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PREFAȚĂ

S

itul arheologic de la Năeni-Zănoaga, cunoscut încă de la sfârșitul anilor ’60 ai secolului trecut, a
devenit unul dintre siturile importante pentru cunoașterea culturii Monteoru odată cu debutul,
în 1982, al cercetărilor sistematice sub conducerea charismaticului și, din păcate, acum regretatului
I. Motzoi-Chicideanu. Cercetările au fost continuate, cu mici întreruperi, până în 2004. Stațiunea,
care se întinde pe mai multe platouri și pante din preajma punctului dominant, Zănoaga, are, în
principal, resturi de locuire din epoca bronzului, dar nu puține sunt și descoperirile din epoca La
Tène sau secolele IV-VI p. Chr. Prin strădania membrilor colectivului, pe platoul și pantele punctului denumit Cetatea 2 au fost cercetate și parțial publicate unele dintre cele mai timpurii descoperiri
atribuite culturii Monteoru. Volumul de față vine să finalizeze acest demers întins de-a lungul a
aproape 20 de ani de cercetări, printr-o publicare sistematică a contextelor și artefactelor arheologice
atribuite epocii bronzului în punctul Cetatea 2. Circa 25% din inventarul mobil prezentat în lucrare
a fost desenat de M. Şandor-Chicideanu şi D. Sârbu, restul materialului, cartările, ilustraţia finală și
diferitele analize statistice au fost realizate de autor.
Cultura Monteoru a fost cunoscută iniţial prin descoperirile fortuite de la sfârşitul sec. al XIX-lea,
iar mai apoi prin săpăturile din aşezarea şi necropolele adiacente de la Sărata Monteoru. Definirea şi
periodizarea ei au rămas multă vreme tributare observaţiilor şi, mai ales, stadiului publicării materialelor din situl eponim. Fiind una dintre culturile arheologice definite încă de timpuriu pe baza unor
cercetări sistematice, a beneficiat de o aură emblematică în istoria arheologiei preistorice româneşti
datorată descoperirilor ce se eșalonau pe o perioadă îndelungată în epoca bronzului și a metodei
riguroase de cercetare în teren. Astfel, situl eponim a devenit, grație lui I. Nestor, o veritabilă şcoală
arheologică. Discuţiile din literatura arheologică, bazate pe un material restrâns numeric, selectat
şi scos din context de cele mai multe ori, au fost multă vreme concentrate pe tipologia ceramicii,
periodizarea și cronologia culturii. Este evident că amânarea publicării unor săpături importante,
de mare amploare (cum ar fi, spre exemplu, marea necropolă de la Cândeşti și așezarea adiacentă,
așezarea și unele cimitire de la Sărata Monteoru) a făcut din așezarea eponimă a culturii singurul
reper publicistic major pentru raportarea noilor descoperiri, fie ele timpurii sau târzii.
Prezenta lucrare este o secțiune spațio-temporală din viața unei mici comunități stabilite pe dealul Zănoaga la începutul bronzului mijlociu și, ceea ce este cel mai important, publică pentru prima
oară integral o săpătură dintr-un sit al culturii Monteoru, constând din complexe și artefacte arheologice și observații stratigrafice. Până în prezent, situl de la Năeni-Zănoaga Cetatea 2 este cunoscut
prin câteva rapoarte în care au fost prezentate punctele identificate prin cercetări sistematice, sondaje sau periegheze, stratigrafia, unele complexe, inclusiv un mormânt colectiv din perioada finală
a culturii, caracteristicile generale ale ceramicii și poziționarea stațiunii în raport cu alte descoperiri
similare. De asemenea, într-o serie de studii au fost discutate probleme legate de cronologia relativă
și absolută a stațiunii și problema începuturilor culturii Monteoru prin prisma materialelor și datelor radiometrice din acest sit. O serie de articole au tratat o parte din artefactele din piatră, ceramică
și os, corn sau scoică descoperite pe Cetatea 2, iar oasele umane disparate au făcut obiectul unui
studiu separat.
Volumul are la bază lucrarea mea de doctorat, susținută în anul 2010 la Facultatea de Istorie a
Universității București. Deși scopul său inițial se limita la publicarea descoperirilor de pe Cetatea 2,
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nevoia de a înțelege măcar o frântură din viața cotidiană și comportamentul acestei comunități m-au
determinat să îmi extind ulterior demersul asupra întregii perioade timpurii a culturii și, în cele
mai multe cazuri, asupra tuturor descoperirilor atribuite culturii. Bazându-mi discursul pe materialul de pe Cetatea 2, dar şi pe documentaţia arheologică publicată din alte situri, am încercat să
urmăresc și alte direcţii decât cele abordate tradițional: motivaţia alegerii Subcarpaţilor de Curbură
drept zonă de locuire, caracteristicile generale ale habitatului, sursele de hrană exploatate, principalele ocupaţii, obiectele utilizate în mod curent și utilitatea lor, obiceiurile alimentare, relaţia cu alte
grupuri ceramice/culturi, fără a exclude, desigur, nici discuțiile referitoare la tipologia ceramicii și
a motivelor decorative, precum și problemele de cronologie relativă şi absolută. Astfel, fără intenția
sau pretenția unei abordări monografice a culturii Monteoru, am încercat să înțeleg mai ales viața
cotidiană și dinamica socială și economică a comunităților din zona dealurilor subcarpatice într-o
perioadă extrem de importantă pentru preistoria spațiului carpatic, cea a apariției marilor culturi
ale bronzului mijlociu.
În demersul meu științific am fost sprijinit de I. Motzoi-Chicideanu şi M. Şandor-Chicideanu,
care mi-au acordat toată încrederea prin cedarea spre studiu a materialului și documentației arheologice rezultate din cercetările proprii de la Năeni-Zănoaga Cetatea 2. Țin să le mulțumesc și cu
această ocazie pentru că m-au îndrumat şi motivat în cursul realizării lucrării de doctorat și mi-au
oferit de-a lungul anilor experienţe arheologice şi de viaţă inedite. Îi sunt recunoscător și regretatului
prof. univ. dr. A. Vulpe, care mi-a coordonat lucrările de licenţă, master şi doctorat, adică etapele
cele mai importante din formarea mea profesională. Un real și constant sprijin a venit din partea
colegilor mei de la Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, A. Soficaru și M. Culea, cărora
le rămân îndatorat pentru atmosfera prietenească în care am redactat lucrarea. Permisiunea de a
accesa și studia artefactele descoperite în situl de la Năeni-Zănoaga Cetatea 2, punerea la dispoziție
a facilităților Muzeului Județean Buzău i se datorează lui S. Matei, la momentul respectiv director al
acestei instituții. Aș vrea să-i mulțumesc și lui D. Sârbu, de la Institutul de Arheologie „V. Pârvan”,
care a avut bunăvoința de a-mi ceda desenele de la Năeni-Zănoaga Cetatea 2, realizate în cursul
activității sale de muzeograf la Muzeul Judeţean Buzău. De asemenea, lui T. Vasilescu de la Institutul
de Arheologie „Vasile Pârvan”, cu care am avut discuții constructive legate de stratigrafia, conținutul
și caracterului sitului de la Năeni-Zănoaga. Îi mulțumesc și lui S.C. Ailincăi pentru ajutorul oferit la
corectarea acestei lucrări. Nu în ultimul rând, țin să menționez și instituțiile care au contribuit financiar și logistic la demersul de cercetare a sitului și publicare a volumului de față, anume Institutul de
Arheologie „Vasile Pârvan” din București și Muzeul Județean Buzău.

