ASPECTE ALE ENEOLITICULUI DIN SE MUNTENIEI.
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A¿ezarea eneoliticå de la ªeinoiu, este situatå pe malul stâng al Mosti¿tei, în apropierea
unui cot, fåcut de aceasta (Pl.1).
Punctul este cunoscut de localnici sub numele “Movila din cimitir”, deoarece pe 60 %
din suprafa¡a a¿ezårii se aflå actualul cimitir al satului.
A¿ezarea gumelni¡eanå are aspectul unei movile alungite pe direc¡ia sud-est, nordvest, de forma unei elipse, cu o suprafa¡å de aproximativ 1 ha; înål¡imea a¿ezårii nu este mai
mare de 8,5 m de la nivelul de cålcare.
Såpåturile arheologice au debutat în 1981, sub conducerea lui Mihai ªimon, printr-un
sondaj care încerca så punå în eviden¡å, în primul rând, stratigrafia a¿ezårii. Cercetårile au
avut ini¡ial un caracter de salvare, datoritå faptului cå o parte din movila pe care era situatå
a¿ezarea trebuia excavatå, påmântul fiind folosit ca rambleu pentru un pod care se construia
în amonte.
Cercetårile s-au desfå¿urat în perioada 1981-1984. Observa¡iile noastre se bazeazå pe
însemnårile de ¿antier ale lui Mihai ªimon, din sec¡iunea V, singura pentru care avem
documenta¡ia necesarå unei interpretåri stratigrafice (Pl.2).
1. Solul actual (vegetal), 0 - 0,30/0,35 m, care pe alocuri nu depå¿e¿te 15 cm. grosime
¿i care se prezintå sub forma unui sediment de culoare neagrå cu o granulozitate mare. Trebuie
så facem precizarea cå materialul ceramic, mai pu¡in cel litic ¿i osteologic, sunt acoperite de o
crustå albå calcaroaså mai consistentå ¿i mai masivå decât la o adâncime mai mare.
2. Stratul eneolitic Gumelni¡a B1, 0,30 / 0,35 m - 1,65/1,70 m, grosimea acestuia
variind între 1,30 - 1,40 m. Acest strat are o culoare maronie cu mici granule calcaroase de
culoare albå. Tot stratul are o granula¡ie foarte finå. Trebuie men¡ionat faptul cå aceea¿i
structurå a sedimentului am întâlnit-o în a¿ezarea Gumelni¡a, de la Måriu¡a (jud. Cålåra¿i),
în nivelul superior B1.
În acest nivel a fost descoperitå o locuin¡å incendiatå, cu vatrå. Locuin¡a, se prezintå
sub forma unei mase de chirpic ars, începând cu adâncimea de 0,40 / 0,45 m ¿i pânå la - 1,10
/ 1,15 m. Nu a putut fi surprinså întreaga suprafa¡å deoarece col¡ul NV, intra în profil pe o
distan¡å de 1,20 m. Locuin¡a avea dimensiunile de 4 X 3 m, în col¡ul de est al acesteia se
gåsea vatra rectangularå cu col¡urile u¿or rotunjite ¿i dimensiunile de 0,90 X 1,00 m. Aceasta
nu avea gardinå (Pl.3).
Gropile parilor de sus¡inere indicå o grosime a peretelui de 0,20 / 0,25 m. Fragmentele
de chirpic påstrau urme de crengi, ceea ce denotå cå modalitatea de construc¡ie adoptatå a
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fost paianta. Podeaua locuin¡ei era realizatå din lut båtåtorit. Dintre resturile distrugerii au
fost scoase mai multe vase sparte pe loc, unelte de silex ¿i o râ¿ni¡å, în imediata apropiere a
vetrei. Col¡ul estic al locuin¡ei era tåiat de o groapå LaTene. Dealtfel, foarte aproape de
suprafa¡å au fost descoperite fragmente ceramice La Téne, perioadå cåreia îi pot fi atribuite
¿i alte douå gropi post gumelni¡ene.
3. Stratul eneolitic Gumelni¡a A2, 1,70 / 1,75 m - 2,50 / 2,55 m, care se prezintå sub
forma unui sediment maroniu - cenu¿iu cu urme de arsurå. ªi în acest nivel au fost descoperite
resturile unei locuin¡e incendiate. Aceasta avea o suprafa¡å de 5,20 X 4,10 m. Din påcate nu
ne-au parvenit nici desenele la scarå ¿i nici cli¿eele foto care så ilustreze planul locuin¡ei.
Distrugerea se prezenta sub forma unei mase de chirpic cu o grosime de 0,60 m, pornind de
la 1,80 m pânå la 2,40 / 2,45 m. Chirpicii purtau urme de nuiele, crengi mai groase ¿i
scânduri. Deasupra distrugerii au fost depuse câteva vase întregi ¿i câteva greutå¡i de lut
provenind, probabil de la un råzboi de ¡esut.
De pe podeaua locuin¡ei a fost recoltat un bogat material ceramic, unelte de silex, oase
de animale domestice ¿i sålbatice.
Planul ¿i dimensiunile locuin¡ei sunt delimitate de un ¿ån¡ule¡ întrerupt numai în dreptul
intrårii, lat de 0,20 / 0,25 m ¿i adânc de 0, 20 / 0, 25 m, pe care M. ªimon îl nume¿te “¿an¡
de delimitare a pere¡ilor”, probabil un ¿an¡ de funda¡ie.
Prezen¡a gropilor de par, este un argument al sistemului de construc¡ie adoptat - paianta.
M. ªimon nu face men¡iunea prezen¡ei unei structuri de combustie în aceastå locuin¡å.
4. Stratul steril arheologic -2, 50 m/ -2, 55 m, care se prezintå sub forma unui sediment
de culoare galbenå cu foarte pu¡ine resturi de scoici.
Men¡ionåm cå observa¡iile stratigrafice au fost fåcute pe profilul nordic al sec¡iunii V,
probabil cea mai semnificativå. Deasemenea nu am putut beneficia de documenta¡ia de
¿antier a lui Mihai ªimon, pentru întreaga suprafa¡å afectatå, o parte din aceasta s-a pierdut
de-a lungul timpului.
Elementele culturii materiale descoperite sunt specifice culturii Gumelni¡a.
Ceramica - descoperitå în nivelul cultural Gumelni¡a A2, (Pl.4) se încadreazå în cele
trei categorii deja consacrate: finå, intermediarå, grosierå. Ceramica finå este modelatå dintrun lut bine ales, ca degresant fiind folosit nisipul fin. Culoarea este neagrå, de cele mai
multe ori întâlnim un lustru metalic la exterior.
Ceramica intermediarå (semifinå), folose¿te ca degresant cioburi pisate mårunt, nisip,
¿i uneori pietricele. Decorul este realizat prin incizie - picturå, caneluri ¿i proeminen¡e.
Ceramica grosierå folose¿te ca degresant cioburi pisate, pietricele ¿i uneori pleavå.
Vasele din aceastå categorie sunt arse neuniform cu pete de culoare brun cenu¿ie sau brun
ro¿catå. Decorul este realizat prin barbotinå, brâuri alveolate, proeminen¡e ¿i incizii.
Starea fragmentarå a majoritå¡ii vaselor nu ne permite så indicåm cu precizie fiecare
formå ¿i / sau variantå a acesteia.
Formele principale sunt:
Strachina - cu mai multe variante - cu buza arcuitå spre interior, cu buza dreaptå ¿i gura
largå; cu buza evazatå sub care, uneori, prezintå un brâu.
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Castronul - de formå bitronconicå.
Vase bitronconice cu diferite variante.
Vase piriforme cu buza dreaptå ¿i gâtul aproape cilindric.
Pahare tronconice; vase tronconice; vase cu corp bombat.
Folosind acealea¿i criterii ¿i pentru faza B1, de la ªeinoiu, putem deosebi în func¡ie de
(Pl.5) calitatea pastei, ardere ¿i decor acelea¿i trei categorii ceramice:
Ceramica finå este modelatå dintr-un lut bine ales, ars la cenu¿iu sau cåråmiziu. Decorul
este realizat prin picturå cu grafit, al sau ro¿u, caneluri ¿i incizii.
Ceramica intermediarå (semifinå), folose¿te ca degresant cioburi pisate, pleavå ¿i
pietricele; este arså neuniorm. Suprafa¡a exterioarå este de culoare brun ro¿catå sau cåråmizie.
Decorul este format de obicei din brâuri alveolate ¿i proeminen¡e, barbotinå neorganizatå.
Principalele forme întâlnite sunt: strachina cu diferitele ei variante; castroanele, vasele
tronconice; vasele bitronconice; vasele piriforme; strecuråtori; capace, existå în a¿ezarea de
la ªeinoiu douå variante semisferice (prevåzute cu mâner conic sau semisferic) ¿i capace
“¡est”.
Au fost descoperite ¿i trei fragmente de modele miniaturale de locuin¡å (acoperi¿ul în
douå ape). Pe unul din acestea se pot observa urmele unui cåprior.
Uneltele de silex
În ansamblul lor, uneltele de silex, din a¿ezarea de la ªeinoiu nu se deosebesc cu nimic
de cele din alte a¿ezåri gumelni¡ene. Marea cantitate de a¿chi, descoperitå aici, demonstreazå
cå prelucrarea materialului se fåcea pe loc, în a¿ezare.
Tipologic, principalele categorii de unelte sunt: lamele-cu¡it, de mari dimensiuni (10)
unele cu urme de lustru; lame ¿i a¿chii “encoches” (12); gratoare pe vârfuri de lame ( 48);
gratoare duble ( 6); stråpungåtoare ( 5); burine ( 22); lame de dimensiuni medii retu¿ate
( 65); gratoare simple ( 49); a¿chii ( 63). Dintre piesele combinate sunt de men¡ionat gratoarulburin(16);gratoarul-stråpungåtor (7). Au mai fost descoperite 5 nuclee de silex.
Din totalul de 303 piese de silex descoperite în cele douå niveluri 139 au fost descoperite
în nivelul A2, astfel:
- lame retu¿ate - 28 ( 20,1 %)
- a¿chii - 26 ( 18,7 %)
- gratoare - 22 ( 15,8 %)
- gratoare pe vârfuri de lame - 20 ( 14,3 %)
- burine - 17 ( 12,2 %)
- gratoare-burin - 9 ( 6,4 %)
- lame cu “encoches” - 5 ( 4,1 %)
- gratoare duble - 4 ( 2,8 %)
- stråpungåtoare - 3 ( 2,1 %)
- lame cu¡it - 3 ( 2,1 %)
- gratoare-stråpungåtor - 2 ( 1,4 %)
Restul de 164 piese au fost descoperite în nivelul B1, astfel:
- lame retu¿ate - 37 (22,6 %)
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- a¿chii - 37 (22,6 %)
- gratoare pe vârfuri de lamå - 28 (17,8 %)
- gratoare - 27 (16,4 %)
- lame cu encoches - 7 (4,3 %)
- lame cu¡it - 7 (4,3 %)
- gratoare - burin 7 (4,3 %)
- burine - 5 (3,5 %)
- stråpungåtoare - 2 (1,4 %)
- gratoare duble - 2 (1,4 %)
- gratoare - stråpungåtor - 2 (1,4 %)
În ansamblul lor uneltele de silex din cele douå niveluri de la ªeinoiu se prezintå
unitar, diversele tipuri de piese fiind foarte asemånåtoare sau chiar identice.
Uneltele din piatrå (Pl.6)
Tehnologic ¿i tipologic, uneltele din piatrå din a¿ezarea de la ªeinoiu, au un caracter
unitar. Între fazele A2 ¿i B1, ale culturii Gumelni¡a nu se pot decela diferen¡e cantitative sau
calitative, astfel cå am tratat aceste unelte, nu pe niveluri ci pe ansamblu.
Dål¡ile ¿i herminetele sunt destul de pu¡ine (4), probabil o explica¡ie este folosirea
dål¡ilor din os ¿i corn. Ceafa este u¿or rotunjitå, tåi¿ul aproape drept, sec¡iunea aplatizatå.
Din diferite roci, în general calcaroase sunt confec¡ionate râ¿ni¡ele. Ele au forme
neregulate, cu laturile arcuite, ajungându-se câteodatå la forme ovale. În totalitatea lor au
fost descoperite 44 fragmente de râ¿ni¡å.
În directå legåturå cu râ¿ni¡ele sunt frecåtoarele. Atât ele ( 12), cât ¿i percutoarele (17),
au forme sferice, ovoidale sau aplatizate cu sec¡iune longitudinalå ovoidalå.
Cutele (7) folosite la ascu¡irea pår¡ilor active ale uneltelor din piatrå, os sau corn, au
forme prismatice, alveolate pe partea pe care erau folosite.
Uneltele din os ¿i corn (Pl.7)
În privin¡a uneltelor de os ¿i corn sunt prezente, în ordinea densitå¡ii lor: împungåtoarele
(3), dålti¡ele (2), mânerele (1), såpåligile (2), plantatoare (2).
Trebuie så remarcåm ¿i de aceastå datå, caracterul unitar al uneltelor de os ¿i corn din
cele douå niveluri (A2 ¿i B1), din a¿ezarea de la ªeinoiu.
Uneltele din cupru
Cel mai interesant obiect, din punct de vedere al raritå¡ii descoperirilor, îl reprezintå un
împungåtor din cupru descoperit întreg. În sec¡iune acesta era circular.
Nu ne-au parvenit podoabe sau plasticå, care så provinå de pe ¿antierul de la ªeinoiu,
probabil acestea se aflå la muzeul din Olteni¡a, acesta fiind primul proprietar al pieselor.
Rândurile de fa¡å nu se înscriu decât în ceea ce poate oferi o cercetare în curs de
desfå¿urare. O analizå detaliatå a habitatului gumelni¡ean de la ªeinoiu, dar mai ales a
materialului arheologic descoperit, vor face obiectul unui studiu cu valoare monograficå.
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