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SONDAJU L ARHEOLOG IC EFECTUAT ÎN
AŞEZAREA CUCUTENI 8 2
ŞTEFĂNESTI - "LA STÂRCEA "
(1 974 - 1 975)
•

ANTON NIŢU ŞI PA UL ŞADURSCHI

A doua aşezare descoperită prin cercetări de suprafaţă şi cunoscută sub
denumirea i nexactă "Bulboana lu i Stârcea'' se află la capătul sud-sud-estic al
Ştetaneştilor, pe o poqi une l iberă a terasei Başeului , n umită de localnici L a
C urte" sau " L a Stârcea". Acest loc este cuprins între marginea d e est a târgului
Ştetaneşti şi satul vecin , Bădiuţi.
Terasa este perfect plană, fiind tăiată într-o veche albie majoră a Prutului. Pe
latura de sud-est , terasa coboară în pantă prelungă , dar pe latura de nord-nord-vest
marginea terasei este abruptă , fiind surpată şi chiar scobită în absidă, pe o porţiune ,
de apele Prutului şi ale Başeului , în timpul inundaţiilor. Acest loc este denumit de
pescari "La Bulboană". La inundaţiile din 1 974 , apele au surpat parţial conţinutul
unei gropi mari situată la mijlocul absidei (fig 1 ).

Prima aşezare, cercetată de acelaşi colectiv (Dr. . Anton Niţu - din partea lnsitutului de Arheologie din
laşi şi Paul Şadurschi - din partea Muzeului j udeţean Botoşani ) , este situată in satul Stânca , in aceeaşi
comună - Ştefăneşti , punctul Stânca /Joamnei
La săpături a mai participat , pe ambele şantiere,
Dragomir Popovici , pe atunci student la Facultatea de Istorie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din
Iaşi. Raportul de săpătură a fost prezentat in ziua de sămbătă 25 mart1e 1 978 la Sesiunea de
comunictiri ştiinţifice organizată de Muzeul Judeţean din lloto�·ani. Manuscrisul a fost predat spre
publicare revistei Arheologia Moldowi, pentru numărul IX din 1 980 . Din lipsă de spaţiu , materialul
nostru nu a mai fost inserat in acel număr, încât il publicăm ab1a acum. Prima parte a lucrării , care se
.
referă la cercetări le noastre de la "Stinca /)oamnei , din aceaşi comună , Ştefăneşti , s-a publicat in
··

".
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.

Hierasus, IX din 1 99-1.
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Ag.2 : Vas mare cu Ll'l"dr proeminent, lUstruit
şi pictat In 5111 1; cu reprezenblrt serpenlilorme

�2 cm

Ftg.3 . Jumatateo supenoora o vosuiUJ cu Lm!lr
proeminent. r�t de elevii şcolii an Ştef!neşli

Punctul fiind deJa cunoscut şi aflându-ne în zon:l, ne-am deplasat, însoţiţi de
studentul de atunci, Dragomir Popovici, la rata locul u i . Î n timpul acestei periegheze
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s-au găsit, dislocate din mal, de i nundaţie, câteva piese interesante: un urs, statuietă
modelată în stil naturist, din argilă, ars la roşu, provenind din aceeaşi groapă eneolitică
(fig. 4) şi un vas, tip borcan, din pastă cenuşie, lucrat la roată, rostogolit din stratul
arabi l al profilului malului. Acest vas conţinea oase sparte calci nate, cărbuni mărunţi,
cenuşă şi pământ.
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F i g .4 : Urs modelat din lut, fn stil naruri st. recuperat cu pri lejul perieghezei
din vara anului 1 974, dup� i nundaţie din iuHe

După retragerea apelor, elevii
liceului din Şteianeşti au cules din acelaşi
loc, fragmentele j umătăţi i superioare a
unui vas de mari dimensiuni, cu umăr
proeminent, pe care I-au păstrat cu grijă, în
şcoală. Alte fragmente din acest vas, dar şi
dintr-un vas asemănător, chiar ceva mai
mare, s-au găsit apoi, în cadrul săpăturii
noastre (fig. 2).

Fig.5 Strechina fragmertarii . 'Vsrllilnls Monreoru•
gl:!s1t! Jn groapa nr .211 asociere cu cer8lll d!

p1 ctată in stil �
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Sondajul a început prin degajarea
completă a profilului staţiunii şi al gropi i ,
î n dreptul "bulboanei " ş i prin secţionarea
terasei cu două şanţuri longitudinale (S I 
I I ) şi a unui şanţ transversal, în dreptul
300
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gropri (S r). Pe partea de nord a terasei s-a putut degaJa marginea unei gropi. distrusă
prin surpnre (Gr. 2), în care s-a găsit ceramică pictată, apar)inând grupei s şi jumătatea
unei străchini cu lustru cenuşiu-negru, apaf! inând variantei Monteoru (fig.

5)

Profil u l stratigrafic prezintă, s u b pătura sol u l u i vegetal, un strat ccnuşos, prea
gros pentru un singur nivel de locuire cucuteniană, încât este posibil să se determine,

în sondajele vi itoare, un nivel anterior. Şantul 1 a sectionat suprafaţa de chirpic a
rereţilor unei locuinţe (L 1 ) situată la l i m ita superioară a stratu l u i cenuşos.
Puţinele fragmente ceramice, între care se remarcă cele câteva provenind de

am(im!lâ. Jccorată
su prala1a lustnntă a vasului de
u n gat de

ia

cu o pereche de carnasieri, pictaţi cu roşu întins pc
stil Valea Lupul ui ( lig.

gropi ararpmînd aceluiaşi nivel de locui re.

h),

arată că locuinţa şi cele două

4

Frg 6 : Arntoret� fragmentar� decorată pe
uml!r cu dou� perechi de camas1eri afronta�

Şanţul

II

6 cm

a rămas neterminat, dar imediat sub

pătura de sol negru, s-au descoperit două urne de
incineraţie fragmentare, pe care ini!ial le-am considerat
de tip

Sân/ana de Mureş

Cerneahov,

apoi ne-am

convins cil erau, de fapt, fragmente ceramice

cwpice,

de tip l'oieneşti şi au fost folosite în expozitia de bază a
••� r "'�J'""""''t"""'n '""""""""'dl<>ld don
or
..t � IIO -.: "' "na.....m&.
t<��··nn.o:
(···�'•·!J. ii

...

Muzeului de istorie din Botoşani . ca atare, în sala de
expozi !ie purtând numărul 7
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(fig. 7)
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/1

Locuinţa 1 este fără platfonnă şi fără l ipitură,

1
1
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6 CJil

pe sol, ca şi locuintele de la ,,.Stânca Doamnei". De
asemenea, gropi le au aceeaşi formă troconi că.
Groapa 1 conţi nea multă cenuşă şi era plină de
ceramică fragmentară, dar s-a găsit în ea şi o amforă
cucuteniană, intactă. Alături de ceramica pictată, s
au găsit şi cele două păhăruţe globulare, unul
aparţinând ceramicii Cucuteni C (fig. 8) şi celălalt
variantei Monteoru.

9 : Vas rnlni&Jral model•
"""• din pasii de facturi
cucut.."; ·c·
Fog.

eu

Ceramica este împărţită în trei categorii : ceramica p ictatâ, a grupelor
ceramica Cucuteni .. C , şi ceramica variantei Monteoru.
"

E:

şi �.

Proporţia predominantă a grupei s şi asocierea ei cu varianra Monteoru
determină clar secvenţa acestei aşezări , în cuprinsul etapei Cucuteni 82.
G ru pa T cuprinde fonne ceram ice şi aspecte decorative caracteristice, pe de o
parte, ceram icii cucuteniene din Depresiunea J>rutului şi Depresi unea suhcarpaticâ,
iar pe de alta, caracteristice pentru zona nordicâ a !Jepresiunii Prutului şi zona de
mterferenţâ a ariei cucuteniene, cu ariile gali ţwnâ şi tripolianâ.
,

Fig.9 : Pahar acoperit cu pictura in stil G

4

6cm

Ca forme de vase, mai importante, disti ngem : Amfore, decorate pe gât cu bandă
serpentiformă (fig. 2), ca pe am forele de la Valea Lupul ui: A m fore decorate pe umăr
cu "elipse tlancate de perle" încadrate de benzi unghiulare (,,arcade" sus şi
"ghirlande" jos) şi benzi de legătură arcuite, identice, ca pe amforele de la Tmşeşti şi
Varvarovca XVI; Craterele a mforoide cu benzi în zig-zag, dispuse vertical, în zona
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

302

ACTA MOLDAVIAE Sf.PTENTRIONALIS

f'o/ea rut>ulw, dar prevăzute în unghiuri cu ,.. croşetc",
ca pe benzile în zigzag, de pe ceramica de lo 1 Jarahani, pe Nistru (fig. 1 0).
Vase cu umăr proeminent de dimensiuni mari ( f1g. 1 3 ), decorate pe umăr c u
gât u l u i ,

ca

pe exemplarul de la

"spiralc agă!ate cu o c h i circulari". prev�zute în interiorul ochilor cu motive crucifor-

) -- �---i
1

l

, · · ··-

Fig. 1 O

:

.

Decorul zoomorf desfl1ur.tt el gAtuiU de amforetl, eviden�azl

"croşetele· din decor şi ghearele cai'Tlill sler\Jiul

. V' .
•

J .. .. . .

A

-..,...
e�·-V
A

•

ţ___�_..::J ·•

Fig. 1 1 . Crater amforoid cu decor geometric stil
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me, cu segmente negre
la capătul braţelor, ca
pe exemplarul de la
Cucuteni , iar pe corpul
spiralelor cu "benzi
serpentine", ca pe am
forele de la Valea Lu
pului.

Fig. 1 3 : Vas co umar proeminent
decorat cu ochi circulari şi
motive cruci1orme

Vasele cu umă r
p roeminent, de di

mensiunea paharelor
(fig. 1 4 ) introduc în
metope1e de pe umăr,
aspecte decorative de
rivate din "spirale cu
tangentă'", caracteristi
ce acestor vase la Po
Jet în Depresiunea
Su bcarpatică Şl pe
"Cetăţuia" de la Cucuteni, sau un decor cu "el ipse şi tangente", care nu se întâlneşte
pe aceste vase în restul ariei cucuteniene.
Străchinile prezi ntă, ca aspecte decorati ve, cu deosebire, două compoziţii cruci
forme, proiectate în interior, una cu elipse între braţele crucii şi "perle'· între elipse.
( fig. 1 8) cealaltă, cu grupe de li n i i arcuite în segmentele dintre braţe şi benzi în zigzag
pe braţele crucii (fig. 1 9).
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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Fig.14 Vas cu um�r proeminent de dimensrunea unui pahar

Fig. 1 5 : Amforeti! cu decor rnetopic

Frg 1 6 : Amforet� cu decor

sUl

1;

i::::=::ii2-""'==='6

cm

•

Fig 17 · Amforetll pmformă
(fragmantară)

La exterior unele străchini au "ghirlande cu benzi verticale'' sau cu "arcuri" din
benzi lin iare ( fig
clipselor,

sunt

20).

Benzile in

frecvente

zigzag pe corpul

pe străchinile de

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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la

tangentelor sau pe banda mediană a

/)omhani (fig. 2 1 ).

Compoziţia

Muzeul Judeţean Botoşani

cruciformă, cu segmente Iiniare, în formă de bandă tetralobată şi ghirlandele cu benzi
verticale, se întâlnesc pe strachina unică de la Cucuteni (fig. 22 - 26).
Cera m ica Cucuteni C, cu pasta amestecată cu nisip şi scoică sfărâmată, prezintă si un
pahar globular întreg (fig. 8)
Ceramica denumită Cucuteni D Ia Cucuteni sau va rianta Monteoru la Podei
şi Gura Văii, considerată ca o sinteză fi nală între cerami ca Cucuteni C si ceramica
cucuteniană, prin epurarea treptată a pastei, de nisip şi scoică şi acoperirea suprafeţei

O

2

4

6cm

Fig . 1 8 . Strachini!'! cu decor cruciform şi
elipse

cu

''perle" intre bratele

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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!weeel

6 cm
1

Strachină cu decor crucifOflll . berm ln zigzag
umJ)IIte cu roşu şi hnu arcute lnlre br81Eole cruCii

19
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cu o fcţuială fină şi l u s truită de culoare negricioasă sau brună-roşie ca şi prin păstrarea

relief de pe ccramica
C, prezi ntă şi la Şteftineşti - Stârcea aceleaşi forme în pasUl negricioasă şi cu
de butoni, străchini c u umăr arc u i ! şi cu gura evazată (fig. 1 0), sau paharul

perechilor de butont şi a decorului cu protome zoomorfe în
Cucutcm
perechi

globulnr, identic cu cel în pastă Cucuteni C. Strachina reprodusă are pc faţa interioară
a

buzci şi

pc curbura umărului, caneluri transversalc. foarte înguste şi cu totul

superfic iale , schiţând pro babi l , u n decor în

z igzag , (lig. 5 )

Ag 21 · 8nd'rll OJdecor'lp Darllban 11 ( Hottn 1

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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Fig.22 Strachmă miniaturală cu
picturl!i pe fata interioarl!i

F�g23 Strachina

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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strachina cu decor crucifonn şi
benzi roşii

Fig. 25 · Strachină cu decor de tinii arcuite
şi • pene " dispuse cnuciform

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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2 4

6cm

Fig.26 : Strachină decorată cu benzi umplute cu roşu
dispuse serpentiform şi Tn ghir1ande
www.muzeubt.ro / www.cimec.ro
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Cele două compoziţii cruciforrne şi decorul exterior cu "ghirlande" sau "arcuri"
pe străchinile grupei 1;, anticipează aspectele decorative ale străchini lor din perioada
Gorod,k-U.mtovo la Vsatovo şi Tiraspol sau la �TIIvatinţi. De asemenea umplerea
spaţiilor libere ale decorului grupei 1; cu grupe de liniuţe negre, linii roşii mărginite de
liniuţe sau puncte negre sau linii în zigzag negre, va caracteriza cu deosebire ceramica
Gorodsk - Usatovo.
Definirea grupei Cucuteni 82 în cele trei niveluri de pe "Cetăţuia" de la
( 'ucutent, numai prin asocierea grupelor t - r şi prin creşterea proportiei grupei 1; de la
un nivel la altul, nu este suficientă. Creşterea proportiei grupei s caracterizează şi
aşezările cu un singur nivel, deoarece la F111muşica există un singur vas aparţinând
acestei grupe, la 'l l'ltşeşti şi la Glăvâneştii Vechi (laşi) proportia acestei grupe creşte şi
devine preponderentă la Valea Lupului, indicând astfel secvenţele timpurii ale etapei
82. Din contra, aspectele decorative ale vaselor cu umâr proeminent, de la Podei,
Cucuteni şi Ştefăneşti-Stârcea, ca şi asocterea lor cu cemmica variantei Monteoru în
aceleaşi aşezări, nu se întâlnesc în celelalte aşezări ale etapei 82, nici la Frumuşica în
Depresiunea subcarpatică, nici la Truşeşti, Glăvăneştii Vechi şi Valea Lupului, în
Depresiunea Prutul ui. Deci aceste aşezări indică secvenţe târzii ale etapei 82.
A5pectele decorative ale străchinii de la Cucuteni şi a celor de la Ştefăneşti
.'·)târcea2, sunt de-a dreptul, aspecte u.mtoviene şi pot aparţine chiar secventei finale a
etapei Cucuteni 82.
Prezenţa acestor elemente la Cucuteni, arată clar că nivelul III de pe
"Cetăţuie" aparţine cel puţin secvenţei Podei, dacă nu direct secvenţeifinale de la
Ştefăneşti -Stârcea.
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NOTE:

1 . ) N. Zaharia , M. Petrescu - Dîmboviţa şi Emil ia Zaharia Aşe:=ări din Moldova (de
la paleolitic până în secolul al XVII- lea), Bucureşti, 1 970 , p.2 8 1 ; Alexandru
Păunescu , Paul Şadurschi, Vasile Chirica , Repertoriul arheologic al judeţului
Botoşani, Bucureşti 1 976 , p.257 ; Anton Niţu , Cercetări Istorice XI, laşi 1 980 p. 1 55
şi următoarele ; Dan Monah , Ştefan Cucoş , Aşe:;ările Culturii Cucuteni din România,
Editura Junimea , laşi 1 985,p. 1 50.
2.) Aducem mulţumirile noastre domnului profesor Victor Hreniuc din Botoşani şi
doamnei Ecaterina Rusu, desenatoare la Muzeul Judeţean din Botoşani pentru
colaborarea în realizarea ilustraţiei la prezentul articol.
,
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