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Situl Trinca „Izvorul lui Luca”, cercetat sistematic în cadrul mai multor campanii de săpături (1982, 1984, 
1989–1990, 1994–2002, 2004), a furnizat un bogat şi variat material arheologic. Vestigiile ce ţin de anumite 
epoci – paleoliticul superior1, perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului2 precum şi anumite 
categorii de artefacte: piese de bronz3, piese de silex, piatră şlefuită şi os din epoca bronzului4, ceramica din 
categoria tehnică5, sunt deja incluse în circuitul ştiinţific. 

În acest studiu ne vom referi asupra materialelor rezultate în cursul investigaţiilor Secţiunilor nr. IV şi 
nr. V din anul 1989, respectiv, 1990. Trasarea acestor secţiuni a fost determinată de rezultatele explorării 
suprafeţei aşezării prin metoda cartării magnitometrice (determinarea rezistivităţii solului), realizată în anul 
1989, conform programului de colaborare ştiinţifică dintre Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova şi cea a 
Ucrainei, care au confirmat corespondenţa între petele cenuşii (aglomeraţii de vestigii arheologice) identificate 
de autor în anul 19826 (la momentul respectiv neinvestigate), cu unele complexe de locuire, dar au semnalat şi 
o serie de noi complexe. Secţiunea nr. IV a fost amplasată la 8 m sud-est de secţiunea nr. III, localizată pe 
pata–aglomeraţie de la extrema sud-estică a promontoriului, în perimetrul căreia a fost identificat un complex 
de locuire din perioada hallstattiană timpurie – cultura Chişinău-Corlăteni7, iar Secţiunea nr. V – la 8 m sud-est de 
                                                 

1 О. Левицкий, И. Борзияк, Новый палеолитический памятник типа Гординешть I на северо-западе 
Молдовы, în Stratum plus I, 1999, s. 224–230; I. Borziac, O. Leviţki, Nivelul de locuire din paleoliticul superior de la 
aşezarea pluristratigrafică Trinca-Izvorul lui Luca, judeţul Edineţ, Republica Moldova, în Interferenţe cultural-
cronologice în spaţiul nord-pontic, Chişinău, 2003, p. 28–53; idem, Noi materiale paleolitice de la aşezarea Trinca-
Izvorul lui Luca, în Tyragetia XIV, Chişinău, 2005, p. 29–35. 

2 R. Alaiba, Cercetări arheologice la Trinca-Izvorul lui Luca, R. Moldova (1994–1995), cultura Horodiştea-
Gordineşti, în CAANT II, Bucureşti, 1997, p. 21–40; R. Alaiba, F. Burtănescu, Cercetările arheologice din 1996 de la 
Trinca-Izvorul lui Luca, raionul Edineţ, Republica Moldova, în CAANT II, Bucureşti, 1997, p. 421–428. 

3 O. Leviţki, E. Uşurelu, Gh. Coban, Piese de metal din aşezarea Trinca „Izvorul lui Luca”, în Interferenţe 
cultural-cronologice în spaţiul nord-pontic, Chişinău, 2003, p. 171–182. 

4 O. Leviţki, Despre unele piese de inventar din epoca bronzului depistate în aşezarea Trinca „Izvorul lui Luca”, 
în RA, S.N. III, nr. 1–2, Chişinău, 2007, p. 138–154. 

5 O. Leviţki, Piese din categoria ceramicii tehnice depistate în aşezarea Trinca „Izvorul lui Luca”, în RA, S.N. IV, 
nr. 1, Chişinău, 2008, p. 5–30. 

6 О.Г. Левицкий, Поселение раннего железного века у с. Тринка, în АИМ в 1982 г., Кишинёв, 1986, s. 55. 
7 O. Leviţki, Investigaţiile arheologice de la Trinca, raionul Edineţ, Republica Moldova, în CAANT I, Bucureşti, 

1995, p. 248. 
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Secţiunea nr. IV, în sectoare ale aşezării fără vestigii la suprafaţă, dar în care au fost identificate, de către 
geofizicieni, anumite anomalii. Cercetările întreprinse au confirmat faptul că aceste anomalii corespund unor 
complexe arheologice, în care, împreună cu materialul arheologic caracteristic pentru nivelul de locuire 
hallstattian târziu din această aşezare, a fost depistată o categorie de ceramică deosebită – lucrată la roata olarului. 

SECŢIUNEA IV / 1989 

Reprezintă un patrulater cu suprafaţa de circa 200 m.p., orientat cu latura lungă paralel cu marginea 
neîmpădurită a promontoriului – nord-vest – sud-est. Săpăturile au fost efectuate până la adâncimea de 0,75 m, 
unde s-a ajuns la stratul steril. Stratul cultural începe după stratul vegetal, între 0,25–0,6 m, are culoare 
cenuşiu-închisă şi conţine cenuşă, pământ ars, lipitură, oase de animale, pietre mărunte şi o cantitate mare de 
fragmente ceramice, care predomină cantitativ în sectoarele ce suprapun direct complexele de locuire şi menajere. 
În cadrul suprafeţei studiate, au fost descoperite resturile a două locuinţe de suprafaţă, situate la 2–2,5 m una 
faţă de alta, un ring din pietre de calcar, care împrejmueşte o groapă de proporţii, şi şapte gropi, dintre care 
şase amplasate în perimetrul sau la periferia locuinţelor şi una în spaţiul dintre ele (fig. 1). 

Locuinţa nr. 1. (fig. 1,A) a fost depistată la adâncimea de circa 0,45–0,55 m de la nivelul terenului 
actual. Reprezintă o locuinţă de suprafaţă, de formă cvasipatrulateră (laturile de circa 4,0 × 4,5 m), orientată 
pe axa est-vest. Vestigiile construcţiei constau dintr-o aglomeraţie compactă de chirpic, lipituri, pietre de 
calcar – cu grosimea de circa 0,1 m, precum şi resturi de cultură materială. În apropierea laturii de est sunt 
amplasate 2 gropi (nr. 5 şi 6), prima parţial acoperită de vestigiile locuinţei. O altă groapă (nr. 4) se găseşte 
lângă latura de sud a acesteia. În perimetrul ocupat de vestigiile construcţiei, ca și din umplutura gropilor nr. 5 
şi 6 şi din carourile învecinate au fost colectate fragmente de ceramică, oase de animale, silexuri, dintre care 
unele arse. 

Locuinţa nr. 2. (fig. 1,B), de suprafaţă, a fost depistată la aceeaşi adâncime de 0,45–0,55 m de la nivelul 
terenului actual. Vestigiile construcţiei constau din mai multe platforme şi aglomeraţii de chirpic, lipitură, 
pietre de calcar – cu grosimea de circa 0,1–0,15 m, precum şi resturi de cultură materială, amplasate pe o 
suprafaţă de formă cvasi patrulateră (laturile de circa 6,5×8,0 m), orientată pe axa est-vest. Aproximativ la 
mijlocul laturii de nord a locuinţei, în afara acesteia, este amplasată o platformă de piatră de formă ovală 
(1,1×0,8 m), orientată similar locuinţei, de la est spre vest, amenajată dintr-un strat de lespezi de calcar de 
dimensiuni medii şi mici cu grosimea de 10–18 cm, fără  urme de ardere. În partea opusă, în mijlocul laturii de 
sud au fost identificate vestigiile unei vetre deschise, răspândite pe o suprafaţă de 0,75×0,5 m, reprezentate 
prin fragmente de lipitură cu grosimea de 0,08–0,1 m. Suprafaţa vetrei, îngrijit feţuită, atestă urme de ardere 
intensă. În partea centrală a locuinţei, pe aceeaşi linie cu platforma de piatră şi vatra, sub aglomeraţia de 
chirpic, a fost identificată o groapă – nr. 7. Alte două gropi (nr. 3 şi 8) sunt amplasate în colţurile de sud-est şi 
respectiv, de nord-vest ale construcţiei. Umplutura gropilor nr. 7 şi nr. 8, de la nivelul depistării şi până la 
adâncimea de 0,4, respectiv 0,3 m, constă din fragmente de chirpic, lipitură, pietre arse de mici dimensiuni. 
Din perimetrul ocupat de vestigiile locuinţei, inclusiv al platformei şi al vetrei, din umplutura gropii nr. 8 şi 
din carourile învecinate au fost colectate fragmente de ceramică, oase de animale, silexuri, dintre care unele 
arse. 

Ringul din pietre (fig. 1,C) a fost identificat la aceeaşi adâncime cu locuinţele, la circa 2 m spre sud de 
acestea. Judecând după conturul părţii de est, se poate presupune că, iniţial, acesta a avut formă circulară cu 
diametrul de circa 5 m şi înălţimea de circa 0,2–0,25 m. Este amenajat din pietre de calcar, de mari dimensiuni 
(80×40×20 cm – 50×25×20 cm), depuse într-un singur strat, printre care sunt intercalate şi pietre de 
dimensiuni mai mici. În partea de sud-vest a incintei ringului este amplasată o platformă amorfă de pietre plate 
şi o groapă de proporţii (nr. 2). Dintre pietrele ce formează ringul şi platforma, precum şi din umplutura gropii 
au fost colectate fragmente de ceramică, oase de animale şi silexuri. 
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Materialul arheologic identificat în Secţiunea IV, se prezintă în tabelul sinoptic de mai jos: 

Categoria materialelor Str. 
I 

Str. 
II 

Str. 
III 

Loc. 
1 

Loc. 
2 

Ring Gr. 
2 

Gr. 
5 

Gr. 
6 

Gr. 
8 

Total 

Ceramică din perioada de 
tranziţie de la eneolitic la 
epoca bronzului 

– 3 22 3 6 – – – – – 34 

Ceramică hallstattiană 
târzie modelată cu mâna 22 149  220 173 34 4 17 9 11 708 

Ceramică hallstattiană 
târzie lucrată la roata 
olarului 

– 32 5 28 4 – – – – – 69 

Oase de animale – 40 42 10 15 10 4 7 – 14 142 
Silexuri – 42 52 18 18 11 2 4 3 – 150 
Lipituri – 132 19 – – 8 – – – 76 235 
Pietre – 91 95 – – 18 – -32 – – 236 

CERAMICA 

Din punctul de vedere al tehnicii de modelare, în cadrul colecţiei de ceramică din perioada hallstattiană 
târzie, identificate în complexele şi straturile de cultură din Secţiunea IV, se deosebesc două categorii: ceramica 
lucrată cu mâna şi ceramica lucrată la roata olarului. Raportul procentual dintre aceste categorii constituie: 
ceramica lucrată cu mâna – 91,12% (708 fragmente), cea lucrată la roata olarului – 8,88% (69 fragmente). 

Ceramica lucrată cu mâna 

Din punct de vedere tehnologic, sunt atestate două categorii convenţionale principale: fină şi de uz 
comun. În cadrul primei categorii se include ceramica modelată din pastă compactă, bine frământată, având ca 
degresant cioburi mărunt pisate. În unele cazuri, pe lângă şamotă, în compoziţia pastei este prezent şi nisipul. 
În cazuri izolate (chiupuri), şamota este asociată cu paiete de mică. Suprafeţele vaselor, în general, sunt îngrijit 
netezite sau lustruite, uneori acoperite cu angobă maronie sau cenuşie (căni). Culoarea este de obicei cenuşie, 
uneori cenuşie-maronie sau maronie cu pete. A doua categorie include ceramica modelată dintr-o pastă mai 
grosieră, cu amestec de cioburi pisate cu granulaţie mare, în cazuri izolate în asociere cu granule de calcar. 
Suprafeţele, în general netezite ale vaselor, prezintă anumite denivelări. Culoarea este cenuşie, cu nuanţe 
diferite, sau maronie, cu pete cenuşii. Aici menţionăm şi faptul că unele vase, care din punct de vedere 
morfologic se atribuie categoriei de ceramică fină (varianta C de căni), după caracteristicile tehnologice sunt 
similare celor din categoria de uz comun. Raportul procentual dintre categorii constituie: cea fină – 39,24% 
(279 fragmente) şi cea de uz comun – 60,75% (432 fragmente), după cum reiese din tabelul de mai jos: 

Raportul procentual dintre ceramica hallstattiană târzie fină 
şi de uz comun identificată în Secţiunea IV  

Strat, 
categorie, 
complex 

I II III L.1 L.2 Ring Gr.2 Gr.5 Gr.6 Gr.8 Total 

 Nr. fr. 
 % 

Nr. fr. 
 % 

Nr. fr. 
 % 

Nr. fr. 
 % 

Nr. fr. 
 % 

Nr. fr. 
 % 

Nr. fr. 
 % 

Nr. fr. 
 % 

Nr. fr. 
 % 

Nr. fr. 
 % 

Nr. fr. 
 % 

Ceramica fină 2 
9,09 

7 
4,69 

8 
11,6 

128 
57,39 

134 
77,45 – – – – – 279 

39,24% 
Ceramica de 

uz comun 
20 

90,9 
142 
95,3 

61 
88,4 

95 
42,6 

39 
22,54 

34 
100 

4 
100 

17 
100 

9 
100 

11 
100 

432 
60,75% 

Ceramica lucrată cu mâna, conform condiţiilor de descoperire, provine atât din complexele arheologice 
cât şi din straturile de cultură; 94,85% din ceramica fină a fost identificată printre vestigiile complexelor de 
locuire de suprafaţă, 48,37% din ceramica de uz comun provine din aceleaşi complexe de suprafaţă şi din 
umplutura unor gropi menagere. Din ceramica de uz comun descoperită în straturile de săpătură, 63,67% 
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provine din str. II, care suprapune direct construcţiile de suprafaţă – locuinţele. Din punct de vedere 
tehnologic, morfologic şi ornamental, ceramica modelată cu mâna provenită din locuinţe şi din strat are un 
caracter omogen. 

Ceramica fină 

Din punct de vedere al tipului morfologic de vase, în lotul de ceramică fină se identifică următoarele 
tipuri: 

I chiupuri, 251 fragmente (89,96%); 
II căni, 14 fragmente ( 5,02%); 
III străchini, 10 fragmente ( 3,58%). 

Tipul I. Chiupuri (vase bitronconice de proporţii). Particularitatea specifică a chiupurilor o constituie 
bicromismul – suprafaţa exterioară, îngrijit prelucrată, este neagră sau cenuşie-închisă, iar cea interioară de 
culoare galbenă, oranj sau cenuşie deschisă. În cadrul acestui tip, pornind de la părţile superioare ale unor 
recipiente, reconstituite grafic, pot fi evidenţiate următoarele variante: 

a) Chiup bitronconic, cu gât în formă de pâlnie, buza arcuită spre exterior şi fundul relativ îngust. Partea 
superioară a vasului este de două ori mai mare decăt cea inferioară, iar înălţimea depăşeşte diametrul maxim. 
Mai sus de umărul vasului, chiupul este prevăzut cu o nervură în relief întreruptă de patru proeminenţe ovale 
orizontale, amplasate simetric, iar mai jos – cu patru proeminenţe-suporturi masive, dispuse simetric. Înălţimea 
chiupului atribuit acestei variante este de circa 53 cm, diametrul gurii – 29,5 cm, diametrul maxim – 43 cm şi 
diametrul fundului de circa 18 cm (fig. 2/9). 

b) Chiup bitronconic, cu gât în formă de pâlnie şi buza brusc evazată. Diametrul gurii acestui vas este de 
circa 26,5 cm (fig. 2/6). 

Tipul II. Căni. Pe baza exemplarelor întregi sau întregibile, se identifică: 
a) Cana scundă, cu corpul rotund, gâtul scurt, cilindric, marginea uşor evazată, fundul îngust plat şi 

toarta supraînălţată. Înălţimea vasului este de 7,5 cm, diametrul gurii – 9 cm, diametrul maxim – 11 cm şi 
diametrul fundului de circa 3 cm (fig. 3/9); 

b) Cana larg deschisă, cu corpul uşor profilat în formă de S, fundul plat, simplu, prevăzută cu o toartă ce 
uneşte buza cu umărul. Înălţimea vasului este de 11 cm, diametrul gurii – 14 cm şi diametrul fundului de 6,5 cm 
(fig. 3/10); 

c) Cana cu corpul scund profilat, cu partea superioară înaltă verticală, subţiată către margine şi toarta 
uşor supraînălţată (fig. 2/5). 

Exemplarele de căni menţionate sunt lipsite de ornamentaţie. 

Tipul III. Străchini. Fragmentele de care dispunem permit identificarea unui singur tip, reprezentat prin 
trei variante: 

a) Străchini larg deschise, de formă tronconică, cu marginea invazată, subţiată (fig. 2/1) sau tăiată oblic; 
b) Străchini tronconice, cu marginea verticală şi buza dreaptă (fig. 2/4); 
c) Străchinile larg deschise, de formă tronconică, cu buza dreaptă, marginea rotungită şi uşor îngroşată 

(fig. 2/3). 
Diametrele acestor străchini variază de la 25 până la 32 cm. Fără excepţie, vasele de acest tip sunt lipsite 

de ornamentaţie. 

Ceramica de uz comun 

Relevante din punctul de vedere al tipului morfologic de vase din lotul de ceramică de uz comun sunt: 
un vas întregibil de tip borcan şi 28 de fragmente ale părţilor superioare de vase (aproximativ 6,5 %). Se 
deosebesc următoarele tipuri: 

I. Vase de tip lalea 17 fragmente (60,71%);  
II. Vase de tip borcan 11 fragmente (39,28%); 
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Tipul I. Vase de tip lalea, de proporţii mijlocii (diametrul gurii circa 20,5 cm), prevăzute sub margine cu 
proeminenţe ovale dispuse orizontal (fig. 2/8). Este de menţionat faptul că ponderea mare a vaselor de acest 
tip este datorată atribuirii convenţionale în cadrul acestei categorii a tuturor fragmentelor de buze cu marginea 
evazată, cu toate că buzele cu grad diferit de evazare sunt caracteristice şi pentru alte tipuri de vase din 
categoria de uz comun evidenţiate, dar cărora nu le pot fi atribuite cu certitudine. 

Tipul II. Vase de tip borcan, cu pereţii verticali în partea superioară, care treptat se îngustează către 
fund. Se pot evidenţia următoarele variante:  

– vasele uşor rotunjite către gură, cu marginea subţiată uşor trasă în interior, diametrul gurii variind de la 
circa 13 până la 22,5 cm (fig. 2/7); 

– vase uşor rotunjite către gură cu marginea verticală dreaptă, prevăzute sub margine cu proeminenţe 
perforate vertical, diametrul gurii de circa 22,5 cm (fig. 3/2); 

– vase cu corpul puţin lărgit în partea mediană (uşor bitronconic), treptat îngustat către fundul plat, 
reliefat, gâtul uşor evidenţiat şi marginea dreaptă orizontală (fig. 3/8); 

Exemplarul de proporţii din locuinţa nr. 2 este ornamentat, la 4 cm mai jos de margine cu brâu masiv, 
alveolat, întrerupt de două mânere-suporturi dispuse simetric. Înălţimea vasului este de 37,4 cm, diametrul 
gurii de 27,6 cm şi diametrul fundului de 20,4 cm (fig. 3/8). Alte exemplare, de dimensiuni mai mici, cu 
diametrul gurii de circa 18–20 cm, la 3–4 cm mai jos de margine, pe umărul vasului, sunt ornamentate cu 
brâie orizontale simple sau alveolate (fig. 3/4,7). În unele cazuri, vasele de tip borcan sunt prevăzute, sub 
margine, cu un şir de orificii (fig. 3/6). 

Tipurile morfologice ale ceramicii de uz comun, luând în consideraţie fragmentele cu ornament erau 
decorate, cu precădere, cu brâie alveolate (64,7%), mânere-suporturi (29,4%) sau brâie simple (5,88%). 

Ceramica lucrată la roata olarului 

Condiţiile de descoperire a acestei categorii de ceramică, în linii generale, sunt similare celor în care a 
fost recuperată şi ceramica modelată cu mâna. Circa 46,37% din ceramica lucrată la roata olarului a fost 
evidenţiată printre vestigiile locuinţelor de suprafaţă. Alte 46,37% provin din str. II de săpătură, la baza căruia 
se situau locuinţele (inclusiv carourile alăturate acestora), iar 5,79% de fragmente din partea superioară a str. 
III. Descoperirea ceramicii lucrate la roata olarului în incintele locuinţelor de suprafaţă şi în carourile 
învecinate, carcteristicile tehnologice omogene ale ceramicii provenite atât din complexe, cât şi din strat, 
atestă unitatea acesteia în ansamblu. 

Din punct de vedere tehnologic, această categorie de ceramică a fost lucrată dintr-o pastă fină, în 
majoritatea cazurilor conţinând paiete de mică, de culoare aurie. Culoarea fragmentelor ceramice este, cu 
precădere, cenuşie, cu nuanţe mai deschise sau închise-negricioase, mai rar brun deschisă (maronie). Suprafaţa 
vaselor a fost acoperită cu slip (angobă), ulterior lustruită sau netezită îngrijit. 

În compoziţia pastei de modelare a vaselor de proporţii (cu grosimea pereţilor de 1–1,3 cm), împreună 
cu mica, se mai găseşte nisip cu granulaţie mare (microprundişuri), particule albicioase strălucitoare, în unele 
cazuri şi pietricele de râu, cu dimensiunile de la 0,25–0,5 cm până la 0,3–0,6 cm, precum şi degresanţi de altă 
natură (vegetală – pleavă, seminţe de plante sau minerală – granule de calcar), arderea sau descompunerea-
topirea acestora formând goluri vizibile atât pe suprafeţele vaselor, cât şi în ruptura pereţilor. Culoarea acestor 
recipiente, de regulă, este cenuşie negricioasă, suprafaţa exterioară fiind acoperită cu angobă cenuşie deschisă 
cu pete întunecate sau maronii. Suprafeţele unor vase, în general lustruite sau netezite, în zonele de curbură a 
pereţilor sunt aspre, nisipul şi microprundişurile nefiind acoperite de angobă. Uneori, probabil din cauza 
arderii mai puţin intense, angoba s-a desprins, alteori – s-a păstrat bine. 

Vasele mai mici (grosimea pereţilor 0,3–0,4 şi 0,6–0,7cm) au fost modelate dintr-o pastă, care, de 
asemenea, în afară de mică, mai conţinea nisip, microprundişuri, precum şi degresanţi de natură vegetală – 
seminţe de plante, prezenţa ultimelor fiind dedusă după golurile de pe suprafeţe. Culoarea acestor vase, în 
majoritatea cazurilor, este cenuşie, mai rar maronie, iar în cazuri izolate maronie-roşietică. Suprafeţele 
recipientelor sunt acoperite cu angobă de culoare cenuşie sau maronie şi lustruite. 

Ceramica lucrată la roata olarului descoperită în Secţiunea IV este mai puţin numeroasă şi fragmentele 
sunt, în general, de mici dimensiuni, astfel încât vasele nu pot fi reconstituite. Judecând după unele fragmente 
putem constata prezenţa vaselor de tip Kruglik – cu marginea îngroşată, evazată şi retezată orizontal (fig. 4/1), 
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gâtul scurt, nedemarcat de corpul rotunjit şi fund plat (fig. 4/9), prevăzute în zona de joncţiune a corpului cu 
gâtul cu o nervură îngustă (fig. 4/6). Dimensiunile acestor recipiente sunt diferite, fiind în dependenţă directă 
de grosimea pereţilor (grosimea maximă 1–1,3 cm). Diametrul gurii, în cazurile când a fost posibil de stabilit, 
este de circa 17 cm, a fundului – de circa 10 cm. 

Fragmente relevante de vase cu pereţii relativ subţiri şi subţiri nu sunt. Totodată, prezenţa fragmentelor 
acoperite pe ambele suprafeţe cu angobă şi lustruite, presupune prezenţa unor forme de vase deschise 
(străchini cu marginea evazată ?). 

SECŢIUNEA V / 1990 

A fost amplasată paralel cu marginea neîmpădurită a promontoriului, la distanţa de 8 m sud-est de 
secţiunea precedentă. Avea forma unui patrulater, cu suprafaţa de 200 m.p., orientat cu latura lungă est-vest. 
Săpăturile au fost efectuate până la adâncimea de 0,75 m, unde s-a ajuns la solul steril. Stratul cultural, în 
acestă secţiune, începe de la nivelul actual al solului şi ajunge până la adâncimea de circa 0,6 m. Este 
reprezentat de depuneri de pământ cenuşiu-închis şi conţine cenuşă, pământ ars, lipitură, oase de animale, 
pietre mărunte şi o cantitate mare de fragmente ceramice. Resturi culturale se întâlnesc pe toată grosimea 
stratului, dar cantitativ predomină în sectoarele ce suprapun direct locuinţa de suprafaţă. În aria cercetată au 
fost identificate vestigiile unei locuinţe de suprafaţă şi a fost recuperată o cantitate apreciabilă de material 
arheologic, inclusiv ustensile şi unelte, ultimele găsindu-se, cu precădere, în perimetrul locuinţei de suprafaţă. 
Din straturi provin: o tijă de bronz (fig. 6/8), un vas miniatural (fig. 6/6), o cană cu toarta ruptă (fig. 7/1) şi un 
fragment de râşniţă. 

Locuinţa nr. 1. (fig. 5) a fost descoperită la adâncimea de circa 0,40 – 0,55 m de la nivelul terenului 
actual. Reprezintă o locuinţă de suprafaţă, din care a fost posibilă doar cercetarea unei jumătăţi, restul aflându-
se în zona împădurită a promontoriului. Pornind de la configuraţia părţii descoperite, locuinţa era de formă 
cvasipatrulateră (laturile de circa 8,0 x 6,0 m), orientată pe axa sud-vest – nord-est. Vestigiile construcţiei constau 
dintr-o aglomeraţie de chirpic, lipituri, pietre de calcar – cu grosimea de circa 0,1–0,14 m, precum şi din resturi de 
cultură materială. În perimentrul ocupat de vestigiile locuinţei şi în carourile învecinate au fost colectate 
fragmente de ceramică, oase de animale, silexuri şi unele piese de inventar. Ultimele sunt reprezentate prin: 
două fragmente de fusaiole de lut ars (fig. 6/3,4), două vase ceramice – o cană (fig. 6/7) şi un vas de tip lalea 
(fig. 6/9), două lame de silex pentru seceri (fig. 6/2), o râşniţă de gresie şi un fragment de frecător din galet de 
râu. 

Materialul arheologic descoperit în Secţiunea V, se prezintă în tabelul sinoptic de mai jos: 

Categoria materialelor Str.I Str.II Str.III Loc. 1 Total 
Ceramică din perioada de tranziţie – 18 – 11 29 
Ceramică hallstattiană târzie modelată 
cu mâna  177 323 119 593 1212 

Ceramică hallstattiană târzie lucrată la 
roata olarului 9 9 – 43 61 

Oase de animale 20 107 29 113 269 
Silexuri 46 72 26 52 196 
Lipituri 255 332 4  591 
Pietre 121 192 6  319 

CERAMICA 

Din punctul de vedere al tehnicii de modelare, în cadrul colecţiei de ceramică din prima epocă a fierului 
(perioada hallstattiană târzie) descoperite în locuinţă şi în straturile de cultură din Secţiunea V, există două 
categorii: ceramica lucrată cu mâna şi ceramica lucrată la roata olarului. Raportul procentual dintre aceste 
categorii constituie: ceramica lucrată cu mâna – 95,2% (1212 fragmente), cea lucrată la roata olarului – 4,79% 
(61 fragmente). 
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Ceramica modelată cu mâna 

Din punct de vedere tehnologic, se deosebesc două categorii convenţionale: fină şi de uz comun. În 
cadrul primei categorii se include ceramica modelată din pastă compactă, bine frământată, având în calitate de 
degresant cioburi mărunt pisate. Uneori, împreună cu şamota, în compoziţia pastei este prezent nisipul, iar în 
cazuri izolate, şamota este în asociere cu microprundişuri de granulaţie mică sau cu paiete de mică. 
Suprafeţele vaselor sunt îngrijit netezite sau lustruite. Culoarea este preponderent cenuşie, uneori cenuşie-
maronie sau maronie cu pete. A doua categorie include ceramica modelată dintr-o pastă mai grosieră, în 
amestec de cioburi pisate cu granulaţie mare, rareori în asociere cu pietricele de calcar şi microprundişuri sau 
cu nisip şi paiete de mică. Suprafeţele netezite ale vaselor atestă anumite denivelări, în unele cazuri şi goluri. 
Culoarea este, în general, cenuşie cu nuanţe diferite, mai rar maronie sau cărămizie-cafenie, cu pete cenuşii. 
Raportul procentual dintre categorii constituie: cea fină – 14,94% (181 fragmente) şi cea de uz comun – 
85,05% (1030 fragmente), după cum reiese din tabelul de mai jos: 

Raportul procentual dintre ceramica hallstattiană târzie fină şi de uz comun 
depistată în Secţiunea V  

Strat, categorie, 
complex I II III Loc. 1 Total 

 Nr. frag. % Nr. frag. % Nr. frag. % Nr. frag. % Nr. frag. % 
Ceramica fină 39 22,03% 21 6,50% 2 1,68% 119 20,06% 181 14,93% 

Ceramica de uz 
comun 138 77,96% 302 93,49% 117 98,32% 474 79,93% 1031 85,06% 

Ceramica lucrată cu mâna din Secţiunea V, conform condiţiilor de descoperire, provine atât din 
complexele arheologice cât şi din straturile de săpătură, 65,74% din ceramica fină fiind evidenţiată printre 
vestigiile complexului de locuire de suprafaţă, iar 45,97% din ceramica de uz comun provine din interiorul 
aceleiaşi construcţii de suprafaţă. Din ceramica de uz comun identificată în straturile de cultură, 54,22% 
provine din str. II, care suprapune direct locuinţa de suprafaţă. Din punct de vedere tehnologic, morfologic şi 
ornamental, ceramica modelată cu mâna descoperită în locuinţă şi în strat are un caracter omogen. 

Ceramica fină 

Din punct de vedere al tipului morfologic de vase, în lotul de ceramică fină se identifică următoarele 
tipuri: 

I Chiupuri 149 fragmente (82,32%); 
II Străchini 19 fragmente (10,49%); 
III Căni 7 fragmente (3,86%); 
IV Cupe 6 fragmente (3,31%). 

Tipul I. Chiupuri (vase bitronconice). Particularitatea chiupurilor o constituie bicromismul – suprafaţa 
exterioară este neagră, îngrijit prelucrată, iar cea interioară de culoare galbenă, oranj sau cenuşiu deschisă. 
Aici este necesar să menţionăm că marea majoritate a fragmentelor atribuite acestui tip sunt de la pereţi şi că, 
în afară de bicromie, nu există alte caracteristici de ordin morfologic sau stilistic specifice pentru chiupuri. 
Formele întregi, întregite sau reconstituite grafic, lipsesc. Totodată, pornind de la fragmentele existente şi de 
la vasele întregite provenite din secţiunea precedentă, se poate presupune că acestea aveau corp cu contururi 
bitronconice, gât în formă de pâlnie şi buza evazată (fig. 7/8). Unele erau ornamentate pe corp cu proeminenţe 
conice (fig. 7/14). 

Tipul II. Străchini. Se remarcă străchinile larg deschise, de formă tronconică, cu corpul rotunjit către 
gură şi marginea invazată rotunjită (fig. 7/2,4), subţiată (fig. 7/5), orizontală (fig. 6/5) sau tăiată oblic (fig. 
7/6). În cazul când a fost posibilă determinarea, diametrul gurii este de circa 27 cm. (fig. 6/5). Cu excepţia 
unui exemplar, ornamentat în partea superioară cu caneluri orizontale paralele, executate neglijent (fig. 6/1) 
celelalte vase sunt lipsite de ornamentaţie.  
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Tipul III. Căni. În baza exemplarelor întregi sau întregibile se identifică: 
a) Cana tronconică cu toarta supraînălţată, corpul scund, pereţii uşor arcuiţi şi fundul plat. Înălţimea 

vasului este de 4,1 cm, diametrul gurii de 8,5 cm şi diametrul fundului de 3 cm (fig. 7/3); 
b) Cana tronconică cu toarta supraînălţată, corpul înalt, gura largă, pereţii uşor arcuiţi şi fundul plat. 

Înălţimea vasului este de 4,1 cm, diametrul gurii – 6,8 cm şi diametrul fundului de circa 3,2 cm (fig. 7/1); 
c) Cana cu corpul profilat accentuat în formă de S, de proporţii scunde, cu fundul rotunjit. Înălţimea 

cănii este de 6,8 cm, diametrul gurii – 9,2 cm şi diametrul fundului de circa 2 cm (fig. 6/7); 
Cănile prezentate sunt neornamentate. 

Tipul IV. Cupe. Atribuirea unora sau altora din fragmentele ceramicii cu pereţii subţiri cupelor este 
determinată de absenţa torţii. Se remarcă cupe cu corpul rotunjit, gâtul înalt tronconic şi fundul îngust, cu 
umbo, neornamentate. Exemplarul reconstituit grafic are înălţimea de circa 10 cm, diametrul gurii – 13,2 cm şi 
diametrul fundului 3,2 cm (fig. 6/10). 

Ceramica de uz comun 

Relevante din punctul de vedere al tipului morfologic de vase din tot lotul de ceramică de uz comun 
sunt: două vase de tip lalea şi 60 de fragmente a părţilor superioare de vase (circa 5,8%). Se deosebesc 
următoarele tipuri: 

I. Vase de tip lalea 55 fragmente (88,7%); 
II. Vase de tip borcan 7 fragmente ( 11,3%). 

Tipul I. Vase de tip lalea, de proporţii mijlocii, cu marginea tăiată drept sau rotunjită. Unele dintre 
acestea sunt ornamentate cu un şir de orificii dispuse sub buză; proeminenţe ovale dispuse oblic pe umărul 
vasului (fig. 6/11); un şir de orificii sub buză, în asociere cu proeminenţe ovale dispuse oblic pe umărul 
vasului (fig. 7/12); proeminenţe ovale, alveolate, dispuse orizontal pe umărul vasului (fig. 6/12); brâu simplu 
pe umărul vasului (fig. 7/11). Dimensiunile exemplarelor întregi sunt: înălţimea – 12,7 cm şi 18,2 cm; 
diametrul gurii – 10,5 şi respectiv 13 cm; diametrul fundului – 6 şi respectiv 11,8 cm (fig. 6/9,12). 

La vasele de tip lalea se atribuie şi un exemplar de proporţii (diametrul gurii de 21,5 cm) cu gâtul înalt 
trompetiform şi mijlocul bombat, ornamentat cu un şir de găuri dispuse sub margine, iar la 8 cm cu mai jos, pe 
gât, cu brâu alveolat orizontal, de la care coboară un segment similar (fig. 7/15). 

Tipul II. Vase de tip borcan, cu pereţii verticali în partea superioară, care se îngustează treptat spre 
fund, reprezentate prin următoarele variante: 

– vase cu buza uşor îngroşată din exterior, ornamentate la 0,4 cm mai jos de margine cu un şir de orificii 
(fig.7/7) sau cu un şir de împunsături, în asociere cu un brâu alveolat dispus la 1,3 cm mai jos de marginea 
vasului şi cu diametrul gurii de circa 31 cm (fig.7/13); 

– vase cu corpul cvasi-bitronconic, cu marginea evazată sau verticală, subţiată din interior, ornamentate 
cu un şir de orificii sub margine, în asociere cu un brâu alveolat amplasat la 2,4 cm mai jos de eaaceasta (fig. 7/9) 
sau numai cu brâu alveolat, la 3 cm sub margine (fig. 7/10); diametrele gurii variază între 6,5 cm şi 13,2 cm. 

Tipurile morfologice ale ceramicii de uz comun, luând în consideraţie pereţii cu ornament, erau decorate 
cu brâie alveolate (71,42%), mânere-suporturi (14,28%) şi/sau brâie simple (14,28%). 

Ceramica lucrată la roata olarului 

În linii generale, a fost descoperită în condiţii similare celor în care a fost recuperată şi ceramica 
modelată cu mâna. Circa 70,5% din ceramica acestei categorii a fost găsită printre vestigiile locuinţei de 
suprafaţă, 14,75% provin din str. II de săpătură, la baza căruia se situa locuinţa şi din carourile nemijlocit 
alăturate ei şi 14,75% din fragmente au fost descoperite în partea inferioară a str. I de săpătură. Condiţiile de 
descoperire a ceramicii lucrate la roata olarului, aspectul tehnologic omogen al veselei provenite atât din 
complexe, cât şi din strat, atestă unitatea acesteia şi permite examinarea în ansamblu. 

Din punct de vedere tehnologic, toată ceramica lucrată la roata olarului descoperită în Secţiunea V, 
similar celei din Secţiunea IV, a fost modelată dintr-un lut fin, în majoritatea cazurilor, conţinând paiete de 
mică de culoare aurie. Culoarea recipientelor este, cu precădere, cenuşie, cu nuanţe mai deschise sau închise, 
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negricioase, mai rar brun-deschisă (maronie). Suprafaţa vaselor a fost acoperită cu slip (angobă), ulterior 
lustruită sau netezită îngrijit. 

În compoziţia pastei de modelare a vaselor de proporţii (grosimea pereţilor 0,8–1,1 cm), împreună cu 
mica se găseşte nisip cu granulaţie mare (microprundişuri), particule albicioase strălucitoare, în unele cazuri şi 
pietricele de râu, precum şi degresanţi de natură vegetală – seminţe de plante sau minerală – granule de calcar, 
a căror ardere sau descompunere-topire a format goluri sesizabile atât pe suprafeţele vaselor, cât şi în ruptura 
pereţilor. Culoarea acestor recipiente este cenuşie negricioasă sau maronie, suprafaţa exterioară fiind acoperită 
cu angobă cenuşie deschisă cu pete întunecate sau maronii. Suprafeţele unor vase, în general lustruite sau 
netezite sunt aspre la pipăit în zonele de curbură ale pereţilor, nisipul şi microprundişurile nefiind acoperite de 
angobă. 

Vasele mai mici (grosimea pereţilor 0,3–0,5 cm) conţineau în compoziţia pastei, în afară de mică, nisip, 
microprundişuri, particule albicioase strălucitoare şi degresanţi de natură vegetală – seminţe de plante, ultimele 
fiind deduse după golurile prezente pe suprafeţe. Culoarea acestor recipiente este cenuşie, mai rar maronie. 
Suprafeţele – acoperite cu angobă de culoare cenuşie sau maronie – sunt lustruite. Uneori, din cauza arderii 
neuniforme, culoarea vaselor în anumite zone este diferită: maronie, cenuşie, cenuşie-închisă (de exemplu, 
cana reconstituită). 

Deoarece categoria ceramicii lucrate la roata olarului descoperită în Secţiunea V este relativ redusă cantitativ, 
fragmentele fiind de mici dimensiuni, aproape că nu au putut fi reconstituite forme întregi de recipiente, cu o 
singură excepţie. 

Din aglomeraţia de fragmente descoperită la periferia de vest a locuinţei a fost posibilă reconstituirea 
unei căni, modelată din pastă cu paiete de mică şi particule albicioase, mate, vizibile, ce avea suprafaţă 
lustruită, de culoare maronie cu zone cenuşii – consecinţă a arderii neuniforme. Cana este de tipul celor cu 
corp bitronconic şi marginea evazată, având o toartă supraînălţată în bandă lată, prevăzută cu şănţuiri 
longitudinale pe ambele părţi, cea exterioară fiind mai accentuată. Zona de trecere de la gât spre corp este 
marcată printr-un prag, iar partea cea mai proeminentă a corpului printr-o carenă pronunţată. Fundul cănii este 
uşor concav şi profilat, cu urme ale suportului de la roata olarului. Înălţimea vasului este de circa 12,4 cm, 
diametrul gurii – 13,4 cm, diametrul maxim – 16 cm, diametrul fundului – 7,4 cm (fig. 8/1). 

În baza fragmentelor caracteristice se pot identifica: 
– vase de culoare cenuşie, prevăzute cu torţi înalte (lungimea fragmentului 9,7 cm) cu secţiune rotundă 

(diametrul – circa 1,4 cm), lucrate din pastă fină, cu paiete de mică şi nisip minuţios cernut în compoziţie şi cu 
suprafaţa lustruită (fig. 8/2); 

– două recipiente – unul de culoare cenuşie, altul maronie, cu marginea evazată, prevăzută cu o şănţuire 
pe partea exterioară, realizate din pastă fină, cu paiete de mică în structură, acoperite cu angobă şi bine 
lustruite (fig. 8/4–5); 

– vase de tip Kruglik, de la care provin fragmente mari de pereţi, cu grosimea de 0,8–1,1 cm (fig. 
8/3,6,8) şi un fund plat cu diametrul de circa 11,8 cm (fig. 8/9). 

* 

Investigaţiile efectuate în perimetrul Secţiunilor IV şi V, conform unor serii întregi de parametri, s-au 
soldat cu rezultate identice, în mare măsură. În ambele secţiuni, în condiţii stratigrafice similare, au fost 
depistate vestigii ale unor locuinţe de suprafaţă de acelaşi tip, din cuprinsul cărora s-au adunat colecţii de 
ceramică cu caracter omogen din punct de vedere tehnologic, morfologic şi stilistic. De asemenea, în ambele 
secţiuni, atât printre vestigile locuinţelor, cât şi în apropierea acestora a fost descoperită şi o categorie de 
ceramică deosebită – ceramica lucrată la roata olarului. Toate acestea atestă apartenenţa descoperirilor din 
aceste secţiuni la unul şi acelaşi nivel de locuire. Pentru încadrarea cultural-cronologică a acestui orizont, 
complexele şi materialele arheologice descoperite vor fi examinate în continuare, în ansamblu, prin prisma 
comparării lor cu descoperiri contemporane, îndeosebi din teritoriile învecinate direct cu Podişul Moldovei de 
Nord, din bazinul Nistrului de Mijloc şi Depresiunea Rădăuţi şi din spaţiul carpato-nistrean, în general. 

Aşezarea Trinca „Izvorul lui Luca”, după cum este cunoscut, reprezintă un sit cu mai multe orizonturi 
cultural-cronologice, inclusiv din epoca hallstattiană8. Ceramica lucrată la roata olarului atestată în acest sector 
al aşezării ne trimite, din start, la perioada hallstattiană târzie, cu atât mai mult cu cât această categorie de 
                                                 

8 O. Leviţki, La situation culturelle et historique dans l’éspace Carpato-Dniestrien à l’époque du Hallstatt, în 
Symposia Thracologica 9, 1992, p. 121. 
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ceramică a fost atestată şi în inventarul T. 5 din necropola din apropiere – Trinca „Drumul Feteştilor”, datată 
în perioada hallstattiană târzie şi atribiută grupului podolian de vest9. 

Locuinţele descoperite se găseau la adâncimea de circa 0,40–0,55 m de la nivelul terenului actual. Vestigiile 
acestora prezintă platforme şi aglomerări de materiale cu grosimea de circa 0,1–0,15 m, formate din fragmente 
de chirpic (cu o parte relativ netedă, iar cealaltă păstrând amprentele unor nuiele cu diametre diferite, care se 
intersectează sub diferite unghiuri), lipitură de vatră, pietre de calcar, precum şi alte resturi de cultură materială. 
Configuraţia suprafeţei complexelor de locuire presupune forme cvasipatrulatere ale construcţiilor (laturile de 
circa 6,0×8,0 şi 4×4,5 m) şi orientare, cu unele abateri, pe axa est-vest. În nici una dintre acestea nu s-au 
descoperit gropi care ar permite să presupunem prezenţa stâlpilor în structura locuinţelor. Sistemul de încălzire, 
atestat în una din locuinţe, este reprezentat de o vatră deschisă. În apropierea locuinţelor sunt amplasate 
platforme de piatră şi gropi, unele dintre ultimele şi în perimetrul acestora. 

În regiunile limitrofe Podişului Moldovei de Nord – zona de amplasare a aşezării, cercetări sistematice 
în aşezări s-au efectuat numai în aria grupului podolian de vest din bazinul Nistrului de Mijloc, în cadrul 
cărora au fost descoperite atât locuinţe de suprafaţă, cât şi adâncite10, situaţie caracteristică în această perioadă 
şi pentru regiunea Nistrului Superior11, regiunea Transcarpatică a Ucrainei12 şi bazinul Bugului de Sud13. 
Locuinţele de suprafaţă, într-o stare de conservare relativ bună, atestate în aşezările grupului podolian de vest 
de la Ivane-Puste şi Zalissja, reprezintă construcţii cu schelet lemnos, având în structura pereţilor stâlpi la 
colţuri, lipit pe ambele părţi cu un strat de lut grosier amestecat cu resturi vegetale. Sunt de formă patrulateră, 
orientate pe axa est-vest, dimensiunile laturilor fiind de 6,3 × 4,1 m, respectiv, 10 × 12 m, cu podeaua lutuită 
şi feţuită. Ca sisteme de încălzire erau utilizate cuptoarele şi vetrele deschise14. În aşezarea de la Neporotovo, 
construcţia de suprafaţă de formă rectangulară cu laturile de 8 m şi respectiv, de 14 m, orientată nord-est – 
sud-vest avea, de asemenea, în structura pereţilor stâlpi15. Locuinţa de suprafaţă, de dimensiuni mari, din 
aşezarea de la Dolinjany, reprezentată prin două vetre, 8 gropi şi mai multe adâncituri amorfe, nu atestă prezenţa 
gropilor de pari, care ar presupune prezenţa stâlpilor în construcţia pereţilor16. În mod similar, locuinţele 
depistate în aşezarea de la Trinca, după forma rectangulară, dimensiuni, orientarea pe axa est-vest, tipurile 
sistemelor de încălzire, prezenţa gropilor în incinta lor, sunt apropiate de cele utilizate de comunităţile grupului 
podolian de vest, în acelaşi timp deosebindu-se de cele de la Ivane-Puste şi Neporotovo prin lipsa stâlpilor în 
structura pereţilor, iar de primele şi a podelei lutuite. 

În perioada precedentă, comunităţile etapei târzii a culturii Černyj Les din zona Nistrului Mijlociu, 
alături de locuinţele adâncite în sol de tip bordei şi semibordei17, utilizau şi locuinţele de suprafaţă, unele cu 
podeaua lutuită, a căror vestigii constau din dărâmăturile pereţilor din lut şi pietre, vetre deschise, cuptoare şi 
gropi menajere18. Ambele tipuri de locuinţe, adâncite în sol şi de suprafaţă sunt atestate, de asemenea, şi în 
                                                 

9 Idem, Necropola tumulară hallstattiană târzie Trinca „Drumul Feteştilor”, BAM III, Iaşi, 2006. 
10 В.Г. Петренко, Локальные группы скифообразной культуры лесостепи Восточной Европы, în Степи 

европейской части СССР в скифо-сарматское время, Москва, 1989, s. 73; Г.И. Смирнова, Состояние изучения 
Западно-Подольской группы памятников раннескифского времени в Лесостепной Скифии в конце ХХ века, în 
Kimmerowie, Scytowie, Sarmaci. Księga poswięcona pamięci profesora Tadeusza Sulimirskiego, Krakow, 2004, s. 425. 

11 Л.И. Крушельницкая, Культуры Прикарпатья, Волыни и Закарпатья раннескифского времени, în 
Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (энеолит, бронза и раннее железо ), Киев, 1990a, s. 143. 

12 Ibidem, p. 158. 
13 В.Г. Петренко, op.cit., 1989, s. 72. 
14 О.Д. Ганiна, Поселення скiфського часу у селi Iване-Пусте, în Археологiя XIX, Киïв, 1965, s. 106–107; 

Eadem, Поселення ранньоскiфськой доби поблизу с. Залiсся, în Археологiя 47, Киïв, 1984, s. 69. 
15 Л.I. Крушельницька, Чорнолiська культура Середнього Приднiстров’я (за матерiалами непоротiвськоi 

групи пам’яток), Львiв, 1998, s. 16, рис. 4. 
16 Г.И. Смирнова, Заключительный сезон работ на раннескифском поселении у с. Долиняны, în АСГЭ 35, 

2001, s. 61, 70. 
17 Л.И. Крушельницкая, Группа памятников Среднего Поднестровья. Чернолсская культура, în Археология 

Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (энеолит, бронза и раннее железо), Киев, 1990, s. 136; Г.И. Смирнова, 
О формировании позднечернолесской культуры на Среднем Днестре. По материалам поселения Днестровка-
Лука, în АСГЭ 25, 1984, s. 43. 

18 I.Г. Шовкопляс, Курганий могильник передскiфського часу на Средньому Днiстрi, în АП УРСР IV, Киïв, 
1952, s. 10, nota 1; А.И. Мелюкова, Памятники скифского времени лесостепного Среднего Поднестровья, МИА 
64, Москва, 1958, s. 12, 32. 
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aşezările etapei târzii a culturii Gava-Holihrady, inclusiv a grupului Grăniceşti din podişul Sucevei, ultimele 
prezentând construcţii formate dintr-un schelet lemnos acoperit cu lipitură compactă de lut19. 

Ceramica lucrată cu mâna 

Caracteristicile tehnologice ale categoriilor ceramicii modelate cu mâna din secţiunile IV şi V sunt 
proprii atât pentru ceramica descoperită în aşezările scitice timpurii cercetate în zona Nistrului Mijlociu20, cât şi 
ceramicii din necropola tumulară hallstattiană târzie Trinca – „Drumul Feteştilor”21, amplasată la circa 1,5–2 km 
spre nord-est de aşezare22 şi, în general, din monumentele funerare ale grupului podolian de vest din zona 
Podişului Moldovei de Nord23 şi din Depresiunea Rădăuţi24. Parametri tehnologici similari sunt caracteristici 
şi pentru ceramica utilizată în mediul cultural nord tracic din perioada hallstattiană târzie din spaţiul cuprins 
între Nistru şi Dunăre25, precum şi în cultura scitică timpurie din zona de silvostepă din dreapta Niprului26. 

Ceramica fină  

Vasele bitronconice de proporţii, de tipul celor atestate în complexele de locuire din aşezare (fig. 2/9), 
reprezintă una dintr cele mai specifice forme ceramice ale epocii hallstattiene, inclusiv ale perioadei târzii, 
răspândită pe o arie vastă. Prin fragmente de pereţi groşi cu suprafaţa exterioară insuficient lustruită, de 
culoare neagră, mată şi cea interioară îngrijit netezită, de culoare galben-cenuşie, vasele de acest tip sunt 
reprezentate şi în necropola din apropiere – Trinca – „Drumul Feteştilor”27. 

În genere, în aria grupului podolian de vest / podolo-moldav din zona Nistrului de Mijloc şi depresiunea 
Rădăuţi din Bucovina de Sud, vasele de tip chiup, întregi sau întregibile, sunt atestate atât în complexe 
funerare: T. I, II, III de la Servatynce; T. I de la Ivachnovce; T. III, IV, V de la Bratyšev; T. de la Kačanovka 
şi de la Kupin28, T. 2 şi 3 de la Dolinjany29, T. I de la Myskovcy30, T. 1 de la Šutnivci31, T. 4 de la 
                                                 

19 G. Smirnova, Complexele de tip Gava-Holyhrady – o comunitate cultural-istorică, în SCIVA 25, nr. 3, 1974, p. 364; 
А.И. Мелюкова, Скифообразные памятники в средней Европе, în Степи европейской части СССР в скифо-
сарматское время, Москва, 1989, s. 17–18; Л.И. Крушельницкая, Ю.Н. Малеев, Племена культуры фракийского 
гальштата (Гава-Голиграды), în Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья, энеолит, бронза и раннее 
железо, Киев, 1990, s. 124; A. László, Începuturile epocii fierului la Est de Carpaţi, B.Thr. VI, Bucureşti, 1994, p. 53–55. 

20 О.Д. Ганiна, op.cit., 1965, s. 107; eadem, op.cit., 1984, s. 70; Г.И. Смирнова, Поселение скифского времени у 
села Долиняны в Днестровском Правобережье (по материалам раскопок 1972–1973 гг, în АСГЭ 19, 1978, s. 31; 
Eadem, Новые данные о поселении у с. Долиняны (по материалам раскопок 1977–1978 гг.), în АСГЭ 22, 1981, s. 50. 

21 O. Leviţki, op.cit., 2006, p. 71. 
22 О.Г.Левицкий, Е.Н.Савва, Л.Ф. Чиобану, Исследование курганного могильниеа раннего железного века у 

села Тринка, în AMNIM 1, Chişinău, 1992, s. 95. 
23 O. Leviţki, Consideraţii asupra monumentelor funerare din perioada hallstattiană târzie de pe teritoriul 

Moldovei, în RA 2, Chişinău, 1998, p. 41. 
24 M. Ignat, Necropolele tumulare din zona Rădăuţi în cadrul lumii traco-getice (sec. VII–V A.Ch.), Târgovişte, 

2006, p. 55. 
25 Г.И. Смирнова, op.cit., 1981, s. 50; Л.И. Крушельницкая, op.cit., 1990a, s. 143; I. Попович, Куштановицька 

група пам’яток, în Памя’тки гальштатьского перiоду межирiччя Вiсли, Днiстра i Прип’ятi, Киïв, 1993, s. 268; 
V. Vasiliev, Sciţii agatîrşi pe teritoriul României, Cluj-Napoca, 1980, p. 61; A. Vulpe, Necropola hallstattiană de la 
Ferigile. Monografie arheologică, Bucureşti, 1967, p. 37. 

26 Г.И. Смирнова, Севериновское городище (по материалам Юго-Подольской экспедиции 1947–1948, 1953 гг.), 
în АСГЭ 2, 1961, s. 92; Б.А. Шрамко, Бельское городище скифской эпохи (город Гелон), Киев, 1987, s.108–110; 
Г.Т. Ковпаненко, С.С. Бессонова, С.А. Скорый, Памятники скифской эпохи Днепровского-лесостепного 
Правобережья (Киево-Черкасский регион), Киев, 1989, s. 50. 

27 O. Leviţki, op.cit., 2006, fig. 9, 1, 13. 
28 T. Sulimirski, Scytowe na zachodniem Podolu, Lwow, 1936, Tab. XIV,1.6; XV,1–5,7–8,10–11. 
29 Г.И. Смирнова, Курганный могильник раннескифского времени у села Долиняны, în АСГЭ 18, 1977, рис. 3, 3.1; 6. 
30 Ю.Н. Малеев, Курган скифского времени у с. Мышковцы в бассейне р. Збруч, în Курганы степной 

скифии, Киев, 1991, s. 125, рис. 2,5. 
31 А.Ф. Гуцал, В.А. Гуцал, В.П. Мегей, Дослидження курганiв скiфського часу у Середньому Поднiстров’i, 

în АВУ 1997–1998 рр., Киïв, 1998, рис. 1. 
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Kolodiïvka32, T. 1 şi 7 din necropola Cajvana-Codru33, cât şi în aşezările de la Selišče, punctul Skrypky34, 
Ivane-Puste35 , Zalissja36, Dolinjany37. Fragmente de vase de tipul discutat se întâlnesc şi în siturile grupului 
scitic timpuriu Čerepin-Lagodov din bazinul Nistrului Superior38. Mult mai reprezentative, vasele bitronconice 
se întâlnesc în cadrul ceramicii culturii Kuštanovice din regiunea Transcarpatică a Ucrainei39, culturii Vekerzug din 
Slovacia şi Ungaria40, grupului mormintelor scitice timpurii din Transilvania41 şi grupului Ferigile-Bârseşti din 
zona Carpaţilor Meridionali şi de Curbură42. 

În zona de silvostepă de la est de Nistru, chiupurile sunt prezente în siturile scitice timpurii din bazinul 
Bugului de Sud – cetăţuile de la Severinovka43 şi Nemirov44, precum şi în complexele funerare scitice timpurii 
din zona Niprului de Mijloc45. 

În acelaşi timp, chiupuri de proporţii, a căror parte superioară este mai mare decât cea inferioară, iar a 
căror înălţime depăşeşte diametrul maxim, apropiate morfologic de vasul întregit din aşezarea de la Trinca, 
provin, cu precădere, din complexele funerare ale grupurilor hallstattiene târzii de la vest de Nistru: grupul 
podolian de vest din zona Nistrului de Mijloc – T. 2 de la Dolinjany46, cultura Kuštanovice din regiunea 
Transcarpatică a Ucrainei – T. 17 de la Bilki47, grupul mormintelor scitice timpurii din Transilvania – M. 1 de 
la Teiuş48; M. 1 de la Blaj49, M. 6 de la Budeşti-Fînaţe50, culturii Vekerzug din Slovacia – M. XVII de la 
Mana51, grupul Ferigile-Bârseşti din zona Carpaţilor Meridionali şi de Curbură – movila XXIV de la Bârseşti52. 
Decorul chiupului în discuţie, format dintr-o nervură în relief întreruptă de patru proeminenţe ovale orizontale, 
amplasate simetric şi patru proeminenţe-suporturi masive, dispuse mai sus şi, respectiv, mai jos de partea cea 
mai proeminentă a corpului vasului, în ansamblu, la recipientele enumerate mai sus, analogii directe nu are. 
                                                 

32 А.Ф. Гуцал, Б.А. Гуцал Б.А., В.П. Мегей, О.Д. Могилов, Кургани ранньоскiфськоï доби бiля села 
Колодiïвка на середньому Днiстрi, în АДУ 2003–2004 рр., Киïв, 2005, рис. 1. 

33 M. Ignat, op.cit., p. 60–61 pl. VIII,1, XV,7a. 
34 А.И. Мелюкова, Памятники скифского времени на Среднем Днестре, КСИИМК 51, Москва, 1953, s. 69, 

рис. 32,16.18. 
35 О.Д. Ганiна, op.cit., 1965, s. 112, рис. 5. 
36 Eadem, op.cit., 1984, s. 71. 
37 Г.И. Смирнова, op.cit., 1978, s. 33; eadem, op.cit., 1981, s. 54; eadem, Скифское поселение у с. Долиняны 

(раскоп «у тока»), în Древние памятники культуры на территории СССР, Ленинград, 1986, s. 41; eadem, О 
работах на раннескифском поселении у с. Долиняны в 1985 и 1987 гг, în АСГЭ 33, 1998, s. 42, рис. 7,4; eadem, 
op.cit., 2001, s. 68, рис. 3,6. 

38 Л.И. Крушельницкая, op.cit., 1990a, s. 149. 
39 Г.И.Смирнова, К.Ф. Бернякович, Происхождение и хронология памятников Куштановицкого типа 

Закарпатья, în АСГЭ 7, 1965, s. 98; И.И. Попович, Памятники Куштановицкой культуры, în Археология Прикарпатья, 
Волыни и Закарпатья (энеолит, бронза и раннее железо), Киев, 1990, s. 161; Idem, op.cit., 1993, s. 268–269, рис. 133. 

40 M. Dušek, Slovensko v mladsej dobe halstatskei, în Sl.A. XIX, 1971, Obr. 9,2.3.6; I. Chochorowski, Die 
Vekerzug-Kultur. Charakteristik der Funde, Warszawa-Krakow, 1985, p. 39, Abb. 4; P. Romsauer, Nove naslezy Vekerzugskej 
skupiny z Nitry, în Sl.A., Rocnik XLI, Cislo I, Bratislava, 1993, Tab. V, 13; Э. Йерем, Скифский период в восточной Венгрии, 
în Археология Венгрии, конец II тысячелетия до н.э. – I тысячелетие н.э., Москва, 1986, s. 180, рис. 63,16–17. 

41 V. Vasiliev, op.cit., 1980, p. 62–65, Pl. 5–7; G. Marinescu, Die Jűngere Hallstattzeit in Nordostsiebenbűrgen, în 
Dacia N.S. XXVIII, 1–2, 1984, p. 22, Abb. 3,1; 4,2; 5,1; 6, B1, C2; 8, A1.B4; 10,1.2; 11,9; 12, A1.B1; 13, 8.9. 

42 A. Vulpe, op.cit., p. 51–52, Pl. XI; A. Vulpe, E. Popescu, Contribution à la connaissance des débuts de la 
culture géto-dacique dans la zone subcarpatique Vilcea-Argeş (La nécropole tumulaire de Tigveni), în Dacia N.S. XVI, 
1972, p. 10, fig. 10,8; 12,1; 7,6; S. Morintz, Săpăturile de la Bîrseşti (r.Vrancea, reg. Galaţi), în MCA, VII, 1961, 
p. 203–204, fig. 1,1. 

43 Г.И. Смирнова, op.cit., 1961, s. 93–94. 
44 Г.И. Смирнова, Скифское поселение на Немировском городище: общие данные о памятнике, în Материалы 

по археологии, истории и этнографии Таврии, Вып. VI, Симферополь, 1997, s. 108–109, рис. 23,4.5; 2001, 37. 
45 Г.Т. Ковпаненко, С.С. Бессонова, С.А. Скорый, op.cit., 1989, s. 53. 
46 Г.И. Смирнова, op.cit., 1977, рис. 3,3. 
47 И.И. Попович, op.cit., 1993, рис. 133,3. 
48 V. Vasiliev, op.cit., 1980, Pl. 5,1. 
49 Ibidem, Pl. 6,1. 
50 G. Marinescu, op.cit., 1984, p. 22, Abb. 5,1. 
51 I. Chochorowski, op.cit., 1985, Abb. 4,2. 
52 S. Morintz, op.cit., 1961, fig. 1,1. 
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Vasele de la Bilki, Teiuş şi Maňa sunt neornamentate, cel de la Dolinjany are ornamentată numai partea 
superioară: sub buză – caneluri orizontale paralele, sub care sunt amplasate proeminenţe conice şi ovale 
dispuse orizontal53. Chiupurile de la Blaj, Budeşti-Fînaţe şi Bârseşti, mai jos de zona diametrului maxim, similar 
celui de la Trinca, au câte patru proeminenţe-suporturi masive dispuse în cruce. Vasul de la Budeşti-Fînaţe, 
deasupra curburii maxime, este ornamentat cu trei caneluri în ghirlandă în asociere cu proeminenţe conice, iar sub 
buză, similar celui de la Bârseşti, este ornamentat şi cu caneluri paralele orizontale. Decorul format din 
aceleeaşi elemente ordonate în două registre, ca şi pe vasul de la Trinca, cu deosebirea că suporturile masive sunt 
amplasate pe linia maximei rotunjimi a corpului şi nu mai jos de aceasta, este prezent pe chiupul din T. 9 
(mormântul 1) din necropola de la Tigveni a grupului Ferigile-Bârseşti54. 

Străchinile tronconice cu marginea invazată (fig. 2/1,4; 6/5; 7/2,4–6) constituie un fenomen caracteristic 
pentru prima şi a doua epocă a fierului şi au avut un vast areal de răspândire în diferite medii culturale din 
Europa Centrală şi de Sud-Est. Această formă este cea mai reprezentativă şi în cadrul ceramicii fine din 
necropola Trinca – „Drumul Feteştilor”55. 

În zona Nistrului de Mijloc şi în depresiunea Rădăuţi din Bucovina de Sud străchinile de acest tip sunt 
prezente în majoritatea obiectivelor investigate ale grupului podolian de vest / podolo-moldav. Astfel de 
străchini provin atât din aşezări: Selišče-punctul Skrypki56, Janaucy57, Dolinjany58, Zalissja59, Ivane-Puste60, 
Suhostav-punctul Govdri61, cât şi din complexe funerare: T. «B» de la Novoselka-Grymalovskaja, T. I şi II de 
la Kačanovka62, T. I de la Kruglik63, T. 3 de la Dolinjany64, T. 5 de la Perebykovcy65, T. I de la Myškovcy66, 
T. 4 de la Teklivka67, T. 3 de la Kolodiïvka68, T. 7 de la Volovăţ–Dealul Burlei69 şi T. 1, 2, 4, 7, 9 de la 
Cajvana-Codru70. Remarcăm că marea majoritate a străchinilor sunt neornamentate. Cu un şir de împunsături 
sub buză, în partea interioară a vasului, cărora în exterior le corespund mici umflături, sunt prevăzute doar 
unele exemplare din aşezările de la Selišče, Janaucy şi Dolinjany71 şi majoritatea celor menţionate din 
necropola Cajvana. Mânerele-suporturi sunt atestate pe unele străchini din aşezarea de la Dolinjany şi din 
necropola de la Trinca72. 
                                                 

53 Vezi desenul la В.Г. Петренко, op.cit., 1989, Табл. 21,1. 
54 A. Vulpe, E. Popescu, op.cit., 1972, fig. 12,3. 
55 O. Leviţki, op.cit., 2006, p. 71, fig. 13,8; 17,6; 23,3; 27,8; 31,14,16; 39,3,6; 43,8,9. 
56 А.И. Мелюкова, op.cit., 1953, рис. 32,19. 
57 Eadem, op.cit., 1958, рис. 7,10.11. 
58 Г.И. Смирнова, op.cit., 1978, рис. 5,1; eadem, op.cit., 1981, рис. 13,7.9.10; eadem, op.cit., 1986, рис. 4,3; 5,3; 

eadem, op.cit., 2001, рис. 2,7.8. 
59 О.Д. Ганiна, op.cit., 1984, рис. 2,1. 
60 Eadem, op.cit., 1965, рис. 1,7; 4,14. 
61 I.К. Свешнiков, Поселення ранньоскiфського часу бiля с. Сухостав, Тернопiльськоi областi, în Археологiя 

XI, Киïв, 1957, Tабл. I,15. 
62 T. Sulimirski, op.cit., 1936, T. XII,10; XIV,5.7; XVII,2–4.7. 
63 Г.И. Смирнова, Раскопки курганов у сел Круглик и Долиняны на Буковин, în АСГЭ 10, 1968, рис. 2,1.2. 
64 Eadem, op.cit., 1977, рис. 3,2. 
65 Eadem, Курганы у села Перебыковцы–новый могильник скифской архаики на Среднем Днестре, în Труды 

ГЭ ХХ, Ленинград, 1979, рис. 15,8. 
66 Ю.Н. Малеев, op.cit., 1991, рис. 2,4. 
67 А.Ф. Гуцал, В.А. Гуцал, В.П. Мегей, О.Д. Могилов, Результати дослiджень курганiв скiфського часу 

бiля с. Теклiвка на Подiллi, în АВУ 2001–2002 рр., Киïв, 2003, рис. 2,6.7. 
68 Idem, op.cit., 2005, fig. 2. 
69 M. Ignat, Necropola tumulară hallstattiană de la Volovăţ – Dealul Burlei, în Suceava V, 1978, p. 122; Idem, 

op.cit., 2006, Pl. V,1. 
70 Idem, Un nouveau groupe culturel du hallstatt tardif sur le territoire de la Roumanie, în StAntArch VII, 2000, 

p.334, fig. 1,3; idem, op.cit., 2006, pl. VIII,2; IX,1; XII,5c.7a; XV,7b; XVII,2. 
71 А.И. Мелюкова, op.cit., 1953, рис. 32,19; Eadem, op.cit., 1958, p.37; Г.И. Смирнова, op.cit., 1978, рис. 6,9; 

Eadem, op.cit., 1981, рис. 13,3; eadem, op.cit., 1998, рис. 7,2; eadem, op.cit., 2001, рис. 5,1.9. 
72 Г.И. Смирнова, op.cit., 1978, рис.6,13; O. Leviţki, op.cit., 2006, fig. 31,14. 
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De regulă, sunt neornamentate şi străchinile de acest tip din obiectivele grupurilor culturale scitice timpurii 
din zona Nistrului Superior: Čerepin-Lagodiv73 şi Mogiljany din Volynja74; culturii Kuštanovice din regiunea 
Transcarpatică a Ucrainei75 şi culturii Vekerzug din Ungaria, Slovacia şi România76, existând excepţii ornamentate 
cu mânere suporturi77. 

În cadrul grupului scitic din Transilvania, străchinile cu buza invazată sunt prevăzute, în majoritatea 
cazurilor, cu proeminenţe şi, sporadic, cu caneluri oblice pe umăr sau cu caneluri în asociere cu proeminenţe78. 
O diversitate şi mai mare a motivelor decorative este atestată în cadrul necropolelor grupului Ferigiele din zona 
Carpaţilor Meridionali: Ferigile (tip IA2, A4)79, Tigveni «Babe»80, Tigveni «Pietroasa»81, Cepari «Topliţa»82 
şi altele. 

Străchinile de tipul examinat prezintă o categorie obişnuită a ceramicii şi din cadrul culturii scitice 
timpurii a zonei de silvostepă din dreapta Niprului83, unde adeseori sunt ornamentate cu motive în relief pe 
margine, sau în partea interioară, cu un şir de găuri incomplete sub buză, cărora le corespund în exterior mici 
umflături, sau un şir de găuri complete84. 

Străchinile tronconice, cu marginea verticală şi buza dreaptă (fig. 2/4), se întâlnesc relativ rar. În aria 
grupului podolian de vest/podolo-moldav strachini identice morfologic sunt cunoscute în aşezările de la 
Zalissja85 şi Dolinjany86 şi în necropolele tumulare Volovăţ –Dealul Burlei şi Cajvana–Codru87, iar pentru 
grupul scitic timpuriu Čerepin-Lagodiv de pe Nistrul Superior – în aşezarea de la Krušel’nicy, acestea fiind 
prevăzute cu mânere-suporturi88. Exemplare ale acestor străchini, lipsite de decor sau accesorii, sunt cunoscute 
şi în obiectivele culturii Vekerzug89. În cadrul grupului Ferigile, străchilnile examinate (tip IA3) se întâlnesc în 
unele morminte din necropolele Ferigile90 şi Tigveni «Babe»91. Referitor la zona Nistrului de Mijloc, 
menţionăm că străchinile de tipul examinat sunt cunoscute şi în complexul ceramic din aşezarea etapei târzii a 
culturii Černyj Les de la Mereşeuca92. 

Străchinile cu buza tăiată oblic (fig. 6/1; 7/6, sunt reprezentate, de asemenea, printr-o cantitate neînsemnată 
de fragmente. O astfel de modelare a marginii străchinilor este mai puţin caracteristică pentru complexele 
                                                 

73 Л.I. Крушельницька, Пiвничне Прикарпаття i Захiдна Волинь за доби раннього залiза, Киïв, 1976, fig. 
34,20; 37,12.13; Eadem, Пам’ятки ранньоскiфського часу (HaC-HaD), în Пам’ятки гальштатського перiоду 
межирiччя Вiсли, Днiстра i Прип’ятi, Киïв, 1993, fig. 106,22; 107,19. 

74 Eadem, op.cit., 1976, рис. 29,7.8. 
75 И.И. Попович, op.cit., 1993, рис. 126,8; 129,5; 134,6; Г.И.Смирнова, К.Ф. Бернякович, op.cit., 1965, Табл. 

IV,11. 
76 I. Chochorowski, op.cit., 1985, Abb. 1,1.3; P. Romsauer, op.cit., 1993, Tab I,10.11; II,8; IX; M. Dušek, op.cit., 

1971, Obr.11,2; 26,3: 28,6; 30,2; I. Nemeti, Das Spätthallstattzeitliche Gräberfeld von Sanislău, în Dacia N.S. XXVI, 1–2, 
1982, Abb. 3, B2. 

77 И.И. Попович, op.cit., 1993, рис. 134,8; I. Chochorowski, op.cit., 1985, Abb. 1,2. 
78 V. Vasiliev, op.cit., 1980, p. 65–67, Pl. 8,2.3.4; G. Marinescu, op.cit., 1984, Abb. 2,D. 
79 A. Vulpe, op.cit., 1967, p. 38–39, fig. 13,2–4; pl. I,2–13. 
80 A. Vulpe, E. Popescu, op.cit., 1972, p. 81, fig. 3,2; 10,4; 13,12; E. Popescu, A. Vulpe, Nouvelles decouvertes du 

type Ferigile, în Dacia N.S. XXVI, 1–2, 1982, fig. 17,6; 20,8. 
81 E. Popescu, A. Vulpe, op.cit., 1982, fig. 12C,5. 
82 Ibidem, 103, fig. 4B,8; 7B,4; 7D,6; 12A,10. 
83 В.А. Ильинская, Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин ( VII–VI вв. до н. э.), Киев, 1975, s. 138; 

Г.Т. Ковпаненко, С.С. Бессонова, С.А. Скорый, op.cit., 1989, s. 50–52. 
84 В.А. Ильинская, op.cit., 1975, рис. 19,7.8.10.15; Г.Т. Ковпаненко, С.С. Бессонова, С.А. Скорый, op.cit., 

1989, рис. 7,14.16.18; И. Смирнова, op.cit., 1961, рис. 8,1.3; eadem, Гальштатский компонент в раннескифской 
культуре лесостепи Северного Причерноморья (по материалам Немировского городища), РА 4, Москва, 2001a, s. 
37, рис. 2,11.13. 

85 О.Д. Ганiна, op.cit., 1984, рис. 2,2. 
86 Г.И. Смирнова, op.cit., 1978, рис. 6,14. 
87 M. Ignat, op.cit., 2006, p.56, fig. 7,A2, Pl. IV,3, XVII,2. 
88 Л.I. Крушельницька, op.cit., 1976, рис. 37,7. 
89 I. Nemeti, op.cit., 1982, Abb. 3,B1; P. Romsauer, op.cit., 1993, Tab. IX,27.28. 
90 A. Vulpe, op.cit., 1967, p. 38–39, fig. 13,3. 
91 A. Vulpe, E. Popescu, op.cit., 1972, fig. 14,23. 
92 О.Г. Левицкий, Горизонт раннего железного века на многосдойном памятнике Мерешовка, în Молдавское 

Поднестровье в первобытную эпоху, Кишинев, 1987, fig. 42,12. 



COMPLEXE HALLSTATTIENE TÂRZII DIN AŞEZAREA TRINCA „IZVORUL LUI LUCA” 

 

83

ceramice hallstattiene târzii-scitice timpurii. În aria grupului podolian de vest/podolo-moldav cunoaştem doar 
câteva exemplare de străchini cu buza tăiată oblic – aşezerea Dolinjany93, orizontul superior din aşezarea 
Neporotovo94 şi tumulul 4 din necropola de la Cajvana95. Piesa din aşezarea Neporotovo este decorată în 
exterior cu un motiv imprimat. În acelaşi timp, străchinile cu marginea tăiată oblic constituie o variantă 
reprezentativă în ceramica fină din perioada precedentă – faza târzie a culturii Černyj Les96, unde predomină 
exemplarele ornamentate pe partea exterioară şi pe margine cu motive imprimate, incizate şi plastice. Aici este 
necesar să menţionăn că în aşezarea de la Trinca, străchinile cu o astfel de modelare a buzei sunt atestate în 
nivelul de locuire hallstattian timpuriu de tip Chişinău-Corlăteni97. În aşezările acestei culturi sunt prezente şi 
străchini de acest tip, prevăzute pe partea exterioară cu caneluri orizontale paralele98. 

Străchinile larg deschise, de formă tronconică, cu buza dreaptă şi cu marginea rotunjită şi uşor îngroşată 
(fig. 2/3) formează o categorie deosebită în complexele ceramice ale obiectivelor grupului podolian de vest din 
bazinul Nistrului de Mijloc99. În aşezarea de la Neporotov străchinile cu astfel de caracteristici morfologice sunt 
prezente atât în nivelul superior, podolian de vest, cât şi în cel inferior din etapa târzie a culturii Černyj Les100, 
în ultimul fiind ornamentate pe partea exterioară cu motive imprimate. Sporadic, vasele de acest tip sunt 
atestate şi în necropolele de tip podolian de vest din depresiunea Rădăuţi, în Bucovina de Sud101 şi a grupului 
scitic timpuriu Čerepin-Lagodiv de pe Nistrul Superior102. În necropolele de la Ferigile şi Tigveni «Babe» 
străchinile examinate (tip IB1), sunt decorate cu caneluri sau incizii scurte, oblice pe buză103. 

Cănile din în Secţiunile IV şi V, ţinând cont de exemplarele întregi sau întregibile, cu o excepţie, aparţin 
tipului cu toarta mai mult sau mai puţin supraînălţată, care constituie forme tipice pentru perioada hallstattiană 
târzie – scitică timpurie şi sunt atestate în mai multe culturi şi grupuri culturale dintr-un spaţiu vast, inclusiv 
bazinul Nistrului de Mijloc, bazinul Nistrului Superior şi depresiunea Rădăuţi din Bucovina de Sud. 

Cănile scunde cu corpul rotund, gâtul scurt cilindric cu marginea uşor evazată, fundul îngust şi toarta 
supraînălţată (fig. 3/9) sunt prezente în obiectivele hallstattiene târzii – scitice timpurii din bazinul Nistrului de 
Mijloc, cercetate prin săpături, doar în aşezarea grupului podolian de vest de la Zalissja104. Sporadic sunt 
atestate şi în zona Nistrului Superior, în aria grupului Čerepin-Lagodiv105. Din punct de vedere morfologic, 
aceste căni atestă afinităţi şi cu ceştile de formă bitronconică, cu buza răsfrântă în afară şi cu toarta 
supraînălţată din cea mai veche etapă de locuire din aşezarea hallstattiană târzie de la Curteni, din Podişul 
Central Moldovenesc106, cât şi cu cele incluse în varianta III B a ceştilor pântecoase din necropola de la 
Ferigile107. În acelaşi timp, vasele cu profilul corpului apropiat de cel atestat în aşezarea de la Trinca, apar 
relativ frecvent în aşezările prescitice, de tip Černyj Les II – Pidmet108, Dnestrovka-Luca109, Neporotovo110 ş.a. 
                                                 

93 Г.И. Смирнова, op.cit., 1978, рис. 6,14; eadem, op.cit., 1998, рис. 7,1. 
94 Л.I. Крушельницька, Чорнолiська культура Середнього Приднiстров’я (за матерiалами непоротiвськоi 

групи пам’яток ), Львiв, 1998, s. 20, рис. 6,8. 
95 M. Ignat, op.cit., 2006, pl. XII,7a. 
96 Г.И. Смирнова, op.cit., 1984, s. 46, рис. 7,1.2.4.8.11; eadem, Поселение у с. Днестровка – памятник Чернолесской 

культуры на Днестре, în АСГЭ 26, s. 13, рис. 5,8.10; 13,4; Л.I. Крушельницька, op.cit., 1998, рис. 38,17.5.6; 
19,4.15; 24,12; 26,11.13; 28,13. 

97 O. Leviţki, Cultura hallstattului canelat la Răsărit de Carpaţi, B.Thr. VII, Bucureşti, 1994. 
98 Ibidem, fig. 28,18; 39,15; 40,16. 
99 Г.И. Смирнова, op.cit., 1981, s. 53, рис. 13,2.4.6; eadem, op.cit., 1998, рис. 7,11. 
100 Л.I. Крушельницька, op.cit., 1998, s. 20, рис. 5,6; 37, рис. 16,7. 
101 M. Ignat, op.cit., 2000, p. 334. 
102 Л.I. Крушельницька, op.cit., 1976, рис. 34,25. 
103 A. Vulpe, op.cit., 1967, p. 39–40, fig. 13,5; A. Vulpe, E. Popescu, op.cit., 1972, fig. 9,9.11. 
104 О.Д. Ганiна, op.cit., 1984, s. 72, рис. 3,2; В.Г. Петренко, op.cit., 1989, Таб. 21,14. 
105 Л.I. Крушельницька, op.cit., 1976, рис. 36,14. 
106 C. Iconomu, Cercetările arheologice din locuirea hallstattiană tîrzie de la Curteni-Vaslui, în CI, IX–X, Iaşi, 

1978–1979, p. 188, 191, pl. X,7; XIII,1. 
107 A. Vulpe, op.cit., 1967, p. 43, Pl. VII,2.8. 
108 I.Г. Шовкопляс, Поселення ранньоскiфського часу на Середньому Днiстрi, în Археологiя IX, Киïв, 1954, 

Табл. I,13. 
109 Г.И. Смирнова, op.cit., 1985, s. 13, рис. 10,1.3. 
110 Л.I. Крушельницька, Взаемозвязки населення Прикарпаття i Волинi з племенами Схiдноi i Центральноi 

Европи (рубiж епох бронзи i залiза), în Киïв, 1985, s. 109, рис. 33,10; eadem, op.cit., 1998, s. 162, рис. 99,3. 
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Cănile larg deschise, cu corpul uşor profilat în formă de S, cu fundul plat, prevăzute cu o toartă ce uneşte 
buza cu umărul (fig. 3/10), sunt mai puţin caracteristice pentru complexele ceramice din perioada hallstattiană 
târzie – scitică timpurie. Totodată, pornind de la maniera de modelare şi amplasare a torţii, cu referinţă la aria 
grupului podolian de vest, pot fi invocate ca analogii exemplarele din complexele funerare de la Rakovkat111, 
Burlăneşti112 şi din aşezarea de la Zalissja113, ultimul fiind considerat de O. Ganina un ulcior114. În acelaş timp, 
este necesar de menţionat că o analogie perfectă a vasului din aşezarea de la Trinca este cana din necropola de 
la Lagodiv, din grupul scitic timpuriu din zona Nistrului Superior de tip Čerepin-Lagodiv115. În această zonă 
cănile a căror toartă uneşte buza cu umărul, sunt larg utilizate şi în perioada prescitică de către comunităţile 
culturii Vysock116, circumstanţă care l-a determinat pe T. Sulimirski să considere cana de la Rakovkat ca fiind 
de tradiţie Vysock117. În acest context mai menţionăm şi faptul că unele căni a căror toartă coboară de la buză 
pe corp, dar de formă tronconică, cu corpul rotunjit către gura largă sunt cunoscute în spaţiul est-carpatic şi în 
perioada hallstattiană timpurie – aşezarea de la Chişinău118 şi au multiple paralele în culturile sincrone Lausitz, 
Gava, Kyatice119 etc. 

Cănile tronconice de mici dimensiuni, cu toarta supraînălţată, pereţii uşor arcuiţi şi fundul plat, 
reprezentate în aşezare prin două variante: cu corpul înalt, toarta prinsă de margine şi mijlocul vasului (fig. 
7/1) şi cu corpul scund, a căror toartă uneşte marginea cu partea de jos a vasului (fig. 7/3), în siturile 
hallstattiene târzii – scitice timpurii din regiunile Nistrului de Mijloc şi Superior nu au analogii directe în zona 
de silvostepă din dreapta Niprului. În cazuri singulare cănile de acest tip sunt atestate şi în complexul ceramic 
al culturii Kuštanovice din regiunea Transcarpatică a Ucrainei, T. IX din necropola Kolodnoe II120 şi T. 6 din 
necropola Kolodnoe (?)121. Ambele variante de căni tronconice sunt larg reprezentate în inventarul mormintelor 
grupului scitic timpuriu din Transilvania, incluse în tipul C1a122, culturii Vekerzug123 şi a grupului Ferigile-
Bârseşti din zona Carpaţilor Meridionali şi de Curbură, tipul IIB124. În genere, aceste căni au avut o largă 
răspândire în perioada hallstattiană târzie în spaţiul carpato-dunărean, continuând să evolueze şi în perioada 
următoare125. Revenind la zona Nistrului de Mijloc, menţionăm că, în cazuri izolate, căni apropiate morfologic 
de cele incluse în varianta a doua, dar cu fundul rotunjit, sunt prezente şi în unele obiective din perioada 
prescitică – etapa târzie a culturii Černyj Les126. 

Cănile cu toarta supraînălţată, corpul profilat accentuat în formă de S, cu două părţi distincte, separate 
printr-o carenă pronunţată, a căror parte superioară este mult mai înaltă decât cea inferioară şi cu fundul 
rotungit, cu sau fără umbo, constituie forme tipice pentru perioada hallstattiană târzie – scitică timpurie. 
Vasele cu astfel de particularităţi arhitectonice sunt frecvente în cadrul grupului podolian de vest/podolo-
moldav din bazinul Nistrului de Mijloc şi depresiunea Rădăuţi, atât în aşezări127, cât şi într-o serie de 
complexe funerare128. În acelaşi timp, este necesar să menţionăm că exemplare similare cu cele de la Trinca, 
se întâlnesc relativ rar, în culturile şi grupurile culturale de epocă. 
                                                 

111 T. Sulimirski, op.cit., 1936, fig. 18. 
112 O. Leviţki, op.cit., 1998, p. 38, fig. 10,4. 
113 О.Д. Ганiна, op.cit., 1984, рис. 3,5. 
114 О.Д. Ганiна, op.cit., 1984, s. 73. 
115 Л.I. Крушельницька, op.cit., 1976, рис. 34,16. 
116 Ibidem, рис. 17,26.31.34. 
117 T. Sulimirski, op.cit., 1936, p. 80. 
118 O. Leviţki, op.cit., 1994, p. 103, fig. 10,9. 
119 Ibidem, p.103, cu referinţele bibliografice. 
120 Г.И. Смирнова, К.Ф. Бернякович, op.cit., 1965, T VI,9. 
121 И.И. Попович, op.cit., 1993, s. 272, рис. 136,11. 
122 V. Vasiliev, op.cit., 1980, p. 68, Pl. 8,5. 
123 I. Chochorowski, op.cit., 1985, Abb. 6,7. 
124 A. Vulpe, op.cit., 1967, p. 46–47, pl. VI,2–13; A. Vulpe, E. Popescu, op.cit., 1972, fig. 6,2; S. Morintz, Săpăturile de 

la Bîrseşti (reg.Galaţi, r.Vrancea), MCA, III, 1957, fig. 2,2; idem, Săpăturile de la Bîrseşti (r. Vrancea, reg. Galaţi), MCA, VI, 
1959, fig. 2,1; idem, op.cit., 1961, fig. 1,4. 

125 E. Moscalu, Ceramica traco-getică, Bucureşti, 1983, p. 85–86. 
126 Г.И. Смирнова, op.cit., 1985, s. 18, рис. 7,9; 10,2. 
127 А.И. Мелюкова, op.cit., 1953, s. 69, рис. 32,10.14; Г.И. Смирнова, op.cit., 1981, s. 53, рис. 12,1.2. 
128 O.Leviţki, op.cit., 2006, p. 75–78, cu referinţele bibliografice; M. Ignat, op.cit., 2006, p. 58–60. 
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Cana cu partea superioară înaltă arcuită şi marginea subţiată evazată (fig. 6/7), prin dimensiuni, raportul 
dintre diametrul buzei şi înălţime, raportul dintre partea superioară şi cea inferioară, gradul de supraînălţare a 
torţii şi de modelare a curburii superioare a torţii (fără creastă sau buton) şi lipsa ornamentului este aproape 
identică cu ceaşca de tipul IIB din tumulul 137 a necropolei de la Ferigile din zona Carpaţilor Meridionali129. 
Apropiate din punctul de vedere al formei sunt şi ceştile de tipul BIa (T. 4) din necropola de la Cajvana, a 
grupului podolo-moldav din zona Rădăuţi130 şi din M. 10 a necropolei de la Băiţa, tipul C2b, a grupului scitic 
din Transilvania131, care, spre deosebire de cana de la Trinca, au dimensiuni mai mari, fundul prevăzut cu 
umbo şi toarta cu creastă sau buton. Piesa de la Băiţa mai este ornamentată, pe diametrul maxim, cu o bandă 
de alveole. Unele exemplare din aşezartea Nitra-Ivanka din aria culturii Vekerzug din Slovacia sunt 
ornamentate prin caneluri scurte verticale pe umăr132. 

Ca analogie pentru exemplarul fragmentar, cu partea superioară verticală, buza subţiată către margine şi 
toarta uşor supraînălţată (fig. 2/5), putem indica ceştile de tipul BIc din necropola de la Cajvana a grupului 
podolo-moldav din depresiunea Rădăuţi, care, în plus, sunt prevăzute cu o creastă pe curbura torţii133. 

Recapitulând datele referitoare la cănile din secţiunile IV şi V, menţionăm că, din punct de vedere 
tipologic, acestea sunt diferite şi, cu rare excepţii, fiecare tip este reprezentat prin câte un singur exemplar. 
Demn de a fi menţionat este şi faptul că, în toate cazurile, când toarta s-a păstrat în întregime, nu este atestată 
prezenţa pe curbura de sus a crestelor sau butonilor, elemente caracteristice pentru marea majoritate a cănilor 
din mediul cultural hallstattian târziu – scitic timpuriu, indiferent de tipul lor morfologic. 

Cupele sunt mai puţin reprezentative în repertoriul morfologic al ceramicii fine a culturilor şi grupurilor 
culturale hallstattiene târzii – scitice timpurii din zona Nistrului de Mijloc, lipsind totalmente în aşezările 
cercetate prin săpături. Mai frecvent acestea se întâlnesc în complexele funerare, atât din Podişul Moldovei de 
Nord134 şi Depresiunea Rădăuţi135, cât şi scitice timpurii din bazinul Niprului de Mijloc136. 

Cupe cu gâtul înalt tronconic, corp rotunjit şi fundul îngust cu umbo (fig. 6/10) sunt deosebite, din punct 
de vedere morfologic, de cele din necropola Trinca „Drumul Feteştilor”, unde au profilul în formă de S, cu 
fundul plat sau corpul sferic, gâtul scurt cilindric şi fundul lat, puţin evidenţiat137, precum şi de cele cunoscute 
în necropolele de la Volovăţ şi Cajvana din Depresiunea Rădăuţi, care au gâtul tronconic ori arcuit, cu buza 
răsfrântă şi fundul larg138. Comună pentru vasele menţionate este doar lipsa ornamentului. Cupele reprezintă o 
formă caracteristică pentru complexele ceramice din perioada precedentă: etapa târzie a culturii Černyj Les, 
reprezentate prin mai multe tipuri, marea majoritate ornamentate cu motive incizate sau în relief139 şi grupul 
Grăniceşti, unde predomină cele cu buza lobată, prevăzute cu proeminenţe conice pe umăr140. În acest context, 
menţionăm că un exemplar neornamentat, identic morfologic cu cel examinat, este cunoscut în nivelul de 
locuire din etapa târzie a culturii Černyj Les din aşezarea de la Mereşeuca din bazinul Nistrului de Mijloc141. 
Tot aici mai subliniem faptul că profilele cupelor de tipul discutat sunt mult apropiate de cel al cănilor scunde 
cu corpul rotund, gâtul scurt cilindric, cu marginea uşor evazată, fundul îngust şi toarta supraînălţată, 
prezentate mai sus, de asemenea frecvent întâlnite în complexele Černyj Les târzii (vezi mai sus). 
                                                 

129 A. Vulpe, op.cit., 1967, pl. VI,1. 
130 M. Ignat, op.cit., 2006, p. 58–59, fig. 8,BIa; Pl. XII,6b. 
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Ceramica de uz comun 

Vasele de tip borcan, cu pereţii verticali în partea superioară, care se îngustează treptat spre fund, 
reprezintă un fenomen caracteristic pentru ceramica de uz comun a tuturor culturilor şi grupurilor culturale 
hallstattiene târzii localizate în spaţiul cuprins între Nistru şi Dunăre, care, în diverse variante, continuă 
tradiţiile hallstattiene timpurii142. Acest tip de vas predomină şi în repertoriul morfologic al ceramicii de uz 
comun a culturii scitice timpurii din zona de silvostepă a Ucrainei143. În ambele medii culturale, vasele 
examinate sunt reprezentate printr-o mare varietate, atât din punct de vedere morfologic, cât şi din punct de 
vedere al ornamentului şi accesorilor, inclusiv a zonelor de amplasare a acestora pe corpul vasului. 

Vasele de acest tip, a căror margine este uşor îngroşată din exterior, ornamentate cu un şir de orificii 
incomplete aplicate din exterior (împunsături), în asociere cu un brâu alveolat dispus mai jos de buza vasului, 
similare celor din aşezare (fig. 7/13), sunt prezente şi în inventarul unor tumuli din necropola Trinca „Drumul 
Feteştilor”144. Decorul format din astfel de elemente, maniera de realizare, cât şi zona de amplasare pe corpul 
vasului, sunt răspândite cu precădere în cadrul grupului podolian de vest: aşezarile de la Dolinjany145, Selišče, 
punctul Skrypki146, Suhostav, punctul Govdri147 şi Zalissja148, precum şi a grupului Čerepin-Lagodiv: aşezările 
de la Lagodiv149 şi de la Dibrovo150. În zona Nistrului de Mijloc acest tip de ornament începe să fie utilizat în 
etapa târzie a culturii Černyj Les151. 

Vasele de acest tip, uşor rotunjite către gură, cu marginea subţiată şi trasă în interior (fig. 2/7) sunt 
apropiate, din punct de vedere morfologic, vaselor-borcan de tipul II din necropola Trinca „Drumul Feteştilor”152, 
care, spre deosebire de cele din aşezare, sunt de dimensiuni mai mici şi, fără excepţie, ornamentate. În general, 
vasele de tip borcan, cu marginea rotunjită uşor trasă în interior au avut o răspândire limitată, atât în cadrul 
culturilor hallstattiene târzii, cât şi în cultura scitică timpurie. În acelaşi timp, conform dimensiunilor şi 
amplasării diametrului maxim în partea superioară a corpului, acestea sunt caracteristice complexelor ceramice ale 
unităţilor culturale hallstattiene târzii din spaţiul cuprins între Nistru şi Dunăre, unde sunt, de asemenea, 
ornamentate153. 

Referitor la varianta vaselor de tip borcan uşor rotunjite către gură, cu marginea verticală dreaptă și cu 
proeminenţe perforate vertical sub margine (fig. 3/1), menţionăm că exemplare identice din punct de vedere 
morfologic, dintre care unul ornamentat similar, deosebindu-se doar prin aceea că mânerele-suporturi sunt 
amplasate nemijlocit sub margine, au fost identificate în aşezarea de la Dolinjany154. Vasele de acest tip din 
aşezarea Dolinjany, ornamentate cu brâu alveolat în asociere cu un şir de împunsături155 sau numai cu brâu 
alveolat156, sunt desemnate drept vase în formă de cazan şi considerate asemănătoare celor din aşezarea de la 
Ivane Puste şi cetăţuia scitică timpurie de la Severinovka din zona cursului superior al Bugului de Sud. Aici 
este necesar să atenţionăm că vasele indicate din aşezarea Ivane Puste157 sunt calificate de O. Ganina drept 
                                                 

142 A. Vulpe, op.cit., 1967, p. 53; V. Vasiliev, op.cit., 1980, p. 70; I. Chochorowski, op.cit., 1985, p. 36–39; И.И. 
Попович, op.cit., 1990, p. 161. 
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144 O. Leviţki, op.cit., 2006, fig. 13,10; 44,5. 
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28; 29,1; E. Moscalu, op.cit., 1983, Pl. XVI–XVIII; XXXI; XXXIII. 

154 Г.И. Смирнова, op.cit., 1981, s. 53, рис. 11,7. 
155 Eadem, op.cit.,1978, s. 33, рис. 5,9; eadem, op.cit., 1986, s. 40, рис. 4,1,4. 
156 Eadem, op.cit., 2001, s. 68, рис. 2,2. 
157 О.Д. Ганiна, op.cit., 1965, рис. 4,10.11. 
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străchini-vaze adânci (castroane bitronconice – n.n.) cu gâtul uşor evazat, umărul rotunjit şi partea inferioară 
tronconică158, similare şi cu vasele indicate de la Severinovka159, Nemirovo160, şi posibil unul dintre 
exemplarele de la Dolinjany161. Vasele în formă de cazan, cu morfologie similară, ornamentate în acelaşi mod 
ca cele de la Severinovka şi Nemirovo, numai că în proporţii limitate, sunt atestate şi în unele aşezări scitice 
timpurii din zona Niprului de Mijloc162. 

Vasele de tip borcan, cu corpul puţin lărgit în partea de mijloc, îngustat treptat către fundul plat reliefat, 
gâtul uşor evidenţiat şi marginea dreaptă orizontală, ornamentate cu brâie alveolate în asociere cu împunsături 
sau perforaţii complete, amplasate sub marginea vasului, (fig. 3/8) reprezintă unul dintre tipurile definitorii ale 
ceramicii de uz comun din aşezările grupului podolian de vest investigate163. În cazuri izolate, în bazinul 
Nistrului de Mijloc, sunt atestate şi vase ornamentate similar celui din aşezarea de la Trinca, cu brâu masiv 
alveolat, întrerupt de mânere-suporturi dispuse simetric – aşezarea de la Ivane Puste164, tumulul III de la 
Serwatynce şi tumulul II de la Bratyszew165. În zona Nistrului de Mijloc, brâul alveolat dispus orizontal, pe 
care sunt aplicate mânere-suporturi, în cazuri izolate, era utilizat şi la ornamentarea ceramicii de uz comun din 
nivelul de locuire din etapa târzie a culturii Černyj Les de la Neporotovo166. 

Vase de tip borcan, ornamentate cu brâu alveolat întrerupt de mânere-suporturi sunt întâlnite sporadic în 
culturile Kuštanovice din regiunea Transcarpatică a Ucrainei167 şi Vekerzug din Slovacia de sud-est168. Acest 
tip de ornament este mult mai frecvent în grupul Ferigile-Bârseşti din zona Carpaţilor Meridionali şi de 
curbură169. 

Vasele de tip borcan, cu corpul uşor bitronconic şi marginea evazată, ornamentate cu un şir de orificii 
complete sub margine, în asociere cu un brâu alveolat amplasat mai jos, reprezentate în aşezare printr-un 
singur exemplar (fig. 7/9), cu brâul amplasat sub şirul de orificii, sunt atestate şi în complexele ceramice din 
aşezarile de la Dolinjany170, Janaucy171, Oselivka172, Selišče, punctul Skrypki173, atribuite grupului podolian de 
vest. În zona Nistrului de Mijloc acest tip de ornament apare deja în faza evoluată a culturii Černyj Les – 
aşezările de la Neporotovo I şi III174, Dnestrovka175 şi Mereşovka176. În bazinul Nistrului Superior un astfel de 
decor este frecvent pe vasele cu corpul uşor bitronconic din aşezările grupului scitic timpuriu Čerepin-Lagodiv 
de la Čerepin177, Lagodiv178, Bovşiv179, precum şi în obiectivele de tip Leznica180. În zona de silvostepă din 
                                                 

158 Ibidem, s. 112. 
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bazinul Niprului de Mijloc, vase de acest tip, prevăzute cu decor, ne sunt cunoscute în materialul ceramic al 
cetăţuiei Motronino din bazinul râului Tjasmin181 şi în aşezarea de la Sarančivka din preajma cetăţuei de la 
Bel’sk182. 

Ornamentarea vaselor de tip borcan cu brâu simplu (fig. 3/4; 7/11) nu este caracteristică pentru perioada 
hallstattiană târzie – scitică timpurie. Doar într-un singur caz acest tip de ornament este atestat în T. nr VII din 
necropola Trinca „Drumul Feteştilor”183. Brâul simplu reprezintă o excepţie şi pentru decorul vaselor de uz 
comun din cadrul culturii precedente, Černyj Les II184. 

Şirul de orificii complete dispuse orizontal sub marginea vasului (fig. 3/6; 7/7), ca element ornamental 
de sine stătător în ornamentarea vaselor de tip borcan din perioada hallstattiană târzie, era răspândit într-o zonă bine 
conturată: bazinul Nistrului de Mijloc şi Superior, grupul podolian de vest185, grupul Čerepin-Lagodiv186, 
precum şi în silvostepa din dreapta cursului de mijloc a râului Nipru187. În bazinul Nistrului de Mijloc acest 
element ornamental începe să fie aplicat pe vasele de tip borcan încă din etapa târzie a culturii Černyj Les188. 

Vasele de tip lalea. După cum s-a menţionat, ponderea relativ sporită a vaselor de acest tip în secţiunile 
IV şi V din aşezarea de la Trinca este convenţională, fiind cauzată de starea fragmentară a materialului 
ceramic şi de faptul că acestora le-au fost atribuite toate fragmentele de buze cu marginea evazată, deşi buzele 
cu grad diferit de evazare sunt proprii şi unora dintre variantele evidenţiate a vaselor de tip borcan, dar la care 
nu pot fi atribuite cu certitudine. 

Vasele de tip lalea, alungite, decorate cu brâu alveolat pe umeri şi un șir de perforaţii complete sub 
margine, reprezintă tipul principal al ceramicii de uz comun din perioada prescitică din regiunea de silvostepă 
din dreapta Niprului, inclusiv bazinul Nistrului Mijlociu şi Superior189. În cadrul ceramicii de uz comun a 
complexelor scitice timpurii din zona desemnată, după cum deja a fost menţionat, sunt predominante vasele de 
tip borcan, ornamentate cu brâu alveolat în asociere cu un şir de perforaţii sau de împunsături amplasat sub 
margine190. În acelaşi timp, în complexele ceramice din perioada scitică timpurie, împreună cu tipul 
predominant – vasele-borcan, în cadrul ceramicii de uz comun se mai evidenţiază: în bazinul Nistrului de 
Mijloc – vase alungite, cu profilul părţii superioare apropiat celor de tip lalea, dar având corpul ovoidal, 
prevăzute la baza gâtului cu un şir orizontal de alveole191 sau cu brâu în asociere cu perforaţii sau împunsături 
sub margine192; în zona Nistrului Superior – vase, asemănătoare celor de tip lalea, dar cu gura mai largă, gâtul 
mai scurt şi corpul mult mai bombat, decorate cu brâu în asociere cu perforaţii sau împunsături amplasate sub 
margine193 sau brâul alveolat amplasat pe umăr194; în bazinul Bugului de Sud – vase cu profil de tip lalea-
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borcan prevăzute cu două brâie alveolate, sub margine şi la mijlocul corpului195; în zona Niprului de Mijloc – 
vase cu profilul apropiat celor de tip lalea, ornamentate cu brâu în asociere cu perforaţii sau împunsături sub 
margine şi un alt brâu pe corp196. 

Exemplarul neornamentat, alungit, cu gâtul uşor evidenţiat şi marginea subţiată, uşor evazată, corpul 
puţin rotunjit şi fundul îngust evidenţiat, pornind de la faptul că înălţimea lui este mai mare decât diametrul 
buzei, care la rândul său depăşeşte diametrul rotunjimii maximale a corpului (fig. 6/9), are analogii în vasele 
din perioada prescitică: necropola culturii Gava-Holigrady de la Sopit197; obiectivele culturii Vysock – 
aşezarea de la Šklo198 şi necropola de la Juliči199; siturile etapei târzi a culturii Černyj Les – aşezarea de la 
Dnestrovka200 şi cetăţuia de la Grigorovka201, ultimele, deosebindu-se printr-o evazare mai accentuată a buzei 
şi prezenţa ornamentului în stil Černyj Les târziu. În acelaşi timp, caracteristicile morfologice ale vasului 
examinat, sunt proprii şi unor variante ale vaselor de tip borcan prezentate mai sus, care deja sunt definitorii în 
cadrul ceramicii de uz comun din perioada scitică timpurie. 

Vasul, al cărui profil a părții superioare, păstrează forma celor de tip lalea, în acelaşi timp având gura 
mai largă, gâtul mai scurt, corpul mult mai bombat şi fundul relativ mare, ornamentat cu proeminenţe ovale-
joase, alveolate, dispuse orizontal pe umărul vasului, reprezentat în aşezarea de la Trinca printr-un exemplar 
fără fund (fig. 6/12), poate fi considerat o variantă a vaselor de tip lalea cu corpul ovoidal prevăzute la baza 
gâtului cu un şir orizontal de alveole, atestate în aşezarea scitică timpurie de la Dolinjany202. În aşezările 
scitice timpurii din zona Nistrului de Mijloc, acest tip de vase are o pondere limitată203 şi reprezintă o vădită 
reminiscenţă din perioada prescitică204, pe când în cadrul etapei târzii a culturii Černyj Les acestea constituie 
tipul principal al ceramicii de uz comun205. Vasele de tip lalea ornamentate la baza gâtului cu brâu alveolat sau 
continuu se întâlnesc, în complexe şi stratul cultural al aşezării de la Dolinjany împreună cu vasele de tip 
borcan ornamentate cu brâu sub margine, tipice pentru cultura scitică timpurie din zona de silvostepă, 
circumstanţă ce a determinat-o pe G. Smirnova să considere că acestea continuă să fie în uz şi în perioada 
scitică timpurie, în formă neschimbată206. 

Decorul format din proeminenţe ovale-joase, dispuse oblic pe umărul vasului, în asociere cu un şir de 
orificii sub buză (fig. 7/12), sau numai din proeminenţe ovale-joase amplasate pe gâtul vasului (fig. 6/11), 
atestat în aşezarea de la Trinca nu este caracteristic pentru ornamentarea ceramicii de uz comun din perioada 
scitică timpurie. În bazinul Nistrului de Mijloc, ornamentarea vaselor de uz comun cu brâie scurte 
(proeminenţe – n.n.) alveolate, dispuse oblic pe corp, este menţionată doar privitor la aşezarea de la Dolinjany207. 
Proeminenţele ovale simple, dispuse oblic erau utilizate sporadic, în aşezarea scitică timpurie din bazinul 
Nistrului Superior de la Krušelnica, la ornamentarea străchinilor tronconice cu marginea verticală208. Mult mai 
frecvent, proeminenţele ovale-joase erau utilizate în această perioadă în spaţiul de la vest de Carpaţi. În cadrul 
ceramicii culturii Kuštanovice din regiunea Transcarpatică a Ucrainei cu proeminenţe ovale-joase alveolate, 
dispuse oblic, erau ornamentate părţile superioare ale vaselor de tip borcan209. În necropola scitică timpurie de 
la Mărişelul din nord-estul Transilvaniei cu acelaşi tip de proeminenţe dispuse oblic, este ornamentată zona 
maximei rotunjimi a chiupului din mormântul 5210. În necropola hallstattiană târzie de la Sanislău, din aceeaşi 
regiune, proeminenţele ovale-joase, alveolate, dispuse oblic, vertical sau orizontal, erau utilizate în ornamentarea 
                                                 

195 Г.И.Смирнова, op.cit., 2001a, s. 34; eadem, op.cit., 2002, s. 218–219. 
196 Г.Т. Ковпаненко, С.С. Бессонова, С.А. Скорый, op.cit., 1989, s. 50, рис. 7,6.10. 
197 Л.I. Крушельницька, op.cit., 1976, рис. 11,7. 
198 Ibidem, рис. 17,1. 
199 eadem, Про зв΄язки лужицької та висоцької культур, în Археологiя 6, 1972, рис. 3,4. 
200 Г.И. Смирнова, op.cit., 1985, s. 12, рис. 5,6. 
201 eadem, Материальная культура Григоровского городища (К вопросу формирования чернолесско-жаботинских 

памятников), în АСГЭ 23, 1983, s. 60, рис. 1,10. 
202 eadem, op.cit., 1981, s. 50, рис. 4,12. 
203 Ibidem, s.53; eadem, op.cit., 1998, s. 42; О.Д. Ганiна 1984, s. 71. 
204 Г.И. Смирнова, op.cit., 1986, s. 41–42. 
205 eadem, op.cit., 1984, s. 44; eadem, op.cit., 1985, s. 12. 
206 eadem, op.cit., 2001, s. 68–69. 
207 Г.И. Смирнова, op.cit., 1981, s. 51. 
208 Л.I. Крушельницька, op.cit., 1976, s. 94, рис. 37,16. 
209 И.И. Попович, op.cit., 1993, рис. 135,7. 
210 G. Marinescu, op.cit., 1984, p. 50, Abb. 10,1; 13,8. 
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părţii superioare a vaselor de tip borcan cu marginea uşor trasă în interior211. În cadrul grupului Ferigile cu 
proeminenţe ovale-înalte, dispuse vertical, sunt decorate vasele de tip borcan din necropolele de la Ferigile212 
şi de la Tigveni213. În necropola de la Ferigile, proeminenţele verticale alungite sunt prezente în ornamentaţia 
străchinilor tronconice cu marginea invazată214, a ceştilor pântecoase215, cănilor pântecoase216 şi a vaselor mari 
pântecoase217. 

Ornamentarea vaselor de tip lalea cu proeminenţe ovale dispuse orizontal sub margine (fig. 2/8), atestată 
într-un singur caz la Trinca, nu ne este cunoscută în complexele ceramice scitice timpurii din bazinul Nistrului 
Mijlociu şi Superior. Vasele de uz comun din aşezarea culturii Černyj Les târzie de la Dnestrovka, 
ornamentate similar vasului de la Trinca, cu proeminenţe ovale sub margine, la care se asociază şi un şir de 
orificii, împreună cu alte vase ornamentate cu proeminenţe-suporturi pe corp218, sunt considerate de către 
G.Smirnova împrumuturi de tradiţie Gava-Holigrady, care nu au evoluat în continuare în mediul cultural 
Černyj Les219. 

Partea superioară a unui vas de proporţii (diametrul gurii de 21,5 cm) cu gâtul înalt trompetiform şi 
mijlocul bombat, ornamentat cu un şir de găuri dispuse sub margine, iar la 8 cm mai jos, pe gât, cu brâu 
alveolat orizontal, de la care coboară un segment similar (fig. 7/15), este posibil să aparţină unui recipient 
care, din punct de vedere morfologic, reprezintă o formă intermediară dintre vasele de tip lalea de dimensiuni 
mari şi chiupuri, similar celor evidenţiate în construcţia 23 din etapa finală a nivelului mijlociu de locuire din 
aşezarea din punctul Dubova de la Neporotovo220. Aici mai menţionăm faptul că vasele de dimensiuni mari, a 
căror profil se apropie de cel al chiupurilor, persistă în această aşezare şi în perioada nivelului superior de 
locuire, din care provine şi partea inferioară a unui vas lucrat la roata olarului221. 

Încheind prezentarea ceramicii de uz comun, pornind de la fragmentele de pereţi cu decor sau accesorii, 
ţinem să menţionăm că în ornamentarea vaselor predomină brâul (alveolat – circa 64,7 – 71,42% şi respectiv 
simplu, continuu circa 5,88 – 14,28%), ponderea mânerelor-suporturi constituind doar circa 14,28–29,4%. 

Ceramica lucrată la roata olarului 

Ceramica lucrată la roata olarului, în ambele secţiuni, a fost descoperită în condiţii similare celor în care 
a fost recuperată şi ceramica modelată cu mâna – printre vestigiile locuinţelor şi în stratul de cultură, la baza 
căruia acestea se situau, cât şi în carourile alăturate. 

Din punct de vedere tehnologic, această categorie de ceramică a fost lucrată dintr-o pastă fină, în 
majoritatea cazurilor, conţinând paiete de mică în compoziţie. Totodată, pasta de modelare a unor vase, atât 
mari (grosimea pereţilor 0,8–1,3cm), cât şi mici (grosimea pereţilor 0,3–0,5 cm şi 0,6–0,7cm), pe lângă mică 
mai conţinea nisip, particule albicioase strălucitoare sau mate, microprundişuri, în unele cazuri şi pietricele de 
râu, precum şi degresanţi de natură vegetală (seminţe de plante) sau minerală (granule de calcar). Culoarea 
recipientelor, în general, este cenuşie cu nuanţe mai deschise sau închise-negricioase, mai rar brun deschisă 
(maronie), iar în cazuri izolate – maronie-roşietică, suprafaţa exterioară fiind acoperită cu angobă cenuşie 
deschisă cu pete întunecate sau maronii, ulterior lustruită sau netezită îngrijit. Uneori, din cauza arderii 
neuniforme, culoarea unor porţiuni ale vaselor capătă nuanţe diferite: maronie – cenuşie – cenuşie-închisă. 
Suprafeţele unor vase, în general lustruite sau netezite, sunt aspre în zonele de curbură a pereţilor, nisipul şi 
microprundişurile nefiind acoperite de angobă. Partea interioară a majorităţii fragmentelor de pereţi atestă 
urme de modelare la roată – striuri şi şănţuiri lăsate de degetele olarului (fig. 4/5,7; 8/3,6,8), dispuse, în 
majoritatea cazurilor, orizontal, iar pe funduri au urmele suportului de la roata olarului. 
                                                 

211 I. Nemeti, op.cit., 1982, Abb. 10,9; 17,17; 5,10; 17,12. 
212 A. Vulpe, op.cit., 1967, p. 52, pl. XII,5.12.16.18; XIV,24. 
213 A. Vulpe, E. Popescu, op.cit., 1972, fig. 9,2. 
214 A. Vulpe, op.cit., 1967, pl. I,10; XIII,36; XIV,6. 
215 Ibidem, pl. VIII,5; XIV,19. 
216 Ibidem pl. VII,1–3,5,6; X,4. 
217 Ibidem, pl. XI,8. 
218 Г.И. Смирнова, op.cit., 1984, рис. 6. 
219 Ibidem, s. 45, 56. 
220 Л.I. Крушельницька, op.cit., 1998, s. 151, 185, рис. 68,2; 93,1. 
221 Ibidem, s. 186–187, рис. 6,2. 
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Ceramica cenuşie, lucrată la roată în perioada hallstattiană târzie, este cunoscută în obiectivele mai 
multor culturi şi grupuri culturale din spaţiul cuprins între Nistru şi Dunăre. 

În aria grupului podolian de vest din zona Nistrului Mijlociu şi Depresiunea Rădăuţi ceramica lucrată la 
roată este atestată în aşezările de la Ivane Puste222, Zalissja223; Dolinjany224, Neporotovo225 şi în complexele 
funerare: T. (B) de la Novoselka Grymalovskaja226, T. I. de la Servatincy227, T. de la Lisičniki228, T. I de la 
Kruglik229, T. 6 de la Cajvana230, T. 3 de la Šutnivcy231, T. 2 şi 3 de la Teklivka232, T. 4 de la Kolodiivka233, 
inclusiv T. 5 din necropola din apropiere – Trinca „Drumul Feteştilor”234. 

Mult mai neuniform şi în proporţii diferite, ceramica lucrată la roată este prezentă în cadrul unităţilor 
culturale hallstattiene târzii din regiunea carpato-dunăreană; în cadrul culturii Kuštanovice din regiunea 
Transcarpatică a Ucrainei este cunoscută în cantităţi limitate şi doar în unele necropole235; în obiectivele 
grupului scitic din Transilvania, cu unele excepţii, practic nu este atestată236; în grupul Ferigile-Bârseşti din 
zona Carpaţilor Meridionali şi de Curbură este cunoscută doar în unele complexe funerare237 şi numai în 
obiectivele culturii Vekerzug din Ungaria de nord-est, Slovacia de sud-est şi România de nord-vest, această 
categorie de ceramică se găseşte într-un procentaj relativ mare238. 

Ceramica lucrată la roată reprezintă o categorie de vestigii cunoscută şi în obiectivele culturii scitice 
timpurii din zona de silvostepă a spaţiului de la est de Nistru239. 

Referitor la această categorie de ceramică, în majoritatea cazurilor când a fost atestată, este semnalată 
doar prezenţa acesteia în obiectivele culturilor şi grupurilor culturale enumerate, descrierea şi ilustrarea, 
întotdeauna, fiind deficitară. Prezentarea ei din punct de vedere tehnologic, cu rare excepţii, se reduce doar la 
specificarea faptului că este lucrată din pastă cenuşie fină, uneori oferindu-se informaţii şi privitor la 
prelucrarea şi culoarea suprafeţelor. Cât priveşte compoziţia pastei de modelare a vaselor, menţiunile sunt şi 
mai episodice. În cazuri singulare se semnalează prezenţa în pasta unor vase a nisipului240 sau a fragmentelor 
de mică241. 

Studii în care procesul tehnologic de producere a ceramicii la roată este prezentat mai detaliat, ne sunt 
cunoscute în prezent numai referitor la grupul podolian de vest, realizat în baza ceramicii de la Dolinjany din 
                                                 

222 О.Д. Ганiна, op.cit., 1965, s. 109–115, рис. 1,8,9; 4,9. 
223 eadem, op.cit., 1984, s. 74, рис. 4,1.6. 
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bazinul Nistrului de Mijloc242, obiectivul hallstattian târziu de la Curteni (Podişul Central Moldovenesc) din 
spaţiul est-carpatic243, şi a culturii Vekerzug – în baza ceramicii din necropola de la Sanislău din nord-vestul 
României244. La Dolinjany, această categorie de ceramică a fost lucrată dintr-un lut fin, conţinând ca degresant 
mici paiete de mică de culoare aurie. Culoarea recipientelor este cenuşie, rar brun deschisă, iar suprafaţa lor a 
fost acoperită cu slip şi apoi lustruită. Toate tipurile de vase au fost modelate pe un suport plat245. Utilizarea 
aceloraşi procedee tehnologice a fost identificată şi la Sanislău, unica deosebire constând în faptul că la 
prepararea pastei, ca degresant, s-a folosit nisipul fin de râu. Cât priveşte aspectul tehnologic al ceramicii 
lucrate la roată din aşezarea de la Curteni, informaţii despre structura pastei de modelare sunt doar referitor la 
prima variantă de străchini cu marginea evazată, lucrate din pastă gri amestecată cu nisip cu bobul mare şi 
microprundişuri. Caracteristică pentru toate tipurile morfologice ale ceramicii lucrate la roată din această 
aşezare este pasta gri, gri-deschisă sau gri-cărămizie şi prezenţa slipului gros de culoare neagră sau a angobei 
gri-deschisă şi gălbuie, mată sau lustruită.  

Examinând ceramica lucrată la roată din aşezarea Dolinjany, în comparaţie cu cea similară din aşezările 
de la Ivane Puste şi Zalissja, G. Smirnova constată asemănări semnificative, îndeosebi din punctul de vedere al 
parametrilor tehnologici şi morfologici246. Astfel, procedeele tehnologice de confecţionare a ceramicii lucrate 
la roată identificate prin prisma materialelor de la Dolinjany, erau cunoscute şi utilizate şi de către membrii 
altor comunităţi ale grupului podolian de vest din bazinul Nistrului de Mijloc, în aşezările cărora s-a 
identificat această categorie de ceramică. 

Revenind la ceramica lucrată la roată din aşezarea de la Trinca, putem constata că, în general, a fost 
confecţionată conform unei tehnologii similare celei utilizate de către comunităţile grupului podolian de vest 
şi din aşezarea de la Curteni. Specifică pentru aşezarea de la Trinca este utilizarea ca degresant în pasta de 
modelare a unor vase din această categorie a nisipului fin, particulelor albicioase strălucitoare sau mate, 
microprundişurilor, epizodic a pietricelelor de râu, precum şi a degresanţilor de natură vegetală sau minerală. 
În acest context, este necesar să amintim că degresanţii de tipul celor nominalizaţi sunt atestaţi în aşezarea de 
la Trinca şi în compoziţia pastei ceramicii lucrate cu mâna. Mai mult, în pasta unor vase modelate cu mâna 
sunt atestate şi paietele de mică (vezi mai sus), degresant prezent în pasta majorităţii vaselor lucrate la roată. 
Tot aici mai semnalăm şi faptul că la Curteni, atât ceramica lucrată la roată247, cât şi cea modelată cu mâna248, 
conţineau în pastă degresanţi de aceeaşi natură – nisipul şi microprundişurile. Utilizarea în pasta ceramicii din 
ambele categorii (modelată cu mâna, lucrată la roată) a aceloraşi degresanţi, în cazul aşezării de la Dolinjany a 
paietelor de mică, a determinat-o pe G. Smirnova să vorbească despre o eventuală producţie locală a ceramicii 
lucrate la roată în regiunea Nistrului de Mijloc249. 

Colecţia de ceramică lucrată la roata olarului din aşezarea Trinca „Izvorul lui Luca” este puţin 
numeroasă şi spre regretul nostru, fragmentele sunt în general de mici dimensiuni, din care cauză, cu excepţia 
aglomerării de fragmente din locuinţa secţiunei V, care provin de la o cană, este imposibil ca vasele să fie 
reconstituite şi, respectiv, identificate tipurile morfologice. Totodată, judecând după forma buzelor, diametrul 
gurilor şi a fundurilor vaselor, grosimea fragmentelor de pereţi şi modul de prelucrare a suprafeţelor, acestea 
provin de la mai multe vase, cu preponderenţă, de dimensiuni mari. 

În cadrul ceramicii lucrate la roată descoperită în aşezarea Trinca „Izvorul lui Luca”, ţinând cont de 
fragmentele diagnostice referitoare la anumite părţi arhitectonice ale vaselor, se identifică în primul rând 
vasele de tip Kruglik, cu marginea evazată îngroşată, tăiată orizontal, gâtul scurt care trece lin în corpul 
rotunjit şi fundul plat, prevăzute în zona de joncţiune a gâtului cu corpul cu o nervură îngustă (fig. 4/1,6,9; 
8/9). Dimensiunile acestor vase sunt diferite, fiind în dependenţă directă de grosimea pereţilor (grosimea 
maximală 1–1,3 cm). Diametrul gurii, în cazurile când a fost posibil de stabilit, este de circa 17 cm, a fundului – de 
circa 10–12 cm. 
                                                 

242 G. Smirnova, Din nou despre ceramica cenuşie lucrată la roată descoperită în siturile scitice timpurii din zona 
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Recipientele de acest tip reprezintă cea mai răspândită formă de ceramică lucrată la roată din regiunea 
Nistrului de Mijloc, fiind atestată atât în complexele funerare (T.B) de la Novoselka Grymalovskaja250, T. I. de 
la Servatincy251, tumulul de la Lisicniki252, T. I de la Kruglik253, T. 3 de la Teklivka254, cât şi în cele de locuire, 
unde predomină, din punct de vedere cantitativ – aşezările de la Ivane Puste255, Dolinjany256 şi Neporotovo257. 

Vase asemănătoare până la identitate cu cele de tipul Kruglik sunt larg răspândite în aria culturii 
Vekerzug din bazinul carpatic258. Recent, ele au fost identificate şi spre est de Nistru, în cadrul complexelor 
ceramice din siturile scitice timpurii din silvostepa Ucrainei, situate atât în dreapta (la vest) – Motronin259, cât 
şi în stânga (la est) – Ljubotin260, Červonosovo III261 a fluviului Nipru. 

Investigaţiile recente privitoare la ceramica hallstattiană târzie lucrată la roata olarului relevă faptul că 
descoperirile din această categorie, inclusiv vasele de tip Kruglik, se concentrează, în spaţiul carpato-
dunărean, în zonele de nord-est – grupul podolian de vest/podolo-moldav262 şi nord-vest – culturaVekerzug263, 
reprezentând o formă ceramică specifică pentru mediul cultural nord tracic, lucrată de către autohtoni264. În 
aria sud tracică, vasele de acest tip, desemnate de E. Moscalu drept vase globulare cu mijlocul puternic 
bombat şi gâtul scurt, ornamentate cu o linie în relief, sau fără acesta (tipul 38, varianta C) nu au prototipuri şi 
nu reproduc nici o formă grecească cunoscută în Balcani şi la Dunărea de Jos 265. Momentul apariţiei recipientelor 
de tip Kruglik în regiunea Nistrului de Mijloc se fixează în ultima treime sau ultimul sfert al secolului al 
VII-lea î.e.n., atunci când cele mai timpurii complexe de tip Szentes-Vekerzug, cu o astfel de ceramică, pot fi 
datate nu mai devreme de mijlocul secolului al VI-lea, majoritatea situându-se în sec. V–IV î.e.n.266, fapt care, 
în opinia lui E. Moscalu, constituie un indiciu pentru originea răsăriteană a vaselor examinate atestate în aria 
culturii Vekerzug, unde se produceau pe loc267. Analiza comparativă a ceramicii lucrate la roată de la 
Dolinjany, în cadrul căreia vasele de tipul Kruglik predomină, cu un lot limitat de ceramică similară din 
aşezarea de la Berezani, întemeiată după mijlocul secolului al VII î.e.n. şi care timp de circa 50 de ani a 
deţinut controlul relaţiilor economice şi culturale cu Grecia, nu numai pentru regiunea Bugului Inferior şi a 
Niprului, ci şi pentru întreg spaţiul nord-pontic268, a permis lui G. Smirnova să stabilească că ceramica din 
complexele arhaice de la Berezani se caracterizează printr-o calitate tehnică superioară şi printr-un repertoriu 
cu o mai mare diversitate tipologică, în care prototipul vaselor de tip Kruglik nu este atestat. În acelaşi timp, 
atât vasele de la Berezani, cât şi cele de la Dolinjany au fundul plat, iar vasele de „tip chiup” au marginea 
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îngroşată, retezată orizontal similar celor aparţinând tipului Kruglik. Aceste observaţii, în opinia G. Smirnova, 
sunt promiţătoare pentru rezolvarea problemei răspândirii ceramicii lucrate la roată în zona Nistrului 
Mijlociu269. 

O altă formă este cana (fig. 8/1) cu corpul bitronconic şi marginea evazată, toartă supraînălţată în bandă 
lată, prevăzută cu şănţuiri longitudinale pe ambele părţi, cea exterioară fiind mai accentuată. Zona de trecere 
de la gât spre corp este marcată printr-un prag, iar partea cea mai proeminentă a corpului printr-o carenă 
pronunţată. Fundul, uşor concav şi profilat, atestă urme ale suportului de la roata olarului. Înălţimea vasului 
este de circa 12,4 cm, diametrul gurii – 13,4 cm, diametrul maxim – 16 cm, diametrul fundului – 7,4 cm.  

Cănile cu astfel de parametri morfologici şi dimensiuni reprezintă al doilea tip de vase lucrate la roată 
din cadrul grupului podolian de vest, mai puţin răspândit. Exemplare întregi sunt cunoscute în inventarul T. 6 din 
necropola de la Cajvana270 şi T. 3 de la Šutnivcy271, iar în stare fragmentară – în aşezarea de la Dolinjany272 şi 
posibil, de la Zalissja (Ганiна 1984, рис. 6,1). 

În culturile şi grupurile culturale hallstattiene târzii din spaţiul carpato-dunărean, cănile lucrate la roată 
sunt atestate în aceleaşi proporţii în care este răspândită această categorie de ceramică în general: în cadrul 
culturii Kuštanovice din regiunea Transcarpatică a Ucrainei, cănile ale căror toarte sunt prevăzute cu şănţuire 
longitudinală, sunt atestate în inventarul T. IX şi T. XI din necropola de la Kolodnoe273; în obiectivele 
grupului scitic din Transilvania, câte o cană lucrată la roată provine din necropolele de la Blaj274 şi de la Târgu 
Mureş275, ultima fiind considerată de import276; în grupul Ferigile-Bârseşti din zona Carpaţilor Meridionali şi 
de Curbură, prezenţa cănilor lucrate la roată este dedusă după fragmentele depistate în T. 9, 10 şi 12 din 
necropola de la Tigveni277, atunci când în cultura Vekerzug din Ungaria de nord-est, Slovacia de sud-est şi 
România de nord-vest acest tip de vase, la fel cu străchinile cu marginea invazată, reprezintă cea mai 
numeroasă şi frecventă formă a ceramicii lucrate la roată278. 

Tot aici mai menţionăm că în spaţiul nord-tracic cănile din categoria ceramicii cenuşii lucrate la roată, 
având corpul bitronconic, prevăzute cu torţi supraînălţate, sunt atestate şi într-o serie de obiective hallstattiene 
târzii amplasate în afara arealului grupului podolian de vest/podolo-moldav. În acest context, intenţionăm să 
ne referim, în special, la cănile cu toarta supraînălţată din aşezarea hallstattiană târzie de la Curteni, care, în 
opinia autorului, sunt, în general, de formă globulară, dar există şi căniţe mai înalte sau mult turtite279, datate 
în al doilea sfert, eventual mijlocul secolului al VI-lea – primul sfert a secolului al V-lea î.e.n.280 Reconstituirile 
grafice ale cănilor prezentate într-o altă publicaţie a materialelor de la Curteni281 demonstrează că printre 
acestea sunt şi exemplare de formă bitronconică, cu mijlocul rotunjit, marginea scurtă răsfrântă spre exterior, 
fundul profilat, puţin concav şi toarta supraînălţată prevăzută cu şănţuire longitudinală282. O astfel de desemnare a 
cănilor de la Curteni vine în deplină concordanţă cu analogiile indicate de C. Iconomu pentru aceste recipiente – de 
la Slobozia, Alexandria, Gogoşu, etc. încadrate de E. Moscalu în varianta 6/a a cănilor bitronconice, care la 
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Histria apar în nivelul arhaic I283. Căni din categoria şi tipul examinat sunt atestate, de asemenea, şi în 
orizontul datat în sec. VII/VI–V î.e.n. a aşezării de la Ciobruciu din bazinul Nistrului Inferior284, nivelul de 
locuire din sec. VI–V î.e.n. a aşezării Hansca la Matcă285, în aşezarea de la Calfa, datate în secolele V–IV î.e.n.286 şi 
în necropola de incineraţie din a doua jumătate a sec. V – prima jumătate a se. IV î.e.n. de la Slobozia287. 

Revenind la cănile cunoscute în acest moment în obiectivele grupului podolian de vest, menţionăm că 
pentru aceste exemplare este comun profilul bitronconic şi toarta supraînălţată, prevăzută cu şănţuiri 
longitudinale pe ambele părţi, cea exterioară fiind mai accentuată (Trinca, Dolinjany) sau numai pe partea 
exterioară (Cajvana, Šutnivcy). Aceste vase sunt apropiate şi după dimensiuni, precum şi după faptul, că, în 
toate cazurile, diametrul maxim depăşeşte înălţimea. În acelaşi timp, din punctul de vedere al arhitectonicii, 
cănile numite au o serie de particularităţi, care le individualizează. Astfel, mijlocul unghiular al unora este 
rotunjit, la altele reprezintă o carenă mai mult sau mai puţin pronunţată; marginea, mai mare sau mai mică, 
este în mod diferit răsfrântă spre exterior; zona de trecere de la gât spre corp este lină sau marcată printr-un 
prag; fundul, în general uşor profilat, poate fi plat sau puţin concav; diferit este gradul de supraînălţare şi 
unghiul de dispunere a torţii faţă de marginea vasului. 

Cănile bitronconice cu toarta supraînălţată lucrate la roată din obiectivele de tip podolian de vest, prin 
modalitatea de redare a zonei de trecere de la gât spre corp (lină sau marcată printr-un prag); şănţuirea 
logitudinală a torţii pe partea exterioară; fundul uşor profilat plat sau puţin concav, atestă similitudini cu unele 
dintre vasele de acest tip răspândite în aria culturii Vekerzug288, care, în opinia lui I. Nemeti, bazată pe studiul 
ceramicii din necropola de la Sanislău, au prototipuri locale hallstattiene289. E. Moscalu, deşi admite că unele 
dintre variantele de căni bitronconice din zona tiso-slovacă formează o serie tipologică distinctă şi răspândită 
numai în acest spaţiu, în acelaşi timp consideră că ele sunt lucrate după modelele greceşti de la Dunărea de Jos 
sau din mediul nord-pontic290. 

Ceştile cenuşii cu toarta supraînălţată (= cănile bitronconice), lucrate la roată din pastă relativ fină, apar 
la Histria în nivelul arhaic I. Zona lor de difuziune o constituie nord-vestul Anatoliei, de unde s-au răspândit 
pe coasta nord-vestică a Mării Negre, până la Olbia. Începând cu mijlocul sec. VI-lea î.e.n., ele sunt deja 
reproduse de atelierele locale histriene, ca ulterior, în a doua jumătate a secolului al VI-lea î.e.n. să fie 
adoptate de unele ateliere tracice şi să se răspândească în Muntenia şi Moldova – la Curteni291. Conform 
investigaţiilor efectuate de E. Moscalu, cănile bitronconice larg răspândite în necropolele şi aşezările traco-
getice datate în sec. VI–IV î.e.n. din aria sud-tracică, sunt de origine greacă, totodată, acceptându-se că, la fel 
cu cănile importate din coloniile greceşti, în secolul V î.e.n. şi mai ales începând din sec. IV î.e.n. unele dintre 
ele să fie lucrate de traci şi geto-daci292. 

Cupele cenuşii cu corpul bitronconic şi marginea răsfrântă spre exterior, cu fundul inelar sau profilat 
îngroşat, prevăzute cu toarta supraînălţată, lucrate la roată din pastă relativ fină (=căni bitronconice) în cadrul 
ceramicii de uz curent din zona nord-pontică, descoperită în complexele închise din nivele arhaice de la Olbia 
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şi Berezani, precum şi din aşezările chorei – Bejkuš, Kaborga I, Bol΄šaja Černomorka II293 erau produse, în 
majoritatea cazurilor, în atelierele locale, după prototipuri greceşti – eoliene, corinthiene şi rhodo-ioniene şi 
doar unele exemplare puteau fi de import294. Funcţionarea atelierelor de producere a ceramicii cenuşii lucrate 
la roată atât în aşezarea de la Berezani, cât şi la Olbia, conform cercetărilor recente, începe în al treilea sfert al 
sec. VI î.e.n.295 Activitatea atelierelor de olărie din zona Berezani-Olbia, conform opiniei acceptate de 
majoritatea cercetătorilor, a dus la răspândirea ceramicii cenuşii lucrate la roată în mediul barbar din zonele 
Bugului, Niprului şi a Nistrului Mijlociu, atât în perioada arhaică, cât şi în cea următoare. 

În ceea ce priveşte originea cănilor lucrate la roată din zona de nord-est a spaţiului carpato-dunărean, 
ţinând cont de particularităţile morfologice ale fiecărui exemplar în parte, este puţin probabil ca acestea să 
provină dintr-un singur centru de producţie, cu atât mai mult cu cât vasele din arealul grupului podolian de 
vest au paralele atât la Olbia şi Berezani, cât şi la Histria, precum şi în mediile culturale nord şi sud-tracice. În 
acelaşi timp nu se poate exclude complet nici posibilitatea că acestea nu reprezintă un import direct şi că erau 
produse în cadrul aşezărilor hallstattiene târzii conform procedeelor de confecţionare a ceramicii la roată, 
preluate, după cum presupune G. Smirnova, prin intermediul primilor colonişti greci296. 

În sprijinul acestei ipoteze pot fi invocate caracteristicile tehnologice proprii acestora, în special natura 
degresanţilor prezenţi în pasta de modelare, care, după cum s-a subliniat mai sus, se utilizau în aşezările de la 
Trinca şi Dolinjany atât la producerea ceramicii fine modelate cu mâna, cât şi a celei lucrate la roată. Ca 
prototip pentru cănile lucrate la roată, eventual, pot fi indicate atât cănile cu toarta supraînălţată, corpul 
profilat accentuat în formă de S, cu două părţi distincte, separate printr-o carenă pronunţată, atestate în cadrul 
ceramicii modelate cu mâna din orizontul hallstattian târziu a aşezării de care ne ocupăm aici (vezi mai sus), 
cât şi cănile zvelte cu profilul în formă de S având umărul proeminent, buza puţin evazată, fundul plat şi toarta 
supraînălţată de tipul celei depistate în T. nr. VIII din necropola Trinca „Drumul Feteştilor”297 şi din necropola 
de la Iwachnowiec298, care au paralele în complexele ceramice din mediul cultural precedent – Černyj Les 
târziu din zona Nistrului de Mijloc299, precum şi în necropola hallstattiană de la Stoicani din partea de sud a 
spaţiului dintre Carpaţi şi Prut300, datată în secolul VIII – mijlocul secolului al VII-lea î.e.n.301. Astfel, în baza 
celor menţionate, originea locală (hallstattiană) a cănilor lucrate la roată, utilizate de comunităţile grupului 
podolian de vest/podolo-moldav, poate fi acceptată în stadiul actual al cercetărilor. În această ordine de idei, 
deosebit de semnificativă este situaţia atestată în aşezarea de la Curteni, unde la confecţionarea ceramicii 
lucrate la roată şi a celei modelate cu mâna erau utilizaţi degresanţi de aceeaşi natură – nisipul şi 
microprundişurile, şi unde împreună cu cănile bitronconice lucrate la roată există şi exemplare morfologic 
apropiate celor modelate cu mâna302. Apropiate din punct de vedere morfologic sunt, de asemenea, cănile 
adânci cu profilul în formă de S, modelate cu mâna şi cele înalte lucrate la roată, cu toarta supraînălţată, din 
cadrul complexului ceramic din aşezarea Dolinjany303. 

Fragmentul de toartă în formă de bară/vergea cu secţiunea rotundă (lungimea 9,7 cm şi diametrul – circa 
1,4 cm) (fig. 8/2), lucrat din pastă fină cu paiete de mică şi nisip minuţios cernut în compoziţie, cu suprafaţa 
lustruită de culoare cenuşie deschisă, relevă prezenţa în aşezare a unor vase cu toarte înalte, deosebite de 
cănile deja discutate. Vasele prevăzute cu toartă având secţiunea rotundă sunt mai rar întâlnite în repertoriul 
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294 В.В. Крапивина, op.cit., 1987, s. 71–72; eadem, op.cit., 2007, s. 98–99; С.Б. Буйских, Серая керамика как 
этнопоказатель греческого населения Нижнего Побужья в VI–I вв. до н.э, Боспорские исследования – Симферополь; 
Керчь, 2006, вып. XI, s. 32–33. 

295 В.В. Крапiвiна, op.cit., 2007, s. 98; С.Б. Буйских, op.cit., 2006, s. 32. 
296 G. Smirnova, op.cit., 1998, p. 34. 
297 O. Leviţki, op.cit., 2006, p. 75, рис. 39,10. 
298 T. Sulimirski, op.cit., 1936, T. XIII,8. 
299 Г.И. Смирнова, op.cit., 1984, s. 49; eadem, op.cit., 1985, s. 13, рис. 6,2.7; 7,5; Л.І. Крушельницька, op.cit.. 

1998, s. 162, рис. 99,8.9.11; I.Г. Шовкопляс, op.cit., 1952, s. 8, Табл. I,1–2. 
300 M. Petrescu-Dînboviţa, Cimitirul hallstattian de la Stoicani, MA privind istoria veche a R.P.R., I, 1953, p. 190, 

fig. 10,4d; Pl. IX,24a. 
301 A, László, op.cit., 1995, p. 92. 
302 vezi C. Iconomu, op.cit., 1978–1979, pl. XXVI, şi Pl. X,7, XIII,1; idem, op.cit., 1979, fig. 2,1; 10,1 şi fig. 6,4. 
303 vezi Г.И. Смирнова, op.cit., 1981, 54, рис. 14,4 şi 55, рис. 15,12–13. 
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ceramicii lucrate la roată hallstattiene târzii – scitice timpurii. În acelaşi timp putem presupune că o astfel de 
secţiune avea torţile cănii înalte (ulciorului) din aşezarea de tip podolian de vest de la Ivane Puste304. Vase 
prevăzute cu torţi simple sau bifide, fiecare bară fiind circulară în secţiune, sunt prezente atât în aşezarea 
hallstattiană târzie Nitra-Ivanka din mediul cultural Vekerzug305, cât şi în cetăţuia scitică timpurie Motronin 
din zona de silvostepă a Ucrainei, datată în ultima treimea a sec. VI – primul sfert al sec. V î.e.n.306 

În spaţiul est-carpatic, torţile cu secţiunea rotundă, considerate ca provenind de la căni, sunt cunoscute în 
aşezarea hallstattiană târzie de la Curteni307, datată în al doilea sfert sau, eventual, mijlocul secolului al VI-lea – 
primul sfert al secolului al V-lea î.e.n.308 În cadrul ceramicii lucrate la roată din această aşezare este atestat şi 
un fragment de toartă bifidă, de culoare neagră, ale cărei bare au secţiunea circulară, aparţinând unui vas de 
formă incertă309. Secţiune rotundă au torţile supraînălţate ale cănilor bitroncinice din situl de la Butuceni, 
atribuite sec. VI–V î.e.n.310, precum şi cănile cu corpul bombat şi gâtul mai mult sau mai puţin înalt prezente 
în repertoriul ceramicii locale lucrate la roată din aşezarea Huşi-Corni, datată în sec. IV–III î.e.n.311 

În acest context, ţinem să accentuăm că torţile cu secţiunea rotundă, simple sau bifide, sunt mult mai 
frecvente pe vasele lucrate la roată din aria sud-tracică. Astfel, cu torţi supraînălţate rotunde în secţiune sunt 
dotate cănile bitronconice din aşezarea de la Cernica312, atribuită celei de a doua jumătate a sec. V î.e.n.313. De 
asemenea, secţiune rotundă au părţile torţilor bifide, puţin supraînălţate, ale ceştilor evazate, ceştilor tronconice şi a 
cănilor bitronconice din nivelul inferior al aşezării getice fortificate „Cetatea Jidovilor” de la Coţofenii din 
Dos (Jud. Dolj)314, considerate de tradiţie greacă, descoperite împreună cu ceramică de import cu firnis roşu şi 
negru, atribuită sfârşitului sec. V – prima pătrime a sec. IV î.e.n.315, a unei căni bitronconice cu marginea 
superioară evazată şi cu fundul inelat de la Fântânele (jud. Teleorman), datate la mijlocul sec. IV – primul sfert al 
sec. III î.e.n.316, a cănilor cu fundul inelar mult mai înalt, mijlocul rotunjit şi toarta supraînălţată din tumulii nr. 
16 şi 17 din necropola de la Duvanli (Basova Moghila), care datează din ultimul sfert al sec. V î.e.n.317, a unei 
amfore de culoare roşie de la Mezek din spaţiul sud-balcanic, de la sfârşitul sec. IV î.e.n.318, precum şi a unui 
vas cu două toarte supraînălţate din aşezarea Prundu–„La Stână”, atribuită sec. IV–III î.e.n.319. Din aşezarea 
getică din zona Pietroiu-Gîldău (jud. Călăraşi) mijl. sec. IV – a doua jumătate a sec. III î.e.n. provine şi un 
fragment de toartă formată din trei vergele, cu secţiune rotundă, lipite320. 

Tot aici, mai menţionăm că torţi rotunde în secţiune aveau şi bolurile cenuşii de mici dimensiuni de la 
Işelniţa, Devetaşcata Peştera (Lovec), Methymna (Lesbos), de provenienţă greacă, datate în a doua jumătate a 
sec. VII–VI î.e.n.321, precum şi unele dintre castroanele înalte din aşezarea Alexandria „La Vii”, atribuită sec. 
VI–V î.e.n., unde torţile laterale erau prinse de pereţii vasului în poziţie oblică, paralelă cu pereţii, uneori 
supraînălţate322. Secţiune rotundă au şi torţile orizontale ale castroanelor din cadrul ceramicii locale lucrate la 
roată din aşezarea secolelor IV–III î.e.n. de la Huşi – „Corni” din spaţiul carpato-prutean323. 
                                                 

304 О.Д. Ганiна, op.cit., 1965, s. 109, рис. 1,8.9. 
305 P. Romsauer, op.cit., 1993, T. XII, 17. 
306 C.C. Бессонова, C.A. Скорый, op.cit., 2001, s. 82, рис. 53,15.17. 
307 C. Iconomu, op.cit., 1978–1979, p. 215, pl. XXVII,4, XXVIII,2. 
308 Ibidem, p. 231. 
309 Ibidem, p. 216, Pl. XXVII,6; XXVIII,6. 
310 И.Т. Никулицэ, Северные фракийцы в VI–I вв. до н., Кишинёв, 1987, s. 53. 
311 S. Teodor, Aşezarea geto-dacică de la Huşi-Corni, în Thraco-Dacica, T. II, Bucureşti, 1981, p. 191. 
312 И.Т. Никулицэ, op.cit., 1987, s. 53. 
313 E. Moscalu, op.cit., 1983, p. 374, fig. 14. 
314 V. Zirra, N. Conovici, Gh. Trohani, P. Gheorghe, P. Alexandrescu, Gh. Gâţă, Vlad V. Zirra, La station getique 

fortifiee de «Cetatea Jidovilor» (Coţofenii din Jos, dep. de Dolj), în Dacia, N.S.,XXXVII, 1993, p. 129, fig. 35,4; 36,4; 
35,1–3; 36,3. 

315 Ibidem, p. 122.131. 
316 E. Moscalu, op.cit., 1983, p. 109, pl. LXXIV,6. 
317 Ibidem, p. 104, pl. LXXIII,1. 
318 Ibidem, p. 137, pl. XCV,5. 
319 V. Sîrbu, P. Damian, O. Damian, E. Alexandrescu, S. Pandrea, E. Safta, A. Niculescu, Aşezări din zona 

Căscioarele-Greaca-Prundu – mileniile I î.Hr. – I d. Hr, Brăila, 1996, p. 72, fig. 121,8. 
320 V. Sîrbu, V. Oprea, Aşezarea getică din zona Pietroiu-Gîldău, Judeţul Călăraşi (I), în CCDJ, XIII–XIV, Călăraşi, 

1995, p. 124, 129, fig. 9,7. 
321 E. Moscalu, op.cit., 1983, p. 127, pl. LXX, 3, 10.11. 
322 C. Preda, Săpăturile de la Alexandria, în MCA, VI, 1959, p. 255, 258, fig. 6,5–6. 
323 S. Teodor, op.cit., 1981, p. 183. 
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La Histria secţiune rotundă au părţile torţilor bifide ale unei oinohoi ornamentate cu caneluri orizontale 
pe gât din perioada arhaică324, desemnată de P. Alexandrescu cană, pe care o datează în secolul al VI-lea î.e.n.325, 
precum şi a cănilor înalte de culoare cărămizie şi cafenie, ornamentate pe gât cu două perechi de caneluri 
orizontale326 sau cu trei grupe de caneluri duble, amplasate sub margine, pe gât şi pe corp327, datate la mijlocul 
sec. V î.e.n. sau sfârşitul sec. V – începutul sec. IV î.e.n. descoperite în necropola tumulară. Mai menţionăm 
că din tumulul XVII al aceleeaşi necropole provine şi o amforă de culoare cenuşie închisă prevăzută cu torţi 
de secţiune circulară328. 

Continuând discuţia privitor la torţile cu secţiunea rotundă, simple sau bifide, cu referinţă la Olbia, 
constatăm că acestea sunt caracteristice pentru ulcioarele de mai multe tipuri specifice pentru complexele din 
perioada arhaică (a doua jumătate a sec. VI – primul sfert al sec. V î.e.n.)329. De asemenea rotunde în secţiune 
sunt şi torţile dispuse vertical ale fructierelor (lekanelor) de la Olbia, care apar aici nu mai devreme de 
jumătatea a doua a sec. VI î.e.n., continuând să existe şi pe întreaga durată a secolului următor330. 

Revenind la fragmentul de toartă în formă de bară cu secţiunea rotundă din aşezarea examinată, 
configuraţia şi dimensiunile acestuia exclud apartenenţa lui la boluri, castroane sau fructiere (lekane), astfel 
încât putem constata că în repertoriul morfologic al ceramicii lucrate la roată din aşezarea de la Trinca exista 
şi unul dintre tipurile de vase numite prevăzute cu torţi simple – căni înalte sau ulcioare.  

Recipientele cu marginea evazată, prevăzută cu o şănţuire pe partea exterioară (fig. 8/4,5), realizate din 
pastă fină, cu paiete de mică în structură, unul de culoare cenuşie, altul – maronie, acoperite cu angobă şi bine 
lustruite nu ne sunt cunoscute în cadrul ceramicii lucrate la roată hallstattiene tărzii – scitice timpurii din 
mediul cultural nord tracic (bazinul Nistrului de Mijloc, regiunea Transcarpatică a Ucrainei, Ungaria de nord-
est, Slovacia de sud-est şi România de nord-vest) şi respectiv, cel scitic din zona de silvostepă a Ucrainei. 
Vase cu o astfel de trăsătură specifică – prezenţa uneia sau a două şănţuiri pe exteriorul marginii, în perioada 
hallstattiană târzie – Latene timpurie – erau răspândite numai în aria sud tracică (jumătatea sudică a Olteniei, 
teritoriile de la nord şi sud de Dunăre, precum şi de la sud de Balcani). Ornamentate în acest mod sunt: lekana 
şi ulcioarele din orizontul sec VI–V î.e.n de la Beidaud331, castronul din mormântul nr. 34 din necropola de la 
Profesor Iširkovo din nord-estul Bulgariei, datată la sfârşitul sec. VI – mijlocul sec. IV î.e.n.332, pelica din 
mormântul 4 din cimitirul getic de la Satu Nou333, datată în sec. IV î.e.n.334 sau prima jumătate a sec. IV î.e.n.335, 
chiupurile de tip I, care reprezintă forme autohtone lucrate la roată de traci în sec. IV–III î.e.n. atestate la 
Zimnicea, Fântânele, Grojdibod, Lăceni, Mizia, etc.336, amfora de culoare cenuşie de la Dolno Sahrane de la 
începutul sec IV î.e.n.337, amfora descoperită izolat în necropola getică de la Zimnicea338, kraterul şi castronul din 
                                                 

324 S. Dumitriu, Cartierul de locuit din zona de vest a cetăţii, în epoca arhaică. Săpături 1955–1960. în Histria II, 
Bucureşti, 1966, p. 97, Pl. 60, 443. 

325 P. Alexandrescu, La céramique d'époque archaique et classique (VII–IV s.), în Histria IV, Bucureşti, 1978, 
p. 102, fig. 22, 659. 

326 Idem, Necropola tumulară. Săpăturile 1955–1961, în Histria II, Bucureşti, 1966, p. 166, Pl. 86, XXII,6; idem, 
op.cit., 1978, p. 102, fig. 22, 665. 

327 Idem, op.cit., 1972, p. 117, fig. 2,4; idem, op.cit., 1978, p. 102, fig. 22, 667. 
328 Idem, op.cit., 1966, p. 150, pl. 85, XVII,14. 
329 Г.Т. Крапiвiна, op.cit., 2007, s. 100–101, рис. 2,16; 4,5. 
330 Ibidem, s. 103–104, рис. 8,3; 9. 
331 G. Simion, Aşezarea hallstattiană de la Beidaud – Tulcea, în G. Simion, Culturi antice în zona gurilor Dunării. 

Volumul I, Preistorie şi protoistorie, Tulcea, 2003, p. 82–83, fig. 11,1.4.5. 
332 Р. Георгиева, И. Бъчаров, Тракийски некропол при село Професор Иширково Силистренско, Силистра, 

1994, s. 55, Табл. XXXVI,3. 
333 P. Alexandrescu, op.cit., 1972, p. 122, nota 48, fig. 7,3. 
334 B. Mitrea, C. Preda, N. Anghelescu, Săpăturile de salvare de la Satu-Nou. Cimitirul geto-dacic I, în MCA VII, 

1961, p. 286. 
335 E. Moscalu, op.cit., 1983, p. 374, Fig. 14. 
336 Ibidem, p. 93–95, Pl. LXVII–LXVIII. 
337 P. Alexandrescu, op.cit., 1977, p. 118, fig. 5,13; E. Moscalu, op.cit., 1983, p. 137, pl. XCV,4. 
338 P. Alexandrescu, op.cit., 1977, p. 118, 120, fig. 5,11. 
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aşezarea Căscioarele – Şiviţa Hotarului339, chiupul din aşezarea Căscioarele–Cătălău340, vasul cu gura trompetiformă 
şi castronul adânc din aşezarea Prundu–La Stână341 – aşezări datate în sec. IV–III î.e.n. 

La Histria au margine evazată, prevăzută cu o şănţuire pe partea exterioară, pitaile de dimensiuni 
considerabile descoperite în straturile din perioada arhaică342, craterul din nivelul III arhaic, considerat import 
din Chios343 şi vasul de tip myké, de tradiţie attică, din necropola tumulară – tumulul XLI, formă care la 
Athena se producea la sfârşitul sec. V – începutul sec. IV î.e.n.344. 

În cadrul ceramicii de uz curent, lucrată la roată în atelierele locale din zona nord-pontică, descoperită în 
complexele închise din nivele arhaice de la Olbia şi Berezani, precum şi în aşezările chorei – Bejkuš, Kaborga I, 
Bol΄šaja Černomorka II, ornamentarea părţii exterioare a marginii evazate prin una sau două şănţuiri este 
caracteristică pentru ulcioarele de tipurile I–III345, oenochoe346, cratere347, străchinile larg deschise de tipul III348, 
fructiere (lecane)349, şi farfurii350, atribuite secolelor VI–V î.e.n. Un ulcior de culoare roşie, care are partea 
exterioară a marginii evazată ornamentată cu o şănţuire, este atestat şi în aşezarea de la sfârşitul sec. VI – 
începutul sec. V î.e.n. Nadlimanskoe III din bazinul Nistrului de Jos351. 

* 

Analiza efectuată demonstrează că locuinţele şi materialele arheologice descoperite în cadrul Secţiunilor 
IV şi V din aşezarea Trinca „Izvorul lui Luca”, în general, au paralele în complexele de locuire din perioada 
hallstattiană târzie – scitică timpurie din teritoriile învecinate Podişului Moldovei de Nord: bazinul Nistrului 
de Mijloc şi Depresiunea Rădăuţi (în ultimul fiind cercetate doar necropole tumulare), populat de comunităţile 
grupului vest-podolian352 sau podolo-moldav353. 

Comunitatea hallstattiană târzie de la Trinca, asemenea celor din aşezările cercetate în cadrul grupului 
podolian de vest, utiliza ca locuinţe construcţii de suprafaţă, formate dintr-un schelet lemnos acoperit cu 
lipitură compactă de lut, de formă rectangulară, cu dimensiuni apropiate, orientate pe axa est-vest, prevăzute 
cu sisteme de încălzire de acelaşi tip şi gropi în perimetrul lor. Similar majorităţii aşezărilor vest-podoliene 
cercetate, aici sunt prezente două categorii de ceramică – modelată cu mâna şi lucrată la roată, raportul 
procentual fiind net în favoarea primei. Caracteristicile tehnologice, tipurile morfologice, maniera şi motivele 
de ornamentare a ceramicii de la Trinca sunt proprii atât veselei grupului podolian de vest, cât şi pentru 
mediul cultural nord-tracic din perioada hallstattiană târzie, în general, precum şi culturii scitice timpurii din 
zona de silvostepă din dreapta Niprului. 

Totodată, aşezarea de la Trinca, în comparaţie cu aşezările de tip podolian de vest, atestă şi anumite 
deosebiri, atât cu privire la particularităţile constructive ale locuinţelor, cât şi referitor la categoriile 
tehnologice ale complexul ceramic. 

Cum a fost deja menţionat în secţiunea în care au fost examinate locuinţele de suprafaţă cercetate la 
Trinca, printre vestigiile acestora, spre deosebire de locuinţele cunoscute în aşezările din bazinul Nistrului de 
Mijloc, nu sunt atestate gropile stâlpilor. De asemenea, în cadrul locuinţelor de la Trinca, nu s-au descoperit 
podele lutuite, iar ca sisteme de încălzire – cuptoarele. 
                                                 

339 V. Sîrbu, P. Damian, O. Damian, E. Alexandrescu, S. Pandrea, E. Safta, A. Niculescu, op.cit., 1996, p. 15, 
fig. 33,2, 41,5. 

340 Ibidem, p. 40, fig. 61,2. 
341 Ibidem, p. 72, fig. 115,10; 123,5. 
342 P. Alexandrescu, op.cit., 1978, p. 93, fig. 17. 
343 Idem, op.cit., 1972, p. 115, nota 14, fig. 1,4. 
344 Ibidem, p. 122, nota 47, fig. 7,1. 
345 Г.Т. Крапивина, op.cit., 1987, s. 72–73, рис. 25,14. 
346 Ibidem, s. 74, рис. 26,2. 
347 Ibidem, s. 76, рис. 28,7; Г.Т. Крапiвiна, op.cit., 2007, s. 107, рис. 5,7. 
348 Eadem, op.cit., 1987, s. 77. 
349 Eadem, op.cit., 2007, s. 103 
350 Eadem, op.cit., 1987, s. 78; eadem, op.cit., 2007, s. 105. 
351 С.Б. Охотников, Нижнее Поднестровье в VI–V вв. до н.э, Киев, 1990, s. 23, рис. 12,4. 
352 Г.И. Смирнова, Культурно-исторические процессы в бассейне Среднего Днестра в конце II – первой половине I 

тысячелетия до н.э, Киев, 1990, s. 24–31; Л.І. Крушельницкая, op.cit., 1990a, s. 151–157. 
353 M. Ignat, op.cit., 1976, p. 105–108; idem, op.cit., 2000, p. 331–344; idem, op.cit., 2006. 
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În acest context menţionăm că în aşezarea de la Trinca gropile de pari nu sunt atestate nici sub vestigiile 
locuinţelor de suprafaţă care aparţin nivelelor de locuire hallstattiane anterioare – Chişinău-Corlăteni – 
Belogrudovka-Černyj Les I354 şi Černyj Les II (Leviţki săpături 2001; 2002 inedite). Prezenţa gropilor de la 
pari în structura pereţilor locuinţelor nu este semnalată nici la locuinţele de suprafaţă construite pe un schelet 
lemnos, acoperit cu lipitură compactă de lut, din cadrul aşezărilor din etapele târzii a culturilor Gava-
Holihrady-Grăniceşti355 şi Černyj Les356 din teritoriile limitrofe Podişului Moldovei de Nord. Lipsa gropilor 
stâlpilor în structura pereţilor locuinţelor de suprafaţă nu poate fi considerată o particularitate locală. Scheletul 
lemnos, lipit pe ambele părţi cu un strat gros de lut, şi acoperişul locuinţelor, la colţuri, era susţinut de stâlpi 
sau se sprijinea pe tălpi de lemn, cum se presupune referitor la construcţiile de acest tip din aşezările grupului 
Grăniceşti357. Edificatoare în această ordine de idei este locuinţa de suprafaţă cercetată în aşezarea hallstattiană 
de tip Chişinău-Corlăteni de la Petruşeni „La Cigoreanu”, în construcţia căreia, pentru rigiditatea mai mare a 
pereţilor şi susţinerea acoperişului, a fost aplicat sistemul de stâlpi358. Identificarea gropilor de la parii 
locuinţei din această aşezare s-a făcut datorită umpluturii lor, constituite din fragmente mici de chirpic, lipituri 
şi pietricele arse, evidenţiate după înlăturarea dărâmăturilor pereţilor, în caz contrar, dat fiind faptul că acestea 
se adâncesc doar cu 7–23 cm şi nu ajung la lutul galben n-ar fi fost posibil de identificat. Revenind la situaţia 
din aşezarea de la Trinca, neatestarea gropilor de la stâlpii locuinţelor de suprafaţă poate fi cauzată de 
condiţiile stratigafice de amplasare a acestora în stratul de cultură, la adâncimea de 0,4–0,5 m, după care până 
la roca maternă urmează un strat de pământ cenuşiu cu grosimea de circa 0,35–0,25 m, pe care gropile, cu 
adâncimea mică, nu puteau să-l străbată. Cu privire la podinele lutuite ale locuinţelor şi a cuptoarelor din 
cadrul acestora, considerăm că absenţa lor în complexele discutate este determinată de gradul de conservare al 
acestora în momentul investigaţiilor. Semnalăm că, în aşezarea de care ne preocupăm aici, locuinţa de 
suprafaţă din secţiunea II investigată în anul 1984 avea podeaua lipită cu un strat subţire de lut359, iar cea din 
secţiunea III investigată în anul 1989, are sistemul de încălzire constituit de un cuptor cu boltă360 – ambele 
complexe atribuindu-se nivelului de locuire hallstattian timpuriu de tip Chişinău-Corlăteni. 

Analiza comparativă a ceramicii din complexele hallstattiene târzii din aşezarea de la Trinca şi a veselei 
grupului podolian de vest – podolo-moldav în particular, şi cea hallstattiană târzie – scitică timpurie, în 
general, efectuată pentru fiecare categorie în parte: modelată cu mâna şi lucrată la roată, atestă anumite 
particularităţi caracteristice doar acestui complex ceramic. 

Pentru relevarea specificului ceramicii modelate cu mâna din aşezarea examinată, faţă de aspectul 
ceramicii similare a grupului podolian de vest, invocăm, cu precădere, materialele din aşezarea de la Dolinjany, cel 
mai cercetat sit pentru care există anumite estimări privind raporturile cantitative dintre categoriile tehnologice 
şi dintre tipurile morfologice în cadrul acestora. 

Astfel, dacă în aşezarea de la Trinca coraportul dintre categoria ceramicii de uz comun şi cea fină 
constituie 60,75 şi 39,24% şi respectiv 85,06 şi 14,93%, iar la Dolinjany şi în grupul podolian de vest, în 
general, categoria ceramicii de uz comun, din punct de vedere cantitativ, de asemenea, prevalează cu mult faţă 
de cea din categoria fină, atunci ponderea tipurilor morfologice în cadrul acestora este în mare măsură diferită.  

În cadrul ceramicii de uz comun raportul dintre vasele de tip borcan şi de tip lalea în aceste aşezări este 
invers proporţional. La Dolinjany şi în general în grupul podolian de vest predomină vasele de tip borcan de 
mai multe variante, cele de tip lalea fiind în minoritate361. La Trinca, însă ponderea vaselor de tip borcan de 
                                                 

354 О. Г. Левицкий, op.cit., 1986, s. 52–57; O. Leviţki, Apartenenţa culturală a necropolei tumulare hallstattiene 
de la Trinca, Jud. Edineţ, în MemAnt XXIII, Piatra-Neamţ, 2004, p. 58–60. 

355 G. Smirnova, op.cit., 1974, p. 364; А.И. Mелюкова, op.cit., 1989, s. 17–18; Л.И. Крушельницкая, Ю.Н. 
Mалеев, op.cit., 1990, s. 124; A. László, op.cit., 1994, p. 54–55. 

356 I.Г. Шовкопляс, op.cit., 1952, s. 10, nota 1; А.И. Mелюкова, op.cit., 1958, s. 12, 32; Л.И. Крушельницкая, 
op.cit., 1990, s. 136; Г.И. Смирнова, op.cit., 1984, s. 43. 

357 A. László, op.cit., 1994, p. 54. 
358 E. Sava, O. Leviţki, Aşezarea culturii Noua Petruşeni „La Cigoreanu” (investigaţii de şantier din anul 1991), 

în CAANT I, Bucureşti, 1995, p. 162, fig. 15. 
359 O. Leviţki, op.cit., 1994, p. 59. 
360 O. Leviţki, op.cit., 1995, p. 248. 
361 А. И. Мелюкова, op.cit., 1953, s. 69; О. Д. Ганина, op.cit., 1965, s. 112; eadem, op.cit., 1984, s. 71; Г. И. 

Смирнова, op.cit., 1978, s. 33; eadem, op.cit., 1981, s. 50; eadem, op.cit., 1986, s. 40; eadem, op.cit., 1998, s. 42; eadem, 
op.cit., 2001, s. 66–68. 
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diverse variante este de numai de 39,28% şi respectiv 11,3%, atunci când a celor de tip lalea constituie 60,7% 
şi respectiv 88,7% (despre convenţionalitatea ponderii acestora vezi mai sus).  

Referitor la repertoriul morfologic al categoriei ceramicii de uz comun mai menţionăm că în obiectivele 
grupului podolian de vest se mai identifică şi alte tipuri – vasele de tip cazan şi capacele (vezi referinţele 
bibliografice de mai sus). În complexele de la Trinca capacele lipsesc complet. Cu referinţă la vasele de tip 
cazan, prezente în majoritatea aşezărilor de tip podolian de vest cercetate, menţionăm că la Trinca analogice 
acestora, din punct de vedere morfologic, sunt exemplarele variantei vaselor de tip borcan uşor rotunjite către 
gură, cu marginea verticală dreaptă. În acelaşi timp, în mediul podolian de vest nu este atestată varianta 
vaselor de tip borcan, uşor rotunjite către gură, cu marginea subţiată, uşor trasă în interior, cu paralele în 
necropola Trinca „Drumul Feteştilor”, caracteristice complexelor ceramice hallstattiene târzii din spaţiul 
cuprins între Nistru şi Dunăre. 

Ornamentarea veselei acestei categorii în obiectivele vest-podoliene, constă, cu precădere, din brâu 
alveolat în asociere cu împunsături sau perforaţii amplasate sub margine (vezi referinţele bibliografice de mai 
sus), motiv atestat la Trinca într-o măsură mult mai limtată (doar sporadic). După acest parametru, aşezarea în 
discuţie se deosebeşte şi de necropola Trinca „Drumul Feteştilor”, amplasată relativ aproape, în care 
predomină vasele de tip borcan, prevăzute sub margine cu brâu alveolat în asociere cu un şir de perforaţii362. 
La rândul său, în ornamentaţia vaselor grupului podolian de vest nu sunt atestate compoziţiile formate din 
brâu alveolat întrerupt de mânere-suporturi, proeminenţele ovale-joase simple dispuse oblic, singure sau în 
asociere cu un şir de perforaţii sub marginea vasului, precum şi cele alveolate dispuse orizontal pe umărul 
vaselor – elemente şi motive frecvent utilizate în mediul cultural hallstattian târziu nord tracic. 

Ceramica fină din cadrul aşezării de la Trinca şi a celei de la Dolinjany, aparţinând grupului podolian de 
vest, cu unele excepţii, este reprezentată prin aceleaşi tipuri morfologice: chiupuri, străchini, căni (la Trinca se 
identifică şi cupe), dar cu pondere diferită. În primul complex, chiupurile constituie 89,96% şi respectiv 
82,32%, străchinile – 3,58%, respectiv 10,49% şi cănile – 5,02%, respectiv 3,86%, în cel de al – doilea, cele 
mai numeroase din punct de vedere cantitativ sunt străchinile, după care urmează cănile, chiupurile fiind cele 
mai puţine (vezi lucrările citate mai sus). De asemenea, unele dintre tipurile şi variantele acestora, prezente la 
Trinca, lipsesc în obiectivele podoliene şi invers, unele şi aceleaşi tipuri morfologice din obiectivele 
comparate sunt ornamentate cu motive care în celălalt lipsesc.  

Chiupul de mari dimensiuni, cu corp bitronconic, gât în formă de pâlnie, buza arcuită spre exterior şi 
fundul relativ îngust, a căror parte superioară este mai mare decât cea inferioară, iar înălţimea depăşeşte 
diametrul maxim în aşezarea de la Trinca, este similar morfologic celui din T. 2 de la Dolinjany363, în acelaşi 
timp, maniera lui de ornamentare pentru mediul cultural vest-podolian nu cunoaşte paralele364. 

Străchinile tronconice, cu marginea invazată, depistate în secţiunile IV şi V nu sunt prevăzute, în partea 
interioară a vasului, cu un şir de împunsături sub buză, cărora în exterior le corespund mici umflături, în nici 
unul din cazuri, ornament atestat în unele obiective podoliene de vest: aşezările de la Selišče, Janaucy şi 
Dolinjany365, podolo-moldave (în necropola de la Cajvana, astfel de ornament este atestat la 56% de străchini)366 şi 
scitice timpurii367. 

Menţionăm, de asemenea, că în complexele discutate aici, nu sunt atestate străchinile cu marginea 
evazată, caracteristice pentru complexele vest-podoliene368, podolo-moldave369 şi scitice timpurii370 şi care în 
culturile hallstattiene târzii din spaţiul carpato-dunărean sunt larg râspândite în grupul Bârseşti-Ferigile371 şi 
                                                 

362 O. Leviţki, op.cit., 2004, p. 388; idem, op.cit., 2006, p. 81–87. 
363 Г. И. Смирнова, op.cit., 1977, рис. 3,3. 
364 В. Г. Петренко, op.cit., 1989, Таб. 21, 1. 
365 А. И. Мелюкова, op.cit., 1953, рис. 32,19; eadem, op.cit., 1958, s. 37; Г. И. Смирнова, op.cit., 1978, рис. 6,9; 

eadem, op.cit., 1981, рис. 13,3; eadem, op.cit., 1998, рис. 7,2; eadem, op.cit., 2001, рис. 5,1,9. 
366 M. Ignat, op.cit., 2006, p. 56, Pl. V,1; VIII,2; IX,1; XII, 5c,7a; XV,7b; XVII,2. 
367 Г. Т. Ковпаненко, С. С. Бессонова, С. А. Скорый, op.cit., 1989, s. 52, рис. 7,14, 16, 17; 56, рис. 9, 19–20; 

Г. И. Смирнова, op.cit., 1997, s. 110, рис. 4,1; 7,10; 17,1; 18,1. 
368 Г. И. Смирнова, op.cit., 1968, s. 14–15, рис. 2, 5.9; 4; eadem, op.cit., 1978, s. 33, рис. 5,7; 6,10; eadem, 

op.cit., 1979, s. 51, рис. 12,9; eadem, op.cit., 1981, s. 53; T. Sulimirski, op.cit., 1936, Tab. XVI, 1,6. 
369 M. Ignat, op.cit., 2006, p. 56, Pl. XII, 7c. 
370 Г. Т. Ковпаненко, С.С. Бессонова, С.А. Скорый, op.cit., 1989, s. 52, рис. 7,21; s.56, рис. 10,10. 
371 S. Morintz, op.cit., 1957; idem, op.cit., 1959, idem, op.cit., 1961; A. Vulpe, op.cit., 1967, p. 41, pl. II, 10–20; III. 
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atestate sporadic în cultura Kustanovice372, în grupul scitic din Transilvania şi cultura Vekerzug nefiind 
cunoscute373. În zona de silvostepă a spaţiului carpato-nistrean acest tip de vase este atestat deja în siturile 
hallstattiene timpurii, însă fiind caracteristice pentru perioada hallstattiană mijlocie, precum şi pentru cea 
târzie374. Revenind la situl Trinca „Izvorul lui Luca”, consemnăm că fragmente de la străchinile cu corpul 
bitronconic şi marginea evazată, sunt atestate în straturile de săpătură şi în complexe care se atribuie nivelelor 
hallstattiene anterioare – timpuriu375 şi mijlociu376. 

Cănile tronconice de mici dimensiuni, cu toarta supraînălţată, pereţii uşor arcuiţi şi fundul plat, 
reprezentate la Trinca prin două variante, precum şi cana cu toarta supraînălţată, corpul accentuat profilat şi 
partea superioară înaltă, arcuită şi marginea subţiată, evazată, larg răspândite în perioada hallstattiană târzie în 
spaţiul carpato-dunărean (vezi mai sus), nu au analogii directe în siturile grupului podolian de vest şi scitice 
timpurii.  

Referitor la cănile din secţiunile examinate în acest articol mai semnalăm şi faptul că, în toate cazurile, 
când toarta s-a păstrat în întregime, nu este atestată prezenţa pe curbura de sus a crestelor sau butonilor, 
elemente caracteristice pentru marea majoritate a cănilor din mediul cultural hallstattian târziu – scitic 
timpuriu, indiferent de tipul morfologic. În acelaşi timp, în straturile de săpătură degajate în secţiunea XII, 
trasată la circa 10 m spre sud-vest de cele discutate, în care au fost descoperite complexe din perioada 
hallstattiană mijlocie s-au găsit şi câteva fragmente de toarte de cană prevăzute pe curbură cu buton, pasta de 
modelare şi prelucrarea suprafeţei fiind similară cu a cănilor discutate377. 

Ceramica cenuşie lucrată la roată din nivelul hallstattian târziu din aşezarea de la Trinca a fost 
confecţionată conform unei tehnologii similare celei utilizate de către comunităţile grupului podolian de vest, 
deosebirea constând în faptul că aici, în calitate de degresant, pentru majoritatea vaselor, s-a folosit o gamă 
mai largă de adaosuri – nisipul fin, particule albicioase strălucitoare sau mate, microprundişuri, pietricele de 
râu, precum şi degresanţi de natură vegetală sau minerală, iar pentru unele doar paiete de mică, sporadic şi în 
asociere cu nisipul minuţios cernut. 

Examinarea comparativă a tipurilor de vase atestate în cadrul ceramicii lucrate la roată din aşezarea de la 
Trinca şi a celor cunoscute în prezent în grupul podolian de vest/podolo-moldav demonstrează că în ambele 
loturi sunt prezente vasele de tip Kruglik şi cănile bitronconice cu toarta supraînălţată. În acelaşi timp, la 
Trinca lipsesc (?) străchinile, a căror existenţă se presupune în obiectivele vest-podoliene378, iar în mediul 
podolian de vest lipsesc vasele cu torţi simple (sau bifide) cu secţiunea rotundă şi vasele cu marginea evazată, 
prevăzută cu o şănţuire pe partea exterioară, atestate la Trinca. 

Particularităţile complexelor şi materialelor din nivelul de locuire din perioada hallstattiană târzie din 
aşezarea de la Trinca, în comparaţie cu cele caracteristice grupului podolian de vest, inclusiv şi necropolei 
tumulare din apropiere, cum am menţionat şi cu o altă ocazie379, se datorează, posibil, gradului actual de 
cercetare a părţii de nord-est a promontoriului ocupat de comunitatea de aici în această perioadă, precum şi 
stadiului de cunoaştere a perioadei hallstattiene târzii – scitice timpurii în spaţiul est-carpatic în general. Un 
argument în acest sens îl prezintă ceramica adunată la suprafaţa aşezării de la Lipcani „La Rabii”, amplasată la 
circa 25 km spre nord-vest de aşezarea Trinca „Izvorul lui Luca”, în cadrul căreia predomină fragmentele de 
vase de tip borcan ornamentate cu brâu alveolat în asociere cu împunsături sau perforaţii amplasate sub 
margine, fiind prezente de asemenea şi fragmente de străchini tronconice cu marginea invazată, prevăzute, în 
partea interioară a vasului, cu un şir de împunsături sub buză, cărora le corespund, în exterior, mici umflături 
(material inedit, periegheze 2008). Aspectul cultural deosebit al ceramicii modelate cu mâna din aşezarea 
examinată, după cum s-a arătat mai sus, este determinat în mare măsură de elementele hallstattiene târzii 
carpato-dunărene, a căror predominare în Podişul Moldovei de Nord a fost demostrată şi de vestigiile din 
                                                 

372 I. Попович, op.cit., 1993, s. 269, рис. 134,1,7. 
373 V. Vasiliev, op.cit., 1980; I. Chochorovski, op.cit., 1985. 
374 В. Л. Лапушнян, op.cit., 1979, s. 76, 85–87, 95; И.Т. Никулицэ, op.cit., 1987, s. 47–48; A. László, op.cit., 
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375 О. Г. Левицкий, op.cit., 1986, рис. 2,31. 
376 Leviţki, săpături 2002, inedit. 
377 Leviţki, săpături 2002, inedit. 
378 G. Smirnova, op.cit., 1998, p. 32. 
379 O. Leviţki, op.cit., 2004, p. 388. 
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necropola Trinca „Drumul Feteştilor”380. Totodată, nu se exclude nici posibilitatea ca specificul materialelor în 
discuţie să exprime şi unele diferenţe de ordin cronologic. 

Apartenenţa nivelului hallstattian târziu de locuire, a complexelor evidenţiate în secţiunile IV şi V din 
aşezarea Trinca „Izvorul lui Luca” la grupul podolian de vest/podolo-moldav este demonstrată de analiza 
prezentată pe parcursul întregului studiu. În acelaşi timp, concretizarea limitelor cronologice de funcţionare a 
aşezării în cadrul perioadei de evoluţie a acestui grup – mijlocul secolului al VII-lea –începutul secolului al V-
lea î.e.n381 în condiţiile în care indicii cronologici cu o circulaţie determinată – piesele din diferite categorii 
datate sigur, importurile greceşti etc. lipsesc, este dificil de realizat. În situaţia dată, stabilirea cadrului 
cronologic a acestor complexe este posibilă doar prin intermediul coroborării parametrilor cronologici a 
categoriilor de ceramică atestate: modelate cu mâna şi lucrate la roata olarului. 

Referitor la ceramica modelată cu mâna, informative în această direcţie pot fi considerate tipurile de vase 
specifice rar întâlnite, unele elemente şi compoziţii ornamentale, locul amplasării lor pe corpul vaselor etc. 

Analogiile aduse tipurilor morfologice, elementelor ornamentale şi compoziţiilor formate, inclusiv 
amplasarea lor din cadrul veselei modelate cu mâna, atestă paralele atât cu cele caracteristice pentru cultura 
Černyj Les târzie, cât şi pentru grupul podolian de vest din zona Nistrului de Mijloc, precum şi pentru mediul 
cultural hallstattian târziu nord tracic şi scitic timpuriu. Aspectul relativ arhaic al acesteia, în limitele 
cronologice ale grupului podolian de vest, în cadrul ceramicii de uz comun, este reflectat de ponderea mare a 
vaselor de tip lalea faţă de cele de tip borcan, raport procentual caracteristic mai mult pentru etapa finală a 
culturii Černyj Les382. De asemenea, pentru o perioadă mai veche este caracteristic şi ornamentul format din 
brâu alveolat amplasat pe corpul vasului şi un şir de orificii complete sub margine, ornamentarea vaselor de 
tip lalea cu proeminenţe ovale dispuse orizontal sub margine, etc. 

Referitor la raportul procentual dintre tipurile ceramicii de uz comun, s-a menţionat deja caracterul lui 
convenţional cauzat de starea fragmentară a materialului ceramic şi că acestora le-au fost atribuite toate 
fragmentele de buze cu marginea evazată. Pe de altă parte, numărul mare a vaselor de tip lalea poate fi 
explicat şi prin persistenţa unor tradiţii ale mediului cultural din perioada precedentă, reprezentat în aşezare 
printr-un nivel de locuire intens, sau reprezintă un adaos mecanic, inevitabil în aşezările cu mai multe 
orizonturi cultural-cronologice. Cât priveşte amplasarea brâului alveolat pe corpul vasului, menţionăm că o 
astfel de amplasare persistă şi în perioada hallstattiană târzie în cadrul grupului podolian de vest T. II şi III de 
la Bratysev383, a culturii Kuštanovice, în aşezarea Mali Geivcy384, a culturii Vekerzug, în aşezarea Nitra-
Ivanka385, predominând doar în cadrul grupului Ferigile-Bârseşti386. Ornamentarea vaselor de tip lalea cu 
proeminenţe ovale dispuse orizontal sub margine, după cum deja a fost menţionat, reprezintă împrumuturi de 
tradiţie Gava-Holihrady, dar, dat fiind faptul că elemente Holihrady sunt atestate aici şi în nivelele de locuire 
anterioare, de exemplu, prin străchini cu marginea lobată387, acestea nu constituie indici cronologici. În acelaşi 
timp, ţinem să consemnăm că un vas de tip şi ornament similar, utilizat în calitate de urnă funerară, este 
cunoscut în necropola plană de la Ostrica (regiunea Cernăuţi), atribuită etapei evoluate a culturii Holihrady şi 
datată la mijlocul – a doua jumătate a secolului VII î.e.n.388. 

Tot aici considerăm necesar să clarificăm poziţia cronologică a tipurilor de vase şi de ornament ale 
ceramicii de uz comun, care nu sunt atestate în mediul cultural podolian de vest din bazinul Nistrului de 
Mijloc: varianta vaselor de tip borcan, uşor rotunjite către gură, cu marginea subţiată puţin trasă în interior şi 
decorul format din proeminenţe ovale-joase dispuse oblic pe umărul vasului. 
                                                 

380 O. Leviţki, op.cit., 2004; idem, op.cit., 2006; O. Leviţki, T. Demcenco, Construcţii şi obiceiuri funerare practicate de 
comunităţile hallstattiene târzii din Platoul Moldovei de Nord (în baza necropolei Trinca „Drumul Feteştilor”), în RA, 
S.N., vol. I, nr. 1, Chişinău, 2005, p. 44–71. 
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Vasele cu astfel de caracteristici morfologice constituie una dintre formele principale şi definitorii ale 
culturilor şi grupurilor culturale din spaţiul carpato-dunărean în epoca hallstattiană şi cea următoare, având ca 
prototipuri recipientele din epoca bronzului. În literatura de specialitate acestea mai sunt desemnate „vase în 
formă de clopot” sau „vase în formă de sac” şi sunt divizate în mai multe variante389. În spaţiul nord-est 
carpatic vasele de tipul celor de la Trinca sunt prezente în cadrul ceramicii culturii Gava-Holihrady, în grupul 
Grăniceşti (tipul C după A. Laszlo)390 şi în nivelul IV de la Mahala atribuit fazei târzii a culturii Holihrady391. 
Limita cronologică superioară a fazei târzii a culturii Gava-Holihrady în zona Subcarpatică a Ucrainei este 
plasată în secolul VIII – prima jumătate a secolului VII î.e.n.392, iar în Podişul Sucevei către mijlocul secolului 
VII î.e.n., eventual şi mai târziu393. 

Proeminenţe ovale-joase dispuse oblic pe umărul vasului, după cum deja s-a menţionat, nu se utilizau în 
ornamentarea ceramicii de uz comun din spaţiul est-carpatic, decît cu rare excepţii. În restul zonelor ariei nord 
tracice, cele mai timpurii apariţii ale acestora ne sunt cunoscute în decorul chiupului din mormântul 5 din necropola 
scitică timpurie de la Mărişelul şi a mai multor tipuri de vase, inclusiv şi de tip borcan, din necropola de la 
Ferigile. Mormântul 5 de la Mărişelu este datat la sfârşitul sec. VII – începutul secolului VI î.e.n.394. La 
Ferigile, acest element decorativ este atestat în tumulii încadraţi cu precădere în tipurile combinatorii 1 şi 2, 
plasate cronologic începând cu circa 650, în a doua jumătate a secolului VII î.e.n.395 Sfârşitul perioadei de 
utilizare a acestui decor, conform datării necropolei de la Sanislău, se plasează la începutul secolului al IV-lea 
î.e.n.396, iar după limita cronologică superioară a culturii Kuštanovice, la începutul sec. III î.e.n.397, la sfârşitul 
sec. IV î.e.n.398 sau chiar în prima jumătate a sec. III î.e.n.399. Cât priveşte perioada de apariţie a acestui 
element ornamental în decorul vaselor de uz comun de la Trinca, considerăm că aceasta ar putea corespunde 
cu datarea tumului 2 din necropola de la Dolinjany, inventarul căruia conţine şi un chiup ornamentat pe partea 
superioară (gât) cu proeminenţe alungite dispuse vertical400 – sfârşitul secolului al VII-lea – primul sfert a 
secolului al VI-lea î.e.n.401. 

Tipurile morfologice ale ceramicii fine sunt comune, în marea lor majoritate, atât pentru nivelul de 
locuire din perioada hallstattiană mijlocie – cultura Černyj Les târzie, cât şi pentru mediul cultural hallstattian 
târziu nord tracic, inclusiv grupul podolian de vest şi scitic timpuriu. În acelaşi timp, lipsa vaselor ornamentate 
şi în special cu motive imprimate sau incizate caracteristice veselei fine a etapei târzii a culturii Černyj Les402, 
pledează în favoarea atribuirii acesteia la nivelul de locuire din perioada hallstattiană târzie. În această ordine 
de idei, edificator este chiupul din Secţiunea IV, al cărui profil reconstituit morfologic este similar celui din T. 2 de 
la Dolinjany403, iar elementele ornamentale ordonate în două registre au paralele în decorul chiupului din T. 9 
(mormântul 1) din necropola de la Tigveni a grupului Ferigile-Bârseşti404. Tumulul 2 de la Dolinjany este 
plasat, în prezent, spre sfârşitul etapei a III-ea a culturii scitice timpurii, datându-se cu sfârşitul secolului al 
VII-lea – primul sfert a secolului al VI-lea î.e.n.405, iar mormântul 1 din tumulul 9 de la Tigveni – în faza 
                                                 

389 E. Moscalu, op.cit., 1983. 
390 A. László, op.cit., 1994, p. 69, pl. I,1Ca. 
391 Г. И. Смирнова, Поселение Магала – памятние древнефракийской культуры в Прикарпатье (вторая 

половина XIII – середина VIII вв.до н.э.), în МИА 150, Москва, 1969, s. 25, рис. 7, III,1,2; eadem, Гавско-голиградский круг 
памятников Восточно-Карпатского бассейна, în АСГЭ 17, 1976, рис. 5,1.7. 

392 Г. И. Смирнова, op.cit., 1990, s. 17. 
393 A. László, op.cit., 1994, p. 94, nota 244; 164. 
394 G. Marinescu, op.cit., 1984, p. 81. 
395 A. Vulpe, Zur Chronologie der Ferigile-Gruppe, în Dacia N.S. XXI, 1977, p .91; idem, Cu privire la la cronologia 

grupului cultural Ferigile, în Danubius VIII–IX, 1979, p. 110. 
396 I. Nemeti, op.cit., 1972, p. 142. 
397 Г. И. Смирнова, К. Ф. Бернякович, op.cit., 1965, s. 104. 
398 И. И. Попович, op.cit., 1990, s. 161. 
399 I. Попович, op.cit., 1993, s. 281. 
400 Г. И. Смирнова, op.cit., 1977, s. 33, рис. 3,3. 
401 Eadem, Памятники Среднего Поднестровья в хронологической схеме раннескифской культуры, în РА 2, 

Москва, 1993, s. 112. 
402 Eadem, op.cit., 1985, s. 13–19; Л.I. Крушльницька, op.cit., 1998, рис. 94–97. 
403 Г. И. Смирнова, op.cit., 1977, рис. 3,3. 
404 A. Vulpe, E. Popescu, op.cit., 1972, fig. 12,3. 
405 Г. И. Смирнова, op.cit., 1993, s. 112. 
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Ferigile II406, care acum se datează în a doua jumătate al secolului al VII-lea î.e.n.407 Dintre celelalte tipuri de 
ceramică fină, ca indicator cronologic, pot fi invocate şi cănile tronconice de mici dimensiuni, cu toarta 
supraînălţată, de tradiţie hallstattiană. În necropola de la Ferigile acestea (ceşcuţele II B) sunt prezente în toate 
tipurile de morminte, mai rar doar în cadrul celui mai recent tip de morminte (3)408. Revenind mai târziu la 
cronologia acestei necropole, ceşcuţele II B sunt atribiute de A. Vulpe numai primelor 4 tipuri combinatorii409 
în tipul combinatoriu 5410, acestea lipsind complet411. Limita cronologică superioară a tipului combinatoriu 4, 
în baza mormintelor cu akinakes-uri, este plasată în a doua jumătate a sec. VI î.e.n., tipul 5 datându-se cu 
precădere în prima jumătate a sec. V î.e.n.412 

Invocând în acelaşi scop tipurile morfologice al ceramicii cenuşii lucrate la roată din nivelul hallstattian 
târziu din aşezarea de la Trinca, dorim să amintim că aici nu este atestată ceramică grecească de import. 
Vasele de tip Kruglik şi cănile bitronconice cu toarta supraînălţată, atât din punct de vedere tehnologic, cât şi 
morfologic, sunt similare celor atestate în cadrul grupului podolian de vest, unde, în baza importurilor greceşti 
şi a altor piese sigur datate, această categorie de ceramică se atribuie, în prezent, perioadei cuprinse între 
ultima treime sau ultimul sfert al secolului al VII-lea – începutul sau prima jumătate a secolului VI î.e.n.413, 
admiţându-se totodată că unele importuri de ceramică greacă datează şi de la începutul secolului V î.e.n.414 

Vasele cu torţi simple (sau bifide) cu secţiunea rotundă şi vasele cu marginea evazată prevăzută cu o 
şănţuire pe partea exterioară de tipul celor atestate la Trinca, după cum reiese din analogiile prezentate în 
compartimentul respectiv, în repertoriul ceramicii lucrate la roată hallstattiene târzii – scitice timpurii sunt mai 
rar întâlnite. Torţile cu secţiunea rotundă, simple sau bifide, reprezintă o caracteristică specifică a ceramicii 
greceşti415, iar şănţuirea marginii exterioare a vaselor este considerată de inspiraţie greacă416. 

Funcţionarea atelierelor de producere a ceramicii cenuşii lucrate la roată, după modele eoliene, începe, 
în polisul Histria, la mijlocul sec. VI î.e.n., iar la Berezani şi la Olbia, după prototipuri greceşti – eoliene, 
corinthiene şi rhodo-ioniene, în al treilea sfert a sec. VI î.e.n., de unde această categorie de ceramică s-a 
răspândit în mediile barbare nord tracic şi scitic timpuriu. 

Torţile cu secţiunea rotundă în aşezarea hallstattiană târzie de la Curteni sunt cunoscute deja în al doilea 
sfert, eventual mijlocul secolului al VI-lea – primul sfert a secolului al V-lea î.e.n.417, iar în cetăţuia scitică 
timpurie de la Motronin în perioada cuprinsă între ultima treime a secolului VI – primul sfert al sec. V î.e.n.418 
După cum s-a remarcat, nu este exlus ca torţile cu o astfel de secţiune să fi existat şi în cadrul aşezării de tip 
podolian de vest de la Ivane Puste, a cărei limită cronologică superioară se plasează la sfârşitul secolului al 
VI-lea începutul secolului V î.e.n.419. 

Vasele cu marginea evazată, prevăzută cu o şănţuire pe partea exterioară, în mediul cultural nord tracic 
şi scitic timpuriu, după cum s-a menţionat, nu ne sunt cunoscute. În aria sud tracică vasele cu astfel de 
trăsătură specifică sunt răspândite începând cu secolele VI–V î.e.n: Beidaud (Dobrogea)420. La nord de Dunăre 
(jud. Teleorman) chiupurile ornamentate în aşa mod apar după 350 î.e.n.421 În bazinul Nistrului de Jos 
cunoaştem doar un singur ulcior cu o astfel de ornamentare a părţii exterioare a marginii evazate din aşezarea 
de la sfârşitul sec. VI – începutul sec. V î.e.n. Nadlimanskoe III422. 
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407 A. Vulpe, op.cit., 1979, p. 100. 
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Recapitulând cele menţionate referitor la particularităţile morfologice şi stilistice a ceramicii modelate 
cu mâna şi a celei lucrate la roată, constatăm că încercările de a evidenţia, printre acestea, indici cu valoare 
cronologică, în baza cărora ar fi fost posibilă precizarea limitelor de funcţionare a complexelor din secţiunile 
IV şi V de la Trinca, în cadrul perioadei de evoluţie a grupului podolian de vest/podolo-moldav, nu s-au soldat 
cu rezultatele scontate. În acelaşi timp menţionăm că dacă data de început: mijlocul – a doua jumătate a 
secolului VII î.e.n. nu prezintă incertitudini, atunci plasarea limitei cronologice superioare ale acestora în 
secolul VI î.e.n. sau şi la începutul secolului următor, în lipsa importurilor greceşti, datate la începutul 
secolului V î.e.n., similare celor prezente în aşezările de la Ivane Puste şi Dolinjany, este dificil de stabilit, 
pentru aceasta fiind necesare noi cercetări de teren. 

 
Fig. 1. Trinca „Izvorul lui Luca” – Secţiunea nr. IV. (1 – nivelul orizontului actual; 2 – strat vegetal; 3 – strat de cenuşă; 
4 – strat negru-cenuşiu; 5 – pământ cenuşiu-gălbui; 6 – lutul galben viu; 7 – fragmente de ceramică; 8 – chirpic, lipituri; 

9 – pietre; 10 – vas întregibil-roată; 11 – vas fragmentar la roată. 
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Fig. 2. Trinca „Izvorul lui Luca”. Ceramică modelată cu mâna, lamă de silex pentru seceră 

Secţiunea nr. IV (1, 3–9 – lut ars; 2 – silex). 
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Fig. 3. Trinca „Izvorul lui Luca”. Ceramică modelată cu mâna – Secţiunea nr. IV. 
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Fig. 4. Trinca „Izvorul lui Luca”. Ceramică lucrată la roată – Secţiunea nr. IV. 
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Fig. 5. Trinca „Izvorul lui Luca” – Secţiunea nr. V. (1 – nivelul orizontului actual; 2 – strat vegetal; 3 – strat de cenuşă; 
4 – strat negru-cenuşiu; 5 – pământ cenuşiu-gălbui; 6 – lutul galben viu; 7 – fragmente de ceramică; 8 – chirpic, lipituri; 

9 – pietre; 10 – vas întregibil-roată; 11 – vas fragmentar la roată. 
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Fig. 6. Trinca „Izvorul lui Luca”. Ceramică modelată cu mâna; piese de inventar Secţiunea nr. V. 

(1,3–7, 9–12 – lut ars; 2 – silex; 8 – bronz). 
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Fig. 7. Trinca „Izvorul lui Luca”. Ceramică modelată cu mâna – Secţiunea nr. V. 
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Fig. 8. Trinca „Izvorul lui Luca”. Ceramică lucrată la roată – Secţiunea nr. V. 
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LATE HALLSTATT COMPLEXES WITH WHEEL-MADE POTTERY IN THE SETTLEMENT OF 
TRINCA “IZVORUL LUI LUCA” 

ABSTRACT 

The present article describes the results of excavations in sections Nr. IV and Nr. V carried out in 1989 and 1990, 
respectively. The excavations revealed a Late Hallstatt settlement level represented by dwelling remains and by rich 
archaeological material, including wheel-made pottery. The specific features of the rectangular-plan dwellings, their size, 
orientation, heating system, and the presence of pits are generally analogous with the dwellings of the Late 
Hallstatt/Early Scythian period of adjacent areas of the North Moldavian Plateau, of the Middle Dnestr (Nistru) and of 
the Rădăuţi Lowland, inhabited by the communities of the West Podolian/Podolian-Moldavian group of sites. The 
technological parameters, the types and variants of pottery, the decoration patterns and the type of hand-made pottery of 
the level under study are specific also to the analogous categories of pottery from the Late Hallstattian burial ground of 
Trinca “Drumul Fetestilor”, situated 1.5–2 km to the north-east, as well as to early Scythian settlements of the Middle 
Dnestr (Nistru). On a larger scale, the pottery from “Izvorul lui Luca” are typical of the Western Podolian group, of the 
North-Thracian culture range and of the early Scythian culture of right-bank Dnepr. The wheel-made pottery is made of 
fine clay, containing, in most cases, small particles of mica. Besides mica, the clay contains such materials as sand, 
whitish sparkling or mat particles, in some cases gravel, as well as additions of vegetable (seeds) or mineral (chalk 
grains) matter. The color of vessels is usually grayish, with brighter or darker elements. Seldom, the pottery has a light-
brown or reddish color, the outer surface being slipped with gray and afterwards carefully polished. The inner surface 
and the bottom of the vessels show traces of the wheel modeling. Among the studied wheel-made pottery, one can 
recognize Kruglik-type ware; biconical mugs with a high longitudinally grooved handle; vessels with a straight 
cylindrically shaped handle; and vessels with an out-turned rim, grooved on the outer side. Technological, morphological, and 
ornamental patterns of the hand- and wheel-made pottery allow reference of the complexes of sections IV and V of the 
Trinca settlement to West Podolian/Podolian-Moldavian group of sites and should be dated to the late 7th and 6th centuries BCE.  

FIGURE EXPLANATIONS 

Fig. 1. Trinca „Izvorul lui Luca”. Section no. IV. (1 – contemporary horizon; 2 –vegetal level; 3 – ash level; 4 – 
black-greyish level; 5 – greyish-yellowish soil; 6 – sterile; 7 – pottery fragments; 8 – daub fragments; 9 – stones; 10 – 
wheel-made complete pot; 11 – wheel-made fragmentary pot). 

Fig. 2. Trinca „Izvorul lui Luca”. Handmade pottery, sickle flint blade Section no. IV (1, 3–9 – burnt clay; 2 – flint). 
Fig. 3. Trinca „Izvorul lui Luca”. Handmade pottery Section no. IV.  
Fig. 4. Trinca „Izvorul lui Luca”. Wheel-made pottery Section no. IV. 
Fig. 5. Trinca „Izvorul lui Luca”. Section no. V. (1 – contemporary horizon; 2 –vegetal level; 3 – ash level; 4 – 

black-greyish level; 5 – greyish-yellowish soil; 6 – sterile; 7 – pottery fragments; 8 – daub fragments; 9 – stones; 10 – 
wheel-made complete pot; 11 – wheel-made fragmentary pot). 

Fig. 6. Trinca „Izvorul lui Luca”. Handmade pottery; inventory artefacts Section no. V. (1, 3–7, 9–12 – burnt clay; 
2 – flint; 8 – bronze). 

Fig. 7. Trinca „Izvorul lui Luca”. Handmade pottery Section no. V.  
Fig. 8. Trinca „Izvorul lui Luca”. Handmade pottery Section no. V.  

 


