
Mihă-ileştl "Pod" II 

dr. ;.\1IOARA TURC U 

În partea de , -c -t a local i tăţii Mihă ile,t i, pc malul drept al rîului Arcreş, 
se află s t aţiunea arh o logică l\Iihăilcşti "Pod" II. 

'ondajnl arheologic de salvare cf ctuat în fo te go podării ătcşti :-a impus 
ca un:narc a lucrăr ilor hidrografic din zona lacului ~Iihăile, ti. 

In timpul a\·u t la di poziţic1 s-au tra at ş i cercetat 4 ec ţiuni, lungi fie
care de 14 nl , i la te de cîte un m etru , paralele între ele şi perpendiculare pe cursul 
apei; acestea au permis tabilir a următoare i stratigrafii: pe te un pămînt cas
taniu de pădure - :-;ol Yiu - s-a aflat un trat de pămînt cenu., iu închis , cu 
a~pect zgrunţuros, conţinînd materiale ce aparţineau epocii bronzului - cultura 
Tei, apo i un sol ccnu, iu compact mai deschis la culoare, cu fragn1cnt e ceramice 
el in secolul al III-lea c .n. P c. te tratu l de humus cenuşiu -a uprapus solul ve
getal ac tual ( Pl. 1 ) . 

Complexele ses izate au fost cercetate prin casete adiacente, de ,i lucrările 
de cxcavaţie făcute in Yederea am enajărilor hidrograficc -au desfă,urat într-un 
rihn alert. 

Locuirea din poca bronzului de la Mihăilc., ti "Pod" II a fo:t marcată de 
prezenţa a două locuinţe-bord i, pr cum ,i a _tratului respectiv, majoritatea ma
terialelor f iind de altminteri gă ite in ace te complexe . 

Groapa borde iului 1 conţine humus închi:, ajungînd pinrt la cel ca taniu 
de pădure . Faţă ele ni\·clul de la care pornea, groapa locuinţe i respective era 
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adînc:t dl· 0,95 m.Surprin~ JW latura nordic:t lnng;'t a ~l'cţiunii a II-a, bordt·iul 
avea lungimea de .),20 m. J),•ci, întn·aga suprafaţă a acestei locuinţe depăŞl'a st·c
tiunea a Il-a, fapt pentru care ~-a de:-;cllis o casct:t si s-a stabilit l[ttimea de 
i,95 m, precum şi conturul în forma unui dreptunghi' cu colţurile rotu~1jite. În 
prtmîntul de umplutur;'t al bordl'iului s-au g;'tsit cÎll'\·a huc[tţi de chirpici, p[trţi 
componente din pereţii încăperii. lk asemenea, ţinînd s<'ama dt· faptul crt p;'t
mîntul de umplutură din groaprt conţinea multrt n·nuşrt foarte finft (frtr{t urme 
de cărbuni), e de presupus d't acoperişul a fost con~trllit din stuf sau prqn ri~. 

Bonk·iul 2, la fel ca şi primul, a str[tpun::, hliilltl:-itd n·nuşiu închis, aflîn
du-se la o adîncime de O,XO m faţ[t de nivelul de la care pornl'a grcapa sa. Lun
ginwa locuinţei înscris<' în profilul secţiunii da de 3,XO m. 

Lrtţinwa, forma şi suprafaţa locuinţei au fo:-;t pr(·cizatl' în urma ccrcet[trii 
unei casete trasate parall'l cu secţiunea. Astfel s-a dovedit c{t l;'tţinwa îndqwrii 
era de 1,83 m, iar conturul acesteia forma un dreptunghi. Existenţa chirpiciului 
în p{unînlul de umplutur{t conduce la concluzia c:t pcrcţii ;111 fost construiţi din 
lut pe o împletiturr1 ele nuiele. 

lnn·ntarul ambelor complexe esll' constituit din dou?'t fragmentl' de lamc 
de silex si un bogat si Yariat material ccramic:! care, fiind în~rt mai mult frag
mentar, ~~ determinat' un repertoriu modest de fmmc. 

În secţiunea a IIi-a s-a descoperit un bordci din secolul al III-lea e.n. Con
turul lui se înscria la nivelul solului cenuşiu mai deschis, propriu locnirii din 
veacul al TI 1-lea e.n., faţă de care era adîncit cu O,RO m. Aceastrt locuinţrt (B 3) 
intra cu laturile lungi în malul \"estic al sec~iunii a Ill-a.Fundul locuinţei era 
plat şi lutuit. Inventarul alc[ttuit mai ales elin ceramic{t se imparte în dou{t ca
tegorii: vase lucrate cu mîna şi Yasc lucrate la roatrta. 

Ya~de confecţionate cu mîna reprezinUt mai ales forme de borcan cu fun
dul lat şi pereţii uşor arcuiţi. Pasta lor conţine ciobnri pisate, arden·a fiind 
rcalizatrt neuniform. În cazul vaselor lucrate la roatrt. pasta era omogcn[t, iar 
arderea cgalrt pîn:t la obţinerea nuanţelor ele cenuşiu dcschi~. C:tr{tmiziuu sau negru. 
Decorul mai des întîlnit este reprezentat d<~ dungi lustruite, dispuse orizontal. 
Cele mai frecvente forme sînt dmilc, str?'tchinik ~i vasele de tipul "borcan". 

Formele de vase, precum şi tehnica cxecutrtrii lor permit incadrarea com
plexului de locuit în veacul al lll-lca c.n. 

În profilul vestic al aceleiaşi sectiuni s-a mai semnalat o groap{t care pornea 
tot din solul cenuşiu mai clL·schis. In interiorul acesteia au fost descop(•rit~· 
cîteva fragmente de \·ase datate în secolul al III-lea c.n. 

Aşadar, sondajul din cadrul sitului :\Iihrtileşti "Pod"ll a permis identifi
carea unei locuiri din epoca bronzului --- cultura Tei --- peste care s-a ~uprapus 
o a doua aşezare încadrată - ca ŞI prima --, pc baza ceramicii, în secolul al 
Ili-Lea c.n. 
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Note 

1 Cercet:L-ile s-au realizat cu sprijinul studenţilor de la Facnlta. tca de Istoric-Filozofie din 

Bucureşti, în perioada 26 septembrie - 8 octombrie 1987. 

2 Valeriu Leahu, Cultura Tei, 1966, p. 87 şi unn. 
3 Vlad Zirra, Gh. Cazimir, Unele re:;ultate ale săpăturilor arheologice pc Cîmjml Boja din wrtierul 

Militari, în: CAB, I, 1962, p. 52-53. 
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Le sondage archeologique de Mihăileşti Pod Il 

H I~SUJvi 1~ 

el r. .H 1 O A HA T l_ .~ .i·' C l . 

Dn cl>t{~ mw:-;t de la commutw dt· ~lihrtik~t i, sur la ri\-(' droitc d(· 1 '_\j ~t·~. 
:::-e tronYait la station archt>ologique de '\Iihrtii(·şti Pod l1 ot't l'on a. t'll1l···i1ris 
1m sondag(~ ;\ caract2·re de sann·ganl<·.Dans les qnatres st·ctions cx;l!11ln<··,·..; l'on 
a signal{~ denx demi huttes datant dc l'ftg(' dn bronzl', la cultur(· dt• T, i, u1w 
dt·mi hntk daieC' dn III" sieclt' ainsi qu'mw fo:-;sc ~t proYisions app;trt' i1.::Jt ;\ 

Cl' ml-nw si2~cl(·. L'inn·ntairl' ('Si constitut> dt· pi\·ces d·r;uniqtH·s c:tr;tct,'·ri~1i'pws 
de la cu1tnrl' dt• Tci d dn Ili·· :-;i2·clc. 

Explication des figures 

J>lilJichc' 1. L(' profil mw:-;t (k LI scct ion Il I 
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