat’. 1-5 Vase ceramice de la începutul primei epoci a fierului;
6 Cană de tip Basarabi (fragment).
Orbeasca de Sus ‘Sat’. 1-5 vessels from early phase of first Iron Age; 6 Basarabi type cup fragment.

