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PREFAºÅ

Rod al preocupårilor de decenii ale domnului dr. Marian Neagu (directorul
Muzeului Dunårii de Jos) lucrarea Neoliticul mijlociu la Dunårea de Jos, cu privire
specialå asupra centrului Munteniei, ce vede acum o binemeritatå luminå a tiparului,
sintetizeazå pentru prima datå, probleme legate de apari¡ia ¿i evolu¡ia culturilor
neolitice (¿i implicit a creatorilor lor), dintr-un spa¡iu bine determinat în cuprinsul
Câmpiei Române.
Luptând adesea cu dificultå¡i insurmontabile generate în egalå måsurå de
caren¡ele såpåturilor arheologice ca ¿i a valorificårii acestora (vezi cazul culturii
Dude¿ti/¿i nu numai), de relativ încå modestele cercetåri interdisciplinare efectuate
asupra mediului cultural neolitic din zona analizatå, autorul creioneazå totu¿i,
veridic, via¡a comunitå¡ilor umane studiate, în toatå complexitatea lor. Fapt cu atât
mai notabil cu cât nu este vorba de o singurå culturå, ci de primele trei care au
ocupat o bunå parte a Câmpiei Române, respectiv despre culturile Dude¿ti,
Bolintineanu ¿i Boian-Giule¿ti.
Se poate astfel deslu¿i ¿i urmåri evolu¡ia vie¡uirii lor dea lungul câtorva sute
de ani începând cu locul ales pentru stabilirea a¿ezårilor, tipurile de locuin¡å,
ocupa¡iile, cu specialå privire asupra ceramicii, a industriilor litice, de os ¿i corn,
deci aspectele materiale, dar ¿i latura spiritualitå¡ii lor, credin¡ele reflectate în piesele
cu valoare culticå (statuete antropo- ¿i zoomorfe), rituri ¿i ritualuri legate de via¡a
de dincolo, etc.
Relevante sunt în acela¿i timp ¿i mi¿cårile în spa¡ii mai mult sau mai pu¡in
ample ale popula¡iilor ce au ocupat, pe perioade ¿i teritorii limitate Câmpia ¿i
zonele limitrofe, dar ¿i rela¡iile cu vecinii sau comunitå¡ile umane de la distan¡e
mai mari. Nu lipsesc din ’excurs nici simbiozele culturale, nici noile ¿i diferitele
atribuiri culturale, cum ar fi de pildå cele asupra culturii Bolintineanu scoaså de
sub umbrela culturii Boian ¿i interpretatå drept culturå de sine ståtåtoare.
Prn volumul Neoliticul mijlociu la Dunårea de Jos cu privire specialå asupra
centrului Munteniei lectorului i se deruleazå tabloul evolu¡iei unei secven¡e din
preistoria umanitå¡ii de la finele mileniului VI ¿i inceputul mileniului V a.Cr., de pe
¿i din preajma malului Dunårii.
Dr. Silvia Marinescu-Bîlcu
11
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CUVÂNT ÎNAINTE

Volumul Neoliticul Mijlociu la Dunårea de Jos, cu privire specialå asupra
Munteniei, este o sintezå a tezei de doctorat conduså cu profesionalism, echilibru ¿i
în¡elepciune de dr. Silvia Marinescu - Bîlcu, cercetåtor ¿tiin¡ific la Institutul de
Arheologie Vasile Pârvan, al Academiei Române.
Cartea nu este o reconstituire propriu-ziså a unei lumi preistorice, iar aceia
care s-au a¿teptat måcar la caracterizarea sau descrierea diferitelor civiliza¡ii ale
neoliticului dezvoltat vor avea un sentiment de frustrare. Stadiul incipient al
cercetårilor nu ne-a permis decât anumite abordåri ale acestui subiect. Cuno¿tin¡ele
noastre sunt atât de insuficiente încât am considerat mai corectå utilizarea termenului
de comunitå¡i în locul celui clasic de popula¡ii.
Neoliticul Mijlociu la Dunårea de Jos este o carte de arheologie preistoricå,
care a fost redactatå în principal pe baza cercetårilor desfå¿urate în siturile de la
Piscu Cråsani pe Ialomi¡a (1979 – 1987), Gålå¡ui – Movila Berzei (1981 – 1988;
1999 – 2000), balta Barza – Potcoava – Gålå¡ui, Lunca – La Grådini (1981-1984),
balta Fråsinet – Mosti¿tea, fosta baltå Obile¿ti, între Borcea ¿i Dunåre, Grådi¿tea
Coslogeni (1985 – 1988; 1990 – 2003).
Aceste såpåturi arheologice sistematice, au fost integrate în cercetarea
arheologicå româneascå, mult prea såracå, fa¡å de numårul important al a¿ezårilor
descoperite.
De¿i insuficientå, cercetarea arheologicå s-a concretizat într-o bibliografie
considerabilå care abordeazå problematica neoliticului mijlociu din centrul Munteniei.
În mod paradoxal, pe aceastå temå s-a scris mai mult decât o permitea numårul
cercetårilor arheologice efectuate, dintre care cele sistematice au fost, din nefericire,
rarisime.
În lucrarea noastrå am interpretat critic cercetårile lui E. Com¿a (Dude¿ti –
Malu Ro¿u, Giule¿ti, Bogata, Cernica, Radovanu II, Grådi¿tea Ulmilor – Boian,
Ipote¿ti II), Al. Påunescu (Dråghiceanu), V. Leahu (Giule¿ti – Sârbi ¿i Cå¡elu Nou),
V. Teodorescu (Sudi¡i, Târg¿orul Vechi, Fântânele, Ghinoaica), Gh. Cantacuzino, S.
Morintz (Cernica – necropolå), S. Marinescu – Bîlcu, Gh. Matei, E. Ren¡a (Ciulni¡a),
V. Bobi (Coroteni), D. ªerbånescu (Cåscioarele – Mo¿ Barbu, D‘aia parte,
Vlådiceasca – Ghergålåu, Vasila¡i – Mo¿ Neagu, Pope¿ti – Necropolå, Sultana –
Valea Orbului- necropolå), Gh. ªtefan, E. Com¿a (Aldeni).
13
www.cimec.ro

Pentru economia lucrårii, ilustra¡ia se compune doar din descoperirile
arheologice, în mare parte inedite, efectuate pe ¿antierele de la Gålå¡ui – Movila
Berzei, Lunca – La Grådini, Piscu Cråsani, Grådi¿tea Coslogeni, Bråne¿ti – Vadu
Anii, Greaca sau Cåscioarele – D‘aia parte.
Recuno¿tin¡a noastrå se îndreaptå cåtre Niculae Conovici care, alåturi de Petre
Diaconu mi-a îndrumat primii pa¿i în arheologie, cedându-mi spre publicare
materialele neolitice descoperite la Piscu Cråsani.
Radian Andreescu ¿i Done ªerbånescu mi-au permis cu generozitate utilizarea
descoperirilor arheologice de la Bråne¿ti – Vadu Anii ¿i respectiv Cåscioarele D‘aia
parte ¿i Greaca.
În acest demers ¿tiin¡ific i-am avut alåturi de mine pe colegii Valentin Parnic,
Cåtålin Lazår, Dan Lupoi, Gabi Dobre, Adriana Corbu, Ani¿oara Topârceanu ¿i
Marcela Popescu.
De un real folos au fost discu¡iile ¿i contribu¡iile colegilor preistoricieni Radian Andreescu, Dragomir Popovici, Stånicå Pandrea, Adrian Bålå¿escu, Costel Haitå,
Mihai Tomescu, Valentin Radu sau a fizicianului Gheorghe Niculescu.
Colaborarea ¿i contactele cu Mircea Udrescu, Douglass Bailey, John Chapman,
Anthony Harding, Jean Marie – Cordy, Marcel Otte, Walter Meier-Arendt, Bogdan
Brukner, Janos Makkay ¿i-au pus amprenta asupra formårii ¿i evolu¡iei mele ca specialist.
O amintire de neuitat pentru Vladimir Dumitrescu model de moralitate,
verticalitate ¿i excep¡ional profesionalism.
Dacå aceastå carte va fi consideratå importantå pentru arheologie, meritul îi
revine în egalå måsurå doamnei Silvia Marinescu – Bîlcu, fårå sprijinul cåreia aceste
rânduri nu ar fi våzut niciodatå lumina tiparului.

Autorul
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CAPITOLUL I
ISTORICUL CERCETÅRILOR. CADRUL GEOGRAFIC
ªI ELEMENTE DE ECOLOGIE PREISTORICÅ

Începuturi
În primele etape ¿i chiar multå vreme dupå aceea, studierea neoliticului mijlociu
din Câmpia Dunårii se caracterizeazå prin elanul acumulårii de noi informa¡ii despre
culturile preistorice ¿i mai pu¡in prin schimbåri structurale în metodele de lucru.
Începuturile preocupårilor legate de arheologia preistoricå din sudul României
sunt marcate de eforturile deosebite ale lui D.Butculescu ¿i C. Bolliac care au efectuat
såpåturi la Calomfire¿ti ¿i Vådastra1 între anii 1870-1873.
Cercetårile propriu-zise au început în anii ’20 sub egida Muzeului Na¡ional de
Antichitå¡i. A¿ezårile preistorice depistate de-a lungul Dâmbovi¡ei, Ialomi¡ei ¿i
Dunårii, printr-o serie de periegheze, vor face obiectul unor viitoare cercetåri
arheologice sistematice. V.Pârvan ¿i I. Andrie¿escu au ini¡iat un program de cercetare
arheologicå a Munteniei care urmårea cu precådere, studierea neoliticului din sudul
României. Din colectivul care a efectuat primele cercetåri de suprafa¡å ¿i sondaje au
fåcut parte speciali¿ti care vor deveni adevårate personalitå¡i ale arheologiei române¿ti,
precum R.Vulpe, Vl.Dumitrescu, I.Nestor, V.Christescu, Hortensia Dumitrescu,
Ecaterina Vulpe, Gh.Stefan, D.Popescu, M.Petrescu-Dîmbovi¡a.
Cercetarea de teren sistematicå a suprafe¡ei cuprinse între lacurile Mosti¿tea ¿i
Cålåra¿i a dus la identificarea unor a¿ezåri neolitice foarte importante pentru studierea
preistoriei române¿ti, cum sunt sta¡iunile de la Sultana sau Grådi¿tea Ulmilor2 . O
bunå parte din informa¡iile ¿tiin¡ifice ce au rezultat din aceste periegheze au fost
fructificate de I.Nestor în sinteza despre preistoria României3 .
Cercetårile de teren efectuate pe malurile lacului Boian au fost finalizate prin
såpåturile sistematice practicate de V.Christescu4 în 1924 ¿i continuate de E.Com¿a5
între 1956 ¿i 1965.
Primele descoperiri Dude¿ti au fost efectuate de Dinu V. Rosetti încå din 1931
în cartierul Ro¿u-Militari din Bucure¿ti, iar primele cercetåri de suprafa¡å în 1946,
pe malul stâng al Dîmbovi¡ei în cartierul Dude¿ti de Al.Alexandrescu ¿i E.Com¿a6 .
Dinu V.Rosetti cerceteazå printr-un sondaj în cartierul Bucure¿ti-Floreasca,
a¿ezarea de lângå halta Bolintineanu, dupå toponimul cåreia E.Com¿a avea så dea
numele noului complex cultural7 .
15
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Acela¿i cercetåtor întreprinde în anii ’50 primele sondaje în cartierul Dude¿ti,
definind cultura cu acela¿i nume8 , în timp ce prin såpåturile arheologice din Dobrogea,
D.Berciu conceptualiza cultura arheologicå Hamangia9 .
O etapå importantå în studierea comunitå¡ilor Bolintineanu ¿i Boian o
reprezintå perioada 1947-1955 când sunt întreprinse campanii de såpåturi în a¿ezårile
de la Cå¡elu, Aldeni-Gurguiul Balaurului, Grådi¿tea-Ulmilor, Sultana.
Sta¡iunea de la Aldeni, punctul Gurguiului Balaurului este singura a¿ezare din
aria culturii Boian unde se gåsesc alåturate, în unele por¡iuni, chiar suprapuse, straturi
cu materiale Bolintineanu ¿i Giule¿ti10 .
Esen¡iale pentru începuturile cunoa¿terii neoliticului din Muntenia sunt
såpåturile arheologice efectuate de I.Nestor la Glina, Ion Andrie¿escu la Sultana,
V.Christescu la Grådi¿tea Ulmilor.
Perieghezele organizate de Ni¡å Anghelescu11 în anii 50-60 în sud-estul
Munteniei au dus nu numai la îmbogå¡irea colec¡iilor muzeului din Cålåra¿i, dar ¿i
la descoperirea de noi a¿ezåri preistorice, a cåror viitoare cercetåri prin såpåturi
sistematice vor spori în mod substan¡ial cuno¿tin¡ele noastre despre comunitå¡ile
umane din pragul neoliticului dezvoltat, a¿a cum este cazul sta¡iunii arheologice de
la Grådi¿tea Coslogeni. Printre cercetåtorii care au adus contribu¡ii importante la
cunoa¿terea comunitå¡ilor Bolintineanu, amintim aici pe Gh.Cantacuzino ¿i S.Morintz
pentru problematica ritualului funerar prin prisma analizei necropolei de la Cernica12 ,
sau pe Dumitru Berciu13 ¿i Vladimir Dumitrescu14 pentru acurate¡ea ¿i juste¡ea
observa¡iilor legate atât de con¡inutul culturii materiale ¿i încadrare cronologicå, cât
¿i în privin¡a rela¡iilor cu alte civiliza¡ii.
Originea ¿i contactele stabilite de comunitå¡ile Bolintineanu cu purtåtorii liniarceramicului târziu au fost puse în eviden¡å prin descoperirile arheologice de la Hårman
¿i Sudi¡i. Såpåturile arheologice de la Sudi¡i au adus ¿i pre¡ioase clarificåri de
cronologie relativå, demonstrându-se stratigrafic anterioritatea nivelului cu ceramicå
liniarå fa¡å de nivelul Bolintineanu15 .
Teoriile ¿i ipotezele care fac referire la procesul de genezå al comunitå¡ilor
Dude¿ti ¿i Bolintineanu, sau al începutului culturii Boian, sunt extrem de variate.
Acest fapt constituie reflectarea unor interpretåri de ordin personal ¿i nu rodul unor
cercetåri sistematice întreprinse de colective de speciali¿ti, ceea ce-¿i va pune negativ
amprenta asupra calitå¡ii cercetårii arheologice.
Astfel, pânå în anii 80, cercetarea arheologicå se caracteriza prin analize, uneori
exhaustive ale ceramicii, repertorii de forme, sau tehnici de ornamentare, în
detrimentul diferitelor aspecte ale habitatului. În faza de pionierat, transmiterea
distorsionatå ¿i lacunarå a diferitelor date referitoare la aceastå popula¡ie neoliticå, a
prezentat confuzii inevitabile chiar în datarea comunitå¡ilor Bolintineanu.
16
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In general, cultura Dude¿ti este consideratå ca fiind un fond comun pentru
Vådastra ¿i Bolintineanu. Din punctul de vedere al acestor autori, evolu¡ia spre vest
a popula¡iei Dude¿ti a dat na¿tere culturii Vådastra I, iar spre est, în Muntenia a
participat la formarea aspectului Bolintineanu.
Cercetårile întreprinse în sta¡iunea arheologicå Medgidia-La Cocoa¿e,
coroborate cu ultimele descoperiri de la Grådi¿tea Coslogeni ¿i de pe malul stâng al
Borcei, l-au fåcut pe P. Ha¿otti16 så avanseze supozi¡ia participårii elementelor
Hamangia la geneza Boian-Bolintineanului. Argumentele cercetåtorului constån¡ean
erau decorul sub forma exciziilor triunghiulare umplute cu pastå albå ¿i influen¡a
plasticii Hamangia asupra figurinelor descoperite în necropola de la Cernica, la care
se adauga prezen¡a în inventarul mormintelor, a brå¡årilor de Spondylus gaederopus,
caracteristice pentru civiliza¡ia Hamangia.
Integrarea rezultatelor cercetårii neo-eneoliticului românesc în circuitul ¿tiin¡ific
interna¡ional a fost realizatå prin contribu¡iile arheologilor Vladimir Dumitrescu,
Silvia Marinescu-Bîlcu, Eugen Com¿a ¿i Gh.Lazarovici.
Cercetårile arheologice din ultima perioadå întreprinse în Anatolia ¿i studiile
lui Mehmet Ozdogan au adus contribu¡ii foarte importante legate de procesul de
neolitizare a sud-estului Europei, datorat mai multor valuri de popula¡ii, care au
migrat din nord-vestul Anatoliei. Prin prisma acestor descoperiri, vechile teorii legate
de originea ¿i procesul de genezå al popula¡iilor neoliticului dezvoltat din Câmpia
Românå trebuiesc fundamental reconsiderate.
1. Introducere
Zona care face obiectul studiului nostru este cuprinså între râurile Vedea, la
vest ¿i Cålmå¡ui, la est, Subcarpa¡ii, la nord ¿i Dunårea la sud, unitate geograficå
componentå integrativå a Câmpiei Române (pl. I).
Întreaga zonå se sprijinå pe Dunåre, a cårei personalitate geograficå s-a imprimat
¡inutului Câmpiei Române sub toate aspectele sale: geofizic ¿i geologic, geografic ¿i
geomorfologic, climatic, hidrografic ¿i hidrogeologic, pedologic, geotehnic ¿i
geobotanic. Elementul cel mai important, atât din punct de vedere genetic ¿i
cronologic, cât ¿i sub raport morfologic este Valea Dunårii cu elementele ei
componente, lunca ¿i sistemul de terase.
Cunoa¿terea complexå, sistemicå a realitå¡ilor geomorfologice din Câmpia,
Lunca ¿i Valea Dunårii sub toate raporturile ne ajutå så reconstituim condi¡iile în
care au evoluat comunitå¡ile neolitice Dude¿ti, Bolintineanu ¿i Boian care au locuit
aceastå zonå.
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2. Încadrarea în zonå ¿i raporturile cu regiunile vecine
Valea Dunårii, în sectorul studiului de fa¡å, ne apare ca un culoar bine conturat
între Câmpia Românå, la nord, (formatå prin acumulare fluvio-lacustrå) ¿i Podi¿ul
Prebalcanic prelungit cu Dobrogea, alcåtuit din aripa ridicatå ¿i penepelizatå a
platformei epihercinice.
Ea se individualizeazå prin caractere proprii de suprafa¡a ini¡ialå, mai veche,
în care este såpatå sub formå de trepte distincte, începând cu terasele ¿i terminând cu
lunca. În partea nordicå, zona studiatå face legåtura cu Câmpul reprezentat prin
Câmpia Mosti¿tei ¿i Båråganul Ciulni¡ei pânå la Båråganul Hagienilor sau Fete¿tilor,
printr-o denivelare de 10-20 metri, te¿itå, dar continuå, prelungitå aproape rectiliniu
pânå la valea minorå deluvialå a Jegåliei.
Din punct de vedere morfometric, delimitarea teraselor Dunårii17 din sectorul
studiat fa¡å de câmpurile din nord se face de linia geomorfologicå de eroziune cu o
energie de relief de 30-50 metri.
Sub raport litogenetic peste tot sub loess se aflå cuvertura depozitelor fluviolacustre pleistocene ¿i pliocene variate ca faciesuri ¿i grosimi18 .
În vest, linia morfohirograficå a Arge¿ului pânå la confluen¡a cu Dâmbovi¡a
separå printr-o luncå bine dezvoltatå cele trei terase ale Dunårii de pe dreapta de
complexul celor cinci terase dunårene de pe stânga Arge¿ului.
Limita de vest este bine conturatå ¿i datoritå faptului cå la vest de Arge¿, terasele
Dunårii sunt såpate în depozite vilafranchiene cu pliocen la bazå, iar în est depozitele
sunt mai noi, pleistocene medii fårå pliocen la zi, în baza acestora. La est limita este
clarå fiind marcatå de dispari¡ia terasei Cålåra¿i afundatå sub cuvertura de pietri¿uri
mai noi ale luncii actuale.
Spre est, re¡eaua hidrograficå devine tot mai rarå; caracterul ei stepic se
accentueazå, iar numårul crovurilor este mai redus.
In sud, delimitarea de Podi¿ul Prebalcanic este netå, datoritå contactului cu
versantul drept ¿i abrupt al Dunårii. Malul stâng al Dunårii este rectiliniu ¿i dominå
fundul våii cu valori de 30-60 metri, valori care cresc dincolo de Jegålia.
3. Morfologia
3a. Elemente de morfogeneza
Înål¡area Carpa¡ilor la sfâr¿itul pliocenului ¿i începutul cuaternarului a stimulat
adâncirea albiei Dunårii ¿i formarea în condi¡ii litologice favorabile a unor våi înguste
¿i adânci.
Dispari¡ia ritmicå a unor terase care se pierd în câmpie aratå cå valea Dunårii
s-a format treptat din amonte spre aval pe måsura retragerii lacului din Câmpia
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Românå ¿i deci vârsta Dunårii este diferitå de la un sector la altul. Astfel, dispari¡ia
teraselor VI, V ¿i IV în dreptul Arge¿ului aratå cå Dunårea a avut vårsarea un timp
îndelungat la gura Arge¿ului. În timpul formårii teraselor a III-a, a IV-a ¿i a V-a
Dunårea ¿i-a lungit cursul într-un ritm accelerat odatå cu retragerea rapidå a nivelului
de bazå stabilindu-¿i pentru o scurtå vreme gura în dreptul våii Jegålia, apoi la
vårsarea Cålmå¡uiului. Reparti¡ia teraselor ¿i a locurilor de trecere în câmp ne oferå
o imagine a ritmului de lungire a cursului Dunårii.
Arcul din sectorul Bål¡ii Borcei, provenit din deplasarea Dunårii spre est, se
datoreazå unei noi zone de afundare a Dunårii din partea de sud a Dobrogei.
În Holocenul superior întreaga regiune a fost afectatå de o mi¿care negativå
puså în eviden¡å prin apari¡ia lacurilor la gura våilor afluente Dunårii: Gålå¡ui,
Mosti¿tea ¿i Zboiul. Fenomenul s-a petrecut în urma mi¿cårii de afundare a câmpiei.
Râurile care î¿i au obâr¿ia în Carpa¡i ¿i-au schimbat nivelul de bazå, declan¿ând în
amonte o ac¡iune de eroziune; materialul a fost transportat ¿i depus pe paturile râurilor,
în zona afundatå, înål¡ându-le. Datoritå barajului de aluviuni creat la gura acestor
afluen¡i, cursul lor a fost transformat în adevårate limane fluviatile19 .
Procesul de înål¡are generalå ce a avut loc în Holocen printr-o acumulare masivå
de aluviuni a creat condi¡iile cele mai favorabile pentru apari¡ia meandrelor ¿i
despletiturilor de albie cum este desfacerea bra¡ului Borcea ¿i formarea luncii
interioare.
Existen¡a unui golf marin pe teritoriul actual al deltei ¿i bål¡ilor, ca urmare a
coborârii câmpiei ¿i proceselor de acumulare ale Dunårii, a provocat despår¡irea
fluviului în douå bra¡e.
3b. Aspecte ale evolu¡iei paleomorfologice
Trecutul Câmpiei Române este foarte îndepårtat prin fundamentul cristalin,
mai vechi chiar decât a unei pår¡i din Carpa¡i.
În ansamblu, Câmpia Românå are aspectul unei mari ¿i complexe depresiuni
de scufundare - Depresiunea Valahå. Numai pe latura de nord, Câmpia Românå se
leagå fårå denivelåri de Podi¿ul Getic. Spre est ¿i nord-est contactul cu zona cutatå a
Subcarpa¡ilor se face de-a lungul unei falii marginale neotectonice. Numeroase
sisteme de falii interioare ¿i marginale fragmenteazå fa¡a ascunså a fundamentului
Câmpiei Române în grabene ¿i horsturi situate la diferite adâncimi.
Evolu¡ia Câmpiei Dunårii începe cu timpurile preordoviciene când pe fondul
unor geosinclinale s-au acumulat diferite sedimente ¿i s-au produs fenomene de
metemorfism generate de manifeståri vulcanice. Acest fundament este constituit în
cea mai mare parte din ¿isturi cristaline ce se aflå la adâncimi de 2500-3500 metri ¿i
este complectat pe latura de nord-est a Câmpiei de ¿isturi verzi de Dobrogea,
scufundate aici.
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Începând cu neogenul, evolu¡ia Depresiunii Valahe a intrat într-o nouå fazå de
formare a unui mare sinclinal schi¡at din sud-vest spre nord-est, la cotul Subcarpa¡ior
¿i valea Siretului, unde se afundå, fenomen datorat mi¿cårilor neotectonice. Formarea
acestui geosinclinal situat între orogenul Carpa¡ilor ¿i platforma moesicå a reprezentat
un element tectonic foarte important în evolu¡ia Câmpiei Române. Astfel, acesta a
influen¡at conturul mårilor ¿i lacurilor localizate între Podi¿ul Prebalcanic, Dobrogea
de Mijloc ¿i de Nord.
În sectorul estic al Câmpiei Române care ne intereseazå pentru studiul nostru,
mi¿carea de subzisten¡å a continuat din levantin în pleistocen ¿i holocen, dar numai
în axul sinclinalului, ea deplasându-se treptat spre nord, la contactul dintre Câmpia
Românå ¿i Subcarpa¡i. A¿a se explicå apari¡ia plåcii de calcare a Podi¿ului Prebalcanic
¿i a Dobrogei de Sud la baza luncii Dunårii între gura Oltului ¿i Fete¿ti, ca ¿i lipsa
teraselor fluviatile din zona de divagare ¿i aplecarea treptatå a Båråganului spre
nord.
Pe latura de est a Båråganului, falia marginalå dobrogeanå a avut un rol important în generarea unei adevårate zone de subzisten¡å dunåreanå ¿i în afundarea generalå
a teraselor Dunårii sub depozite aluvionare holocene.
În cuaternar, estul Câmpiei Române a avut o evolu¡ie mai complexå decât
celelalte sectoare. Acest teritoriu a fost bråzdat ¿i aluvionat de râuri, dar ¿i supus
transgresiunilor cuaternare. Zona Câmpiei Române se remarcå ¿i prin prezen¡a lacului
pleistocen, procesul de loessificare ¿i dunificare, formarea teraselor fluviatile,
continuarea ¿i restrângerea subzisten¡ei.
Dupå Petre Cote¡, lacul pleistocen este o continuare a lacului levantin. Datoritå
lacului pleistocen ¿i colmatårii sale s-a format câmpia ini¡ialå în care râurile ¿i-au
såpat våile ¿i peste care s-a acumulat cuvertura de loess care este mai groaså pe
interfluvii decât pe terase20 .
Modelarea fluviatilå ¿i eolianå a dus la formarea de gorgane ¿i dune de nisip.
Pietri¿urile carpatice ¿i balcanice stau mårturie a existen¡ei unui uscat pe teritoriul
de aståzi al Câmpiei Române estice21 .
3c. Morfostructura
Disloca¡iile ¿i ariile tectonice pe care Dunårea le taie transversal sunt numeroase
¿i au un rol decisiv în morfologia våii. Zona studiatå este tåiatå în partea esticå de
falia Mangalia, iar raportul våii Dunårii cu tectonica apare clar, ¡inând cont de låsårile
de la gura Arge¿ului ¿i gura Ialomi¡ei ¿i boltirea din dreptul Cålåra¿ului.
Depozitele pliocene ¿i cuaternare prezintå o slabå înclinare de la sud spre nord,
direc¡ie în care se constatå ¿i o îngro¿are a acestor depozite. La mijlocul pleistocenului
superior, Câmpul Båråganului se ridicå din nou, timp în care se formeazå terasele.
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In ceea ce prive¿te evolu¡ia luncii interne-Balta Borcea constituie un sector în
care procesele de aluvionare sunt foarte intense, acumularea rapidå manifestând
tendin¡a construirii unui ¿es omogen, consolidat, cu predominarea reliefului pozitiv
diminuarea ¿i colmatarea totalå a cuvetelor lacustre.
3d. Morfografia
Morfografic zona este cuprinså între douå unitå¡i morfologice distincte:
1. Câmpia Românå, reprezentatå prin compartimentele ei centrale (Câmpia
Teleormanului, Burnazului, Gåvanu-Burdea, Câlnåului, Neajlovului, Mosti¿tei,
Båråganul Lehliului, Båråganul Ciulni¡ei ¿i al Hagienilor) care dominå terasele
Dunårii printr-o denivelare de la vest spre est de l4 - 20 de metri.
2. Abruptul format de Podi¿ul Prebalcanic ¿i Dobrogea de Sud suspendat
deasupra Luncii Dunårii la o înål¡ime de 110-120 metri, denivelarea scåzând în
amplitudine de la vest la est.
În vest, linia morfohidrograficå a Arge¿ului creeazå o denivelare de 30 de
metri între nivelul teraselor ¿i Câmpia Burnazului din vestul ei.
În est, valea deluvialå a Jegåliei înscrie un abrupt de 20 de metri, versantul ei
vestic fiind mai înalt decât cel estic, caracteristicå comunå tuturor apelor din Câmpia
Românå.
Întreaga zonå studiatå se apleacå de la vest la est, corespunzåtor afundårii
teraselor în bucla Dunårii dintre Jegålia ¿i åndårei ¿i racordårii ultimei terase, terasa
Cålåra¿i, cu depresiunea din lungul våii Jegålia.
Morfografic se delimiteazå clar douå trepte de relief:
a. Terasele Dunårii (care dominå cea de-a doua treaptå cu circa 10-30 metri);
b. Lunca Dunårii.
Cele douå etaje de relief ocupå suprafe¡e sensibil egale.
a) Terasele s-au format la sfâr¿itul pliocenului ¿i începutul cuaternarului odatå
cu înål¡area Carpa¡ilor ¿i adâncirea Dunårii. Ele apar ca trepte morfologice bine
exprimate în relief. Prezen¡a orizonturilor de pietri¿uri cu nisipuri ¿i corelarea lor cu
altitudinea realå a podurilor de teraså marcheazå existen¡a teraselor dunårene. Pe
bazå de foraje s-au stabilit sectoarele unde terasele Dunårii se afundå sub cuvertura
de pietri¿uri mai noi a luncii actuale, a¿a cum este cazul în aval de Cålåra¿i ¿i mai
ales în cuprinsul marilor ostroave - Borcea, Ialomi¡a ¿i Bråila. În cadrul treptei mai
înalte a teraselor Dunårii delimitåm între Arge¿ ¿i Mosti¿tea, trei terase, între Mosti¿tea
¿i Gålå¡ui numai douå, iar între Cuza-Vodå ¿i Jegålia, numai terasa inferioarå. Terasele
a III-a ¿i a II-a dispar succesiv pierzându-se în câmp. Morfologia generalå a terasei
Cålåra¿i aminte¿te configura¡ia luncii din care s-a format, fa¡å de care påstreazå o
u¿oarå înål¡are de 20 de metri.
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b) Lunca Dunårii în general este cea mai nouå parte a Våii Dunårii, formatå
prin ac¡iunea complexå de înål¡are a albiei din holocen ¿i oscila¡iilor obi¿nuite
sezoniere ¿i accidentale ale nivelurilor ¿i debitelor. În zonå întâlnim douå aspecte
diferite ale luncii:
1. Lunca propriu-ziså;
2. Balta Borcei.
Bål¡ile Dunårii (Balta Borcei ¿i Balta Bråilei) reprezintå o luncå nåscutå din
ac¡iunea a douå sau mai multe bra¡e, în care, sensul aluvionårii este dirijat de la
periferie cåtre interiorul ei.
Urmårind în profil longitudinal punerea în eviden¡å a schimbårilor care intervin
în dimensiunile ¿i în modul de distribuire a formelor de relief constatåm un proces
de uniformizare a luncii prin coborârea înål¡imii grindurilor din amonte în aval.
Aceasta determinå scåderea treptatå a diferen¡elor de nivel dintre formele pozitive
¿i cele negative din cuprinsul luncii.
În formarea luncii în afarå de rolul albiei principale trebuie adåugatå ¿i ac¡iunea
bra¡elor secundare, a bål¡ilor sub formå de lacuri sau mla¿tini, a proceselor
pedogenetice ¿i râurilor afluente.
Evolu¡ia Luncii Dunårii are douå faze importante legate de dinamica
elementului principal - albia Dunårii - prin despletirea de bra¡e ¿i prin formarea
ostroavelor ata¿ate treptat luncii care a crescut în lå¡ime.
In prima fazå, Dunårea s-a despletit în cele douå bra¡e principale, în faza a
II-a se formeazå restul luncii Dunårii cu o evolu¡ie mai înaintatå de colmatare a
bra¡ului secundar, de transformare a lui în bål¡i, lacuri relicte, prin care ostroavele
respective sunt ata¿ate luncii propriu-zise.
Lunca din subsectorul Cålåra¿ilor este cunoscutå sub denumirea de Balta Borcei
sau Balta Ialomi¡ei, cuprinzând suprafe¡ele dintre bra¡ul Dunårea Veche ¿i Bra¡ul
Borcea. Ea se desfå¿oarå ca un arc de cerc din dreptul Cålåra¿ului pânå la Vadul - Oii
pe o lungime de 98 de km. Între aceste bra¡e suprafa¡a luncii capåtå ce mai mare
extindere a sa având o suprafa¡å de 88000 ha.
4. Relieful
Predominant este relieful de câmpie ¿i luncå, excep¡ie fåcând våile de tasarecrovurile. Mari unitå¡i de relief:
1. Câmpia Teleormanului
2. Câmpia Gåvanu-Burdea
3. Câmpia Burnazului
4. Câmpia Neajlovului
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5. Câmpia Câlnåului
6. Båråganului sudic (valea Ialomi¡ei, Mosti¿tea ¿i Dunårea cu bra¡ul Borcea);
7. Câmpia Mosti¿tei (Arge¿-Valea Mosti¿tei);
8. Lunca Dunårii (de la Cåscioarele la Cålåra¿i);
9. Balta Borcei (de la Cålåra¿i-pânå la calea feratå dintre Fete¿ti ¿i Cernavoda).
Câmpia Românå este o câmpie tabularå cu terase. Suprafe¡ele dintre principalele
cursuri de apå sunt câmpurile, foarte bine individualizate zonal, caracterizate prin
suprafe¡e plane cu altitudini situate, de regulå, între 25-50 metri, fa¡å de zonele de
luncå ¿i baltå.22
Altitudinile cele mai mari se aflå spre vest, în nord-vestul câmpiei Neajlovului
(142 m), la contactul cu Câmpia Burnasului (Dealurile Radovanului-83 metri), iar
cele mai mici în Balta Borcei (8-10 metri), zona cu cele mai reduse altitudini maxime.
Înclinarea generalå este de la N-V cåtre S-E, astfel cå latitudinile scad de la 81
m (Piscul Cråsani), la 21 m, confluen¡a Dunårii cu Ialomi¡a ¿i 8 m în nordul incintei
îndiguite.
În partea esticå, platoul Hagienilor, cu o altitudine de 91 m face notå discordantå
cu aspectul general al câmpiei, continuându-se în zona cea mai înaltå.
Câmpia Românå esticå are altitudinea cea mai coborâtå, având înål¡imi cuprinse
între 4 ¿i 80 m, pe cea mai mare întindere a ei.
Direc¡iile de pantå sunt foarte diferite, pentru zonele care ne intereseazå ele
sunt urmåtoarele:
NV-SE, în apropierea Arge¿ului;
a. V-E, în axa Ialomi¡ei;
b. SV-NE, în cea a Buzåului.
Estul CR cuprinde câmpurile cele mai largi, despår¡ite de våi foarte pu¡in adânci
(10-30 m), lunci mai dezvoltate ¿i terase doar în apropierea Dunårii ¿i a afluen¡ilor ei
mai importan¡i23 .
Balta Borcei, cu numeroase bra¡e are grinduri înalte pe margine ce închid
depresiuni centrale mari divizate în cuvete mai mici.
De la Cålåra¿i, lunca marginalå cunoa¿te cea mai mare extindere prin apari¡ia
luncii interioare, reprezentatå de Balta Borcea ¿i bra¡ul Dunårea Veche.
Din punct de vedere morfometric, lunca Dunårii prezintå 3 nivele altitudinale:
1. Lunca joaså ¿i depresiuni vechi colmatate care apar sub forma unor insule la
est de Olteni¡a, între Valea Lupului ¿i Span¡ov, pe arealul fostului lac Boian (altitudine
13 m), la sud de Doroban¡u, în perimetrul fostului lac Ezeru (alt.10 m) ¿i în zona
interioarå a bål¡ii Borcei (alt.12m).
2. Lunca cu altitudine medie (14-15 m) se dezvoltå pe cea mai mare parte a
luncii constituind baza acesteia.
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3. Lunca înaltå (grinduri, câmpuri aluviale) cu o altitudine medie de 18 m. Cea
mai mare extindere, lunca înaltå o are în balta Borcei sub formå de grinduri care
înso¡esc privalurile ¿i bra¡ele secundare ale Dunårii.
Odatå cu diminuarea treptatå a diferen¡elor altimetrice din cuprinsul luncii are
loc o extindere în suprafa¡å a formelor, trecerile dintre ele devin tot mai largi ¿i mai
estompate constatându-se o tendin¡å clarå de uniformizare progresivå a reliefului
luncii.
Crovurile sau våile transversale, rezultate prin tasarea loessului sunt ¿i ele
numeroase:
1. Valea Furciturilor
2. Valea Baba Ana
3. Valea Chioveanu
4. Valea Argovei
5. Valea Luica
Între frecven¡a ¿i mårimea crovurilor existå un raport invers de la vest spre est.
De asemenea, våile oarbe, seci (închise complect sau deschise la un capåt) formate
prin unirea crovurilor, se råresc de la vest la est.
Pe fruntea teraselor apar microcanioane în loess, puncte de plecare a våilor de
tip furciturå 24 :
Valea Ro¿ie, Mosti¿tea, Gålå¡ui, Valea Lupului, Valea Andolinei, Valea Mare.
Microrelieful luncilor poate fi împår¡it în douå categorii:
a.Forme pozitive25 - grådi¿tele sau popinele;
b. Formele negative26 - lacuri.
Grådi¿tele sau popinele au aspectul unor movile naturale ce apar în lunca
Dunårii (Grådi¿tea Rose¡i, Grådi¿tea Coslogeni, Grådi¿tea Dichiseni etc.) fiind
rezultatul meandrårii excesive. Prin unirea grådi¿telor a¿ezate liniar s-a format Balta
Borcei cu o foarte mare importan¡å arheologicå. În cadrul luncii, remarcåm coborârea
altitudinii grindurilor de la vest la est.
Grindurile înalte din lungul axei longitudinale indicå existen¡a în trecut a unui
al III-lea bra¡ fluvial între Borcea ¿i Dunåre. Coborârea continuå a altitudinii
grindurilor se reflectå în scåderea treptatå a diferen¡elor de nivel dintre formele
pozitive ¿i negative din cuprinsul luncii, adicå la uniformizarea reliefului.
5. Clima
Contribu¡ia determinantå a climei la formarea peisajului geografic impune o
foarte bunå cunoa¿tere a datelor sale esen¡iale.
Câmpia Românå face parte din provincia cu climå continentalå excesivå.
Aceastå zonå se caracterizeazå prin amplitudini termice mari, determinate de råcirea
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puternicå din timpul iernii, ca urmare a påtrunderii maselor de aer arctic cu viscole
puternice ¿i de încålzirile excesive din timpul verii, provocate de invazia maselor de
aer tropical. În extremitatea sudicå se individualizeazå topoclimatul specific luncii
Dunårii, cu veri mai calde ¿i ierni mai blânde decât în restul câmpiei.
Radia¡ia solarå, energie trimiså de soare sub formå de raze reprezintå factorul
determinant al climei. Radia¡ia totalå este cuprinså între 128-130 kcal/m.p., în
condi¡iile în care durata de strålucire a soarelui depå¿e¿te 2000 h/an în aceastå parte
a ¡årii. Pantele expuse cåtre sud (fruntea câmpului ¿i fruntea terasei superioare )
primesc o cantitate mai mare de energie radiantå.
o
o
Temperaturile medii anuale au valori de 10-11 C, cu maxime de 44 C (Valea
o
o
Argovei), 41,4 C (Cålåra¿i) ¿i minime de - 30 C (Cålåra¿i).
Regimul precipita¡iilor atmosferice se caracterizeazå în general prin cantitå¡i
reduse care variazå între 400-600 mm (540,2 mm-zona Olteni¡a; 504 mm-zona
Cålåra¿i) cu valori mai mici în partea de est, chiar sub 400 mm ¿i mai mari, de 500600 mm în partea centralå ¿i vesticå27 . Precipita¡iile anuale scad de la nord la sud ¿i
de la vest spre est.
Regimul vânturilor reflectå tiparul marei depresiuni tectonice, pericarpatice
în care este situatå Câmpia Românå ¿i din care nu lipsesc influen¡ele eoliene sudice.
Rozele medii anuale ale vânturilor au direc¡ii predominante NE ¿i E - Crivå¡ul ¿i
Austrul, dar ¿i vest, sud-vest- Båltåre¡ul. În general, în valea Dunårii, vânturile
cele mai frecvente bat din douå sensuri opuse, din sectorul vestic ¿i cel estic, direc¡ii
care concordå cu orientarea generalå a våii. Cele mai mari viteze se înregistreazå pe
direc¡ia nord (4,6 m/sec.), iar cele mai mici pe direc¡ia sud ¿i sud-vest (2,7 m/sec.).
Valea Barza, prin faptul cå este adåpostitå ¿i din cauza apei lacului cerul este
mai råcoros, impune în zonå un microclimat aparte, contrastele climatice fiind mult
atenuate.
Ultimele cercetåri ale lui M. Cârciumaru au aråtat cå sfâr¿itul Pleistocenului
s-a caracterizat prin alternarea unor oscila¡ii climatice. Astfel, perioadele de ameliorare
climaticå au fost urmate de etape scurte de råcire. Oscila¡iile climatice calde nu au
mai atins amploarea celor anterioare, iar etapele reci nu au mai fost tot atât de riguroase
ca stadiile glaciare28 .
Studiile interdisciplinare ¿i cercetarea ¿tiin¡ificå cu metode nucleare au fåcut
posibilå reconstituirea exactå a climatului din preistorie. Astfel, conform schemei BlyttSernander, perioada climaticå Boreal (6700-5500 B.C.) se caracterizeazå printr-o climå
caldå ¿i uscatå continentalå, iar perioada Atlantic (5500-2250 B.C.) printr-o climå
maritimå, caldå ¿i umedå29 . Deci, distan¡a dintre Boreal ¿i Atlantic, însemna de fapt,
trecerea de la uscat la umed.
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L. Von Post împarte schema Holocenului în trei perioade30 , iar neoliticului
dezvoltat dunårean îi corespunde perioada cu luminare a timpului cålduros (care
favorizeazå instalarea categoricå a copacilor termofili) ¿i perioada de descre¿tere a
temperaturii (în timpul cåreia se reduce numårul copacilor care predominau pânå în
acel moment), ca urmare a climatului foarte favorabil.
Koppen împarte aceea¿i perioadå în clima pinului, a stejarului ¿i a fagului.31
Cercetåtorul E. Pop are meritul de-a fi definit pe baza studiilor realizate aspectul
climatic al perioadei care ne intereseazå:
Clima aceasta era mult mai rece, mai uscatå, cu vânturi mai mari ¿i probabil
cu alte condi¡ii de luminå decât cea de azi ¿i esen¡a care corespundea mai bine
acestei clime era pinul32 .
În general, Holocenul nu mai poate fi considerat o etapå caldå, în totalitate.
Noile date ob¡inute demonstreazå existen¡a unor oscila¡ii climatice profunde, cu mai
multe intervale de råcire în cadrul unui optim climatic33 .
Determinårile limitei superioare a vegeta¡iei lemnoase (timberline) au fåcut posibile
stabilirea cu precizie a perioadelor de råcire sau încålzire a climei în holocen 34 .
6. Solurile
Loessul este considerat ca material parental optim de formare a solurilor, atât
prin compozi¡ia chimicå, cât ¿i prin însu¿irile fizice ce îl caracterizeazå. Sub stratul
de loess, depozitele aluvionare sau sedimentare sunt mai variate decât în câmpia
vesticå.
Solurile sunt în general zonale, intrazonale ¿i azonale35 .
a. Solurile zonale sunt cernoziomuri tipice cu carbona¡i la suprafa¡å, sau levigate, pe diferite adâncimi.
b. Solurile intrazonale ocupå o suprafa¡å micå.
c. Solurile azonale sunt soluri de luncå ¿i aluviuni.
Aluviunile ¿i solurile aluviale sunt considerate soluri fertile.
Tipurile genetice de soluri întâlnite în zona noastrå sunt:
1. Cernoziomuri cambice
2. Cernoziomuri argilo-iluviale
3. Protosoluri aluviale
4. Soluri aluviale
5. Soluri brun-ro¿cate de pådure
6. Erodisoluri
7. Coluvisoluri
8. Soluri gleice
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Cernoziomurile cambice s-au format în general pe loess ¿i depozite loessoide,
sub un climat tipic de stepå, caracteristice zonei estice36 . Ele sunt soluri foarte bune
pentru toate tipurile de culturi, având gradul cel mai mare de fertilitate.
Cernoziomurile propriu-zise(argilo-iluviale) sunt råspândite mai ales în
partea vesticå.
Protosolurile aluviale se caracterizeazå printr-o mare neomogenitate atât în
ceea ce prive¿te textura, cât ¿i compozi¡ia mineralå. Prezen¡a lor este legatå nu numai
de depozitele fluviale recente, cât ¿i a celor fluviolacustre.
Solurile brun-ro¿cate de pådure apar¡in clasei Argiluvisolurilor. Aceste soluri
apar sub formå de petice în partea vesticå a zonei studiate, între valea Arge¿ului ¿i
limanul Mosti¿tea. Ele continuå aici cernoziomurile argiloiluviale.
Vegeta¡ia naturalå sub influen¡a cåreia s-au format solurile brun-ro¿cate este
din påduri de cer (Quercus cerris) în amestec cu carpen, frasin, tei, jugastru ¿i arbu¿ti.
Solurile aluviale, spre deosebire de protosoluri se întâlnesc în perimetrele de
luncå ie¿ite de sub influen¡a revårsårilor sau inundate la intervale mari de timp.
Condi¡iile deosebit de favorabile de sol ¿i relief ale zonei explicå caracterul
predominant cerealier încå din preistorie.
7. Hidrografia
7a. Râurile
Re¡eaua hidrograficå este subordonatå în totalitate fluviului Dunårea.
Ea este dirijatå radiar spre vest ¿i sud-vest, sud, sud-est ¿i nord-est. Relieful
este foarte strâns legat de re¡eaua hidrograficå pe întinsul Câmpiei Române37 .
Astfel, complexul de våi ¿i interfluvii apare ca o consecin¡å directå a ac¡iunii
râurilor. Caracteristica acestei re¡ele o constituie pantele foarte reduse care scad la
valori sub 0,1 m/km. Pantele foarte reduse ¿i vitezele de scurgere foarte mici dau
albiilor râurilor un aspect meandrat, cu tendin¡e permanente de divagare, despletire
¿i eroziune lateralå. O altå cauzå a capacitå¡ii reduse de scurgere o constituie ¿i
cre¿terea unei vegeta¡ii mai bogate, atât în albia minorå, dar mai ales în albiile majore
¿i pe ostroave.
Re¡eaua hidrograficå din câmpie se caracterizeazå ¿i printr-o densitate micå,
ceea ce face ca în timpul apelor mari, evacuarea apei så aibå loc într-un timp mult
mai îndelungat, dând na¿tere la båltiri ¿i exces de umiditate.
Cele mai importante râuri sunt Cålmå¡uiul (Teleorman), Vedea cu Teleormanul,
Arge¿ul cu Neajlovul, Sabarul ¿i Dâmbovi¡a, Ialomi¡a ¿i Cålmå¡uiul de Bråila.
Caracteristice Câmpiei Române sunt ¿i râurile tip mosti¿te, cu numeroase zone lacustre
acoperite cu stuf, precum Colentina sau Pasårea.
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7b. Lacurile
Lacurile care fac obiectul studiului nostru sunt cele naturale. În Câmpia
Românå, lacurile naturale se împart în douå clase dupå locul de formare:
a. Lacurile de vale, legate de re¡eaua de râuri ¿i våi;
b. Lacurile de interfluviu care apar¡in zonei de stepå.
Marea majoritate a lacurilor din zona studiatå sunt de tip liman fluviatil, legate
de fundul våilor, dar cu pozi¡ie lateralå fa¡å de lunca principalå. Astfel de lacuri sunt
situate în cuprinsul câmpiei Vlåsia, pe partea dreaptå a Ialomi¡ei (lacurile Bålteni,
Snagov, Cåldåru¿ani, sau în Båråganul de mijloc, pe partea stângå a Ialomi¡ei
(Sårå¡uica, Fundata, Schiauca, Amara, Ograda ¿i Strachina), ca ¿i lacurile de pe
stânga Dunårii (Cåtålui, Mosti¿tea, Gålå¡ui) sau lacul Mitreni din lunca Arge¿ului.
Mosti¿tea ¿i Gålå¡uiul sunt limane fluviatile care au avut o importan¡å aparte
din punct de vedere al habitatului de-a lungul preistoriei, fiind adevårate oaze ale
Båråganului. Mosti¿tea are o lungime de 92 km ¿i o suprafa¡å de 1734 km. Din
cauza pâraielor întortocheate (prin captåri regresive de crovuri) aflate în partea esticå
a cursului Mosti¿tei, zona a fost numitå de V. Mihåilescu Câmpia furciturilor.
Pe majoritatea afluen¡ilor, tot de tip mosti¿te, furcituri, ca ¿i pe cursul principal, apar ¿i lacuri de vale, sau de tasare.
Valea Balta Barza cu o lungime de 16 km ¿i o suprafa¡å de 668 km. Ea dreneazå
majoritatea sud - vestului Båråganului de Sud. Bazinul superficial este doar o treime
din cel subteran. Se varså în lacul Potcoava-Gålå¡ui (S=575 ha).
În general, lacurile din Câmpia Românå au o transparen¡å a apei mai ridicatå,
spre deosebire de lacurile de luncå cu o transparen¡å mai reduså.
Adâncimea acestor lacuri a fost micå, iar regimul lor era strâns legat de schimbul
de ape cu fluviul38 . Apele de adâncime din sedimentele levantine au caracter
ascensional, dar nu artezian. Calitatea lor este bunå, ape carbonate din grupa calciului,
dar cu mineralizåri uneori ridicate (800-1000 mg/l) ¿i duritate pânå la 20-30 gg.
Apele freatice au tendin¡å de deplasare NV-SE, dând na¿tere la numeroase izvoare
pe rama sudicå a podi¿ului, în valea Dunårii.
8. Vegeta¡ia
Din punct de vedere fitogeografic în Câmpia Românå sunt doar douå mari
unitå¡i -zona de stepå ¿i zona forestierå, care ocupå suprafe¡e aproape egale. Acestea
reflectå prin råspândirea lor o strânså legåturå cu clima ¿i solurile. Constatåm deci, o
zonalitate bio-pedo-climaticå, ce se desfå¿oarå sub forma unor fâ¿ii longitudinale,
în general, paralele cu dealurile ¿i Dunårea. Astfel, în Båråganul Mosti¿tei, caracterizat
printr-o climå continentalå, solul de tip cernoziomic a favorizat extinderea unor påduri
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de stejar brumåriu ¿i ar¡ar tåtåråsc. Cercetårile efectuate au aråtat cå solurile castanii
aveau o extindere mai mare ce a facilitat dezvoltarea pådurilor xeroterme.
Datele referitoare la paleofaunå, rod al unor cercetåri interdisciplinare, prezintå
o importan¡å aparte, fiind incluse în capitolele de arheologie a habitatului.
Evolu¡ia faunei ¿i a florei au fost puternic influen¡ate de varia¡iile climei.
Cercetårile interdisciplinare efectuate în ultimul deceniu au pus în eviden¡å
anumite perioade de extindere a vegeta¡iei lemnoase39 . Aceste modificåri s-au datorat
procesului de încålzire a climei40.
În preistorie, Delta Dunårii ocupa o suprafa¡å mult mai mare decât pe actualele
aliniamente. Retragerea deltei s-a produs în holocen, ca urmare a unei mi¿cåri de
transgresiune marinå41. Aceastå retragere a deltei a fåcut posibilå påtrunderea ¿i apoi
sedentarizarea primelor comunitå¡i umane neolitice.
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CAPITOLUL II
COMUNITÅ ILE DUDEªTI-CERNICA
DIN CENTRUL ªI SUD-ESTUL CÂMPIEI ROMÂNE

1. Introducere
Cultura Dude¿ti a fost definitå de Eugen Com¿a1 în 1956.
Nesiguran¡a argumenta¡iei ¿i caracterul ei incomplet au dat na¿tere la numeroase
confuzii. Astfel, cercetåtori precum D. Berciu2 ¿i R. Florescu3 au descris cultura
Dude¿ti ca pe o componentå a marelui complex cultural cu ceramicå neagrå ¿i decor
canelat legat de civiliza¡ia Vinèa. Chiar ¿i cultura Vådastra I a fost interpretatå ca
o variantå localå a culturii Dude¿ti4 . Vl. Dumitrescu5 fåcea observa¡ia asimilårii de
cåtre popula¡ia Dude¿ti a elementelor Cri¿ ¿i a anumitor elemente tardive
tardenoisiene, cu trimitere directå la microlitele din silex ¿i obsidian. E. Com¿a,
caracteriza aceastå civiliza¡ie ca pe o culturå neoliticå sud-carpaticå dezvoltatå pe
temeiuri epipaleolitice 6 .
Evolu¡ia culturii Dude¿ti este împår¡itå, fårå o bazå documentatå sau realå, în
trei faze7 : Malul Ro¿u, Fundeni, Cernica.
Argumentele stratigrafice lipsesc sau sunt incomplete8 , complexele analizate
sunt prea pu¡ine ca så reprezinte un e¿antion semnificativ. Con¡inutul ¿i manifestårile
fazelor Malul Ro¿u ¿i Fundeni nu sunt definite cu claritate, argumentele de ordin
tipologic pentru ceramicå fiind precumpånitoare în fa¡a celor de ordin stratigrafic
sau în lipsa acestora9 . Pânå în prezent nu s-a descoperit nici o a¿ezare Dude¿ti care
så con¡inå toate cele trei faze de evolu¡ie.
Problemele dezvoltårii culturii Dude¿ti sunt organic legate de procesul de
genezå al acestei civiliza¡ii, care este departe de a fi elucidat. Ultimele descoperiri
din Anatolia vesticå de la Yarimburgaz ¿i Töptepe10 , care se adaugå cercetårilor mai
vechi de la Can Hassan11 sau celor din nord-vestul Asiei Mici, pe ¡årmul Mårii
Negre, de la Demircihüyük12 ¿i Dikili-Tash13 au demonstrat originea sudicå a culturii
Dude¿ti. Analizele sporo-polinice din a¿ezarea de la Radovanu, coroborate cu analize
similare din alte a¿ezåri Dude¿ti din Oltenia au demonstrat o cultivare a cerealelor
concomitent cu utilizarea gramineelor sålbatice, ceea ce constituie un alt argument
important al unei påtrunderi meridionale a unor comunitå¡i umane14 .
Cercetårile viitoare vor trebui så stabileascå în ce måsurå existå ¿i o evolu¡ie
localå a popula¡iei Dude¿ti sau så constate påtrunderi succesive de triburi ale aceleia¿i
comunitå¡i (Grecia, Bulgaria, Oltenia, Muntenia).
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În stadiul actual al cercetårii arheologice nu se justificå împår¡irea culturii
Dude¿ti în trei faze de evolu¡ie. În schimb, pentru zona centrului ¿i sud-estului
Câmpiei Române, comunitå¡ile Dude¿ti-Cernica sunt o realitate istoricå. Lui Sebastian
Morintz15 îi revine meritul de-a defini acest facies cultural pe care l-a numit Cernica.
Cercetårile arheologice efectuate la Cernica, în a¿ezarea Dude¿ti între 1971 – 1973
de E. Com¿a au conturat aspectele cele mai importante ale vie¡ii comunitå¡ilor
Dude¿ti-Cernica16 .
Såpåturile arheologice din insula Grådi¿tea Ulmilor, situatå în mijlocul lacului
Boian, au interceptat în 1959 pentru prima datå o a¿ezare Dude¿ti-Cernica, despre
care, autorul cercetårilor (E. Com¿a) fåcea remarca existen¡ei unor elemente finale
ale evolu¡iei comunitå¡ilor Dude¿ti17 . Sondaje au fost efectuate în a¿ezårile de la
Dude¿ti18 , Radovanu19 , Ipote¿ti II20 , Vasila¡i21 , Cåscioarele (punctele D’aia parte22
¿i Fântâna lui Brebu23 ), Dråghiceanu24 , Bråne¿ti-Vadu Anii25 . În urma unor cercetåri
de suprafa¡å au fost depistate a¿ezårile de la Ghinoaica26 , Gurbåne¿ti27 , Ro¿iorii de
Vede-Urlui28 , Mågura29 , Plopii Slåvite¿ti30 ¿i Singureni31 .
Evaluarea stadiului actual de cercetare al comunitå¡ilor Dude¿ti-Cernica nu
poate fi declarat nici måcar satisfåcåtor. Pânå în prezent au fost descoperite 25 de
a¿ezåri care au apar¡inut acestor comunitå¡i. Cele mai multe a¿ezåri au fost identificate
în urma unor sondaje (aprox. 68%), iar 6 sta¡iuni au fost depistate în urma unor
cercetåri de suprafa¡å (30%) - tab. I/1. Singura sta¡iune unde s-au întreprins cercetåri
sistematice (2%) care au avut ca obiectiv o a¿ezare Dude¿ti a fost cea de la Cernica.
Pe teritoriul Munteniei nu a fost såpatå exhaustiv nici o a¿ezare Dude¿ti-Cernica,
realitate care î¿i pune o amprentå negativå asupra cuno¿tin¡elor noastre referitoare la
aceste comunitå¡i.
2. Aria de råspândire. A¿ezårile
Teritoriul locuit de comunitå¡ile Dude¿ti-Cernica se întinde spre vest pânå în
sud-vestul Munteniei ¿i sud-estul Olteniei (Ro¿iorii de Vede-Urlui, Ipote¿ti II, Mågura,
Plopii Slåvite¿ti), iar spre est pânå la Vårå¿ti-Grådi¿tea Ulmilor (lacul Boian) ¿i
Rasa (malul estic al lacului Gålå¡ui). Limita sudicå este formatå de zona Dunårii, cu
cele douå a¿ezåri cunoscute din Bulgaria, Kadikioi32 ¿i Hotnitza33 . Limita nordicå
ne este datå de sta¡iunile de la Sudi¡i, Ghinoaica, Târgu¿oru-Vechi ¿i Simnic (pl. II).
A¿ezårile
Datele pe care le cunoa¿tem despre purtåtorii culturii Dude¿ti-Cernica nu ne
permit så constatåm anumite reguli pentru întemeierea de a¿ezåri care så
individualizeze aceastå comunitate în raport cu altele. Astfel, s-au descoperit a¿ezåri
pe terase joase, mijlocii, înalte, sau chiar pe o insulå.
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Cele mai multe a¿ezåri au fost constituite pe marginea teraselor joase (cel
mult 4 – 5 m înål¡ime în raport cu valea respectivå) din imediata vecinåtate a unui
curs de apå (Cernica, Dråghiceanu, Ipote¿ti, Hotnitza, Kadikioi).
Dintre a¿ezårile pe terase mijlocii, cele mai bine cunoscute sunt sta¡iunile de
la Cåscioarele, punctele D’aia parte ¿i Fântâna lui Brebu. A¿ezarea Dude¿ti-Cernica
situatå pe cea mai înaltå teraså este sta¡iunea de pe Arge¿ de la Radovanu. Pe terasa
înaltå a Oltului a fost construitå ¿i a¿ezarea de la Ipote¿ti II La conac34 . A¿ezarea de
la Vårå¿ti - Grådi¿tea Ulmilor este pânå în prezent, singura sta¡iune Dude¿ti-Cernica
construitå pe o insulå situatå în mijlocul lacului Boian.
Logica habitatului impunea construirea a¿ezårii în apropierea unor resurse
esen¡iale pentru vie¡uirea omului. Deloc întâmplåtor, multe din a¿ezårile Dude¿tiCernica sunt construite de-a lungul våilor ¿i pe terase joase35 . Analize interdisciplinare
au fost efectuate doar într-o singurå a¿ezare Dude¿ti-Cernica, situatå pe Arge¿, la
Radovanu.
Probele sporo-polinice prelucrate de Institutul de Geografie Bucure¿ti au atestat
apropierea acestei a¿ezåri de apå ¿i pådure. Analizele au pus în eviden¡å, mai ales
prezen¡a polenului de stejar (Quercus sp.) ¿i tei (Tilia sp.), dar ¿i de salcie (Salix sp.),
alun (Alunus sp.) sau pin (Pinus sp.)36 . Polenul de graminee apare împreunå cu stejåri¿
¿i compozite.
O asemenea asociere ne indicå cu certitudine o zonå de tranzi¡ie între silvostepå
¿i stepå. A¿ezarea Dude¿ti-Cernica de la Radovanu este deci situatå la marginea
silvostepei, asemeni celor mai multe din a¿ezårile acestei comunitå¡i. De¿i situate în
apropierea sau chiar în imediata apropiere a apei, analizele sporo-polinice nu indicå
existen¡a vreunei zone mlå¿tinoase37 .
A¿ezårile Dude¿ti-Cernica au fost identificate doar la limita zonei dintre
silvostepå ¿i stepå. În acest sens, ni se pare edificatoare scåderea numårului de a¿ezåri
Dude¿ti-Cernica pe måsurå ce înaintåm spre est, adicå spre zona de stepå. A¿ezarea
Dude¿ti-Cernica de pe malul estic al lacului Gålå¡ui – punctul Rasa este cea mai
esticå descoperire de acest gen din zona limitrofå Dunårii.
Lipsa unor cercetåri sistematice exhaustive ¿i caracterul întâmplåtor al descoperirilor au fåcut imposibilå reconstituirea habitatului unei a¿ezåri Dude¿ti-Cernica.
La aceastå stare de fapt se adaugå såparea unor suprafe¡e mici sau foarte mici, în
majoritatea a¿ezårilor în care s-au practicat sondaje38 . Såpåturile arheologice
insuficiente nu au adus nici un fel de date referitoare la formele de amenajare a
spa¡iului, cu excep¡ia câtorva locuin¡e. Astfel, nu au fost descoperite ¿an¡uri rituale
de delimitare sau de apårare a a¿ezårii, ateliere, cuptoare sau alte amenajåri
me¿te¿ugåre¿ti.
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În aceste condi¡ii, pu¡ine din suprafe¡ele a¿ezårilor Dude¿ti-Cernica pot fi
evaluate cu exactitate. Astfel, a¿ezarea de la Cernica, singura unde au fost întreprinse
cercetåri sistematice, are o suprafa¡å de aprox. 10.000 m.p.39 . A¿ezarea Dude¿tiCernica cu cea mai mare întindere a fost descoperitå la Cåscioarele, punctul D-aia
parte ¿i are o suprafa¡å estimatå la 1,5 ha40 . Tot la Cåscioarele, dar în punctul Fântâna
lui Brebu a fost sondatå o altå a¿ezare Dude¿ti-Cernica, cu o suprafa¡å apreciatå de
autorul descoperirilor, Done ªerbånescu la circa 4000 m.p.41 .
A¿ezarea de la Vasila¡i, punctul Mo¿ Neagu, situatå în apropierea Dâmbovi¡ei
are una din laturi de 70 de metri, cealaltå neputând fi evaluatå, sta¡iunea fiind în
prezent acoperitå de cur¡ile locuitorilor42 .
A¿ezarea de la Dude¿ti are o suprafa¡å de 100 120 m, având o formå aproape
påtratå sau rotundå43 cu o locuire mai intenså spre marginea terasei.
Suprafa¡a celorlalte a¿ezåri Dude¿ti-Cernica nu a fost cercetatå ¿i deci nu s-au
fåcut nici måcar aprecieri de genul: a¿ezarea de pe grindul Grådi¿tea Ulmilor ocupa
o suprafa¡å micå44 . În general, informa¡iile pe aceastå temå sunt insuficiente pentru
a putea stabili dimensiunile habitatului, ele bazându-se pe cercetåri de suprafa¡å,
sondaje ¿i într-o foarte micå måsurå, pe såpåturi sistematice (tab. I/1).
3. Locuin¡ele
Såpåturile arheologice, restrânse ca numår ¿i suprafa¡å, au dus la descoperirea
unui numår mic de complexe Dude¿ti-Cernica. Majoritatea acestor complexe au
fost interpretate ca locuin¡e, de¿i unele nu au fost cercetate decât par¡ial45 . Cele mai
multe locuin¡e au fost descoperite în a¿ezarea de la Cernica. Contextul arheologic al
descoperirii locuin¡elor lipse¿te sau, atunci când este amintit, descrierea este sumarå
¿i cu foarte multe lacune, care fac imposibil de reconstituit habitatul comunitå¡ilor
Dude¿ti-Cernica. Astfel, la Cernica, de¿i s-a cercetat o suprafa¡å considerabilå din
perimetrul a¿ezårii nu a fost interceptatå decât o singurå locuin¡å de suprafa¡å. Autorul
descoperirii nu men¡ioneazå nici un fel de informa¡ie despre dimensiunile locuin¡ei46 .
Construc¡ia avea o platformå de argilå întinså pe o structurå de trunchiuri de arbori
semidespica¡i47 .
Din nefericire, nu ne aflåm în fa¡a unui caz singular. Locuin¡e de suprafa¡å au
mai fost interceptate în urma unor sondaje mici ¿i foarte mici practicate în a¿ezårile
Dude¿ti-Cernica de la Cåscioarele, fårå a le putea cunoa¿te dimensiunile, datoritå
întreruperii fortuite a cercetårii. Astfel, în punctul D’aia parte pe o distan¡å de 4 m
au fost descoperite fragmente de chirpic de mici dimensiuni48 , împreunå cu o vatrå
de formå ovalå få¡uitå pe lut båtut49 , cu diametrul de 0,60 – 0,70 m. În punctul
Fântâna lui Brebu50 ¿i în curtea lui Barbu Ion51 din Cåscioarele au fost interceptate
accidental alte douå platforme din lut ars.
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La una din platforme s-au putut observa chirpici cu urme de paie ¿i nuiele52 . În
cazul nici uneia din cele 3 locuin¡e de suprafa¡å interceptate nu s-au putut preciza
dimensiunile.
Caracterul accidental al descoperirilor, urmate de mici sondaje, s-a dovedit
insuficient pentru a furniza informa¡ii complete despre aceste complexe.
Colibe au fost puse în eviden¡å de sondajul de la Vasila¡i, Mo¿ Neagu53 ¿i de
cercetårile din stratul superior de la Dude¿ti54 ¿i Dråghiceanu55 . În a¿ezarea eponimå
a culturii Dude¿ti a fost descoperitå o colibå cu podeaua albiatå, având dimensiunile
de 3 1,50 0,40 m56 . La Dråghiceanu, în nivelul superior al stratului Dude¿ti, Al.
Påunescu a cercetat o locuin¡å cu groapa de formå ovalå cu dimensiunile 3,30 2,52
0,50 (0,55), cu axul orientat pe direc¡ia SSV57 .
În sectorul cercetat la Cernica de E. Com¿a au fost descoperite 5 locuin¡e de
tip bordei cu gropile de formå ovalå sau rectangularå cu col¡urile rotunjite. Dimensiunile acestora sunt modeste (3,60 2,60 m sau 3,60 3,26 m), cu o adâncime a
gropii bordeielor de 0,70 – 0,80 m.
Din foarte pu¡inele date existente, rezultå utilizarea celor trei tipuri obi¿nuite de
locuin¡å pentru aceastå perioadå: bordeiul, coliba ¿i locuin¡a de suprafa¡å (tab. I/2).
Uneori, caracterul redus al cercetårii a¿ezårilor Dude¿ti-Cernica, prin mici sondaje
nu a dus la interceptarea vreunei locuin¡e, cum este cazul sta¡iunilor de la Radovanu
¿i Vårå¿ti-Grådi¿tea Ulmilor58 . Aceasta nu înseamnå neapårat cå locuin¡ele lipsesc
complet59 , cum, eronat s-a sus¡inut, faptul datorându-se doar cercetårii insuficiente a
respectivelor sta¡iuni (tab. I/3).
4. Ocupa¡ii
Cercetårile arheologice ¿i interdisciplinare efectuate pe materialele descoperite
în a¿ezårile Dude¿ti - Cernica au furnizat date importante despre ocupa¡iile acestei
popula¡ii. Analizarea unor loturi foarte restrânse de materiale ¿i probe sporadice
recoltate întâmplåtor60 nu ne permit så reconstituim toate ocupa¡iile comunitå¡ilor
Dude¿ti – Cernica.
4a. Cultivarea plantelor.
Analizele sporo-polinice din a¿ezarea de la Radovanu, coroborate cu analize
similare din alte a¿ezåri Dude¿ti din Oltenia au demonstrat o cultivare a cerealelor
concomitent cu utilizarea gramineelor sålbatice, aduse deopotrivå din sud. Cercetårile
interdisciplinare au aråtat cå raportul dintre ele este net favorabil cerealelor cultivate61 .
4b. Cresterea animalelor.
Cercetårile efectuate pe materialele osteologice au fost mult mai numeroase
decât cele sporo-polinice, dar insuficiente pentru a putea trage concluzii legate de
reconstituirea faunei comunitå¡ilor Dude¿ti-Cernica. Såpåturile arheologice au dus
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la descoperirea de resturi faunistice în toate a¿ezårile Dude¿ti-Cernica cercetate,
dovadå clarå a rolului important al cre¿terii animalelor domestice. Cele mai multe
materiale osteologice identificate au apar¡inut bovinelor (preponderent Bos Taurus)
¿i ovicarpinelor (Cernica62 , Radovanu63 , Bråne¿ti - Vadul Anii64 , Cåscioarele65 ,
punctele D’aia parte ¿i Fântâna lui Brebu, Dråghiceanu66 ), apoi suinelor (Cernica67 ,
Dude¿ti68 , Radovanu69 ) ¿i câinilor (Radovanu70 , Dude¿ti71 ).
Oasele de pe¿ti de talie moderatå din râurile interioare ¿i diferite cochilii de
scoici au fost descoperite sporadic în a¿ezårile de la Radovanu72 , Cernica73 ¿i
Cåscioarele74 .
În stadiul actual al cercetårii75 culesul ¿i pescuitul sunt slab reprezentate. În
a¿ezarea de la Vasila¡i, punctul Mo¿neagu s-au descoperit unelte confec¡ionate din
oase mici ¿i sub¡iri provenind de la påsåri76 .
În general, bovideele ocupå 50% din totalul oaselor de animale domestice,
dupå care, procentual urmeazå ovicarpinele ¿i suinele. Vânåtoarea ocupå un rol minor
în economia acestor comunitå¡i, pânå în prezent fiind descoperite doar oase de cerb
(Cervus elaphus 1.) ¿i iepure (Lepus europeus 1.)77 . Nu se cunosc alte detalii legate
de numårul sau vârsta acestor animale, fapt care pune sub semnul întrebårii
reprezentativitatea lor pentru activitå¡ile comunitå¡ilor Dude¿ti-Cernica.
4c. Uneltele
În a¿ezårile Dude¿ti-Cernica au fost descoperite unelte, predominant de silex,
alåturi de unelte din alte roci ¿i de os.
Uneltele de silex diferå cantitativ de la o a¿ezare la cealaltå ¿i chiar de la un
complex la altul.
Din punct de vedere calitativ, silexul utilizat este în general de proastå calitate.
A¿chiile studiate provin de la blocuri de silex inferior, greu de folosit. Excep¡ie fac
a¿ezårile de la Cåscioarele, unde calitatea silexului este mai bunå.
Microlitismul este considerat una din caracteristicile generale pentru uneltele
de silex ale comunitå¡ilor Dude¿ti78 . Uneori aceastå tråsåturå a fost exageratå ¿i
chiar extrapolatå ¿i generalizatå în mod nejustificat chiar ¿i pentru a¿ezårile necercetate
sau foarte pu¡in studiate79 . Astfel, dacå pentru a¿ezarea de la Cernica80 sau Dude¿ti81 ,
microlitele sunt în propor¡ie de 50% din totalul uneltelor, în cazul a¿ezårilor de la
Cåscioarele procentajul lor scade sensibil. Geometrismul este evident ¿i la piesele
de silex Dude¿ti-Cernica, fårå a avea aceea¿i provenien¡å ca în a¿ezårile Dude¿ti din
Oltenia.
Schema clasicå de la care au pornit toate ra¡ionamentele o constituie prejudecata
unei mo¿teniri tardenoasiene cvasiobligatorii ca microlitismul ¿i geometrismul
caracteristice pentru aceastå epocå.
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De la realitatea prezen¡ei geometrismului ¿i microlitismului, pânå la prejudecata
tradi¡iilor tardenoasiene nu este decât un pas82 . Originea vest-anatolianå a culturii
Dude¿ti constituie un argument foarte serios pentru reconsiderarea întregului material
litic descoperit în a¿ezårile Dude¿ti-Cernica.
În a¿ezarea de la Cernica, unealta cel mai des apårutå este lama de silex, alåturi
de segmentele de lame, fenomen repetat ¿i în celelalte a¿ezåri Dude¿ti-Cernica. În
afara lamelor ¿i segmentelor de lame au mai fost descoperite lame retu¿ate sau cu
scobitura retu¿atå, stråpungåtoare de lame, gratoare pe a¿chii sau lame, piese
geometrice trapeziforme.
Din punct de vedere al dimensiunilor, piesele de silex sunt de mårime micå ¿i
mijlocie. Piese geometrice cum sunt trapezele-segmente de lame pot fi considerate
posibile componente pentru seceri.
Analize mai concludente s-au efectuat pe uneltele de la Cernica, Radovanu,
Dude¿ti ¿i Dråghiceanu.
Microlitismul råmâne o tråsåturå pentru o parte a uneltelor comunitå¡ilor
Dude¿ti-Cernica. În a¿ezarea de la Dude¿ti au fost descoperite peste 500 de microlite83
iar la Cernica84 acestea reprezintå 50% din totalul uneltelor.
În a¿ezårile de la Vasila¡i Mo¿ Neagu, Bråne¿ti – Vadul Anii sau Cåscioarele,
aceastå caracteristicå este mai pu¡in constantå, uneltele de mici dimensiuni (1-2 cm)
fiind asociate cu cele mijlocii de 5-7 cm.
De¿i numårul uneltelor descoperite nu poate fi considerat un e¿antion
reprezentativ, totu¿i în nici una din aceste a¿ezåri, microlitele nu ating propor¡ia de
50% din numårul total de piese.
Din punct de vedere al tipului predominå lamele ¿i segmentele de lame
prelucrate în diferite variante dar au apårut ¿i gratoare, stråpungåtoare, nuclee
piramidale sau percutoare sferice.
Uneltele descoperite au grade inegale de cercetare ¿tiin¡ificå. Astfel, uneltele
din lotul Dråghiceanu ¿i Cernica, la care se adaugå par¡ial Radovanu au fost studiate
¿i bine catalogate, spre deosebire de descoperirile din celelalte a¿ezåri, despre care
avem pu¡ine date85 . Caracterul incomplet al informa¡iei se adaugå caracterului foarte
redus al cercetårii. În aceste condi¡ii nu se pot efectua analize, studii sau statistici
generale pentru uneltele comunitå¡ilor Dude¿ti-Cernica.
Silexul utilizat a fost variat ca specie ¿i foarte probabil a provenit din mai
multe surse. Astfel, cele 79 de piese de la Radovanu (21 unelte, 3 nuclee ¿i 55 de
a¿chii) au fost confec¡ionate dintr-un silex translucid de culoarea mierii, în timp ce
piesele descoperite la Cernica sunt lucrate din trei specii diferite86 . Unele sunt lucrate
dintr-un silex fin translucid de culoare gri, dar ¿i din silex galben sau ro¿u87 . Uneltele
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din a¿ezarea de la Cåscioarele sunt tåiate din mai multe specii de silex de la cenu¿iu
închis la gålbui opac sau translucid88 .
Pânå în prezent nu au fost descoperite unelte din obsidian. Multe unelte prezintå
urme de lustruire, iar tehnica retu¿årii este remarcabilå la unele piese, ceea ce denotå
o anumitå specializare.
Unelte de piatrå au fost descoperite în cele mai multe din a¿ezårile cercetate.
De¿i, pu¡in numeroase, tipologic ele sunt: topoare, dålti¡e ¿i râ¿ni¡e. Topoarele sunt
trapezoidale (pl.V/b), excep¡ie fåcând piesa de la Cåscioarele D’aia parte (pl.V/c)
care are muchia îngustå ¿i rotunjitå89 . Ele sunt tåiate dintr-o rocå durå, de origine
vulcanicå iar toporul descoperit la Cåscioarele este din andezit. Aceastå pieså este
bine ¿lefuitå ¿i nu prezintå urme de folosire.
Râ¿ni¡ele descoperite sunt în general de mânå, excep¡ie fåcând piesa de la
Cåscioarele Fântâna lui Brebu. Aceastå râ¿ni¡å este confec¡ionatå „dintr-o rocå albå,
probabil calcar ¿i are låca¿e pentru zdrobit cereale pe toate fe¡ele”90 .
În general, piesele din sudul Munteniei sunt lucrate din tuf vulcanic caracteristic
zonei deluroase91 . Unele râ¿ni¡e de mânå au urme de folosire doar pe o fa¡å iar
altele, pe ambele fe¡e. Segmentele de lame (posibili din¡i de seceri) împreunå cu
descoperirea multor fragmente de râ¿ni¡å atestå o anumitå evolu¡ie a cultivårii
plantelor. Dålti¡ele sunt plate ¿i trapezoidale (pl.V/a) ¿i au fost prelucrate din tuf
vulcanic sau o rocå durå. De remarcat absen¡a pieselor perforate din piatrå.
Piesele de os constau din: spatule, dålti¡e, vârfuri sau împungåtoare. Spatulele
sunt plate ¿i fårå decor iar împungåtoarele sunt foarte bine lustruite. Asemenea tipuri
de piese au fost descoperite în a¿ezårile de la Vasila¡i Mo¿ Neagu ¿i Cåscioarele
(pl.IV/1-3).
4d. Ceramica
Este categoria de piese cea mai numeroaså ¿i principalul criteriu de încadrare
culturalå în actualul stadiu al cercetårii comunitå¡ilor Dude¿ti-Cernica. În acela¿i
timp, în foarte pu¡ine cazuri, datele stratigrafice pot fi coroborate cu cele stilistice.
La aceastå stare criticå de lucruri a contribuit ¿i publicarea într-o manierå foarte
sumarå a materialelor ceramice din cele mai multe complexe.
Ceramica Dude¿ti-Cernica descoperitå în a¿ezårile din Muntenia este
fragmentarå, stare datoratå cantitå¡ii mari de pleavå ¿i arderii insuficiente.
Friabilitatea ¿i fragilitatea materialului nu ne permit stabilirea unui repertoriu
de forme al ceramicii. Descoperirea de foarte pu¡ine vase întregi sau întregibile face
imposibilå urmårirea evolu¡iei ¿i diversificårii formelor ceramice. În general, ceramica
Dude¿ti-Cernica se caracterizeazå prin simplitate ¿i func¡ionalitate.
38
www.cimec.ro

Materialul ceramic, de¿i destul de redus a rezultat din mai multe surse:
descoperiri întâmplåtoare, cercetåri de suprafa¡å sau sondaje ¿i într-o mai micå
propor¡ie din cercetåri sistematice.
Contextul arheologic a pus în eviden¡å descoperirea ceramicii, cu precådere în
complexe închise (locuin¡e sau gropi) ¿i într-o cantitate neglijabilå în restul a¿ezårii.
Cercetårile arheologice au eviden¡iat trei categorii ceramice diferite:
a. Ceramicå grosierå
b. Categoria ceramicii intermediare
c. Ceramica fina
4d.1) Ceramica grosierå
Din aceastå categorie ceramicå fac parte vasele de dimensiuni mari ¿i mijlocii,
foarte probabil de uz comun, cu o mare cantitate de pleavå, nisip, concre¡iuni
calcaroase ¿i pietricele în pastå. De¿i nu s-au descoperit profiluri sau vase întregi,
arcuirea pere¡ilor ne indicå forme piriforme. Curbura pere¡ilor demonstreazå utilizarea
vaselor-borcan cu buza sub¡ire sau groaså.
În cazul ceramicii de la Vårå¿ti – Grådi¿tea Ulmilor au putut fi reconstituite
forme de vase tronconice92 . La Cåscioarele D’aia parte remarcåm profiluri arcuite
¿i vase cu buza aduså spre interior ¿i decorate cu unghia. Cele mai multe din vasele
acestei categorii au suprafa¡a exterioarå tratatå neglijent ¿i nu au nici un fel de decor.
Totu¿i barbotina neorganizatå întinså fårå grijå este cel mai frecvent mod de pregåtire
a suprafe¡ei exterioare a recipientelor. Barbotina organizatå în vârci verticale sau
u¿or oblice poate fi consideratå forma cea mai simplå de ornamentare a vaselor din
aceastå categorie ceramicå. În afara barbotinei, sau în asociere constatåm decorarea
cu predilec¡ie a zonei situate imediat sub buzå, cu ¿iruri de alveole, creståturi
unghiulare sau ovale, care se repetå la intervale regulate (pl. VI/b-f).
Uneori acestea sunt înlocuite cu brâuri formate din proeminen¡e circulare sau
¿iruri de pastile practicate în relief (pl. VI/a).
În a¿ezarea de la Bråne¿ti - Vadul Anii ¿irurile paralele de pastile sunt în relief
¿i sunt legate prin alte ¿iruri de alveole dispuse perpendicular pe cele orizontale,
terminându-se printr-o u¿oarå lobare conicå spre exterior, ce depå¿e¿te pu¡in înål¡imea
buzei (pl. VII/1).
Grosimea fragmentelor ceramice depå¿e¿te 0,7 – 0,8 cm, ajungând pânå la 2,5
– 2,6 cm. Din aceastå categorie fac parte deopotrivå, vasele mari de provizii ¿i vase
de dimensiuni mijlocii care sunt cele mai numeroase.
Arderea este neuniformå ¿i inegalå, de la negru (Dråghiceanu)93 cenu¿iu la
brun-gålbui ¿i galben-cåråmiziu (Cåscioarele94 , Grådi¿tea Ulmilor95 ).
Suprafe¡ele interioare sunt bine netezite, iar la unele vase chiar lustruite.
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4d.2) Categoria ceramicii intermediare
Cele mai multe fragmente ceramice sunt în aceastå categorie. Din punct de
vedere al tråsåturilor, acestea se încadreazå între ceramica grosierå ¿i cea finå.
Pasta este din argilå amestecatå cu nisip, pleavå, concre¡iuni calcaroase, scoicå
¿i pietricele pisate. Vasele sunt acoperite cu un strat de argilå finå în care se practicau
ornamentele. Dacå în cazul ceramicii grosiere, ornamentarea se constatå la pu¡ine
recipiente, vasele din aceastå categorie se caracterizeazå prin decorarea aproape în
totalitate a suprafe¡ei exterioare a pere¡ilor (horor vacui). Foarte probabil,
ornamentarea s-a efectuat dupå împår¡irea prealabilå a suprafe¡elor. Alternarea
benzilor lustruite cu cele umplute cu incizii, decorarea în metope, decuparea elaboratå
a motivelor geometrice trådeazå o måiestrie ¿i o tehnicå deosebitå, posibile doar în
condi¡iile existen¡ei unei specializåri în sânul comunitå¡ilor Dude¿ti-Cernica.
Ornamentarea s-a efectuat prin desfå¿urarea decorului în benzi. Suprafa¡a benzilor
este decoratå în re¡ea sau linii incizate oblic cu regularitate. Decorul apare sub forma
unor linii incizate grupate în benzi continue în zigzag, scarå sau alte motive meandrice.
În general liniile incizate grupate în diferite variante geometrice formeazå esen¡a
decorului acestei categorii. Benzile paralele lustruite alterneazå sau delimiteazå spa¡iile
decorate cu alte benzi cu suprafa¡a ha¿uratå (pl. VIII/1; IX/2-3; X/1-8; XI/1-4).
Desfå¿urårile cel mai des întâlnite sunt cele sub formå de scarå sau zigzag-uri (pl.
VIII/1; IX/1-3; 5-6; X; XI ). Uneori, con¡inutul benzilor este doar scrijelit (pl.
VIII/2), alteori el este decorat cu ha¿uri (pl. VIII/1; XI/4 ). Decorarea în registre
ornamentale, uneori adevårate metope este o altå caracteristicå a ceramicii
Dude¿ti-Cernica (pl. VIII/3; IX/2,5; X/8; XI/1,3).
Tehnica exciziei este utilizatå doar pentru redarea decorului sub forma tablei
de ¿ah. Motivele geometrice sunt îmbinate armonios, tabla de ¿ah alternând cu benzile
unghiulare (Vasila¡i, Mo¿ Neagu ¿i Bråne¿ti – Vadu Anii- pl. VIII/3; IX/2), iar benzile
spiraliforme cu cele în zigzag (Bråne¿ti – Vadu Anii; pl. IX/1,4; X/8; XI/1,3).
Alternan¡a benzilor simple cu benzile geometrice incizate în scarå sau zigzag
¿i umplerea lor cu linii oblice sau în re¡ea constituie o caracteristicå importantå a
acestei specii. Gruparea motivelor ornamentale în metope individualizeazå decorul
acestor vase, fåcându-l inconfundabil.
Starea fragmentarå accentuatå a materialului din aceastå categorie (nu a fost
descoperit nici måcar un profil întreg) face imposibilå reconstituirea formelor vaselor.
Picioarele de vase (fructiere?) ¿i suporturile rectangulare sunt singurele indicii
pe care le avem, alåturi de informa¡ia referitoare la dimensiunea mijlocie a vaselor96 .
Arderea s-a fåcut uniform, la brun-cåråmiziu cu mici varia¡ii. Vasele sunt lustruite
la exterior ¿i foarte rar la interior. Grosimea pere¡ilor variazå între 0.8 – 1 cm.
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În a¿ezarea de la Cernica97 , dar ¿i la Bråne¿ti – Vadu Anii au fost identificate
fragmente ceramice cu urme de picturå. Pe fragmentele ceramice descoperite la
Bråne¿ti – Vadu Anii decorul a fost pictat atât peste benzile simple lustruite, cât ¿i
peste cele cu motive incizate. Substan¡a utilizatå este neagrå ¿i bituminoaså,
deta¿ându-se foarte clar de restul ornamentelor, ca ¿i la fragmentele pictate descoperite
la Cernica.
De remarcat, folosirea picturii doar în cadrul acestei specii ceramice. O categorie
specialå cu motive pictate a fost identificatå în epocå ¿i la culturile Ciume¿ti98 ¿i
Cheile Turzii99 .
4d.3) Ceramica finå
Ceramica finå are pasta din argilå amestecatå cu nisip fin cu mica, pu¡inå
pleavå dar ¿i concre¡iuni calcaroase bine mårun¡ite. Cu toate acestea, aspectul general
al suprafe¡elor trådeazå o anumitå porozitate.
Vasele sunt cupe-ce¿ti cu pere¡ii arcui¡i sau drep¡i (castroane tronconice sau
bitronconice (pl. XII/1-2), platouri, fructiere (?).
Decorul esen¡ial al ceramicii fine este canelura. Aceasta este latå ¿i a fost
executatå în ¿iruri paralele oblice, dispuse în unghi, cåpriori sau în ¿iruri orizontale
(pl.XIII/1-4). La Cåscioarele D’aia parte canelura este dispuså orizontal ¿i apare în
combina¡ie cu alte grupuri de caneluri paralele ce se opun în unghi(pl. XIII/3-4).
Buza acestor recipiente este u¿or îngro¿atå, dar dreaptå, uneori prezentând mici
creståturi (pl. XIII/3).
Arderea este mult mai bunå decât la celelalte douå categorii ceramice ¿i s-a
efectuat uniform de la negru-cenu¿iu (Cåscioarele D’aia parte) la galben-cåråmiziu
(Bråne¿ti – Vadu Anii).
Pere¡ii vaselor sunt sub¡iri, grosimea lor variind între 0,3-0,5 cm.

41
www.cimec.ro

1

2

3

42
www.cimec.ro

Note*
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REPERTORIUL AªEZÅRILOR ªI DESCOPERIRILOR
DUDEªTI-CERNICA

BOBEªTI A¿ezare situatå pe terasa înaltå vesticå a râului Dâmbovi¡a din apropierea
Bucure¿tiului. Cercetåri de teren: E.Com¿a ¿i P.Dragnea. Bibliografie: E. Com¿a,
P.Z., 46, 1971, 2, p.200.
BRÅNEªTI, punctul VADU ANII - A¿ezare situatå pe teritoriul administrativ al
com.Bråne¿ti, jud.Ilfov. Cercetåri de suprafa¡å: P.Damian, R.Andreescu.
Cercetåri arheologice: R.Andreescu ¿i Em.Alexandrescu, 1992.
CÅSCIOARELE, punctul D’AIA PARTE A¿ezare pe terasa mijlocie a lacului Cåtålui,
com. Cåscioarele, jud.Cålåra¿i. Cercetåri de suprafa¡å: Gh.ªtefan, B.Ionescu,
D.ªerbånescu. Cercetåri arheologice: B.Ionescu ¿i D. ªerbånescu. Bibliografie:
S.Morintz, B.Ionescu, SCIV, 19, 1968, p. 112-119; D.ªerbånescu, CCDJ, XV,
1997, p.84-85.
CÅSCIOARELE, punctul Fântâna lui Brebu A¿ezare pe terasa mijlocie, 60 m. vest de
malul lacului Cåtålui, com. Cåscioarele, în cur¡ile lui Påtra¿ Nicolai (autorul
descoperirii), Constantin Ion, Dragomir Constantin(Cocolea¡å), Barbu Ion.
Cercetåri de suprafa¡å: Barbu Ionescu, D.ªerbånescu. Sondaj arheologic:
D.ªerbånescu. Bibliografie: D.ªerbånescu, CCDJ, XV, 1997, p.81-82.
CERNICA A¿ezare ¿i necropolå pe terasa joaså a lacului Cernica, jud.Ilfov. Cercetåri
arheologice: Gh.Cantacuzino, S.Morintz ¿i E.Com¿a. Bibliografie: Gh.
Cantacuzino, S.Morintz,, Dacia, N.S., VII, l963, p. 27-89; Gh.Cantacuzino, Atti
del VI Congresso Internationale delle Science Preistoriche, vol.II, Roma, 1965,
p.339-341;Gh.Cantacuzino, Dacia, N.S., IX, 1965, p.45-58; Gh.Cantacuzino,
SCIV, 18, 1967, 2, p. 389; E. Com¿a, Gh. Cantacuzino, Necropola neoliticå de la
Cernica, Bucure¿ti, 2000.
CIOCÅNEªTI, punctul GRÅDIªTEA ULMILOR A¿ezare situatå pe malul nordic al insulei
fostului lac Boian, com.Ciocåne¿ti, jud.Cålåra¿i.În literatura de specialitate
anterioarå, Vårå¿ti-Grådi¿tea Ulmilor. Cercetåri de suprafa¡å: R.Vulpe,
Vl.Dumitrescu, Gh.ªtefan, E.Com¿a. Cercetåri arheologice: Gh. ªtefan, E.Com¿a,
J.Nestupny, C.S.Nicolaescu-Plop¿or. Bibliografie: E. Com¿a, Materiale, VIII,
1962, p.207-208; idem, Materiale X, 1973, p.30.
DRÅGHICEANU, punctul FUNDUL DRÅGHICEANULUI-A¿ezare situatå la
100 m. de sat, pe trei måguri ¿terse de aråturå. Cercetåri de suprafa¡å:
Gh.Rådulescu, M.Ionescu(1954), Al.Påunescu. Sondaje arheologice:
Al.Påunescu. Bibliografie: Gh.Rådulescu, M.Ionescu, SCIV, V, 1-2, 1954, p.328-
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329; Al.Påunescu, Dacia, N.S., VIII, 1964, p.297-305.
DUDEªTI, punctul MALU ROªU A¿ezare descoperitå în apropiere de Bucure¿ti, pe terasa
joaså a malului stâng al râului Dâmbovi¡a.Cercetåri de suprafa¡å:
D.V.Rosetti(1931); Alexandrina Alexandrescu ¿i E.Com¿a(1946). Sondaje
arheologice: E.Com¿a(1954, 1964). Bibliografie: E.Com¿a, Praehistorische
Zeitschrift, 46, 2, 1971, p.195.
GIULEªTI, punctul SÂRBI A¿ezare pe terasa râului Dâmbovi¡a. Cercetåri arheologice:
V.Leahu ¿i E.Com¿a. Bibliografie:V.Leahu, Cercetåri arheologice în Bucure¿ti,
I, 1968, p.253-254.
GHINOAICA, Descoperire efectuatå în satul Ghinoaica, jud.Prahova. Cercetåri arheologice:
V.Teodorescu. Bibliografie: V.Teodorescu, SCIV, 17, 2, 1966, p.224.
GURBÅNEªTI, Descoperire pe terasa mijlocie a râului Mosti¿tea, com.Gurbåne¿ti, jud.
Cålåra¿i. Cercetåri arheologice: D.V.Rosetti. Bibliografie: D.V.Rosetti, Materiale,
VI, 1959, p.791-813.
IPOTEªTI II, punctul LA CONAC A¿ezare situatå la 200 m. vest de sat, pe un bot al
terasei înalte a râului Olt, la sud de Slatina, jud.Dolj. Cercetåri de suprafa¡å:
I.Moro¿an (autorul descoperirii), M.Butoi, C.Mateescu, Eugen Com¿a. Sondaj
arheologic: E.Com¿a. Bibliografie: E.Com¿a, Materiale, VIII, 1962, p.217-218.
MÅGURA, Descoperire pe terasa înaltå a râului Teleorman, com.Mågura, jud.
Teleorman.Cercetåri R.Andreescu ¿i Cristian Mirea.
RADOVANU, A¿ezare descoperitå într-o carierå de påmânt situatå pe marginea terasei
înalte a râului Arge¿, com. Radovanu, jud. Cålåra¿i. Cercetåri de suprafa¡å:
E.Com¿a(1961) Cercetåri arheologice: E.Com¿a (1964). Bibliografie: E. Com¿a,
în Omagiu lui P.Constantinescu-Ia¿i la împlinirea a 70 de ani, Bucure¿ti, 1965,
39 - 41.
RASA, A¿ezare situatå pe terasa joaså a malului estic al lacului Gålå¡ui, com. Grådi¿tea,
jud.Cålåra¿i. Cercetåri Marian Neagu ¿i Vasile Oprea.
ROªIORI DE VEDE, punctul URLUI. Descoperire arheologicå pe raza ora¿ului Ro¿iorii
de Vede, jud.Teleorman. Cercetåri de suprafa¡å: Em.Moscalu ¿i E.Com¿a.
SINGURENI, Descoperire pe terasa mijlocie a râului Arge¿, jud.Ilfov. Cercetåri arheologice:
E.Com¿a. Bibliografie: E.Com¿a, Praehistorische Zeitschrift, 46, 2, 1971, p.195249.
SUDI I, A¿ezare pe terasa râului Cålmå¡ui, jud.Buzåu. Cercetåri arheologice: V. Teodorescu.
Bibliografie: V.Teodorescu, SCIV, 17, 2, 1966, p.226-232.
TÂRGUªORUL VECHI, A¿ezare situatå în satul Târgu¿orul Vechi, jud.Prahova. Cercetåri
arheologice: V.Teodorescu. Bibliografie: V.Teodorescu, SCIV, 14, 2 1963, p.258259.
VASILA I, punctul MOª NEAGU A¿ezare situatå pe terasa Dâmbovi¡ei, la marginea de
vest a comunei Vasila¡i, jud.Cålåra¿i, pe partea dreaptå a drumului ce duce spre
satul Nuci (Pîrlita- curtea lui Popescu Nicolae). Cercetåri de suprafa¡å:
D.ªerbånescu, S.Morintz. Sondaj arheologic: D.ªerbånescu, 1968. Bibliografie:
D.ªerbånescu, CCDJ, XV, 1997, p.81-82.
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CAPITOLUL III
COMUNITATILE BOLINTINEANU ÎN CÂMPIA DUNARII

I. Introducere
Începuturile studierii neoliticului dezvoltat în Câmpia Dunårii pot fi împår¡ite
nu atât în etape care så marcheze schimbåri structurale în metodele de lucru1 , ci mai
ales în acumulåri de noi informa¡ii despre comunitå¡ile umane care au locuit aceste
teritorii2 .
În domeniul studiilor publicate remarcåm sinteza realizatå în 1945 de M. P.
Dîmbovi¡a despre neoliticul Munteniei3 ¿i mai ales cea apårutå în 1955 referitoare
numai la comunitå¡ile Bolintineanu4 , sintezå a tuturor datelor cunoscute pânå în
acel moment despre aceastå popula¡ie care, dupå E. Com¿a reprezenta în fapt, prima
fazå a culturii Boian5 .
Cercetårile întreprinse de Gh. Cantacuzino ¿i S. Morintz între anii 1960-1962
la Cernica, au pus în eviden¡å pentru prima datå o necropolå apar¡inând comunitå¡ilor
Bolintineanu6 . Sondajele executate în 1966 ¿i 1968 la Grådi¿tea - Coslogeni au dus
la descoperirea unei a¿ezåri neolitice locuitå de o popula¡ie formatå în urma simbiozei
dintre comunitå¡ile Bolintineanu ¿i cele ale culturii Hamangia, faza Golovi¡a7 .
Reluarea cercetårilor de la Piscu Cråsani a identificat o a¿ezare Bolintineanu ce a
fost sec¡ionatå de tran¿eele destinate studierii cunoscutei dave getice8 . Campaniile
din anii ’81-’85 au pus în eviden¡å mai ales în zona Platou o întinså a¿ezare
Bolintineanu cu complexe de locuire 9 .
În anul 1977 este descoperitå o a¿ezare Bolintineanu la Coroteni jud. Vrancea10 ,
cel mai nord - estic punct din arealul acestor comunitå¡i.
În anii 1981 - 1982 ¿i 1982 - 1984 au loc cercetårile arheologice de salvare de
la Galå¡ui - Movila Berzei11 ¿i respectiv Lunca - La Grådini12 , a¿ezåri Bolintineanu
situate pe malul lacului Gålå¡ui ¿i Mosti¿tea. Sta¡iunea arheologicå de la Gålå¡ui Movila Berzei13 ne va furniza descoperiri foarte însemnate legate de rela¡iile ¿i
raporturile cronologice între comunitå¡ile Bolintineanu ¿i cele Dude¿ti-Cernica sau
Vådastra I.
Cercetåri arheologice de salvare se întreprind începând cu 1985 ¿i la Grådi¿tea
Coslogeni14 , a¿ezarea eponimå a culturii Coslogeni. Începând cu 1994 se efectueazå
cercetåri sistematice ale a¿ezårii neolitice a cårei cercetare este de o însemnåtate
deosebitå pentru linia Dunårii ¿i pentru racordårile de cronologie relativå între
comunitå¡ile Hamangia ¿i cele Bolintineanu.
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Dupå o primå fazå de pionierat caracterizatå prin cercetåri de suprafa¡å, sondaje
¿i stabilirea caracterului ¿i con¡inutului culturii materiale (1923-1955), cercetåri dedicate comunitå¡ilor Bolintineanu ¿i începutului neoliticului dezvoltat, au loc sporadic ¿i întâmplåtor între anii 1960-1980.
În anii ’80 se remarcå un interes sporit al arheologilor fa¡å de aceastå
problematicå prin efectuarea unor noi såpåturi la Coroteni - Vrancea, Gålå¡ui - Movila
Berzei, Lunca - La Grådini sau redeschiderea unor ¿antiere mai vechi ca Balaciu
Piscu Cråsani ¿i Grådi¿tea Coslogeni.
Cercetårile de suprafa¡å, sondajele sau informa¡iile despre a¿ezårile
Bolintineanu sunt exploatate prin intui¡ie sau analize tipologice de cåtre cercetåtorul
E. Com¿a, pårintele spiritual al comunitå¡ilor Bolintineanu ¿i al culturii Boian în
general ( tab. I/1).
În monografia culturii Boian15 ¿i mai târziu în studiul dedicat culturii neolitice
din România sudicå apårut în Atlasul Neoliticului european16 , Eugen Com¿a a încercat
så fructifice toate informa¡iile de care dispunea pânå în acel moment referitoare la
comunitå¡ile Bolintineanu din Câmpia Dunårii.
În ultimii ani, P. Hasotti a urmårit în mai multe a¿ezåri Hamangia ¿i Bolintineanu
sincronismul ¿i rela¡iile dintre aceste douå popula¡ii17 . De o importan¡å aparte, au
fost descoperirile arheologice de la Hårman18 întreprinse de Al. Alexandrescu pentru
originea ¿i contactele stabilite de comunitå¡ile Bolintineanu cu purtåtorii liniarceramicului târziu.
În faza de pionierat, transmiterea distorsionatå ¿i lacunarå a datelor referitoare
la aceasta nouå popula¡ie neoliticå, a prezentat confuzii inevitabile chiar în datarea
comunitå¡ilor Bolintineanu19 .
Originea fenomenului Bolintineanu a fost explicatå fie printr-o puternicå
påtrundere din sud (postulatå de Herman Schroller)20 , sau printr-o coborâre a acestor
triburi din sud-estul Transilvaniei, unde s-ar fi format comunitå¡ile Bolintineanu
(ipotezå M. Roska ¿i I. Nestor)21 . Conform acestei teorii, dupå formarea lor, triburile
Bolintineanu au coborât din sud-estul Transilvaniei, o parte spre sud în Muntenia,
Dobrogea ¿i Bulgaria esticå iar cealaltå spre sud-estul Olteniei unde au participat la
formarea Vådastrei22 .
Majoritatea arheologilor s-au pronun¡at, cu mici diferen¡e sau nuan¡e, pentru
ipoteza formårii comunitå¡ilor Bolintineanu pe un fond Dude¿ti cu o puternicå
participare a purtåtorilor ceramicii liniare cu note muzicale.
În acela¿i timp, cei mai mul¡i dintre cercetåtori fixeazå ca arie de formare a
comunitå¡ilor Bolintineanu, teritoriul Munteniei.
Astfel, Vl. Dumitrescu ¿i Al. Vulpe23 indicå cu certitudine centrul Munteniei,
S. Morintz 24 , nord-estul acestei provincii, iar E. Com¿a 25 , având în vedere
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concentrarea a¿ezårilor Bolintineanu pledeazå pentru centrul ¿i sudul Munteniei ca
teritoriu primar. Argumentele lui E. Com¿a ¡in de metoda tipologicå de analizå
comparativå a ceramicii, dupå care a¿ezårile aflate în centrul ¿i sudul Munteniei sunt
mai vechi decât cele din nord-est, ceea ce ar indica o deplasare ulterioarå a acestor
comunitå¡i spre zona colinarå a Munteniei26 . Într-unul din primele sale studii dedicate Boianului apårut în 1954, acela¿i autor, analizând originea Bolintineanului
conchidea cå toate elementele componente sunt balcanice (!)27 . Cercetarea de-a lungul
timpului a câtorva a¿ezåri nu a dus la identificarea principalelor componente ale
aspectului cultural Bolintineanu, fiind acceptatå teoria contopirii purtåtorilor culturii
Dude¿ti cu purtåtorii ceramicii liniare cu note muzicale. E. Com¿a nuan¡eazå aceastå
teorie în sensul accentuårii rolului decisiv al culturii Dude¿ti. Bolintineanu ar fi luat
na¿tere prin evolu¡ia organicå a unui fond Dude¿ti în care au penetrat câteva comunitå¡i
ale purtåtorilor band-ceramicului28 .
În general, cultura Dude¿ti este consideratå ca fiind un fond comun pentru
Vådastra ¿i Bolintineanu. Evolu¡ia spre vest a popula¡iei Dude¿ti, a dat na¿tere la
cultura Vådastra I, iar spre est, în Muntenia, a participat la formarea aspectului
Bolintineanu29 . Interesantå, dar greu de sus¡inut arheologic este ¿i ipoteza formulatå
de I. Nestor încå din 1950 care credea cå genetic, faza Bolintineanu se leagå de
Starevo IV - Vinca A.30 .
Participarea componentei sudice la formarea comunitå¡ilor Bolintineanu a fost
exprimatå generic prin locu¡iunea verbalå reactivarea fondului egeo-mediteraneean31
la care s-au adåugat influen¡ele central europene (liniar-ceramice)32 .
O discu¡ie aparte meritå contribu¡ia elementelor liniar ceramice la geneza
Bolintineanului.
Al. Alexandrescu33 , V. Teodorescu34 ¿i E. Zaharia35 atrågeau aten¡ia asupra
importan¡ei componentei liniare cu capete de note muzicale la procesul de formare
al comunitå¡ilor Bolintineanu, luând în discu¡ie såpåturile efectuate la Sudi¡i ¿i
Hårman. E. Zaharia avanseazå chiar ipoteza conform cåreia din aspectul Sudi¡i ia
na¿tere cultura Bolintineanu36 . Incitantå ni se pare concep¡ia dupå care descoperirile
arheologice de la Hårman ¿i Sudi¡i sunt rezultatul unor atingeri în timp între ceramica
liniarå ¿i cultura Vinca37 .
Cercetåtoarea Silvia Marinescu-Bîlcu, preluând critic ipoteza Eugeniei Zaharia,
caracterizeazå aspectul Sudi¡i ca fiind rezultatul unui contact între triburile liniare
coborâte din Moldova ¿i primele comunitå¡i Bolintineanu38 , ipotezå sus¡inutå ¿i de
cehul J. Pavuk, bun cunoscåtor al fenomenului band-ceramicului39 .
În ultimii ani, cercetårile întreprinse în sta¡iunea arheologicå Medgidia - La
Cocoa¿e40 coroborate cu descoperirile de la Grådi¿tea Coslogeni41 ¿i de pe malul
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stâng al bra¡ului Borcea, l-au fåcut pe P. Ha¿otti så avanseze supozi¡ia participårii
elementelor Hamangia la geneza Boian-Bolintineanului42 . Argumentele cercetåtorului
constån¡ean sunt decorul sub forma exciziilor triunghiulare43 umplute cu pasta
albå ¿i influen¡a plasticii Hamangia asupra figurinelor descoperite în necropola de la
Cernica, la care se adaugå ¿i prezen¡a în inventarul mormintelor a brå¡årilor din
Spondylus gaederopus44 , caracteristice pentru mormintele civiliza¡iei Hamangia45 .
Cercetårile efectuate în vestul Anatoliei la Yarimburgaz ¿i Toptepe46 , sau în
partea nord-centralå la Demicirhüyük 47 au demonstrat originea anatolianå a
purtåtorilor comunitå¡ilor Bolintineanu.
2. Aria de råspândire
Dacå teoriile ¿i ipotezele formulate în legåturå cu geneza comunitå¡ilor
Bolintineanu sunt variate ¿i departe de a se sfâr¿i, teritoriul locuit de aceastå popula¡ie
este marcat destul de clar prin descoperirile arheologice efectuate de-a lungul timpului.
Încå din 1954 E. Com¿a fixa drept arie de råspândire triunghiul Bucure¿ti - Aldeni Vårå¿ti ¿i Dunåre48 . Acela¿i autor remarca tendin¡a de råspândire spre est ¿i nord est dar mult mai slabå spre vest.49
În genere teritoriul Munteniei ¿i Câmpia Româna între râurile Vedea la vest ¿i
Ialomi¡a la est, Mun¡ii Balcani la sud, Carpa¡ii la nord, Mun¡ii Vrancei la nord - est,
delimiteazå aria de råspândire a descoperirilor de tip Bolintineanu (pl.XIV). Cel mai
sudic punct îl reprezintå a¿ezarea Bolintineanu din nivelul al treilea de la Devetaki
(Lovec)50 . De¿i în general, comunitå¡ile Bolintineanu nu ¿i-au întemeiat a¿ezåri în
aria de råspândire Hamangia, cu care foarte probabil au avut strânse rela¡ii51 ,
constatåm o locuire apreciabilå în a¿ezarea neoliticå de la Durankulak52 cel mai
estic punct al ariei de råspândire Bolintineanu din Bulgaria. Pe måsurå ce avansåm
la vest de Arge¿ descoperirile Bolintineanu sunt din ce în ce mai rare, fiind cunoscute
a¿ezårile de la Uzunu ¿i Hulube¿ti (jud. Giurgiu)53 ¿i descoperirile din a¿ezårile
Vådastra I din zona Slatina54 , Piatra Olt-punctul Piatra Sat55 ¿i punctul Nucet56 .
Limita zonei estice este marcatå de a¿ezårile de pe malul drept al Ialomi¡ei,
pânå în prezent nefiind semnalatå nici o descoperire situatå dincolo de acest râu.
Faptul nu este întâmplåtor dacå observåm cå singurele a¿ezåri Bolintineanu situate
pe terasele înalte sunt cele de la Piscu Cråsani57 ¿i Copuzu58 . Cercetårile întreprinse
în aceste puncte situate pe terasa Ialomi¡ei au pus totodatå în eviden¡å ¿i singurele
preocupåri de fortificare a unor a¿ezåri din aria de råspândire Bolintineanu, ceea ce
ar putea indica un eventual pericol dinspre est, care motiveazå în acela¿i timp limita
råspândirii acestei popula¡ii spre råsårit, pe râul Ialomi¡a pentru Muntenia.
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3. Habitatul
3a) Tipuri de a¿ezåri
Una din tråsåturile definitorii ale comunitå¡ilor umane este tendin¡a de a-¿i
alege un anumit teritoriu pentru habitat. Dispersarea spa¡ialå a comunitå¡ii înseamnå
de fapt, distribuirea membrilor ei într-un numår mai mare de a¿ezåri59 .
Descoperirile arheologice ¿i cercetårile sistematice efectuate de-a lungul anilor
au pus în eviden¡å mai multe tipuri de a¿ezåri. Din punct de vedere al mediului
geografic a¿ezårile din câmpia Dunårii pot fi împår¡ite în urmåtoarele grupe:
a) A¿ezåri situate pe grinduri sau ostroave, dintre care amintim aici sta¡iunile
arheologice Gr. Coslogeni ¿i Grådi¿tea Ulmilor;
b) A¿ezåri construite pe boturi de teraså joaså sau mijlocie - sta¡iunile de la
Bucure¿ti - Floreasca, pe malul sud-vestic al lacului Tei, Bucure¿ti - Cå¡elu pe terasa
inferioarå a Dâmbovi¡ei, Lunca - La Grådini, pe malul lacului Fråsinet - Mosti¿tea,
fost Obile¿ti60, sau Cåscioarele – Ion Barbu, pe terasa mijlocie a lacului Cåtålui.
c) A¿ezåri situate pe terasele înalte sau pe boturi ale unor dealuri, precum
sta¡iunile arheologice de la Aldeni - Gurguiul Balaurului61, pe valea râului Slånic,
Piscu Cråsani62 , pe terasa superioarå a Ialomi¡ei (pl.XV), Radovanu II, pe terasa
înaltå a Arge¿ului sau Gålå¡ui - Movila Berzei63 (pl.LXXVII/1), pe terasa lacului
Gålå¡ui (fost Barza). Analizând paleografia acestor zone remarcåm preferin¡a
comunitå¡ilor Bolintineanu pentru teritoriile unde întâlnim deopotrivå solurile fertile ale câmpiei ¿i pådurea.
În stadiul actual al cercetårilor este aproape imposibil de stabilit dacå
comunitå¡ile Bolintineanu aveau a¿ezåri principale ¿i secundare. Aceastå ipotezå ar
putea fi confirmatå doar în condi¡iile cercetårii exhaustive a mai multor serii de
a¿ezåri Bolintineanu. Dintre a¿ezårile investigate pânå în prezent, cea mai întinså sa dovedit a fi a¿ezarea de la Lunca - La Grådini, com. Valea Argovei, jud. Cålåra¿i.
Cea mai mare dintre a¿ezårile Bolintineanu se întinde pe o suprafa¡å de aproximativ
250 metri de-a lungul terasei inferioare a lacului Fråsinet - Mosti¿tea ¿i l50 de metri
în lå¡ime, spre interior. A¿ezårile de la Bucure¿ti - Floreasca sau Cå¡elu ocupau un
teritoriu cu o suprafa¡å medie ca dimensiuni, raportatå la suprafe¡ele celorlalte a¿ezåri
cunoscute, Gålå¡ui - Movila Berzei (60-70 m x 7o-80 m), Grådi¿tea Coslogeni (l75 x
50-60 m), Piscu Cråsani (110-120 m x 60-70 m).
Din punct de vedere al preocupårilor pentru delimitarea a¿ezårilor de spa¡iul
înconjuråtor se constatå existen¡a unor a¿ezåri deschise la care nu au fost surprinse
nici un fel de amenajåri, dar ¿i a¿ezåri prevåzute cu ¿an¡uri, foarte probabil cu rol de
apårare. Aceste construc¡ii au dimensiuni apreciabile pentru aceastå perioadå, cuprinse
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între l,50-2,80 m adâncime ¿i 4-4,50 m lå¡ime64 (pl. XIX/2). Dimensiunile acestor
¿an¡uri ne fac så avansåm ipoteza utilizårii lor nu numai pentru o simplå delimitare
ritualå a habitatului, ci într-un scop func¡ional, având rolul de a apåra a¿ezarea.
Singurele a¿ezåri prevåzute cu ¿an¡uri din aria de råspândire Bolintineanu sunt
sta¡iunile de la Piscu Cråsani ¿i Copuzu - ªuvi¡a Micå65 . Nu întâmplåtor aceste a¿ezåri
sunt situate pe terasa înaltå a Ialomi¡ei, marcând în acela¿i timp ¿i limita esticå a
comunitå¡ilor Bolintineanu, argumente importante în favoarea ipotezei cå aceste
amenajåri au avut un rol de apårare.
Aceastå observa¡ie este întåritå ¿i de descoperirile arheologice din aria de
råspândire a culturii Vådastra I, unde chiar în sta¡iunea eponimå situatå pe o teraså
înaltå s-a cercetat un ¿an¡ de îngrådire cu traseu circular66 .
În afara acestor elemente care ¡in de sistemul de protec¡ie al a¿ezårilor
Bolintineanu un aspect însemnat pentru habitat îl constituie amplasarea locuin¡elor
în cadrul a¿ezårii, dispunere care ne indicå gradul de amenajare al spa¡iului locuit.
Astfel, în sta¡iunile arheologice cercetate prin såpåturi sistematice (Piscu Cråsani,
Grådi¿tea Coslogeni, Lunca - La Gradini) s-a constatat existen¡a a câte douå nuclee
de locuire, rezultat al tendin¡ei fire¿ti de concentrare a grupurilor umane pe un teritoriu
dat (pl.XV/A1-2;XVI; XVII). Analiza materialelor arheologice descoperite nu ne
permite constatarea unor diferen¡e cronologice între cele douå nuclee marcate prin
concentråri de locuin¡e în sensul anterioritå¡ii unora fa¡å de cealaltå. Urmele evidente
ale unor inunda¡ii identificate în special prin depuneri masive de scoici în locuin¡ele
situate în imediata apropiere a apei67 ne fac så avansåm ipoteza unei retrageri a
locuitorilor spre interiorul a¿ezårii, unde se constatå o a doua concentrare puternicå
de locuin¡e. O alta ipotezå pentru explicarea existen¡ei celor douå nuclee de locuire
ar consta într-un fenomen de roire a comunitå¡ilor Bolintineanu, supozi¡ie sus¡inutå
arheologic prin constatarea cvasigeneralå a unui singur nivel de locuire ¿i acela
nedepå¿ind în medie 35-40 cm în grosime. Aceastå roire sub forma unei pendulåri
între noile a¿ezåri ¿i cele de origine era posibilå ¿i determinatå probabil de schimbarea
sezonului ¿i de accesul la anumite resurse naturale.
3b) Locuin¡e
Organizarea spa¡ialå a unui teritoriu constituie o reflectare fireascå a structurii
societå¡ii respective. În general, concluziile formulate pânå în anii ’80 cu privire la
habitat în a¿ezårile Bolintineanu subliniazå lipsa oricåror preocupåri de sistematizare
a teritoriului, locuin¡ele fiind dispuse fårå nici o regulå, aparent la voia întâmplårii.
Nu de pu¡ine ori, ele sunt situate la distan¡e mari unele fa¡å de celelalte68 .
Cercetårile arheologice din ultimul deceniu au constatat o concentrare a
habitatului în douå nuclee în cadrul diferitelor a¿ezåri Bolintineanu69. Densitatea
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locuin¡elor în aceste cazuri este convingåtoare, între ele neexistând distan¡e care så
depå¿eascå câ¡iva metri (2 - 4 m) unele fa¡å de celelalte70 (pl. XVII).
În cadrul a¿ezårilor Bolintineanu, cercetårile arheologice au identificat ca tipuri
de locuin¡å bordeiele, colibele ¿i foarte rar locuin¡ele de suprafa¡å .
Bordeiele au fårå excep¡ie groapa de formå ovalå såpatå la adâncimi ce variazå
între 0,60 – 0,70 m ¿i 1,00 – 1,10 m. Dimensiunile gropii bordeiului sunt în general
între (3,50 – 5,00 m) ¿i (2,70-4,00 m). În sta¡iunea eponimå de la Bucure¿ti - Floreasca,
gropile bordeielor cercetate de Dinu V. Rosetti71 aveau dimensiuni de 4,00 x 2,5 x
0,90 m, iar în a¿ezarea de la Cå¡elu72 unde a fost interceptatå o parte a unui bordei
(3,20 x 2,00 x 1,10 m), E. Com¿a presupunea cå latura lungå a acestuia putea atinge
5-6 m73 (?).
Bordeiele sunt forma cea mai råspânditå de locuin¡å întâlnitå în a¿ezårile
Bolintineanu. Amenajårile interioare sunt minime. La pu¡ine bordeie s-a putut constata
arheologic existen¡a unei trepte de intrare74 ¿i chiar a unei denivelåri pronun¡ate a
gropii, interpretatå din punct de vedere al func¡ionalitå¡ii ca o posibilå lavi¡å såpatå
în lut75 . Într-un bordei din a¿ezarea Bolintineanu de la Gålå¡ui - Movila Berzei pe
fundul gropii de formå ovalå ( 4,25 x 3,92 x 1,15m) au fost identificate urme ¿i
resturi carbonizate de rogojinå76 . Acest element de interior mai fusese atestat pe
fundurile de vase Bolintineanu decorate prin imprimare cu motive vegetale77 . Acest
bordei a avut o func¡ionalitate aparte, foarte probabil de atelier, a¿a cum ne indicå
atât materialele descoperite în umplutura gropii, cât mai ales cele douå cuptoare
dispuse în partea superioarå a gropii bordeiului78 (pl. XXII/1). Majoritatea bordeielor
descoperite sunt prevåzute cu o vatrå ale cårei dimensiuni variazå între 60 x 80 cm ¿i
80 x 90 cm. Remarcåm totu¿i câteva gropi în care nu s-au descoperit nici måcar
fragmente de vatrå, de¿i analizând umplutura gropii ¿i obi¿nuita prezen¡å a bulgårilor
de chirpici înclinåm så credem cå totu¿i aceste gropi au apar¡inut unor bordeie.
Descoperirea în cvasitotalitatea gropilor de bordeie a fragmentelor de chirpici ne
face så fim de acord cu ipoteza apartenen¡ei acestora la construc¡ia din partea
superioarå a bordeiului, foarte probabil din structura care fåcea legåtura cu acoperi¿ul.
Colibele, împreunå cu bordeiele constituie tipul de locuin¡å cel mai des utilizat
de comunitå¡ile Bolintineanu. Astfel, dacå bordeiele în numår de 40 formeazå 48%
din toate locuin¡ele folosite de bolintineni, colibele în numår de 26 constituie 31%
din totalul locuin¡elor cercetate (tab. II/2-3). Prin termenul de colibe în¡elegem
aglomerårile masive de materiale arheologice descoperite în cadrul a¿ezårilor
Bolintineanu. Dimensiunile acestei forme de locuin¡å au putut fi stabilite atât dupå
podeaua din lut båtåtorit, cât ¿i dupå urmele de pari, în cazurile unde au putut fi
sesizate. Majoritatea colibelor au forme ovale dar semnalåm ¿i descoperirea de colibe
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de formå circularå (3 x 3 m; 3,5 x 3,7 m sau 4 x 4 m). Dimensiunile acestora variazå
între 2,85 x 3,20 m cele mai mici ¿i 4,35 x 3,92 m cele mai mari, care în fapt sunt ¿i
cele mai numeroase. Dacå analizåm sta¡iunea arheologicå cu cea mai mare suprafa¡å
cercetatå din aria de råspândire Bolintineanu, a¿ezarea de la Lunca-La Grådini,
constatåm cå forma predominantå de locuire o constituie colibele în numår de 16,
ceea ce în cazul acestei a¿ezåri reprezintå un procentaj de 66.6% din totalul locuin¡elor
cercetate. Spre deosebire de alte sta¡iuni arheologice unde nu s-a putut stabili din
diferite motive axul locuin¡elor, în a¿ezarea de la Lunca - La Grådini s-a constatat
orientarea spre apå, pe douå mari direc¡ii cu foarte mici diferen¡e. Astfel, pe direc¡ia
SSE- NNV au fost dispuse 10 locuin¡e iar pe direc¡ia SSV-NNE, 6 locuin¡e de tip
colibå. La câteva din ele, sub aceste aglomeråri masive de fragmente ceramice, unelte
de silex ¿i piatrå, material osteologic ¿i chirpici au fost depistate gropi de pari cu
diametre de 7,10 sau 12 cm dispuse în ¿ir la 50-70 cm depårtare una fa¡å de cealaltå.
Podeaua colibelor este u¿or adâncitå ¿i foarte puternic båtåtoritå cu un strat de
10-15 cm de lut galben amestecat cu concre¡iuni calcaroase. Toate colibele au vetre
sau fragmente mari de pe urma distrugerii ¿i abandonårii lor. Vetrele din colibele
a¿ezårii Lunca -La Grådini atestå o locuire cu o duratå mai mare decât a¿ezårile de
la Piscul Cråsani sau Grådi¿tea Coslogeni. Acest fapt este constatat arheologic prin
urmele de refacere a lutuielii vetrelor totu¿i chiar în a¿ezarea cea mai întinså a
comunitå¡ilor Bolintineanu din punctul Lunca - La Grådini. Aici se observå o
intensitate mai mare a locuirii, stratul de culturå nu depå¿e¿te 45 cm, grosime
constatatå doar în zona locuin¡elor.
Locuin¡ele de suprafa¡å. Cele douå locuin¡e de suprafa¡å cercetate în a¿ezarea
Lunca - La Grådini sunt situate pe marginea terasei în zona pu¡in mai ridicatå a
solului, fiind descoperite aproximativ între cele douå concentråri de locuin¡e.
Dimensiunile lor sunt mai mari decât ale celorlalte forme de locuire (bordeiul sau
coliba). Ele au laturile de 4,5 x 3 m ¿i respectiv 4,23 x 4,90 m. Forma acestor locuin¡e
de suprafa¡å este rectangularå cu col¡urile u¿or rotunjite, orientarea axului fiind ca ¿i
în cazul colibelor spre lacul Fråsinet. Pere¡ii sunt din chirpici masiv cu urme de
nuiele ¿i foarte multå pleavå tocatå. Locuin¡ele påstreazå puternice urme de ardere,
cauzate foarte probabil de o incendiere, neputându-se stabili dacå aceasta s-a datorat
unui accident sau este inten¡ionatå. Pe câteva fragmente de chirpici, mai pu¡in afectate
de urmele de ardere secundarå se pot observa la interior urme de vopsea albå. Cele
douå construc¡ii au avut foarte probabil o func¡ionalitate specialå a¿a cum o atestå ¿i
inventarul descoperit.
Astfel, în prima locuin¡å s-au depistat douå râ¿ni¡e de piatrå ¿i foarte multe
unelte de silex, a¿chii, nuclee, percutoare ¿i bucå¡i mari de silex aflate în curs de
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prelucrare, ceea ce ne face så credem cå ne aflåm probabil, în fa¡a unui atelier. În
ceea de-a doua locuin¡å au apårut singurele elemente de plasticå din toatå a¿ezarea
sub forma unei måsu¡e de cult ¿i a unui altåra¿ aflate în stare fragmentarå. Caracterul
aparte al acestei locuin¡e este accentuat ¿i de inventarul såu care are cel mai ridicat
procentaj de ceramicå finå (aprox.40%) din toate locuin¡ele Bolintineanu.
Locuin¡e de suprafa¡å au mai fost semnalate în general în a¿ezåri care se dateazå
într-o faza finalå de evolu¡ie a comunitå¡ilor Bolintineanu la Piscu Cråsani79 , Grådi¿tea
Coslogeni80 ¿i Radovanu II81 .
În general, descrierea locuin¡elor ¿i a diferitelor detalii de construc¡ie este
deficitarå ea ocupând un rol minor în cercetarea arheologicå româneascå în raport cu
analiza ceramicii. Pentru câteva din a¿ezårile cercetate cum ar fi a¿ezarea de la Cå¡elu82
¿i chiar sta¡iunea eponimå83 datoritå publicårii lacunare a rezultatelor såpåturilor
arheologice nu aflåm decât numårul total al locuin¡elor fårå a se men¡iona câte din
ele sunt bordeie sau alte tipuri de locuin¡e.
4. Ocupa¡ii
Stadiul cercetårilor din perioada neoliticului dezvoltat nu ne permite så decelåm
între ocupa¡ii principale ¿i ocupa¡ii secundare, perspectivå care apar¡ine altor epoci.
4a) Cultivarea plantelor ¿i cre¿terea animalelor domestice sunt totu¿i
ocupa¡iile cel mai u¿or de identificat arheologic exceptând bineîn¡eles olåritul.
Analizele paleobotanice efectuate de regretatul C. S. Nicolaescu Plop¿or ¿i M.
Cîrciumaru atestå cultivarea cerealelor (triticum monococcum, triticum vulgare, triticum neococcum ¿i secale cereale), boabe, probabil de hri¿cå84 (grâu negru fagopyrum sp.). Studiile efectuate în acest domeniu pentru a¿ezårile Bolintineanu
sunt cu totul întâmplåtoare impunându-se colaborarea interdisciplinarå dintre
paleobotani¿ti ¿i arheologi. Astfel, în a¿ezarea neoliticå de la Gradi¿tea Coslogeni s-au
efectuat cercetåri comune între 1991 - 1995 cu echipa profesorului E. Cernih (E.
Spiridonova85 , E. Lebedeva86 ), analiza probelor sporo-polinice prelevate atestând
cultivarea cerealelor (Triticum monococcum, T. dicoccum, Hordeum vulgare)87 .
În domeniul cre¿terii animalelor au fost efectuate analize paleofaunistice de
cåtre S. Haimovici pe un lot foarte restrâns de materiale osteologice provenind din
a¿ezårile de la Aldeni ¿i Cernica88 . În aceste condi¡ii raportul dintre vânåtoare (animale
sålbatice) ¿i cre¿terea animalelor domestice ni se pare artificial, foarte probabil el
nereflectând situa¡ia generalå existentå în a¿ezare. Procentajul de 76% oase de animale
domestice ¿i 24% animale sålbatice este pus sub semnul întrebårii chiar de afirma¡ia
autorului dupå care pânå în prezent în a¿ezårile fazei Bolintineanu s-au gåsit numai
câteva oase de animale sålbatice89. La Aldeni s-au descoperit 4 oase de cerb (cervus
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elaphus l.) un os de bour (bos primigenius l.) ¿i unul de pisicå sålbaticå (felis silvestris
l.). Dintre oasele care atestå cre¿terea animalelor 74% apar¡in bovinelor, iar 26%
ovicaprinelor, la care se adaugå un maxilar de câine90 , în timp ce în a¿ezarea de la
Cernica toate oasele diagnosticate sunt de bovine. Diagrama prezentatå de Eugen
Com¿a înfå¡i¿ând raportul dintre animalele domestice ¿i cele sålbatice ne prezintå o
situa¡ie paradoxalå, dupå bovine ¿i ovicaprine, câinii situându-se procentual pe locul
trei91 , fenomen nemaiîntâlnit în nici o altå a¿ezare apar¡inând neoliticului dezvoltat.
Analizând concluziile prezentate remarcåm cå ele au fost ob¡inute doar pe 25 de
oase dintre care 19 sunt de animale domestice, în acestea din urmå fiind inclus ¿i
singurul os de câine92 (!). În mai multe rânduri se face afirma¡ia cå nu s-au descoperit
nici un fel de oase de pe¿te în a¿ezårile Bolintineanu93 . Cercetårile arheologice din
a¿ezårile de la Piscu Cråsani, Gålå¡ui - Movila Berzei, Lunca - La Grådini ¿i Grådi¿tea
Coslogeni au pus în eviden¡å un bogat material ihtiologic provenind de la pe¿ti,
identificat ca atare de biologul Mircea Udrescu ¿i aflate în prezent în studiu pentru
expertizarea finalå94 .
4b) Prelucrarea pietrei, silexului ¿i a osului
4b.1) Materialul litic
Folosirea uneltelor constituie o componentå de bazå a comportamentului cultural al fiin¡ei umane. Func¡iile ¿i modalitå¡ile de utilizare a uneltelor în cadrul unei
a¿ezåri reflectå posibilitå¡ile de adaptare a fiecårei comunitå¡i în parte95 . Gradul de
evolu¡ie al uneltelor este într-o corela¡ie directå cu stadiul economiei comunitå¡ilor
Bolintineanu. Din acest punct de vedere, materialul litic din a¿ezårile Bolintineanu
nu se deosebe¿te fundamental de cel al popula¡iei Dude¿ti sau ai purtåtorilor ceramicii
liniare cu capete de note muzicale, culturi aflate în situa¡ii similare ca nivel al
dezvoltårii economice. Varietatea tipurilor sau dimensiunile pieselor nu înregistreazå
schimbåri spectaculoase fa¡å de etapa precedentå96 . La uneltele din silex constatåm
cå tipurile cel mai des întâlnite sunt råzuitoarele urmate de lame. Una din
caracteristicile generale ale uneltelor din silex o constituie geometrismul pieselor,
datorat nu numai unei prelucråri facile dar ¿i tradi¡iei epipaleolitice a¿a cum apreciazå
majoritatea speciali¿tilor97 .
Piesele sunt de obicei, de formå trapezoidalå. La o primå analizå a uneltelor
din silex s-a observat cå foarte pu¡ine piese prezintå urme de lustruire. Råzuitoarele
sau gratoarele, prelucrate pe lamå sau pe a¿chii sunt piesele cele mai numeroase,
fapt semnalat ¿i pentru uneltele comunitå¡ilor band-ceramicului98 . Burinele sunt rare.
Remarcåm frecven¡a ridicatå a uneltelor lucrate din nuclee. Spre deosebire de
comunitå¡ile ceramicii liniare târzii, la care a¿chiile, nucleele ¿i de¿eurile formeazå
un procentaj de peste 50% din totalul inventarului litic 99 în câteva a¿ezåri
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Bolintineanu100 se constatå o foarte mare eficien¡å în utilizarea silexului, a¿chiile ¿i
de¿eurile nedepå¿ind un procentaj de 15 - 25%. Aceastå utilizare maximalå a silexului
presupune probabil o dificultate în procurarea acestei materii prime. Un alt argument important pentru sus¡inerea acestei ipoteze îl constituie ¿i prezen¡a masivå a
concre¡iunilor calcaroase sau a altor intruziuni în compozi¡ia silexului utilizat pentru
confec¡ionarea uneltelor, comunitå¡ile Bolintineanu nepermi¡ându-¿i luxul de a
renun¡a la acest tip de materie primå.
Existen¡a uneltelor confec¡ionate din mai multe varietå¡i de silex101 întåre¿te
¿i ea ipoteza mai sus enun¡atå, dar atestå, fårå îndoialå, multiplele schimburi
intercomunitare - forme primare ale rela¡iilor cu alte popula¡ii, fapt reflectat ¿i de
con¡inutul culturii materiale a comunitå¡ii Bolintineanu. Alåturi de piesele
trapeziforme simetrice ¿i mai ales asimetrice întâlnim lame retu¿ate, sau fin denticulate. Într-un numår încå redus, dar prezent în fiecare a¿ezare sunt lamele cu scobitura
retu¿atå (encoche), poate cel mai evoluat tip de unealtå de silex a comunitå¡ilor
Bolintineanu.
Una din problemele care î¿i a¿teaptå o rezolvare în viitoarele studii este
interpretarea descoperirilor de microlite în a¿ezårile Bolintineanu ¿i ale neoliticului
dezvoltat, în general. Speciali¿ti reputa¡i102 au concluzionat poate prea devreme cå
microlitismul, atât în cadrul comunitå¡ilor Bolintineanu cât ¿i a fazei Golovi¡a cultura Hamangia103 reprezintå o mo¿tenire a tardenoasianului. Credem cå aceastå
interpretare este tributarå unei tradi¡ii tipologizante care a fåcut vogå pentru o parte
a arheologiei române¿ti. Analizele s-au efectuat pe loturi restrânse de materiale litice,
nu întotdeauna reprezentative pentru o anumitå comunitate umanå. În cazul fazei
Bolintineanu studiul efectuat de Al. Påunescu104 se bazeazå doar pe materialele
provenite în urma câtorva campanii arheologice din a¿ezarea de la Aldeni - Gurguiul
Balaurului105, materiale litice puse la dispozi¡ie doar de cercetåtorul E. Com¿a.
Descoperirile arheologice din a¿ezårile culturii Boian atestå chiar pentru etapele
sale finale continuarea folosirii microlitelor, foarte probabil din ra¡iuni utilitare, ¡inând
de o economisire a materiei prime datoratå slabelor resurse ¿i depårtårii fa¡å de sursa
de aprovizionare. Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie piesele componente
pentru seceri descoperite în a¿ezårile Bolintineanu ¿i care atestå preocuparea acestor
comunitå¡i pentru cultivarea ¿i recoltarea gramineelor. Din perspectiva func¡ionalitå¡ii,
uneltele comunitå¡ii Bolintineanu servesc unui anumit scop sau mai multor finalitå¡i.
Au fost identificate ¿i câteva unelte polifunc¡ionale din categoria gratoare - burine.
În afara pieselor din silex s-au mai constatat ¿i folosirea gresiilor silicioase106 ¿i a
obsidianului. Utilizarea obsidianului a fost constatatå doar în limita esticå ¿i nordesticå a ariei de råspândire a comunitå¡ilor Bolintineanu prin descoperirile din a¿ezårile
de la Aldeni - Gurguiul Balaurului107 ¿i Piscu Cråsani108 .
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Topoarele de piatrå (pl.XXIII/1,3) au în general o formå trapezoidalå iar în
sec¡iune dreptunghiularå, nu de pu¡ine ori cu partea dinspre muchie spartå109 . Nu se
cunosc pânå în prezent topoare din piatrå perforate. Dintre descoperirile susceptibile
de a face parte din categoria armelor men¡ionåm câteva vârfuri de såge¡i de silex de
formå triunghiularå descoperite în a¿ezårile de la Galå¡ui - Movila Berzei110 , Piscu
Cråsani111 ¿i Bucure¿ti - Cå¡elu112 .
În general, uneltele de silex variazå foarte mult ca frecven¡å în a¿ezåri, probabil
în func¡ie de apropierea de sursa de materii prime, dar ¿i de intensitatea schimburilor
intertribale. Astfel, în a¿ezarea de la Lunca - La Grådini numårul pieselor de silex
este mult mai mare decât în celelalte a¿ezåri Bolintineanu.
4b.2) Prelucrarea oaselor ¿i a cornului
Uneltele de os ¿i corn constituie descoperiri rare în contextul a¿ezårilor
Bolintineanu. Multe din uneltele de acest fel sunt greu definibile ca func¡ionalitate,
a¿a cum este ¿i unealta de os din a¿ezarea de la Aldeni113 . Un foarte probabil cârlig
de pescuit a fost descoperit într-un bordei din a¿ezarea de la Piscu Cråsani. Regretata
Alexandra Bolomey a stabilit cå osul provenea de la o pasåre. O altå unealtå de os de
forma unui ac - stråpungåtor prevåzut cu o perfora¡ie la capåt a fost descoperitå întrunul dintre cele mai vechi bordeie din a¿ezarea de la Gålå¡ui - Movila Berzei114 .
Acul - stråpungåtor are dimensiuni apreciabile ¿i este foarte bine ¿lefuit ¿i ascu¡it la
unul din capete. Tot în a¿ezarea de la Aldeni a fost depistatå o unealtå din corn
ascu¡itå la unul din capete115 , singura descoperire de acest gen din aria de råspândire
Bolintineanu. Astfel, în a¿ezårile de la Gålå¡ui - Movila Berzei, Lunca - La Gradini
cât ¿i la Piscu Cråsani au fost descoperite mårgele tubulare de dimensiuni foarte
apropiate ¿i identic prelucrate ¿i mårgele circulare. Mårgelele ¿i alte categorii de
unelte din os sau corn prezintå urme clare de retezare, perforare ¿i lustruire, fiind
executate cu o precizie ¿i abilitate care ne face så avansåm ipoteza unei specializåri
în acest domeniu.
4c) Me¿te¿uguri, vetre, cuptoare
În afara vetrelor din locuin¡e construite pentru uz casnic, atrage aten¡ia vatra
de la Aldeni, amenajatå cu multå grijå, cu dimensiuni de 80 x 55 cm având o folosin¡å
îndelungatå ¿i care nu face parte dintr-un complex de locuire, ceea ce måre¿te
probabilitatea utilizårii ei în scopuri me¿te¿ugåre¿ti116 . Acest tip de preocupåri sunt
demonstrate ¿i prin descoperirile de cuptoare în a¿ezårile Bolintineanu de la Cernica
¿i Gålå¡ui - Movila Berzei117 .
Cuptoarele de la Cernica au fost gåsite la marginea a¿ezårii. Forma vetrelor
este circularå cu diametrul de 90 cm iar cuptoarele au o formå tronconicå118 . De
remarcat este distan¡a micå dintre cuptoare atât în cazul a¿ezårii de la Cernica119 cât
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mai ales în a¿ezarea de la Gålå¡ui - Movila Berzei120 ceea ce ar presupune opera¡iuni
succesive cu aceea¿i destina¡ie. Cuptoarele sunt simple ¿i alcåtuite dintr-o singurå
camerå. În cazul a¿ezårii de la Gålå¡ui, cuptoarele au fost descoperite într-un bordei,
dispuse în cruce (pl. XXII). Ele au dimensiunea de 80 x 57 cm ¿i respectiv 110 x 90
cm. La unul din cuptoare a fost depistatå ¿i o gaurå påtratå de aerisire. În actualul
stadiu al cercetårilor este greu de atribuit cu exactitate func¡ionalitatea ¿i destina¡ia
acestor cuptoare. Analizele121 efectuate pe mostrele de cenu¿å albicioaså aflatå din
abunden¡å în cele douå cuptoare au pus în eviden¡å o substan¡å caolinoaså.
Pentru comunitå¡ile Bolintineanu este foarte probabilå utilizarea cuprului
atestatå de perlele descoperite la cele 15 morminte de la Cernica122 confec¡ionate
din minereu de cupru compus din carbonat de calciu (foarte apropiat de malachit).
Procedeele tehnice mecanice utilizate (tåiere, perforare, ¿lefuire) vin ¿i ele în sprijinul
ipotezei folosirii aramei de cåtre comunitå¡ile Bolintineanu. Fenomenul este firesc
în condi¡iile în care la comunitå¡i contemporane precum Vådastra I a fost utilizatå cu
certitudine arama, a¿a cum ne-o demonstreazå descoperirea câte unui cârlig de undi¡å
în a¿ezarea eponimå sau în cea de la Fårca¿ul de Sus123.
4d) Ceramica
În general, prezenta analizå a ceramicii Bolintineanu s-a fåcut pe baza
materialelor provenite din såpåturile arheologice din a¿ezårile Bolintineanu - punctele
Gålå¡ui - Movila Berzei, Lunca - La Grådini, Piscu Cråsani ¿i Grådi¿tea Coslogeni.
Cercetårile arheologice efectuate de Eugen Com¿a în a¿ezårile Bolintineanu de
la Bucure¿ti, punctele Floreasca ¿i Cå¡elu, Aldeni-Gurguiul Balaurului, Radovanu II,
Vårå¿ti-Grådi¿tea Ulmilor ¿i de Victor Bobi la Coroteni (jud.Vrancea) au adus
contribu¡ii importante, dar insuficiente pentru finalizarea unor studii asupra ceramicii,
datoritå caracterului episodic al cercetårii ¿i a publicårii doar a unor date preliminare.
Una din caracteristicile habitatului Bolintineanu o constituie descoperirea
ceramicii, aproape în totalitate, în perimetrul locuin¡elor, realitate arheologicå ce
poten¡eazå însemnåtatea studierii acestei categorii de materiale.
Ceramica Bolintineanu poate fi împår¡itå în trei categorii:
a. Ceramica grosierå sau de uz comun;
b. Ceramica intermediarå;
c. Ceramica finå.
a. Ceramica grosierå sau de uz comun este specia care are vase de mari
dimensiuni, dar ¿i de dimensiuni mijlocii. Unul din criteriile particulare pentru
încadrarea ceramicii Bolintineanu în categoriile mai sus amintite, îl constituie
grosimea pere¡ilor vaselor. La ceramica grosierå grosimea pere¡ilor variazå între
0,9-1,0 cm. ¿i 1,5-1,8 cm. La interior, se observå fie o simplå netezire a pere¡ilor
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vasului, fie o impermeabilizare a lor prin adåugarea unui slip care påstreazå, nu de
pu¡ine ori, urme de lustruire. Suprafe¡ele exterioare ale vaselor sunt de obicei acoperite
cu barbotinå întinså oblic, vertical sau orizontal (pl. XXIV – XXVII).
În cadrul acestei categorii ceramice nu exista nici o preocupare pentru decorarea
vaselor, nici måcar prin întinderea barbotinei în scopul ob¡inerii unor motive
geometrice, fapt constatat la alte specii ceramice. Pasta este poroaså ¿i con¡ine foarte
multå pleavå, chiar ¿i mici pietricele, folosite ca degresant. De multe ori, arderea a
fost insuficientå ¿i deci incompletå ¿i neuniformå, fenomen datorat ¿i grosimii
peretelui vaselor.
Formele.
De¿i, pânå în prezent nu au fost descoperite vase întregi, fragmentele ceramice
ne indicå forme simple, cu pere¡ii arcui¡i, buza aproape dreaptå ¿i fundul plat.
Func¡ionalitatea acestei categorii ceramice este legatå de prepararea ¿i påstrarea
hranei. Vasele din aceasta categorie ceramicå sunt cel mai greu de atribuit cultural,
modalitatea de pregåtire a pastei ¿i a suprafe¡elor exterioare ale recipientelor påstrând
încå tradi¡ia ¿i foarte multe elemente ale culturilor Cri¿ ¿i Dude¿ti.
b.Categoria ceramicå numitå conven¡ional intermediarå este formatå din
vasele care nu fac parte nici din categoria recipientelor pentru provizii, nici din cea
a ceramicii fine. Statistic, aceastå categorie ceramicå este majoritarå în mai toate
locuin¡ele cercetate. Pasta con¡ine o argilå mai bunå, cu micå ¿i nisip ca degresant.
Formele. Alåturi de vase cu pere¡i arcui¡i, din aceastå categorie ceramicå mai
fac parte cupele cu picior, castroanele, capacele ¿i vasele piriforme.
Barbotina este folositå pentru o bunå parte a ceramicii din aceastå categorie,
dar, spre deosebire de categoria ceramicii de uz comun, unde barbotina avea un scop
strict func¡ional, la aceastå specie ea capåtå valen¡e decorative, fiind organizatå în
unghi sau vârci oblice ¿i verticale. Barbotina apare în asociere cu alte tehnici de
ornamentare, incizii liniare, ¿iruri de alveole sau mici adâncituri sub buzå, proeminen¡e
duble sau simple.
Incizia este tehnica de ornamentare cel mai des întâlnitå la aceastå categorie
ceramicå. Pentru a putea fi realizat acest sistem de decorare se dublau pere¡ii
recipientelor cu o fâ¿ie sub¡ire din lut în care se practica incizia. Remarcåm sistemul
de ornamentare foarte elaborat, întâlnit pe o bunå parte a materialului ceramic din
acesta categorie. El consta în linii incizate în mai multe benzi paralele alternând cu
benzi de triunghiuri incizate adânc, de o parte ¿i cealaltå a unor axe trasate oblic.
Spa¡iile ob¡inute, nu de pu¡ine ori, aproape scobite, au fost umplute cu o pastå albå
(pl. XXVIII - XXX). Complexitatea decorului incizat, dublatå de precizia desenului
¿i a incrusta¡iei trådeazå o experien¡å de câteva genera¡ii.
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Meandrele incizate mårginite de ¿iruri de triunghiuri constituie decorul specific
pentru ceramica Bolintineanu (pl. XXVIII; XXXIX/3-4; XXX; XXXIII-XXXV ).
Inciziile apar în combina¡ii cu ¿iruri de puncte ¿i chiar grupuri de caneluri. O
subspecie aparte o formeazå fragmentele ceramice decorate cu incizii ¿i puncte în
motive caracteristice ceramicii liniare târzii cu capete de note muzicale (tip Zeliezovce
- pl.XXVIII/4; XXX/2; XXXIII/1). Dacå la cultura ceramicii liniare, categoria
intermediarå se apropie mai mult de ceramica grosierå de uz comun, ceramica
Bolintineanu din aceasta categorie are mai multe similitudini (în special ca decor ¿i
slip) cu ceramica finå. Grosimea pere¡ilor vaselor variazå între 0,6 - 0,9 cm. Arderea
s-a fåcut la brun-gålbui sau brun-cafeniu, iar în privin¡a capacitå¡ii predominå vasele
de dimensiuni mijlocii.
c. Ceramica finå se remarcå prin alegerea unui lut de foarte bunå calitate, fårå
impuritå¡i. Ca degresant s-a folosit mica. Pere¡ii au o grosime care variazå între 4 6 mm, înål¡imea vaselor nedepå¿ind 10 cm.
Formele cel mai des întâlnite sunt cupele semisferice ¿i castroanele cu tendin¡e
de bitronconism. Buzele recipientelor sunt drepte ¿i crestate. De subliniat ritmul
acestui tip de decor, creståturile fiind sau foarte dese, sau la distan¡e de 2-3 mm, una
fa¡å de cealaltå. Acela¿i ¿ir de creståturi marcheazå umårul sau mijlocul vasului
(pl.XXXVI/5-6; XXXVII/4-5). Recipientele sunt lustruite la interior. Tehnicile
decorului sunt barbotina, incizia ¿i mai ales canelura.
Barbotina apare dispuså pe cupe, dar ¿i pe unele castroane. Spre deosebire de
primele douå categorii, barbotina este dispuså omogen, iar pe unele vase ale ceramicii
fine de la Lunca - La Grådini, ea formeazå motive spiraliforme.
Canelura este tipul de decor cel mai frecvent pentru ceramica finå. Canelurile
sunt mai largi sub buzå ¿i mai grupate pe umår. La unele castroane ele nu mai apar
în partea inferioara a formei. La ceramica finå canelurile sunt prezente ¿i în asociere
cu incizii sub formå de creståturi ¿i cu protuberan¡e conice simple sau duble.
Canelurile lustruite apar dispuse în mai multe benzi pe orizontalå, grupate oblic
sau vertical (pl. XXXVI - XXXVII) ¿i uneori chiar spiraliform.
Una din caracteristicile acestui tip de decor îl constituie grupurile de caneluri
care se opun în unghi, botezate de Eugen Com¿a în literatura de specialitate cu
termenul de pliseuri canelate.
Ceramica finå este arså uniform la negru sau castaniu. Exteriorul vaselor ¿i în
cele mai multe cazuri ¿i interiorul suprafe¡ei recipientelor sunt foarte bine lustruite,
cupele-castron fiind chiar decorate cu grupuri de caneluri.
În general, aceastå categorie ceramicå nu depå¿e¿te 3-5% din totalul ceramicii.
Într-o singurå locuin¡å de suprafa¡å din a¿ezarea Lunca - La Grådini, ceramica finå
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se apropie de 40% ceea ce constituie o excep¡ie pentru ceramica Bolintineanu, excep¡ie
conferitå de caracterul cultual al acestei locuin¡e.
Capacele constituie o specie aparte care este foarte rar întâlnitå, cu precådere
în categoria intermediarå, dar ¿i în cea a ceramicii fine. În cadrul ei apare ¿i un
fragment dintr-un våscior, prevåzut cu umår la interior pentru fixarea capacului.
Remarcabilå este prezen¡a capacelor în a¿ezarea Bolintineanu de la Piscu Cråsani.
Toate capacele descoperite în bordeie Bolintineanu sunt decorate cu excizii tipice
pentru faza Giule¿ti - etapa Greaca a culturii Boian (pl. XXXI/4). De¿i în minoritate
fa¡å de ceramica Bolintineanu, fragmentele de capace sunt înso¡ite ¿i de fragmente
ceramice decorate cu excizii unghiulare (pl. XXXI/1-2; XXXII).
Fenomenul apari¡iei ceramicii excizate Giule¿ti - Greaca în complexe de locuire
Bolintineanu nu este întâlnit numai în a¿ezarea de la Piscu Cråsani, ci ¿i în cea de la
Coroteni, Greaca (pl. XXXV/1-4) sau Grådi¿tea Coslogeni.
Ceramicå decoratå cu serii de motive incizate în comina¡ii armonioase cu spa¡ii
excizate regulat care trådeazå puternice influen¡e Vådastra a fost descoperitå în
a¿ezarea de la Radovanu II.
Analizele efectuate de Em. Protopopescu - Pake ¿i ªt. Cantuniari124 au aråtat
cå ceramica Bolintineanu a fost modelatå dintr-o argilå nisipoaså, având în amestec
foarte pu¡in cuar¡. Vasele au fost arse insuficient ¡i inegal la temperaturi joase sub
O
300 C125 .
5. Concluzii
În actualul stadiu al cercetårilor este foarte dificilå interpretarea materialelor
arheologice în sensul unor concluzii despre comunitå¡ile Bolintineanu. Cercetårile
arheologice din ultimile douå decenii ne permit avansarea unor noi ipoteze legate
atât de originea cât ¿i de con¡inutul culturii materiale al acestor comunitå¡i. În general, speciali¿tii care s-au ocupat de aceastå problematicå sunt de acord cå la originea
comunitå¡ilor Bolintineanu stau purtåtorii culturii Dude¿ti ¿i cei ai ceramicii liniare
târzii. Credem cå cercetårile arheologice ¿i studiile întreprinse în ultima vreme au
adus noi argumente în favoarea importan¡ei factorului liniar în evolu¡ia comunitå¡ilor
Bolintineanu. Astfel, apari¡ia elementelor de fortifica¡ie prin ¿an¡urile de apårare ale
a¿ezårilor din arealul estic (Piscu Cråsani ¿i Copuzu) la care se adaugå uneltele din
obsidian (Aldeni ¿i Piscu Cråsani), caracteristice ale purtåtorilor ceramicii liniare
pot fi puse pe seama unei påtrunderi dinspre nordul Moldovei dar ¿i sud-estul
Transilvaniei a acestor triburi. Influen¡a ceramicii liniare târzii cu capete de note
muzicale este mai pregnantå tot în estul ariei de råspândire a comunitå¡ilor
Bolintineanu puse în eviden¡å prin descoperirile de la Coroteni, Aldeni - Gurguiul
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Balaurului ¿i Piscu Cråsani. Pe col¡urile meandrelor sau unghiurilor incizate se pot
observa creståturi sau chiar triunghiuri isoscele cu vârful în jos, stilizare a capetelor
de note muzicale. Paradoxal, elementele vinciene din cadrul ceramicii Bolintineanu
au apårut mai ales în partea esticå a ariei de råspândire. Dacå o parte din tradi¡ia
motivelor Vinca pot fi explicate prin componenta Dude¿ti, elementele care apar în
zona esticå a arealului au fost foarte probabil purtate de triburile ceramicii liniare
târzii126 .
Dacå în privin¡a influen¡ei purtåtorilor ceramicii liniare existå câteva certitudini
expuse mai sus, contribu¡ia Dude¿tiului la formarea comunitå¡ilor Bolintineanu ridicå
foarte multe semne de întrebare. În primul rând, aceastå situa¡ie a fost creatå prin
slaba conturare a con¡inutului culturii materiale ¿i spirituale a popula¡iei Dude¿ti,
fapt datorat insuficientei cercetåri arheologice127 . Astfel, în afara decorului canelat,
atribuit influen¡ei culturii Dude¿ti nu pot fi precizate elementele sau tråsåturile
transmise de aceastå civiliza¡ie, comunitå¡ilor Bolintineanu. Unul din cele mai vechi
bordeie Bolintineanu din a¿ezarea Gålå¡ui - Movila Berzei con¡ine alåturi de fragmente
ceramice cu foarte multå pleavå în pastå ¿i fragmente care prin decor se deosebesc
net de ceramica Bolintineanu.
Unul din aceste fragmente este ornamentat într-o manierå care ne trimite la
cultura Dude¿ti (tabla de ¿ah cu påtrate foarte mici, întreruptå de un meandru ha¿urat).
Decorul este realizat prin excizie.
Importante ni se par observa¡iile stratigrafice, conform cårora nivelurile de
locuire Dude¿ti-Cernica sunt suprapuse de niveluri de locuire apar¡inând, fårå nici o
excep¡ie comunitå¡ilor Bolintineanu, aflate într-o etapå finalå de evolu¡ie, a¿a cum o
atestå descoperirile din a¿ezårile Radovanu II, Cernica, Grådi¿tea Ulmilor, Ipote¿ti,
Coroteni, Cåscioarele ¿i Hotnica (Bulgaria).
Începuturile neoliticului dezvoltat consacrå Muntenia ca pe o arie de interferen¡å
a mai multor civiliza¡ii, fenomen ce î¿i va pune amprenta decisiv ¿i peste destinele
comunitå¡ilor Bolintineanu. Astfel, recunoa¿tem cu u¿urin¡å influen¡ele ceramicii
liniare128 în diferite etape de penetrare spre nord-estul Munteniei, prin descoperirile
de la Hårman, Sudi¡i, Piscu Cråsani sau Coroteni. Aceste elemente care apar¡in
ceramicii liniare târzii cu capete de note muzicale se încadreazå în tipul Zeliezovce,
faza timpurie.
Påtrunderile popula¡iei Hamangia, faza Golovi¡a la nord de Dunåre sunt marcate
¿i ele prin descoperirile din necropola de la Cernica129 ¿i a¿ezårile din Balta Borcei,
din rândul cårora remarcåm rezultatele såpåturilor arheologice de la Grådi¿tea
Coslogeni.
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Influen¡ele culturii Vinèa, faza B1-B2 sunt constatate atât în zona esticå a ariei
de raspândire Bolintineanu (Coroteni, Piscu Cråsani), unde ele coincid nu întâmplåtor
cu prezen¡a purtåtorilor ceramicii liniare.
În arealul Bolintineanu s-au mai constatat ¿i influen¡e Vådastra, atât în zona
vesticå ( râul Arge¿ ¿i Vedea ) cât ¿i în cea mai veche a¿ezare Bolintineanu situatå pe
malul vestic al lacului Gålå¡ui, în apropierea Dunårii130 . Descoperirile Bolintineanu
din mediul Vådastra (a¿ezårile de la Slatina, Piatra Olt, Crusovu, Vådastra - Mågura
Fetelor131 ) atestå legåturile foarte strânse existente între cele douå comunitå¡i, rela¡ii
explicabile ¿i prin puternicele influen¡e sudice comune din componenta lor,
manifestate plenar în con¡inutul culturii materiale a popula¡iei Dude¿ti. Påtrunderea
dinspre sud s-a efectuat, foarte probabil, prin Oltenia ¿i Muntenia. Aceste valuri
meridionale sunt jalonate ¿i de a¿ezårile Bolintineanu descoperite la Devetaki132 ,
Maia Preslavet133, Dobrici134 ¿i Durankulak135. Remarcabile sunt asemånårile dintre
ceramica descoperitå în a¿ezårile neolitice anatoliene de la Yarimburgaz136 ¿i
Toptepe137 ¿i ceramica Bolintineanu ¿i Dude¿ti - Cernica.
Prin prisma acestor considera¡ii pe marginea cercetårilor arheologice avansåm
ipoteza påtrunderii comunitå¡ilor Bolintineanu în mai multe etape la nordul Dunårii.
Stadiul cercetårilor acestei popula¡ii este departe de a fi încheiat, cåci a¿a
cum remarca, cu în¡elepciune ¿i regret, mult - citatul E. Com¿a, pentru a ajunge la
concluzii istorice importante este nevoie nu de câteva cioburi gåsite într-un
singur obiectiv în condi¡ii nu prea clare, ci de a¿ezåri întregi cu materiale
specifice138 (!).
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REPERTORIUL AªEZÅRILOR ªI
DESCOPERIRILOR BOLINTINEANU

ALDENI, punctul Gurguiul BalauruluiA¿ezare pe terasa râului Cålmå¡ui, com. Cernåte¿ti,
jud. Buzåu. Cercetåri arheologice: Gh. ªtefan ¿i E. Com¿a. Bibliografie: E. Com¿a,
SCIV, VI, 1, 1955, p.31,fig.15. Gh. ªtefan, E. Com¿a, Materiale, III, 1957, p.93102.
BOBEªTI, A¿ezare situatå pe terasa înaltå vesticå a râului Dâmbovi¡a din apropierea
Bucure¿tiului. Cercetåri de teren: E. Com¿a ¿i P. Dragnea. Bibliografie: E. Com¿a,
P.Z.,46,1971,2, p.200.
BUCUREªTI, punctul Cå¡elu-satA¿ezare pe un cot al terasei inferioare a râului Dâmbovi¡a,
pe teritoriul administrativ al ora¿ului Bucure¿ti, 500 m nord-vest de satul Cå¡elu,
jud. Ilfov (carierå de nisip). Cercetåri arheologice: M. Petrescu-Dâmbovi¡a ¿i E.
Com¿a. Bibliografie: E. Com¿a, SCIV, VI, 1, 1955, p.15- 31.
BUCUREªTI, punctul Floreasca A¿ezare descoperitå în cartierul Floreasca, pe terenul
fostei cåråmidårii Popovici, lângå gara Bolintineanu dupå care i s-a dat ¿i numele
acestei culturi. Cercetåri arheologice: Dinu V. Rosetti în 1928. Bibliografie: E.
Com¿a, SCIV, 1-2, 1955, p.18, fig.5; p.20, fig.7-8; p.22, fig.10; p.30.
CÅSCIOARELE, punctul Mo¿ BarbuA¿ezare pe terasa mijlocie a lacului Cåtålui, com.
Cåscioarele, jud. Cålåra¿i. Cercetåri arheologice:Gh. ªtefan, B.Ionescu, D.
ªerbånescu. Bibliografie: Gh. ªtefan, Dacia, II, 1925, p.171; D. ªerbånescu,
CCDJ, XV, 1997.
CERNICA, A¿ezare ¿i necropolå pe terasa joaså a lacului Cernica, jud.Ilfov. Cercetåri
arheologice: Gh. Cantacuzino, S. Morintz ¿i E. Com¿a. Bibliografie: Gh.
Cantacuzino, S. Morintz, Dacia, N.S., VII, l963, p. 27-89; Gh. Cantacuzino, Atti
del VI Congresso Internationale delle Science Preistoriche, vol.II, Roma, 1965,
p.339-341;Gh.Cantacuzino, Dacia, N.S., IX, 1965, p.45-58; Gh. Cantacuzino,
SCIV, 18, 1967, 2, p. 389; E. Com¿a, Gh. Cantacuzino, Necropola neoliticå de la
Cernica, Bucure¿ti, 2000.
CHIRNOGI, A¿ezare situatå pe terasa superioarå a Dunårii. Cercetåri de suprafa¡å efectuate
sub conducerea lui V. Pârvan în 1922; Barbu Ionescu ¿i Done ªerbånescu (19601970). Bibliografie: E. Com¿a, SCIV, 1-2, 1955, p.31-32.
COROTENI, Vrancea A¿ezare pe terasa râului Siret. Cercetåri V. Bobi ¿i A. Paragina.
Bibliografie: V. Bobi, Vrancea, IV, 1981, p.25-45; idem, Vrancea, V-VII,
Foc¿ani,1987, p.322-323.
COªERENI, A¿ezare pe terasa râului Ialomi¡a.Cercetåri I. Nestor ¿i E. Zaharia. Bibliografie:
V. Teodorescu, SCIV, 17,1966, 2, p.233-234.
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BALACIU, punctul Piscu Cråsani. A¿ezare pe terasa înaltå a râului Ialomi¡a, jud. Ialomi¡a. Cercetåri
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PALEOECONOMIA ANIMALIERÅ A COMUNITÅ¡ILOR
BOLINTINEANU
Adrian BÅLÅªESCU*, Valentin RADU*

Unul dintre obiectivele cercetårii arheozoologice îl constituie reconstituirea rela¡iilor
dintre comunitå¡iile umane ¿i speciile de animale identificate în cadrul e¿antioanelor faunistice,
¿i anume: culesul, pescuitul, vânåtoarea ¿i cre¿terea animalelor.
A¿ezåri Bolintineanu care au beneficiat de studii arheozoologice sunt pu¡ine, doar
patru. În cele ce urmezå vom prezenta acele a¿ezåri care au beneficiat de astfel de analize.
Aldeni - a¿ezarea se aflå pe un bot de deal (Gurguiul Balaurului) mårginit din trei
pår¡i de pante abrupte, situat în lunca râului Slånic, la vest de satul Aldeni, comuna Cernåte¿ti,
jude¡ul Buzåu. Materialul faunistic Bolintineanu1 este redus numeric, doar 25 de resturi.
Coslogeni - punctul Grådi¿tea Coslogeni, se gåse¿te situat în Balta Ialomi¡ei, comuna
Dichiseni, în jude¡ul Cålåra¿i. Paleofauna studiatå provine dintr-un nivel neolitic
Bolintineanu2 ¿i ea este numeroaså (4775 resturi).
Gålå¡ui - a¿ezarea preistoricå este situatå pe raza comunei Alexandru Odobescu (jud.
Cålåra¿i), la capåtul podului spre Bogata, peste lacul Gålå¡ui, pe o teraså înaltå în imediata
apropiere a “Movilei Berzei”, de care o desparte o vale în partea vesticå. Fauna recoltatå în
urma såpåturilor arheologice din anii ’80 ai secolului XX, provine din complexe arheologice
¿i nivelul de culturå Bolintineanu3 ¿i numårå 467 resturi faunistice.
Lunca - este o a¿ezare Bolintineanu situatå la 0,8 km nord-vest de satul cu acela¿i
nume ¿i la aproximativ 2,5 km vest de localitatea Valea Argovei în punctul denumit de
localnici La Grådini, pe terasa inferioarå a fostei bål¡ii Obile¿ti, aståzi lacul Fråsinet4 . Fauna
analizatå numårå 582 de resturi5 .
Loturile de faunå Bolintineanu analizate, variazå ca numår de fragmente, de la 25 (la
Aldeni) pânå la 4775 (la Coslogeni). Unul dintre e¿antioanele faunistice este insuficient din
punct de vedere statistic. Este cazul lotului osos care provine de la Aldeni. În strânså legåtura
cu cantitatea de material studiatå se aflå ¿i numårul taxonilor identifica¡i. Este dificil ca în
condi¡iile în care e¿antioanele faunistice variazå în limite destul de mari så putem avea o
bazå de discu¡ii realå. Astfel, o compara¡ie între o a¿ezare care a furnizat sub 100 de resturi
faunistice, cu o alta care prezintå peste 4000 de resturi este aproape imposibilå. Pornind de
la aceste premize, vom face abstrac¡ie de fauna de la Aldeni, amintind doar câteva din datele
ce ni se par interesante.
Materialele paleofaunistice care au fost descoperite în a¿ezårile Bolintineanu provin
în general din nivelul de culturå ¿i din diferite complexe arheologice (locuin¡e, bordeie,
gropi). Toate aceste materiale sunt de naturå menajerå. Astfel pe numeroase fragmente, mai
ales de mamifere, s-au identificat urme de tåiere (dezarticulare ¿i descårnare), ardere ¿i
urme de din¡i.
*
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Studiile arhezoologice au dus la identificarea unui numår mare de taxonii, care apar¡in
atât nevertebratelor, clasele Crustacea (crustacei), Bivalvia (scoici) ¿i Gasteropoda (melci),
cât ¿i vertebratelor, clasele Pisces (pe¿ti), Amphibia (amfibieni), Reptilia (reptile), Aves (påsåri)
¿i Mammalia (mamifere) (tabel 1).
În trei din cele patru sta¡iuni cercetate, ponderea cea mai mare o au resturile de
mamifere, care sunt urmate de cele de pe¿ti sau scoici. Excep¡ia este întâlnitå la Grådi¿tea
Coslogeni unde datoritå sitårii sub jet de apå a con¡inutului unui complex arheologic (groapå
menajerå), se observå cå resturile de pe¿ti predominå.
Culesul molu¿telor este atestat prin prezen¡a resturilor de cochilii în majoritatea
siturilor. Metodele diferite de prelevare utilizate nu ne permit înså a aproxima rolul economic al acestei surse de hranå pentru toate siturile. Putem doar afirma cå a existat un
interes general pentru aceste nevertebrate.
De¿i întâlnim diferi¡i taxoni o analizå mai atentå ne conduce la concluzia cå nu to¡i
sunt colecta¡i pentru a fi consuma¡i. Dintre gasteropode doar Viviparus acerosus, Cepaea
vindobonensis ¿i Helix pomatia, iar dintre bivalve doar Anodonta cygnaea, Unio crassus,
U. pictorum ¿i U. tumidus sunt susceptibile de a fi consumate. La rândul lor, numai resturile
ce sunt descoperite în contexte arheologice clare pot fi considerate ca resturi menajere6 .
Analiza materialului de la Coslogeni ne conduce spre concluzia cå cel mai frecvent
sunt consumate bivalvele din genul Anodonta si Unio. Celelate specii ajung în nivelul de
culturå accidental (sedimente aluvionare, odatå cu plantele acvatice, cerealele sau sunt epifite
chiar pe cochiliile de Unio) sau sunt de origine intrusivå (mai ales Helix sau Cepaea).
Pentru a cuantifica resturile de bivalve (Unio sp.) noi am utilizat un parametru mai
pu¡in conven¡ional: raportul între greutatea reconstituitå în viu ¿i cantitatea de sediment
sitatå din zone de de¿euri menajere7 . Deoarece pentru siturile de fa¡å metoda de sitare de
sediment este întâlnitå doar la Coslogeni, am încercat o compara¡ie cu alte situri Boian,
unde s-a aplicat acea¿i metodologie: Isaccea- Boian Giule¿ti ¿i Har¿ova- Boian Span¡ov.
Rezultatele ne indicå cå la Coslogeni pentru 140 litrii de sediment greutatea reconstituitå în
viu este cea mai ridicatå, 152 g/litru ¿i doar 40 g/litru la Hâr¿ova ¿i 28 g/litru la Issacea
De¿i mediul înconjuråtor acestor situri oferå un poten¡ial identic în ce prive¿te
abunden¡a scoicilor, consumul este diferit. Diferi¡i factori pot fi responsabili de aceste rezultate
la Coslogeni:
- izolarea geograficå a sitului;
- acces limitat la alte surse de hranå;
- lipsa de timp pentru procurarea sau prepararea altor tipuri de hranå.
Câteva concluzii se pot desprinde de aici: cantitatea de scoici culeaså depinde de
obiceiurile alimentare locale, accesul la alte surse de hranå, dar ¿i de particularitå¡ile
economiei, ¿i de ce nu, poate de statutul social de¡inut de anumi¡i indivizi umani.
Pescuitul este o activitate greu de caracterizat din cauza insuficien¡ei materialului.
La Coslogeni materialul recuperat prin sitarea sedimentului ne relevå un interes scåzut pentru
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acest tip de hranå. Analiza a peste 3700 resturi8 ne aratå o mare diversitate de taxoni (14):
sturioni, Esox lucius (¿tiucå), Abramis brama (plåticå), Alburnus alburnus (oblete), Aspius
aspius (avat), Blicca bjoerkna (batcå), Cyprinus carpio (crap), Pelecus cultratus (sabi¡å),
Rutilus rutilus (babu¿cå), Scardinius erythrophthalmus (ro¿ioarå), Silurus glanis (somn),
Acerina sp. (ghibor¡), Perca fluviatilis (biban), Stizostedion lucioperca (¿alåu).
Prezentåm câteva din caracteristicile rezultate în urma analizei resturilor acestor taxoni:
- dominan¡a Cyprinidaelor, specii preponderent de apå ståtåtoare sau lin curgåtoare
(lacuri, bål¡i, canale), ca ¿i dimensiunile lor reconstituite mici ¿i foarte mici, ne indicå tehnici
rudimentare de pescuit (cel mai probabil capturarea cu mâna în bål¡ile ¿i canalele cu apå
micå sau în curs de secare). Totu¿i nu este excluså existen¡a unor unelte specializate de
pescuit (plase, pripon) rudimentare ¿i cu eficien¡å scåzutå.
- pescuitul se realiza cu preponderen¡å în lacuri, bål¡i ¿i canale. Pentru pescuitul în
fluviu nu existå deocamdatå nici un element cert (sturioni, avat de mari dimensiuni ¿i/sau
scrumbie).
- comparând greutatea totalå reconstituitå a pe¿tilor pentru structura studiatå cu celelalte
surse alimentare luate în studiu (scoici, mamifere) rezultå cå pe¿tele nu ocupå un rol foarte
important în alimenta¡ie. De¿i surse importante de pescuit se aflau în proximitatea a¿ezårii,
probabil cå pescuitul nu se numåra printre activitå¡ile importante desfå¿urate de ocupan¡ii
a¿ezårii.
Alte animale capturate sunt racul ¿i ¡estoasa de apå dulce. Racii au fost identifica¡i la
Coslogeni prin intermediul gastrolitelor (noduli de carbonat de calciu necesari pentru refacerea
exoscheletului dupå nåpârlire). Dintre reptile, doar resturile de broascå ¡estoaså apar¡inând
speciei Emys orbicularis au fost indentificate. Cum resturile acestei specii sunt frecvent
întâlnite ¿i în siturile Boian9 este cert cå, prinderea ei se fåcea în scopuri alimentare.
Mamiferele, care sunt cele mai numeroase în majoritatea siturilor luate în considerare,
ilustreazå douå activitå¡i comportamentale importante în paleoeconomia comunitå¡ilor
Bolintineanu, ¿i anume cre¿terea animalelor ¿i vânåtoarea.
Cre¿terea animalelor. În toate a¿ezårile neolitice mamiferele domestice predominå,
ceea ce demonstreazå cå activitatea de cre¿tere a acestora joacå un rol important. Speciile
identificate în cadrul studiilor de arheozoologie sunt: Bos taurus (vita domesticå), Capra
hircus (capra), Ovis aries (oaia), Sus domesticus (porcul) ¿i Canis familiaris (câinele).
Astfel la comunitå¡ile Bolintineanu, ponderea celor cinci taxoni domestici (eliminând
acele resturi care nu au putut fi determinate pânå la nivel specific – Bos taurus/Bos primigenius
¿i Sus domesticus/Sus scrofa) atinge procentaje de 93,8 % NR ¿i 81,4 % NMI la Coslogeni,
97,2 % NR ¿i 90,6 % NMI la Gålå¡ui ¿i 92,4 % NR ¿i 75,6 % NMI la Lunca (tabelele 2 ¿i 3).
În cadrul spectrului domestic bovinele sunt predominante ca NR (tabel 2), ele atingând
ponderi ale numårului de resturi care variazå între 64,8 % (Lunca) ¿i 78 % (Coslogeni). De
asemenea bovinele se situeazå pe primul loc ¿i ca NMI (tabel 3), înregistrându-se procentaje
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între 32,9 % (Lunca) pânå la 45,3 % (Gålå¡ui). Acest lucru ilustreazå foarte bine importan¡a
acordatå acestei specii în cadrul paleoeconomiei animaliere a comunitå¡ilor Bolintineanu.
Resturile de Bos taurus sunt uneori greu de determinat în condi¡iile în care în
e¿antioanele faunistice studiate se gåsesc ¿i resturi de Bos primigenius (bour), specie care
reprezintå stråmo¿ul sålbatic al vitei domestice. De aceea în statistica reparti¡iei resturilor de
mamifere pe specii, apare uneori ¿i denumirea genericå de Bos taurus/Bos primigenius, care
reune¿te, tocmai acele resturi ce nu au putut fi încadrate specific (Coslogeni).
Separarea sexelor (femel, mascul, castrat) pe baza scheletului la Bos taurus se poate
realiza pe baza morfologiei proceselor cornulare, a coxalelor, dar ¿i a metapodiilor
(metacarpiene ¿i metatarsiene), prin utilizarea unor indici. Din påcate materialul puternic
fragmentat, lipsa proceselor cornulare ¿i a metapodiilor întregi, nu ne-a permis de cele mai
multe ori observarea cu precizie a raportului dintre masculi ¿i femele.
Descoperirea unui os întreg de Bos taurus ne-a permis så putem evalua talia acestui
animal la comunitå¡ile Bolintineanu. Astfel la Lunca s-a descoperit un metacarp care apar¡ine
unei femele de vitå domesticå ¿i care prezintå o înål¡ime la greabån de 129,6 cm (indice
Matolcsi) 10 . Având în vedere aceastå valoare putem spune cå vitele comunitå¡ilor
Bolintineanu prezentau o talie medie spre mare.
Din punct de vedere biometric vitele din Bolintineanu prezintå medii inferioare ale
lå¡imii epifizelor, fa¡å de vitele din cultura Cri¿11 ¿i Precucuteni12 . Fa¡å de a¿ezårile din neoliticul
Banatului13 , vitele din Bolintineanu sunt mai mici decât cele din aceastå zonå a ¡årii.
În ceea ce prive¿te vârstele de sacrificare ale vitelor domestice se observå în general
predominarea indivizilor maturi din punct de vedere sexual (subadul¡i ¿i adul¡i). Astfel la
Coslogeni raportul dintre imaturi ¿i maturi sexuali este de 1 : 1.8, la Gålå¡ui este de 1 : 1.6,
iar la Lunca de 1 : 1.25 (tabel 4). Dupå cum se vede vitele erau crescute atât ca furnizoare de
carne, dar ¿i pentru produsele lor secundare, în principal lapte. Cu siguran¡å majoritatea
masculilor de vitå domesticå erau tåia¡i în momentul în care probabil ajungeau la o greutate
ponderalå satisfåcåtoare. Astfel un studiu biometric al metapodiilor distale14 aratå la Gålå¡ui
un raport între femele ¿i masculi/castra¡i de 6 : 1, iar la Lunca de 5 : 1.
Bovinele sunt urmate ca pondere a numårului de resturi (NR) de cåtre ovicaprine
(Ovis aries ¿i Capra hircus) care prezintå procentaje în cadrul spectrului faunistic ce variazå
între 9,9 % la Coslogeni ¿i 15,2 % la Gålå¡ui ¿i Lunca (tabel 2). În ceea ce prive¿te NMI,
ovicaprinele prezintå procentaje între 22% la Lunca ¿i 30,2 % la Gålå¡ui (tabel 3). Specificåm
cå în a¿ezarea de la Coslogeni s-a identificat specific numai Ovis aries, în restul a¿ezårilor
au fost descoperi¡i ambii taxoni.
Identificarea unor oase întregi de oaie ne-a permis estimarea înål¡imii la greabån a
acestei specii (indice Teichert). Astfel la Gålå¡ui pe baza a douå tibii întregi s-au ob¡inut
valorile de 54,5 cm ¿i 54,6 cm, pe baza unui metacarp 53,3 cm, iar pe un metatars s-a ob¡inut
59,5 cm. Media taliei este de 55,5 cm. De asemenea în a¿ezarea de la Lunca15 s-a descoperit
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un metacarp întreg pe baza cåruia s-a estimat o talie de 52,5 cm.
Dacå facem o medie a taliei ovinelor din cultura Bolintineanu ob¡inem o valoare de
54,9 cm (n= 5, limite 52,5-59,5). Aceastå valoare este mai micå decât cea din cultura
Hamangia16 (Cheia - 58,5 cm) ¿i decât cea din a¿ezarea Boian - Giule¿ti de la Ciulni¡a17
(58,2 cm, n= 27, limite 54,5-68 cm).
Datele biometrice ale ovinelor au fost comparate cu cele de la Goljamo Delcevo18 .
Astfel mediile unor extremitå¡i ale oaselor sunt apropiate valoric de cele din Bulgaria, doar
cå limitele ovinelor de aici varizå în limite mult mai mari.
Vårstele de sacrificare ale ovicaprinelor ne indicå o predominare a indivizilor subadul¡i
¿i adul¡i. Astfel raportul dintre imaturi ¿i maturi sexuali este de 1 : 1.2 la Coslogeni, de 1 :
2.1 la Gålå¡ui ¿i de 1 : 3 la Lunca (tabel 5). Principala observa¡ie care se poate face pe baza
distribu¡iei indivizilor pe clase de vârste este cå între 2 ¿i 3 ani aceste animale nu erau
sacrificate. Deci dacå nu erau tåiate în primii doi ani de via¡å, din diferite motive: boli sau
råni, lipså de nutre¡, sau ca furnizoare de carne, ovicaprinele puteau atinge vârste destul de
înaintate, lucru ce ilustreazå foarte bine utilizarea lor pentru ob¡inerea de produse secundare
(lapte ¿i posibil lânå).
Pe baza studiului vârstelor de sacrificare putem spune cå ovicaprinele de la Coslogeni
erau crescute atât pentru carne, cât ¿i pentru produsele lor secundare, în timp ce ovicaprinele
de la Gålå¡ui ¿i Lunca sunt crescute mai mult pentru produsele lor secundare.
În ceea ce prive¿te caprinele, estimåri ale taliei acestor animale nu putem face, având
în vedere cå nici un os întreg nu s-a descoperit. Putem face doar câteva aprecieri asupra
tipului de coarne al caprinelor, care este de tip “prisca”- såbiat ¿i care a fost identificat la
Lunca.
Suinele domestice ca NR prezintå procentaje reduse care variazå de la 3,7 % la
Coslogeni pânå la 7,3 % la Lunca. Ca NMI avem de la 9,3% la Coslogeni pânå la 17,1 % la
Lunca.
Vârstele de sacrificare ale acestor animale ne aratå modalitå¡i diferite de exploatare a
lor. Astfel la Coslogeni ¿i Gålå¡ui, porcul era sacrificat dupå ce atingea maturitatea sexualå
¿i în mod cert maturitatea ponderalå. La Lunca se observå o situa¡ie diferitå fa¡å de celelalte
douå a¿ezåri, în sensul cå mai mult de 50 % dintre indivizi au fost sacrifica¡i înainte de
maturitatea sexualå (tabel 6).
Resturile porcinelor sunt pu¡ine ¿i extrem de fragmentate, de aceea prea multe vis-avis de morfologia speciei nu putem spune. Probabil cå porcul exploatat în a¿ezårile
Bolintineanu, era de tip primitiv, de talie medie, ce prezenta o variabilitate dimensionalå
mare, cu un dimorfism sexual slab accentuat.
Câinele (Canis familiaris) a fost descoperit printr-un numår redus de resturi osoase
(15) în toate a¿ezårile Bolintineanu. La nivelul fragmentelor osoase nu s-au eviden¡iat urme
care så ateste consumul alimentar al speciei, lucru care a fost observat în Boian-Giule¿ti la
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Sili¿tea-Conac19 ¿i Isaccea-Suhat20 .
Penuria de resturi osoase, dar ¿i de date biometrice nu ne permite så caracterizåm
aceastå specie. Cu siguran¡å specia era folositå în scopuri utilitare, la paza locuin¡elor, a
turmelor ¿i la vânåtoare.
Vânåtoarea este atestata de un numår mic de resturi osoase ce apar¡in mamiferelor
sålbatice. Astfel procentajele de¡inute de acestea (eliminând acele resturi care nu au putut fi
determinate pânå la nivel specific – Bos taurus/Bos primigenius ¿i Sus domesticus/Sus scrofa)
variazå de la 2,7 % (10 NR) la Gålå¡ui, la 6,2 % (27 NR) la Coslogeni ¿i 7,6 % (30 NR) la
Lunca (tabel 2). În strânså legåturå cu cantitatea de material este ¿i numårul de specii
identificate. Astfel la Gålå¡ui s-au identificat patru specii sålbatice (Vulpes vulpes, Equus cf.
caballus, Cervus elaphus ¿i Bos primigenius), la Coslogeni cinci (Lepus europaeus, Vulpes
vulpes, Sus scrofa, Cervus elaphus ¿i Bos primigenius), iar la Lunca, ¿apte (Lepus europaeus,
Vulpes vulpes, Equus cf. caballus, Sus scrofa, Capreolus capreolus, Cervus elaphus ¿i Bos
primigenius). Men¡ionåm cå la Aldeni s-au identificat doar trei specii, Felis silvestris, Cervus
elaphus ¿i Bos primigenius
Dupå cum se vede speciile comune tuturor a¿ezårilor Bolintineanu sunt Cervus
elaphus ¿i Bos primigenius, specii de talie mare ¿i foarte mare a cåror vânare ducea la ob¡inerea
unei cantitå¡ii mari de carne, dar ¿i de alte produse: piei, sânge, oase, coarne, etc.
Dintre mamiferele sålbatice, ca NR, în cadrul a¿ezårilor Bolintineanu, pe primul loc
se situeazå iepurele de câmp (1,32 %), care este urmat de bour (1,15 %), cal sålbatic, vulpe
(ambele specii cu 0,99 %) ¿i cerb (0,66%). Ca NMI lucrurile se schimbå în sensul cå animalele
de talie mare ocupå primele trei locuri: cal sålbatic (4,49 %), cerb (3,93) ¿i bour (3,37 %)
(tabel 3).
Dacå grupåm mamiferele sålbatice pe baza preferin¡elor ecologice (mamifere de
pådure- cerb, mistre¡ ¿i pisicå sålbaticå; mamifere de lizierå- bour, cåprior, iepure de câmp;
mamifere de stepå- calul sålbatic; mamifere eurioece- vulpe), observåm cå în apropierea
a¿ezårilor Bolintineanu existå un biotop mixt, în care se întâlneau atât påduri, cât ¿i spa¡ii
deschise. Probabil cå mediul din preajma a¿ezårilor Coslogeni ¿i Gålå¡ui era extrem de
asemånåtor, dacå avem în vedere spectrul faunistic sålbatic, în sensul unui amestec între
zonele împådurite ¿i cele deschise de stepå. Dacå ne gândim la a¿ezarea de la Lunca putem
spune cå aceasta prezenta în preajmå spa¡ii deschise de stepå unde probabil se gåseau turme
de cai sålbatici.
Concluzii
Studiul faunei din a¿ezårile Bolintineanu ne aratå cå din punct de vedere paleoeconomic
mamiferele joacå rolul cel mai important. Acestea se împart în douå categorii, domestice ¿i
sålbatice, ceea ce demonstreazå cå oamenii preistorici practicau atât activitatea de cre¿tere a
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animalelor, cât ¿i vânåtoarea.
În cadrul activitå¡ii de cre¿tere a animalelor, bovinele au cea mai mare pondere ca NR
¿i ca NMI. Studiul vârstelor de sacrificare aratå cå acestea erau crescute atât pentru carne,
cât ¿i pentru produsele lor secundare, în principal lapte. Comparând a¿ezårile Bolintineanu
între ele, putem spune cå la Coslogeni predominå mai mult exploatarea pentru produsele
secundare ¿i mai pu¡in pentru carne, în timp ce la Lunca cele douå activitå¡i au o pondere
aproape egalå.
Pe locul doi, dupå bovine, ca pondere al NR ¿i NMI se situeazå ovicaprinele. Vârstele
de sacrificare ale acestora aratå o situa¡ie extrem de interesantå, în sensul cå exploatarea lor
din punct de vedere paleoeconomic este strâns legatå de exploatarea bovinelor.
Astfel la Coslogeni ovicaprinele sunt crescute atât pentru carne, cât ¿i pentru produsele
lor secundare (lapte ¿i lânå), pe când la Gålå¡ui ¿i Lunca, ovicaprinele sunt crescute mai
mult pentru produsele lor secundare ¿i în subsidiar pentru carne. Situa¡ia exploatårii
ovicaprinelor, am putea spune cå este “invers propor¡ionalå” cu exploatarea bovinelor, în
sensul cå dacå la Coslogeni, bovinele sunt crescute mai mult pentru lapte, ovicaprinele sunt
crescute în acea¿i propor¡ie pentru carne ¿i lapte. La Gålå¡ui ¿i Lunca situa¡ia pare så fie la
fel pentru cele douå comunitå¡ii, în sensul cå dacå bovinele sunt exploatate pentru carne ¿i
lapte, ovicaprinele sunt exploatate mai ales pentru produsele lor secundare (lapte ¿i lânå).
Nu trebuie omiså nici contribu¡ia suinelor domestice la paleoeconomia animalierå a
comunitå¡ilor Bolintineanu. Astfel porcul, care este exploatat în principal ca furnizor de
carne, gråsime, piele, etc , era sacrificat în momentul în care el ajungea la o anumitå maturitate
ponderalå, care uneori este strâns corelatå cu cea sexualå. Astfel la Coslogeni, to¡i indivizi
sacrifica¡i erau maturi din punct de vedere sexual, la Gålå¡ui raportul este de 1 : 6, iar la
Lunca de 1 : 1. Dacå la Coslogeni si Gålå¡ui exista o preocupare pentru sporirea turmelor de
porci, acest lucru nu este la fel de sesizabil în ceea ce prive¿te comunitatea de la Lunca.
Vânåtoarea se situeazå pe locul doi ca pondere paleoeconomicå, ea având rol de
suplimentare ¿i de completare a alimenta¡iei carnate. Dovadå stau speciile de talie mare ¿i
medie care erau vânate de comunitå¡ile Bolintineanu, în primul rând calul, cerbul ¿i bourul
(ca NMI). Nu trebuie omis faptul cå vânarea acestor specii ducea ¿i la ob¡inerea unor alte
produse, cum ar fi: piei, tendoane, oase, coarne, etc.
În ceea ce prive¿te exploatarea resurselor acvatice (cules ¿i pescuit) datele insuficiente
nu ne permit o caracterizare pertinentå la nivelul paleoeconomiei comunitå¡ilor Bolintineanu.
Dacå luåm în considerare numårul de resturi observåm un interes pentru aceste animale.
Din påcate aportul în proteine al acestora nu reprezintå decât o micå parte. Consumul scoicilor
este important pentru comunitatea de la Coslogeni, ceea ce demonstreazå preocuparea
locuitorilor de aici pentru aceastå surså de hranå, abundentå ¿i facil de colectat în timpul
sezonului cald. Pescuitul este reprezentat printr-o mare varietate de specii, majoritatea de
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mici dimensiuni, ceea ce ne indicå un interes redus. Alte animale, precum raci ¿i ¡estoasele,
sunt prezente în regimul alimentar al acestor popula¡ii. Consumul lor este înså ocazional.
Dacå ar fi så caracterizåm a¿ezårile Bolintineanu din punct de vedere arhezoologic
(paleoeconomic) se observå cå a¿ezarea de la Coslogeni iese în eviden¡å prin rezultatele pe
care le-a furnizat. Acestea ar indica mai curând o popula¡ie mobilå care exploata în principal
bovinele ¿i ovicaprinele ¿i mai pu¡in suinele, care sunt un indicator al sedentaritå¡ii popula¡iilor.
Dacå ne-am raporta la suine, am observa cå la popula¡ia preistoricå de la Lunca, suinele
domestice au cea mai mare pondere, ceea ce denotå faptul cå a¿ezarea de aici este mult mai
stabilå decât cea de la Coslogeni.
Speråm ca aceastå scurtå sintezå a paleoeconomiei comunitå¡ilor Bolintineanu så se
îmbogå¡eascå în viitor cu alte studii arheozoologice din alte a¿ezåri preistorice, care så infirme
sau så confirme aceste concluzii.

Tabel 1: Reparti¡ia numericå a resturilor faunistice pe clase de animale descoperite în
a¿ezårile Bolintineanu care au beneficiat de studii arheozoologice.

Clase de a
Crustacea
Bivalvia
Gasteropod
Pisces
Amfibia
Reptilia
Aves
Mammalia
Total

Tabel 2: Reparti¡ia numericå ¿i procentualå a resturilor de mamifere (NR) în
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diferite a¿ezåri Bolintineanu.

Specii - NR
Bos taurus
Ovis aries
Capra hircus
Ovicaprine
Sus domesticus
Canis familiaris
Total domestice
Lepus europeaus
Vulpes vulpes
Felis silvestris
Equus caballus
Sus scrofa
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Bos primigenius
Total sălbatice
Bos taurus/Bos primigenius
Sus domesticus/Sus scrofa
Total determinate
Total indeterminate
Total mamifere

Coslogeni
341
3
40
16
6
406
13
10
1
2
1
27
2
2
437
120
557

%
78,0
0,7
9,2
3,7
1,4
92,9
3,0
2,3
0,2
0,5
0,2
6,2
0,5
0,5
100,0
-

Gălăţui
282
14
4
37
15
1
353
1
1
2
6
10
363
63
426

%
77,7
3,9
1,1
10,2
4,1
0,3
97,2
0,3
0,3
0,6
1,7
2,8
100,0
-

Lunca
265
7
4
51
30
7
364
3
1
11
2
4
2
7
30
15
409
135
544

%
64,8
1,7
1,0
12,5
7,3
1,7
89,0
0,7
0,2
2,7
0,5
1,0
0,5
1,7
7,3
3,7
100,0
-

Tabel 3: Reparti¡ia numericå ¿i procentualå a numårului minim de indivizi
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(NMI) identifica¡i în diferite a¿ezåri Bolintineanu.
Tabel 4 - Corelarea vârstei scheletice cu datele biologice21 la bovinele domestice
(Bos taurus) descoperite în a¿ezårile Bolintineanu; VS - vârstå scheleticå; DB - date
biologice
(MS - maturitateCoslogeni
sexualå, PR%- posibili
reproducåtori)
Specii - NMI
Gălăţui
%
Lunca
%
Tabel
5
Corelarea
vârstei
scheletice
cu
datele
biologice
la ovicaprine
(Ovis
17
Bos taurus
39,5
24
45,3
27
32,9
22
aries/Capra
hircus) descoperite
Bolintineanu
scheleticå;
2 în a¿ezårile
Ovis aries
4,7
2
3,8; VS - vârstå
4
4,9
DB
- date
sexualå,
PR2 - posibili
Capra
hircusbiologice (MS - maturitate
3,8reproducåtori)
4
4,9
9 scheletice
Ovicaprine
20,9 cu datele
12 biologice
22,6 la suinele
10 domestice
12,2 23
Tabel 6 - Corelarea vârstei
Sus domesticus
9,3 Bolintineanu;
7
13,2
14
17,1
(Sus
domesticus) descoperite 4în a¿ezårile
VS
- vârstå scheleticå;
DB 3
Canis
familiaris
7,0
1
1,9
3
3,7
date biologice (MS - maturitate sexualå, PR - posibili reproducåtori)
Total domestice
35
81,4
48
90,6
62
75,6
Note

Lepus europeaus
3
7,0
1
1,2
Vulpes vulpes
2
4,7
1
1,9
1
1,2
Felis silvestris
1. Com¿a E., 1974, Istoria comunitå¡ilor culturii Boian, Bucure¿ti; Necrasov Olga & Bulai Maria,
Equus caballus
1
1,9
7
8,5
1970, L’elevage, la chasse et la peche durant le neolithique roumain, Actes du VIIeme Congres
Sus scrofa
1
2,3
1
1,2
International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques, Moscova 1964, 5, p. 544-556.
Cervus elaphus
1
2,3
2
3,8
4
4,9
2. Bålå¿escu A., inedit a, Date arheozoologice privind fauna neoliticå din a¿ezarea Bolintineanu
Capreolus capreolus
2
2,4
de la Coslogeni (jud. Cålåra¿i); Radu V., 2001 a, Grådi¿tea Coslogeni. Studiu arheoihtiologic al
Bos primigenius
1
2,3
1
1,9
4
4,9
materialului din nivelul neolitic, Culturå ¿i Civiliza¡ie la Dunårea de Jos, 16- 17, Muzeul Dunårii de
Total sălbatice
8
18,6
5
9,4
20
24,4
Jos, Cålåra¿i, p. 184-189.
TOTAL
43
100,0
53
100,0
82
100,0
3. Bålå¿escu A., inedit b, Date arheozoologice privind fauna neoliticå din a¿ezarea Bolintineanu

de la Gålå¡ui (jud. Cålåra¿i); Neagu M., 1999, Gålå¡ui- Movila Berzei, Civiliza¡ia Boian pe teritoriul
României, coord. Neagu M., Cålåra¿i, p. 22.
4. Neagu M., 1987, A¡ezarea Bolintineanu din punctul Lunca “La Grådini”, comuna Valea Argovei,
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Jude¡ul Cålåra¡i, Culturå ¡i Civiliza¡ie la Dunårea de Jos, III-IV, p. 17-20.
5. Bålå¿escu A., 2001, La faune néolithique de l’habitat type Bolintineanu de Lunca (dép. de
Cålåra¿i), Culturå ¿i Civiliza¡ie la Dunårea de Jos, 16-17, Cålåra¿i, p. 190-198.
6. Radu V., 2001 b, Studiul arheozoologic preliminar al materialului prelevat din siturile de pe

Coslogeni
bovine
NMI
VS
< 0 luni
foetal
0-6 luni
2
neonat,
infans
6 luni - 1 an
1
juvenil
1 - 1,5 ani
3
juvenil
1,5 - 2 ani
juvenil
2 - 2,5 ani
subadult
2,5 - 3 ani
4
subadult
3 - 3,5 ani
subadult
3,5 - 4 ani
7
adult
4 - 5 ani
adult
5 - 6 ani
adult
6 - 8 ani
adult
8 - 10 ani
matur
> 10 ani
matur
TOTAL NMI 17

Gălăţui
NMI
2

2
5

13

2
24

Lunca

bovine
bovine
VS
NMI
VS
foetal
foetal
neonat,
4
neonat,
infans
infans
juvenil
juvenil
juvenil
7
juvenil
juvenil
1
juvenil
subadult
subadult
subadult
4
subadult
subadult
1
subadult
adult
8
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
matur
matur
matur
2
matur
27
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DB

MS

PR

Valea Teleormanului (Bivalvia, Gastropoda ¿i Reptilia), Studii de Preistorie ale Asocia¡iei Române
de Arheologie, 2001/I, Edit. Ars Docendi, Bucure¿ti, p. 71-72.
7. Radu V., 2003, Exploitation des ressources aquatiques dans les cultures néolithiques et
chalcolithiques de la Roumanie Méridionale, tezå de doctorat, Universitatea Aix-Marseille I, Aix en

Coslogeni
ovicaprine
NMI
VS
< 0 luni
foetal
0-6 luni
neonat,
infans
6 luni - 1 an
4
juvenil
1 - 1,5 ani
1
juvenil
1,5 - 2 ani
2
subadult
2 - 2,5 ani
2
subadult
2,5 - 3 ani
subadult
3 - 3,5 ani
subadult
3,5 - 4 ani
adult
4 - 5 ani
1
adult
5 - 6 ani
adult
6 - 8 ani
1
matur
TOTAL NMI 11

Gălăţui
Lunca
ovicaprine
ovicaprine
NMI
VS
NMI
VS
foetal
foetal
neonat,
neonat,
infans
infans
3
juvenil
3
juvenil
2
juvenil
juvenil
2
subadult
1
subadult
subadult
subadult
subadult
subadult
subadult
subadult
6
adult
2
adult
3
adult
5
adult
adult
adult
matur
1
matur
16
12

DB

MS
PR

Provence, 436 p.
8. Radu V., 2001 a, Grådi¿tea Coslogeni. Studiu arheoihtiologic al materialului din nivelul neolitic,
Culturå ¿i Civiliza¡ie la Dunårea de Jos, 16- 17, Muzeul Dunårii de Jos, Cålåra¿i, p. 184-189.
9. Bålå¿escu A. & Radu V., 2002, Culesul, pescuitul ¿i vânåtoarea în cultura Boian pe teritoriul

Coslogeni
suine
NMI
VS
< 0 luni
foetal
0-6 luni
neonat,
infans
6 luni - 1 an
juvenil
1 - 1,5 ani
2
juvenil
1,5 - 2 ani
1
subadult
2 - 2,5 ani
1
subadult
TOTAL NMI 4

Gălăţui
Lunca
suine
suine
NMI
VS
NMI
VS
foetal
foetal
neonat,
2
neonat,
infans
infans
1
juvenil
5
juvenil
1
juvenil
4
juvenil
5 subadult
3
subadult
subadult
subadult
7
14
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DB

MS
PR

României, Studii de Preistorie, Asocia¡ia Românå de Arheologie, 1/2001, p. 73-94.
10. Chaix L. & Méniel P., 1996, Éléments d’archéozoologie, Editions Errance, Paris, 112 p.
11. Bolomey Alexandra, 1986, Resturile de animale dintr-o groapå neoliticå timpurie din Oltenia,
Cercetåri Arheologice, 8, p. 143- 153; Necrasov Olga, 1964, Sur les restes des faunes subfossiles
datant de la cultura Starcevo- Cri¿ et la probleme de la domestication, Analele ªtiin¡ifice ale Univ.
“Al. I.Cuza” Ia¿i, s.n., sec¡. 2, a. Biologie, t. 10, fasc. 1, p. 167-181; Necrasov Olga & Maria ªtirbu,
1980, Contribu¡ii la studiul faunei din cultura Cri¿, Acta Moldaviae Meridionalis, 2, p. 19-34.
12. Haimovici S. & Coroliuc Anca, 2000, The study of the archaeozoological material founded
on the pit no. 26 of te Precucuteni III settlement at Târgu-Frumos-Baza Påtule, Acta Antiqua et
Archaeologica, 7, Univ. Ia¿i, p. 170-206.
13. El Susi Georgeta, 1996, Vânåtori, pescari ¿i crescåtori de animale în Banatul mileniilor VI
î.Ch- I d.Ch., studiu arheozoologic, Bibliotheca historica et archaeologica Banatica, Edit. Mirton,
Timi¿oara, 440 p.
14. Thomas R.N.W., 1988, A statistical evaluation of criteria used in sexing cattle metapodials,
Archaeozoologia, vol. II 1,2, p 83-92.
15. Bålå¿escu A., 2001 a, La faune néolithique de l’habitat type Bolintineanu de Lunca (dép. de
Cålåra¿i), Culturå ¿i Civiliza¡ie la Dunårea de Jos, 16-17, Cålåra¿i, p. 190-198.
16. Bålå¿escu A., Radu V., în curs de apari¡ie, Studiul arheozoologic preliminar al materialului
faunistic de la Cheia (jud. Constan¡a). Campania 2001, Pontica.
17. Bålå¿escu A., în curs de apari¡ie, Fauna neoliticå de la Ciulni¡a (cultura Boian faza Giule¿ti),
Ialomi¡a, IV.
18. Ivanov S. & Vasiliev V., 1975, Untersuchungen des Tierknoch enmaterials aus dem
prahistorishen Tell bei Goljamo Delcevo, în H. Todorova et alli, Le tell pres de Goljamo Delcevo,
Fouilles et recherches, V, edit de L’Acad. Bulgare des Sciences, Sofia, p. 245-302.
19. Bålå¿escu A. & Radu V., 1999 Studiul faunei neolitice de la Sili¿tea-Conac (jude¡ul Bråila),
Istros, 9, Bråila, p. 197- 210.
20. Bålå¿escu A., 2000, Studiu preliminar asupra faunei descoperite la Isaccea-Suhat (cultura
Boian- Giule¿ti), Istro-Pontica, Muzeul tulcean la a-50. Aniversare 1950- 2000, Tulcea, p. 10-12.
21. Forest V., 1997, Donnees biologiques et donnees zootechniques anciennes. Essai de mise en
equivalence, Revue de Medecine Veterinaire, 148, 12, p. 951-958.
22. Forest V., 1997, Donnees biologiques et donnees zootechniques anciennes. Essai de mise
en equivalence, Revue de Medecine Veterinaire, 148, 12, p. 951-958.
23. Forest V., 1997, Donnees biologiques et donnees zootechniques anciennes. Essai de mise
en equivalence, Revue de Medecine Veterinaire, 148, 12, p. 951-958.
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CAPITOLUL IV
COMUNITÅ ILE BOIAN-GIULEªTI
DIN VALEA DUNÅRII

1. Arie de råspândire, evolu¡ie, a¿ezåri
Aria de råspândire a comunitå¡ilor Boian-Giule¿ti este sensibil diferitå, dacå
o raportåm la cele douå etape succesive de påtrundere, numite de Eugen Com¿a,
Greaca1 , respectiv, Aldeni2 . Astfel, în cursul primei etape constatåm descoperiri
Boian-Giule¿ti doar în Muntenia. În a doua etapå, comunitå¡ile au fost mult mai
numeroase, fapt atestat prin extinderea considerabilå a ariei de råspândire pânå la
Jiu, spre vest, între Carpa¡i ¿i Siret, sud-estul Transilvaniei, spre nord (pl. XXXVIII).
De abia, din acest moment asiståm la o evolu¡ie internå a comunitå¡ilor BoianGiule¿ti, în adevåratul sens al cuvântului. O serie de a¿ezåri din a doua etapå au douå
niveluri de locuire. O altå caracteristicå o constituie diferen¡ele în evolu¡ia ¿i
dezvoltarea a¿ezårilor, constatate de la o zonå la alta.
A¿ezårile din prima etapå de påtrundere a comunitå¡ilor Boian-Giule¿ti sunt
simple, de dimensiuni reduse. Materialele arheologice au fost descoperite concentrate pe locul ¿i în preajma locuin¡elor3 . Numårul restrâns de locuin¡e descoperite,
la care se adaugå distan¡ele mari dintre ele, nu aratå preocupåri majore pentru
amenajarea teritoriului unei a¿ezåri în aceastå primå etapå numitå Greaca. Astfel, în
a¿ezårile Bogata I ¿i II såpåturile arheologice au pus în eviden¡å distan¡e de 30 de
metri între locuin¡e4 . În aceste condi¡ii, chiar ¿i utilizarea termenului de a¿ezare
såracå5 pentru descoperirea unor grupuri de 2-3 locuin¡e 6 ni se pare discutabilå.
O a¿ezare din neoliticul dezvoltat materializeazå gradul de ocupare ¿i amenajare
a unor suprafe¡e de cåtre o comunitate în func¡ie de anumite necesitå¡i manifestate ¿i
prin construirea de locuin¡e. Arheologii au abuzat uneori, de termenul de a¿ezare pe
fondul unei insuficiente cercetåri a comunitå¡ilor Boian-Giule¿ti, identificând-o cu
descoperirea arheologicå. Descoperirile izolate de fragmente ceramice sau alte
materiale nu înseamnå cå ne aflåm în fa¡a unei locuin¡e sau a¿ezåri7 . De asemenea,
chiar cercetarea unei locuin¡e sau altfel de complex nu poate constitui întotdeauna
dovada sigurå a existen¡ei unei a¿ezåri. Studiile efectuate de arheologii români ¿i
britanici cu mijloace moderne de investiga¡ie au aråtat cå descoperirea unor materiale
arheologice izolate nu este sinonimå cu o a¿ezare. Astfel, cercetårile întreprinse în
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Câmpia Teleormanului de arheologul Radian Andreescu în colaborare cu Douglass
Bailey au dus la descoperirea ini¡ialå a patru complexe diferite Boian, din care doar
douå apar¡ineau unor a¿ezåri, realitate confirmatå de finalizarea studiilor8 .
În cazul a¿ezårilor Boian-Giule¿ti (pl. XXXVIII), cartarea a 43 de a¿ezåri s-a
fåcut doar pe baza unor informa¡ii verbale9 (32%), iar 51 au fost identificate în urma
unor cercetåri de suprafa¡å (38%). Doar 39 de a¿ezåri au fost descoperite prin sondaje
(19%) sau cercetåri sistematice (11%) din cele 133 de a¿ezåri Boian-Giule¿ti (tab.
III). Descoperirile declarate a¿ezåri doar în urma unor informa¡ii sau chiar periegheze
trebuiesc verificate prin såpåturi arheologice sau alte tipuri de cercetåri moderne.
Tipologia a¿ezårilor neoliticului dezvoltat a avut la bazå criterii strict
morfologice. La începuturile cercetårii au fost delimitate a¿ezåri Boian de câmpie
de Boian de deal10 . În timp, s-a diversificat împår¡irea utopicå a tipurilor de a¿ezare
dupå formele de relief : grinduri sau popine în lunca râurilor, margini simple de
teraså. Mediul înconjuråtor a fost foarte important pentru comunitå¡ile neoliticului
dezvoltat. Descoperirile declarate a¿ezåri doar în urma unor informa¡ii sau chiar
periegheze trebuiesc verificate prin såpåturi arheologice sau alte tipuri de cercetåri
moderne. Mai ales a¿ezårile ridicate în a doua etapå au fost situate în func¡ie de o
serie de oportunitå¡i esen¡iale pentru habitatul sedentar:
a. Surse de apå;
b. resurse;
c. pådure;
d. locuri bine individualizate cu deschidere cât mai mare;
e. soluri brun-ro¿cate favorabile cultivårii plantelor.
Habitatul de la începutul fazei Boian-Giule¿ti se caracterizeazå prin grupuri
mici de locuin¡e, ocupând o suprafa¡å totalå de câteva sute de metrii påtra¡i, de
obicei în¿irate lângå marginea teraselor pe våile principale ¿i mai rar pe våi
secundare11 . Astfel de a¿ezåri au fost cercetate la Bogata I-II,12 Rasa,13 Grådi¿tea
Rose¡i14 sau Gålå¡ui Movila Berzei15 (pl. XXXIX). In a¿ezarea de la Gålå¡ui Movila
Berzei primul nivel de locuire Giule¿ti se caracterizeazå prin bordeie ¿i colibe situate
la distan¡e ce variazå între 4 ¿i 10 metri, unele de celelalte16 .
Locuirea în cea de-a doua etapå Boian-Giule¿ti este caracterizatå prin dinamism.
Numårul a¿ezårilor din aceastå etapå este mult mai mare decât cele ale primelor
comunitå¡ilor Giule¿ti care au påtruns în teritoriile nord-dunårene. A¿ezårile din
sudul ¿i sud-estul Transilvaniei17 (Hårman, Le¡ etc.), de pe malurile Dunårii în zona
de contact cu Dobrogea (Isaccea18 , Hîr¿ova19 ), spre vest, pânå la Olt (Piatra-Sat
Vadu Codrii ¿i Nucet20 ) apar¡in acestei perioade ¿i marcheazå limitele teritoriale ale
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expansiunii comunitå¡ilor Boian-Giule¿ti.
Aria de råspândire ¿i stratigrafia a¿ezårilor cercetate prin såpåturi arheologice
demonstreazå cå avem de-a face mai mult cu påtrunderi succesive de popula¡ie,
decât cu o evolu¡ie propriu-ziså în cadrul acelora¿i a¿ezåri Boian-Giule¿ti. Toate
a¿ezårile din prima etapå de påtrundere au un singur nivel de locuire. Singurele
a¿ezåri Boian-Giule¿ti cu mai mult de un nivel de locuire sunt sta¡iunile de la Ciulni¡a21
¿i Gålå¡ui Movila Berzei22 (nivelurile III/1 ¿i III/2), pentru Muntenia, Isaccea Suhat23 ,
pentru limita esticå ¿i Piatra-Sat Vadul Codrii,24 pentru limita vesticå a ariei de
råspândire. Cercetårile insuficiente întreprinse nu ne dau posibilitatea de-a reconstitui
cu exactitate habitatul acestor comunitå¡i. Vectorii de påtrundere ai primelor
comunitå¡i Boian-Giule¿ti, împreunå cu locuirea sumarå ¿i deseori sezonierå (a¿ezåri
compuse din câteva locuin¡e situate în apropierea imediatå a malurilor unor ape)
constituie argumente importante pentru un habitat semi-stabil. Valeriu Leahu constatå
în a¿ezarea eponimå de la Giule¿ti-Sârbi o locuire succesivå în cadrul unui grup de
trei locuin¡e suprapuse ¿i nu o continuitate conferitå de o evolu¡ie localå25 . In urma
cercetårilor întreprinse în a¿ezårile de la Cå¡elu Nou26 ¿i Giule¿ti-Sârbi, acela¿i autor
considerå cå ne aflåm în fa¡a unui fenomen de pendulare, mutare a a¿ezårilor27 .
A¿ezåri de la începutul primei etape de påtrundere a comunitå¡ilor Boian-Giule¿ti au
fost cercetate la Greaca,28 Bogata I ¿i II, Gålå¡ui Movila Berzei (nivelul III/1), Rasa,
Sili¿tea Conac,29 Baldovine¿ti30 , Cålåra¿i Mågureni31 , Grådi¿tea Rose¡i, Ulmu La
Caraman32 . Din cea de-a doua etapå sunt cunoscute a¿ezårile de la Aldeni, Giule¿tiSârbi, Ciulni¡a, Gålå¡ui Movila Berzei, Li¿coteanca33 , Isaccea Suhat. Sfâr¿itul acestei
perioade este marcat prin a¿ezårile de la Gålå¡ui(nivelul III/2), Li¿coteanca sau Isaccea.
A¿ezåri, în adevåratul sens al cuvântului, ca efect al fenomenului de
sedentarizare a comunitå¡ilor Boian-Giule¿ti sunt constatate, mai ales în etapa a doua.
In aceastå perioadå, la unele a¿ezåri s-au identificat ¿an¡uri cu un probabil rol de
delimitare. Astfel, în ultimul nivel de locuire al a¿ezårii de la Gålå¡ui Movila Berzei
(pl. LXXVII/1) a fost descoperit un ¿an¡ care marcheazå limitele a¿ezårii în teritoriul
terasei superioare a lacului Gålå¡ui. Dimensiunile reduse ale ¿an¡ului (0,75 m,
adâncime ¿i 1,10-1,35 m, lå¡ime) ¿i dispunerea sa ¿i în partea vesticå, de-a lungul
unei våi exclud func¡ia de apårare. Tentativele de organizare a teritoriului unei a¿ezåri
s-au materializat ¿i prin dispunerea locuin¡elor, tratarea anumitor zone ca spa¡ii cu
destina¡ie specialå, sau cu alte func¡ii, fapt ce ar putea reflecta existen¡a unui anumit
tip de ierarhizare. O deosebire importantå existå chiar între a¿ezårile Boian-Giule¿ti.
Astfel, dimensiunile lor diferå foarte mult din punctul de vedere al teritoriului ocupat.
A¿ezarea de la Aldeni Gurguiul Balaurului are o suprafa¡å de doar 2000 m.p. (50
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x 40 m)34 , asemånåtoare cu a¿ezarea de la Piatra-Sat Vadul Codrii35 (60 x 40 m), dar
a¿ezårile de la Glina36 (100 x 40 m) sau Tangâru 37 (90 x 50 m) sunt mult mai întinse,
ocupând un teritoriu dublu fa¡å de primele.
În stadiul actual al cercetårilor nu se pot face compara¡ii precise între a¿ezårile
din prima etapå ¿i cele din etapa finalå. Totu¿i, cercetårile din sta¡iunea arheologicå
de la Gålå¡ui Movila Berzei au aråtat un grad mai mare de ocupare a terenului pentru
comunitå¡ile Boian-Giule¿ti din ultima etapå. Astfel, a¿ezarea Giule¿ti din prima
etapå (III/1) are o suprafa¡å de 50 x 60 m, fa¡å de a¿ezarea din etapa finalå (III/2),
care ocupå o suprafa¡å de 100 x 80 m. A¿ezårile diferå de la o zonå la alta, iar datele
existente pânå în acest moment sunt insuficiente pentru a sintetiza anumite
caracteristici sau alte concluzii. În urma cercetårilor de suprafa¡å efectuate cu
precådere de Eugen Com¿a, acesta formula observa¡ia amplasårii a¿ezårilor Giule¿ti
– Aldeni în majoritatea cazurilor … pe gorgane”38 . Astfel, în câmpie aceste
comunitå¡i au exploatat teritoriul format prin scobirea teraselor de meandrele
râurilor,39 cum este ¿i cazul a¿ezårii de la Tangâru40 , iar în nord-estul Munteniei,
boturile dealurilor (Aldeni Gurguiul Balaurului41 ). La Bogata au fost descoperite
cinci locuin¡e situate pe malul lacului Gålå¡ui, la distan¡e de 30 de metri, una fa¡å de
cealaltå42 . Pe terasa înaltå stângå a Dîmbovi¡ei, a¿ezarea de tip risipit de la Giule¿tiSârbi are locuin¡e pu¡ine ¿i cu distan¡e uneori destul de multå, unele fa¡å de altele43 .
La Cå¡elu Nou, între bordeiele nr.1 ¿i 2 ¿i descoperirea izolatå a bordeiului nr.3 este
o distan¡å de 350 m, dar pe aceastå por¡iune s-au fåcut excavåri în cadrul unei cariere44 ,
ceea ce face irelevantå orice observa¡ie legatå de dispunerea locuin¡elor. Totu¿i,
distan¡ele apreciabile dintre locuin¡e, sau grupurile de locuin¡e de pe malurile lacului
Gålå¡ui, Greaca, sau Mosti¿tea, la care se adaugå stratigrafia orizontalå de la Cå¡elu
Nou, pe malul drept al Colentinei ¿i Giule¿ti-Sârbi, pe malul înalt al Dâmbovi¡ei, pot
atesta existen¡a unor concentråri sau nuclee de locuire. În sprijinul acestei ipoteze
vine ¿i observa¡ia stratigraficå a descoperirii materialelor Boian-Giule¿ti, doar în
locuin¡e ¿i imediata apropiere a acestora.45 Cercetarea sistematicå va fi singura în
måsurå så confirme existen¡a unor a¿ezåri propriu-zise Boian-Giule¿ti.
În cadrul a¿ezårilor de la Isaccea-Suhat, Bråili¡a46 , Sili¿tea Conac, Bogata I ¿i
II ¿i par¡ial, la Gålå¡ui Movila Berzei (III/2), multe din gropile menajere au fost
descoperite la una din marginile a¿ezårii. În general, locuin¡ele au fost descoperite
spre interiorul a¿ezårii, fårå a putea generaliza aceastå observa¡ie la toate a¿ezårile.
A¿ezarea de la Gålå¡ui (nivelul III/2) are câteva elemente sigure de organizare
a spa¡iului. Pe lângå ¿an¡ul de delimitare al habitatului Boian-Giule¿ti ¿i concentrarea
gropilor menajere la marginea esticå a terasei, zona centralå a a¿ezårii este marcatå
de o construc¡ie aparte. Ridicatå într-o pozi¡ie dominantå, construc¡ia are dimensiuni
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apreciabile pentru aceastå comunitate, ocupând o suprafa¡å de 80 m2 (8 x 10 m).
Dispunerea s-a fåcut pe direc¡ia nord-sud, una din ferestre, de formå rotundå,
fiind descoperitå chiar pe latura cu vedere spre lacul Gålå¡ui. Edificiul avea pere¡ii
din chirpici masiv cu grosimea între 0,18 ¿i 0,24 m. Partea interioarå a fragmentelor
de pere¡i a fost vopsitå cu alb ¿i ro¿u. Întreaga construc¡ie a fost ridicatå pe o structurå
formatå dintr-o platformå de bârne semidespicate ¿i chirpici, dispuse transversal pe
direc¡ia est-vest. Sub platformå ¿i chiar încastrate în aceasta au fost descoperite
fragmentele unui altar miniatural. În interiorul edificiului au fost cercetate mai multe
lavi¡e patrulatere sau rectangulare ¿i douå vetre cu gardinå înaltå de 0,20-0,25 m.
Aproximativ în centrul edificiului a fost dezvelit un stâlp cu sec¡iunea påtratå. În
afara pieselor de mobilier a mai fost descoperitå o cantitate impresionantå de vase
ornamentate luxuriant ¿i fragmentele a douå statuete antropomorfe47 .
Preocupåri similare de organizarea spa¡iului au fost constatate de cercetårile
lui Marin Nica de la Piatra-Sat Vadul Codrii48 . A¿ezarea Boian-Giule¿ti, situatå pe
terasa inferioarå din stânga Oltului este formatå din ¿ase locuin¡e de suprafa¡å, dispuse
pe douå ¿iruri paralele. În partea de sud a a¿ezårii a fost descoperitå o construc¡ie de
suprafa¡å de dimensiuni apreciabile (11,5 x 4,5) care a avut o destina¡ie specialå,
probabil asemånåtoare cu locuin¡a-sanctuar din a¿ezarea de la Gålå¡ui Movila Berzei.
În marginea vesticå a a¿ezårii de la Piatra-Sat, punctul Vadul Codrii au fost descoperite
douå ¿an¡uri de mici dimensiuni, care foarte probabil delimitau a¿ezarea BoianGiule¿ti.49
2. Locuin¡ele
Locuin¡ele Boian-Giule¿ti reflectå mai mult sau mai pu¡in un mod de organizare
al spa¡iului. Cercetårile arheologice au pus în eviden¡å diferen¡e între locuin¡ele din
momentul påtrunderii primelor comunitå¡i ¿i etapa finalå Boian-Giule¿ti. Astfel, în
prima etapå au fost cercetate bordeie ¿i colibe doar din a¿ezårile de la Bogata I ¿i II,
Greaca La Slom ¿i Gålå¡ui Movila Berzei. Bordeiele descoperite la Bogata au fost
amplasate chiar pe malul lacului Gålå¡ui. Groapa acestora are de cele mai multe ori
o formå ovalå, dar au fost ¿i cazuri izolate de gropi aproape rotunde. Dimensiunile
gropilor variazå de la 2,7 x 1,8 m, pînå la 4,08 x 1,7 m50 . În a¿ezarea de la Tangâru
a fost interceptat un bordei Boian-Giule¿ti cu cca. 2,50 m lårgime în sec¡iune51 , iar
la Alexandria a fost descoperitå o groapå de bordei ¿i o groapå menajerå påstratå
par¡ial. Bordeiul avea groapa de formå ovalå cu axul pe direc¡ia NV-SE ¿i dimensiunile
de 2,40 m lungime påstratå, 3 m lå¡ime maximå ¿i 1,40 m adâncime52 . În a¿ezarea de
la Greaca La Slom a fost cercetatå o groapå de bordei de formå ovalå alungitå cu
dimensiunile de 5 m lungime, 2,5 m lå¡ime ¿i un metru adâncime53 .
În a¿ezarea de la Gålå¡ui, în primul nivel de locuire Boian-Giule¿ti(III/1) au
91
www.cimec.ro

fost interceptate ¿apte colibe marcate prin aglomeråri masive de fragmente ceramice,
oase, bulgåri mici de chirpici, resturi de vetre ¿i chiar unelte ¿i a¿chii de silex. Aceste
concentråri de materiale arheologice au fost surprinse de ¿an¡ul II în por¡iuni cu
dimensiuni între 2,45 m ¿i 4,14 m. Douå din aceste aglomeråri de materiale dispuse
în zona de nord a a¿ezårii erau acoperite de un strat sub¡ire de cenu¿å finå, probabil
provenit de la arderea acoperi¿ului din materiale u¿oare de origine vegetalå.54 La
una din colibele cercetate (c1/2000) au fost surprinse gropi de pari cu diametre variind
între 6 ¿i 9 cm, o mare cantitate de chirpic ars ¿i nears, vålåtuci de lut, fragmente
ceramice, resturi de vatrå. Probabil aceastå colibå a servit drept structurå de locuin¡å
câteva sezoane, dupå care a fost transformatå în groapå menajerå. La majoritatea
locuin¡elor din acest nivel Boian-Giule¿ti (III/1) se constatå un nivel de abandon,
marcat prin material ceramic ¿i osteologic (pl.XL). La unul din bordeiele descoperite
la Greaca a fost constatatå o situa¡ie stratigraficå similarå, groapa acestuia fiind
acoperitå cu o lentilå de arsurå ¿i cenu¿å.
În a¿ezårile Boian-Giule¿ti din prima etapå nu au fost descoperite decât izolat
resturi de locuin¡e de suprafa¡å la Bogata55 , Sili¿tea Conac56 ¿i Coroteni57 . Pânå în
prezent nu cunoa¿tem detalii despre dimensiunile vreunei locuin¡e de suprafa¡å din
aceastå etapå, sau alte elemente de construc¡ie. La Bogata au fost descoperite într-o
groapå resturile unei locuin¡e de suprafa¡å sub forma unor bulgåri de lipiturå arså
de la pere¡i alcåtui¡i dintr-un schelet de pari având 0,12 m grosime ¿i împletiturå de
nuiele58 .
Datele referitoare la elemente constructive sau alte observa¡ii legate de
amenajarea interioarå a spa¡iului primelor locuin¡e Boian-Giule¿ti sunt foarte pu¡ine
¿i disparate.
Astfel, la groapa unor bordeie au fost descoperite elemente legate de amenajarea
superficialå a unei intråri sub forma unei trepte (Rasa, Gålå¡ui).
Malurile gropilor bordeielor au fost såpate spre interior (Bogata).
Un caz aparte îl constituie bordeiul descoperit la Tangâru, care are un mal mai
înalt decât celålalt. Malurile gropii au o formå mai pu¡in obi¿nuitå fiind såpate în
zigzag ¿i înclinate în afarå cu trepte neregulate ¿i înguste59 .
În interiorul gropii bordeielor au fost identificate fragmente de vetre. Umplutura
gropii bordeielor este formatå în general din påmânt amestecat cu mici bucå¡i de lut
¿i chirpici, fragmente ceramice ¿i de vatrå, resturi osteologice, unelte ¿i a¿chii de
silex, pietre de dimensiuni reduse. În interiorul bordeiului descoperit pe marginea
terasei inferioare a lacului Greaca, lângå punctul La Slom a fost identificat pe fundul
gropii un obiect de lut de formå cilindricå cu dimensiunile de 0,25 m lungime ¿i 0,15
m diametru. Forma piesei care se terminå cu un prag, compozi¡ia lutului ¿i tratare
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neglijentå a finisajelor ne fac så fim de acord cu ipoteza utilizårii ca suport60 . Ipoteza
ulterioarå (picior de pat)61 propuså de autorul descoperirilor nu are nici un suport
¿tiin¡ific.
Locuin¡ele din etapa urmåtoare sunt mult mai numeroase. Ele reflectå procesul
de sedentarizare pe care îl parcurg comunitå¡ile Boian-Giule¿ti în aceastå etapå.
Tipurile de locuin¡å descoperite în såpåturile arheologice sunt bordeiul ¿i locuin¡a
de suprafa¡å.
Bordeiele au dimensiuni mai mari decât în etapa precedentå ¿i au fost locuite
o perioadå mai îndelungatå. Dacå în a¿ezarea de la Giule¿ti-Sârbi, dimensiunile
singurului bordei påstrat sunt 5,45 x 3,75 x 1,20 m62 , la Ciulni¡a, ele variazå de la
3,5 x 3,5 m (bordeiul nr.2), la 5 x 3 m (bordeiul nr.1) ajungând pânå la 8 x 4,5 m
(bordeiul nr.3)63 .
Forma bordeielor este oval alungitå, în parte neregulatå64 (Giule¿ti-Sârbi,b.2),
fie påtratå sau dreptunghiularå cu col¡urile rotunjite65 (Ciulni¡a, b.2, b.1, b.3).
Intrarea în bordei se fåcea printr-una sau mai multe trepte. La Giule¿ti-Sârbi
a fost cercetatå o amenajare interesantå la extremitå¡ile bordeiului nr.2, lângå pere¡i,
fiind såpate douå ¿ån¡uiri adânci de 0,30m66 .
Datele oferite de cercetarea arheologicå sunt inegale ca valoare ¿i posibilå
confirmare a informa¡iei. În a¿ezarea de la Aldeni Gurguiul Balaurului au fost
cercetate douå locuin¡e, dar se estimeazå (?) existen¡a a încå ¿ase locuin¡e.67
Reconstituirea habitatului Boian-Giule¿ti nu este posibilå fårå cercetarea
exhaustivå a mai multor a¿ezåri, coroboratå cu cercetåri interdisciplinare.
3. Ocupa¡ii
În actualul stadiu al cercetårii comunitå¡ilor Giule¿ti termenul de ocupa¡ii
include cre¿terea animalelor, cultivarea plantelor, vânåtoarea, olåritul ¿i confec¡ionarea
uneltelor de piatrå, os ¿i corn. Informa¡iile legate de cultivarea cerealelor ¿i cre¿terea
animalelor sunt foarte pu¡ine. Stadiul insuficient al cercetårii nu ne permite nici
måcar o abordare a temei.
3a. Uneltele
Insuficienta cercetare a a¿ezårilor Boian-Giule¿ti se reflectå negativ ¿i în gradul
de cunoa¿tere a uneltelor. Din nefericire, aceastå categorie de piese a fost tratatå cu
superficialitate sau chiar ignoratå prin nepublicarea materialelor. Majoritatea uneltelor
descoperite în a¿ezårile Boian-Giule¿ti de pe teritoriul României sunt de piatrå.
Uneltele de piatrå au fost lucrate din silex, obsidian, tuf vulcanic ¿i gresie
silicifiatå68 .
Conform analizelor lui Em.Protopopescu-Pache69 , tuful vulcanic provine din
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regiunile deluroase de la nord de Mizil, iar Miltiade Filipescu a stabilit pentru silexul
¿i gresia silicifiatå din a¿ezårile din Muntenia, Întorsura Buzåului ¿i Covasna, ca
zonå de exploatare.
Analiza macroscopicå a gradului de cristalizare ¿i recristalizare, forma,
mårimea, frecven¡a ¿i distribu¡ia impuritå¡ilor ¿i a resturilor organice din cadrul
silicolitelor au fåcut posibilå identificarea depozitelor de unde a fost exploatatå materia
primå. Astfel, cercetårile interdisciplinare întreprinse de Theodor Neagu în colaborare
cu Costel Haitå ¿i Mihai Tomescu pe uneltele de silex din a¿ezarea de la Gålå¡ui
Movila Berzei au dus la determinarea taxinomicå a microfaunei70 . Aceastå analizå
microscopicå a uneltelor de silex de la Gålå¡ui a stabilit drept zonå de provenien¡å a
silicolitelor, Dobrogea de Sud.
Culoarea silexului este variatå, de la ocru-închis, cenu¿iu, gri-brun, ro¿cat ¿i
ocru brun, pânå la ocru-deschis, pentru piesele descoperite la Gålå¡ui Movila Berzei.
Uneltele de silex de la Giule¿ti ¿i Greaca au culoarea cafenie-deschiså ¿i cenu¿ie, iar
cele de la Aldeni sunt galben-verzui ¿i mai rar, negre71 .
Textura pieselor de silex din a¿ezarea Boian-Giule¿ti de la Gålå¡ui este diferitå,
de la finå ¿i foarte finå, pânå la grosierå. Structura este masivå sau în benzi, omogenå
dar ¿i neomogenå. Silexul este translucid sau opac, lipsit de impuritå¡i. Totu¿i, nu
pu¡ine piese au intruziuni (bioclaste, relicte carbonatice, impuritå¡i72 ) ¿i resturi
organice.
În a¿ezarea eponimå de la Giule¿ti, analizele au pus în eviden¡å utilizarea
calcedoniei ¿i a opalului73. Unelte de obsidian au fost descoperite pânå în prezent,
doar în a¿ezarea de la Aldeni, materia primå fiind recoltatå din mun¡ii Harghitei74.
Dimensiunile pieselor sunt în general mici ¿i mijlocii, iar microlitele sunt pu¡ine.
Stadiul incipient al cercetårii a¿ezårilor Boian-Giule¿ti face inoperantå orice
statisticå sau referire la numårul uneltelor de piatrå. În general, autorii descoperirilor
nu au fåcut raportul dintre a¿chii, nuclee sau alte piese provenind probabil direct din
debitaj ¿i unelte. Excep¡ii constituie a¿ezårile de la Giule¿ti ¿i Greaca. La Giule¿ti au fost adunate 3o de piese de silex, dintre care 14 unelte întregi sau fragmentare ¿i
16 a¿chii, iar la Greaca ,,au fost scoase la ivealå 55 piese de silex, dintre care numai
18 unelte întregi sau fragmentare75. Condi¡iile descoperirii, atunci când sunt descrise,
au pus în eviden¡å apari¡ia pieselor din silex în complexe, cu precådere în locuin¡e.
Dintre tipurile de unelte descoperite, cele mai numeroase sunt råzuitoarele,
apoi lamele, dålti¡ele ¿i topora¿ele. În a¿ezarea de la Gålå¡ui predominå råzuitoarele
lucrate din nucleu. Lamele sunt înguste retu¿ate, sau fin denticulate. Råzuitoarele ¿i
lamele sunt triunghiulare sau trapezoidale în sec¡iune.
Descoperirea silexului în diferite stadii, de la bucå¡i neprelucrate, nuclee, a¿chii,
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percutoare, pânå la unelte finite, permite avansarea ipotezei prelucrårii pe loc ¿i a
posibilei existen¡e a unor ateliere nedescoperite încå în cadrul a¿ezårilor Boian-Giule¿ti.
În actualul stadiu al cercetårii, de¿i se constatå statistic o cre¿tere a numårului
dålti¡elor ¿i topora¿elor în a¿ezårile din etapa finalå, nu se pot face alte diferen¡ieri
sau observa¡ii între uneltele din cele douå faze Giule¿ti.
Uneltele de os sunt mai pu¡ine, iar cele de corn sunt rare ¿i inedite. La Greaca,
într-un bordei au fost descoperite un împungåtor, o placå dreptunghiularå, fragmente
din douå spatule, un cu¡it(?) ¿i un tub mic, iar în a¿ezarea de la Gålå¡ui- Movila
Berzei un împungåtor ¿i douå spatule (pl. XLI/2-4). Numårul redus al pieselor de os
descoperite face inoperantå orice analizå despre tehnicile de prelucrare. Totu¿i, se
observå o anumitå specializare în prelucrarea osului, opera¡iunile de tåiere-decupare
sau ¿lefuire-lustruire fiind executate cu siguran¡å ¿i acurate¡e.
3b. Podoabele
O categorie aparte de descoperiri izolate o constituie podoabele. Pu¡ine la
numår, ele au fost descoperite doar în locuin¡e. Materialul din care au fost
confec¡ionate este osul. În primul nivel de locuire al a¿ezårii de la Gålå¡ui- Movila
Berzei au fost descoperite în douå complexe diferite un pandantiv ¿i 4 mårgele din
os. Pandantivul (pl. XLII/1) este semihelicoidal, lucrat dintr-o scoicå Spondylus,
oval în sec¡iune (11mm. grosime), cu câte o creståturå pronun¡atå de-o parte ¿i cealalta
a unei perfora¡ii circulare. Mårgelele descoperite într-un bordei sunt tubulare
(4-5 mm.grosime), confec¡ionate din os ¿i foarte bine ¿lefuite (XLI/1). La Bora, în
umplutura gropii unui bordei a fost descoperitå o plåcu¡å de os de formå ovalå cu un
orificiu la unul din capete, pieså interpretatå de noi ca pandantiv.
3c. Ceramica
În condi¡iile tratårii disparate a materialului ceramic, a lipsei unor criterii
generale de publicare ¿i a unei fragmentaritå¡i accentuate, sarcina cercetåtorului ce
întreprinde o analizå în acest domeniu este deosebit de dificilå. Nu de pu¡ine ori
aceastå categorie de piese a fost scoaså din contextul habitatului, al descoperirii
arheologice ¿i chiar al a¿ezårii respective. Pe de altå parte au existat cazuri de
identificare a unei a¿ezåri Boian - Giule¿ti cu descoperirea unui lot de fragmente
ceramice (Bogata I-VI, sau Greaca, punctele La Slom, La Costinescu, La Cru¡escu,
La igånci).
Orice analizå mai mult sau mai pu¡in statisticå a ceramicii ar trebui raportatå la
gradul de cercetare al a¿ezårii pentru a deveni cu adevårat operabilå. Actualul stadiu al
cercetårii comunitå¡ilor Boian - Giule¿ti nu ne permite decât observa¡ii ¿i constatåri
descriptive care nu ¡in loc de concluzii sau altfel de încheieri sintetice. Atât cât ne
permite publicarea ceramicii Boian - Giule¿ti vom face referiri asupra descoperirilor
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din a¿ezårile de la Greaca ¿i Giule¿ti - Sârbi, la care adåugåm cercetårile de suprafa¡å
de la Bogata, Rasa, Cålåra¿i, Ciocåne¿ti, Vlådeni- Popina Latå, Grådi¿tea Ulmilor ¿i
Greaca. Un loc important în analiza noastrå îl ocupå rezultatele såpåturilor arheologice
(sondaje) de la Ulmu, Sultana, Andolina, Cålåra¿i - Mågureni, Unirea - Råu, Curcani
¿i mai ales cercetårile sistematice de la Gålå¡ui - Movila Berzei.
Numitorii comuni ai referirilor ¿i observa¡iilor noastre au fost pasta, formele,
tehnicile de ornamentare ¿i mai pu¡in compartimentarea strictå a categoriilor,
speciilor sau subspeciilor ceramice. Urmårirea cu exactitate a evolu¡iei sau
diversificårii formelor este inoperantå în actualul stadiu al cercetårii comunitå¡ilor
Boian - Giule¿ti. Câteva observa¡ii ipotetice sunt totu¿i de luat în seamå.
Pasta ¿i arderea ceramicii din nivelurile inferioare ale a¿ezårilor pluristratificate
Boian-Giule¿ti se deosebesc net de cele ale ceramicii descoperitå în nivelurile
superioare. Astfel, nivelul inferior al a¿ezårilor de la Li¿coteanca - Movila din Baltå,
Ciulni¡a, Gålå¡ui Movila Berzei sau Isaccea- Suhat, ceramica grosierå este în general
friabilå datoritå compozi¡iei pastei ¿i arderii insuficiente.
Pasta ceramicii grosiere este un amestec de lut cu pleavå. Analizele efectuate
pe fragmentele ceramice descoperite la Bogata (buletinul nr.696) au pus în eviden¡å
o pastå formatå dintr-o argilå nisipoaså grosierå cu cristale de cuar¡76 .
În general, ceramica Giule¿ti este confec¡ionatå dintr-o argilå caolinicå.
Cantitatea de pleavå ¿i degresan¡ii determinå o pastå bunå, comunå sau finå. În pasta
comunå au fost depistate fragmente mici de cioburi vechi cu dimensiuni sub 2 mm
granula, folosite ca degresant. Structura cioburilor este neomogenå. În cazul ceramicii
fine a fost utilizatå o argilå nisipoaså finå ¿i o maså de caolinit cu cristale de minerale,
mica, cuar¡, feldspat ¿i limonit77 . Un alt element, în afarå de pastå, care deosebe¿te
categoriile ceramice îl constituie porozitatea. În general, porozitatea fragmentelor
ceramice este mare, mai ales pentru etapa de început a comunitå¡ilor Boian - Giule¿ti,
reprezentatå de materialele arheologice descoperite la Greaca, Bogata, Rasa, Ulmu,
Unirea - Råu sau nivelul inferior de la Gålå¡ui Movila Berzei (III/1).
Pentru atenuarea sau chiar eliminarea porozitå¡ii, suprafa¡a este acoperitå la
exterior ¿i în cele mai multe cazuri ¿i la interior cu un strat sub¡ire de lut fin foarte
bine preparat. În cazul ceramicii fine ea capåtå aspectul unei adevårate angobe.
Ceramica decoratå prin excizii are un strat de lut îngro¿at sau chiar dublu.
Pasta ¿i modalitatea de pregåtire a suprafe¡elor diferen¡iazå categoriile ceramice,
în func¡ie de viitoarea folosire ¿i destina¡ie.
Arderea vaselor este diferitå. Studiile efectuate de speciali¿tii în mineralogie
au determinat o temperaturå de ardere foarte joaså care ne face så credem cå termenul
de coacere a ceramicii este mult mai adecvat. Cele mai înalte temperaturi nu depå¿eau
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500¿ - 700¿ C. Arderea se efectua de la negru pânå la brun, de obicei neuniform ¿i
inegal în cazul ceramicii grosiere, ¿i de la negru - cenu¿iu la galben - cåråmiziu,
cåråmiziu - ro¿iatic pentru ceramica finå. Coacerea acestei ultime categorii ceramice
era omogenå ¿i uniformå.
Ceramica din prima etapå Boian - Giule¿ti este friabilå, datoritå cantitå¡ii de pleavå
din compozi¡ia lutului, a porozitå¡ii, dar mai ales a unei arderi incomplete ¿i la o temperaturå
scåzutå, fapt constatat în a¿ezårile din prima etapå de påtrundere a comunitå¡ilor Boian Giule¿ti de la Greaca, Ulmu, Rasa ¿i Gålå¡ui Movila Berzei (III/1).
Ceramica descoperitå în ultimul nivel de la Gålå¡ui Movila Berzei (III/2) sau
Ciulni¡a este foarte bine arså la o temperaturå superioarå celei din a¿ezårile primei
etape de påtrundere. Aceastå ceramicå a fost arså de la galben - cåråmiziu la ro¿u,
uniform ¿i omogen.
Formele vaselor, de¿i simple, sunt zvelte ¿i se remarcå prin armonie ¿i echilibru.
Între formele recipientelor descoperite în a¿ezårile datate în prima etapå ¿i
cele din cea de a doua nu se pot face diferen¡ieri majore, observa¡ie valabilå ¿i pentru
ceramica Boian-Giule¿ti de la sud ¿i nord de Dunåre, descoperitå în a¿ezårile de la
Greaca (pl. XLIII-XLIV), Giule¿ti–Sârbi ¿i ceramica de la Ruse.
Acelea¿i forme de vase sunt întâlnite în a¿ezårile de la Gålå¡ui Movila Berzei,
Giule¿ti - Sârbi sau Ruse. Totu¿i, la ceramica Boian - Giule¿ti descoperitå în a¿ezarea
de la Ruse remarcåm îngro¿area mai pronun¡atå a umårului vaselor tronconice, care
se transformå nu de pu¡ine ori într-o protuberan¡å, la fel, absen¡a din a¿ezåri a
capacelor.
Actualul stadiu al cercetårilor ¿i fragmentaritatea apreciabilå a materialului
ceramic fac imposibilå stabilirea unor forme predominante. Ceramica grosierå ¿i
ceramica finå au ¿i forme comune cum ar fi vasele piriforme, castroanele bitronconice
¿i tronconice, tåvile rotunde sau ovale cu pere¡ii oblici sau drep¡i, strecuråtori vase
cu pere¡i arcui¡i, capace (pl. XLVIII/1-2; XLV/1-2; LXXIV/1; LXXV/1). Astfel,
caracteristice pentru formele ceramicii grosiere sunt vasele mari ¿i mijlocii cu pere¡i
a cåror grosime variazå între 2,1 - 2,3 ¿i 0,9 - 1,1cm. Numeroase recipiente din
aceastå categorie ceramicå sunt vase de provizii, dar ¿i afumåtori deschise la ambele
extremitå¡i sau borcane cu corpul bombat.
Ceramica finå are ca forme proprii fructierele, paharele tronconice (pl. LIV/16; LV/1-3), bolurile ¿i cupele cu pere¡ii sub¡iri (pl. LVI/1-3). Între formele, categoriile
ceramice ¿i dimensiunile vaselor existå o anumitå rela¡ie. Astfel, la ceramica cea
mai finå, recipientele au dimensiuni reduse, pânå în 10-11cm înål¡ime, iar diametrul
maxim nu depå¿e¿te 15-17cm.
Tehnicile de ornamentare sunt barbotina ¿i decorul în relief, incizia, excizia
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¿i canelura. Vasele sunt decorate uniform, sau în tehnici mixte: barbotinå cu decor în
relief, canelurå cu incizie, excizie cu incizie. Ceramica finå canelatå are la majoritatea
vaselor suprafe¡ele lustruite ¿i uneori ¿irurile de caneluri sunt întrerupte de
protuberan¡e conice, sau rotunde care marcheazå umårul recipientelor.
Pictura nu constituie o tehnicå predilectå pentru ornamentarea vaselor. Pânå
în prezent nu a fost descoperit decât un singur fragment ceramic, vopsit cu alb la
interior, în a¿ezarea de la Giule¿ti .
Barbotina a fost utilizatå ca tehnicå dominantå la ceramica grosierå, dar apare
¿i pe cupele ¿i unele boluri ale ceramicii fine.
La toate recipientele, barbotina se constatå doar pe suprafe¡ele exterioare;
interiorul este netezit cu grijå ¿i chiar lustruit, dupå ce s-a adåugat un slip fin pentru a
astupa porozitå¡ile. Acest fapt ne face så avansåm ipoteza folosirii acestor recipiente
pentru lichide. Barbotina apare într-un singur strat sub¡ire, sau mai groaså, în douå
straturi. Ea este întinså simplu, pe toatå suprafa¡a sau este dispuså sub forma unor
vîrci. Spre deosebire de alte tehnici, barbotina a mårit sau a corectat func¡ionalitatea
recipientului. Astfel, la boluri ¿i cupe, barbotina aplicatå pe suprafa¡a exterioarå are ¿i
rolul de-a måri priza pentru utilizarea vasului. Pe un singur fragment ceramic descoperit
la Greaca, barbotina apare în asociere cu o bandå lustruitå dispuså marginal. Barbotina
este simplå ¿i întinså uniform pe suprafa¡a vaselor, sau în combina¡ie cu motive în
relief. La numeroase vase ea a fost utilizatå în asociere cu decorul în relief sub forma
unor ¿iruri continue de alveole dispuse, de obicei, sub buzå, ca proeminen¡e conice,
rotunde, sau cu mijlocul u¿or albiat, marcând linia medianå a vaselor. Uneori, constatåm
¿iruri de adâncituri practicate în profunzime, probabil cu unghia, câte unul sub buzå
sau pe corp ¿i chiar trei ¿iruri paralele dispuse unul sub altul.
Barbotina simplå sau sub formå de vârci paralele întinse pe toatå suprafa¡a
exterioarå a întårit func¡ionalitatea vasului, spre deosebire, probabil, de celelalte
forme de barbotinå cu ¿iruri în relief, care au avut ¿i un rol decorativ.
Incizia este omniprezentå în anumite combina¡ii pe suprafe¡ele vaselor. Astfel,
buza, umårul, partea superioarå, inferioarå sau chiar fundul vaselor au incizii specifice.
Acest decor a fost utilizat cu predilec¡ie pe ceramica finå. Buza ceramicii fine este
incizatå diferit în cele douå etape Boian-Giule¿ti. În prima etapå constatåm mai multe
creståturi dispuse mai pu¡in regulat ¿i uneori prelungite pe toatå lå¡imea buzei. În
etapa urmåtoare, creståturile simple apar pe foarte pu¡ine vase, locul lor fiind luat de
incizii fine, practicate la distan¡e egale, rezultat al utilizårii unui instrument
perfec¡ionat ¿i a unei specializåri a olarului (pl. LIV/1,2,4,6; LVI/1-2).
De obicei, partea superioarå a vaselor, pânå la umår este decoratå cu ¿iruri
paralele de incizii, dispuse orizontal (pl.XLIII/1; XLIV/2-4; L), la intervale regulate
sau oblic. Decorul incizat mai ia forma unor combina¡ii între benzi orizontale ¿i
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meandre. Meandrul ¿i spirala, împreunå cu benzile de linii incizate sunt cele mai
importante motive ale decorului incizat care a fost folosit deopotrivå pe vasele mari,
mijlocii ¿i de mici dimensiuni. Astfel, el apare împreunå cu decorul canelat, dar mai
ales în combina¡ie cu decorul excizat.
Meandrul este dispus la unele vase în ambele registre, superior ¿i inferior. Pe
un vas de la Greaca, registrul superior este decorat cu o bandå incizatå cu meandre
duble, delimitate de registrul inferior printr-o linie incizatå, dincolo de care apare
acela¿i meandru desfå¿urat la o scarå mai mare decît în registrul superior.
În nivelul superior Boian de la Gålå¡ui Movila Berzei a fost descoperit un vas
de dimensiuni apreciabile (h: 28,4 cm) decorat cu meandre spiraliforme adânc incizate
încadrate de benzi incizate orizontal ¿i de ¿iruri continue sau fragmentate de triunghiuri
excizate (pl. L). Pe unele fragmente ceramice, meandrele se terminå cu mici linii
incizate perpendicular care amintesc de tradi¡ia capetelor de note muzicale din
ceramica liniarå târzie.
Inciziile punctiforme nu sunt caracteristice ceramicii Boian - Giule¿ti. Ele au
fost trasate triunghiular, asociate cu decor canelat (pl. LVII/1-4) sau dreptunghiular,
îmbinate cu proeminen¡e unghiulare.
Excizia este tehnica de ornamentare a vaselor care individualizeazå ceramica
Boian-Giule¿ti.
Ceramica lucratå în tehnica exciziei se deosebe¿te de celelalte categorii nu
doar prin decor, dar ¿i prin compozi¡ia pastei ¿i ardere. Astfel, cantitatea degresantului
(fragmente ceamice ¿i pietre pisate) este mai mare, iar grosimea pere¡ilor vaselor
este accentuatå prin adåugarea unui strat de lut fin de 2-3 mm.Arderea este uniformå
¿i mai bunå.
În general, aceastå tehnicå mixtå (spa¡ii cru¡ate umplute cu pastå albå) necesitå
o anumitå specializare a olarului, u¿or de remarcat prin siguran¡a desenului, tehnica
perfectå a decupårii benzilor de lut ¿i a scobirii suprafe¡elor. Armonia ¿i echilibrul
decorului (raportul între motivele scobite ¿i cele råmase în relief) probeazå în afarå
de måiestria olarului ¿i o practicå îndelungatå (specializare ?!).
Decorul excizat se caracterizeazå prin benzi paralele cu motive geometrice
dispuse în ¿iruri orizontale, verticale, oblice, spiraliforme sau meandrice. În general, ornamentarea vasului s-a fåcut în douå registre. Registrul superior este alcåtuit
de partea dintre buza ¿i umårul vasului, iar cel inferior de restul corpului pânå la
fundul recipientului. Combina¡iile dintre diferitele motive sunt uimitor de precise,
fie cå sunt desfå¿urate în cadrul aceluia¿i registru, fie cå se îmbinå sau se
complecteazå dintr-un registru în altul. Chiar ¿i în acest caz, motivele au continuitate
¿i fluen¡å decorul general al vasului påstrându-¿i nealterate echilibrul ¿i frumuse¡ea
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(pl. LXXV/2).
Ceramica din a¿ezårile de la Greaca (pl. XLIII-XLIV), Cå¡elu Nou, Giule¿ti,
Giule¿ti-Sîrbi a fost decoratå simplu cu motive excizate unghiular ¿i benzi cu ¿iruri
de triunghiuri dispuse invariabil sub buzå. Delimitarea între cele douå registre s-a
fåcut prin benzi simple cru¡ate, sau decorate cu motivul tablå de ¿ah.
Benzile cu ¿iruri de triunghiuri excizate sunt o caracteristicå a decorului
ceramicii Boian-Giule¿ti. În literatura de specialitate acest tip de ornament a fost
denumit din¡i de lup. La ceramica descoperitå în a¿ezårile de la Greaca, Cå¡elu Nou,
Giule¿ti-Sîrbi, Giule¿ti, Rasa, Bogata (pl. XLV/2), Ulmu (pl.XLV/2), Ciocåne¿ti (pl.
XLVI/5), Unirea Råu (pl. XLVII/4-5), Cålåra¿i, Gålå¡ui Movila Berzei (pl. XLVIII/
1-3), Vlådiceasca Ghergålåu, benzile cu ¿irul de triunghiuri sunt simple sau duble,
uneori cu vârfurile care se unesc sub buzå sau în registrul superior. Benzile cu
triunghiuri excizate de sub buzå au întotdeauna vîrfurile îndreptate în sus.
O altå caracteristicå a decorului excizat o constituie mårginirea/încadrarea
spa¡iilor ornamentate (motive unghiulare, tablå de ¿ah, romburi, påtrate, benzi simple:
pl. XLVIII-L) cu benzi de triunghiuri. Combina¡iile cu motive incizate, spirale,
meandre sau alte motive unghiulare se repetå cu foarte mici varia¡ii, uneori formând
serii de vase asemånåtoare în a¿ezåri Boian-Giule¿ti diferite.
În afara benzilor cu ¿iruri de triunghiuri excizate, decorul vaselor mai este
format din grupuri de påtrate sau romburi dispuse în tablå de ¿ah (pl. XLVIII/3,6;
XLIX/1; LI), sau grupuri de meandre în S. Motivul tablå de ¿ah apare atât pe umårul
¿i gâtul vaselor, în registrul superior, dar ¿i pe corpul recipientelor (pl. XLVIII/5) în
registrul inferior. Motivul a evoluat în forme complexe (vasele din nivelul superior
de la Gålå¡ui Movila Berzei -III/2). De la påtratele simple dispuse în tablå de ¿ah
care decoreazå ceramica descoperitå la Greaca ¿i pânå la decorul elaborat sub forma
câmpurilor de påtrate întrerupte de påtrate mai mari cru¡ate în scarå (pl. XLIX;
LIV/5) constatåm o evolu¡ie importantå a acestui motiv. Complexitatea decorului
excizat este puså în eviden¡å de registrele ornamentale organizate în metopele de pe
ceramica descoperitå în ultimul nivel Boian-Giule¿ti de la Gålå¡ui Movila Berzei
(pl. LI, LXXIV-LXXV) sau în a¿ezarea de la Ciorani.
Canelurile sunt utilizate de obicei pe ceramica finå de mici dimensiuni. În
general, sunt lustruite pe suprafe¡e bine prelucrate ¿i apar dispuse paralel în ¿iruri
orizontale, oblice sau verticale. Pe ceramica finå de la Greaca, Andolina, Bogata,
Gålå¡ui Movila Berzei, ¿irurile paralele orizontale sunt în combina¡ie cu grupuri de
caneluri verticale dispuse perpendicular sau oblic. La aceastå tehnicå, decorul cel
mai des întâlnit îl constituie ¿irurile paralele de caneluri dispuse orizontal pe umårul
vaselor (pl. LIV/1-2). ªirurile de caneluri dispuse în unghi sunt grupate foarte regulat
¿i doar în registrul superior (Cålåra¿i - Regimentul de infanterie; Greaca).
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Decorul mixt canelurå (preponderentå)- incizie a fost surprins pe ceramica
finå din a¿ezårile de la Greaca, Gålå¡ui Movila Berzei, Copuzu Delu¿, iar în sudul
Dunårii la Ruse. Astfel, la Copuzu-Delu¿ decorul asociat canelurå - incizie este
succesiv (¿iruri de caneluri formate de benzi incizate) fie suprapus (¿irurile de caneluri
orizontale dispuse pe umårul unui castron sunt urmate de benzi incizate cu vârful în
sus sau în jos).
La paharele ¿i bolurile descoperite la Gålå¡ui Movila Berzei, decorul canelat
este întrerupt de spa¡ii triunghiulare despår¡ite de incizii care se prelungesc (pl. LIII/
2) sau de incizii unghiulare cu vârful în sus care suprapun canelurile în registrul
inferior(pl. LIV/5). La Greaca pe un fragment ceramic grupurile de caneluri verticale
sunt întrerupte de linii incizate în unghi care întrerup un spa¡iu lustruit. Un caz aparte
de combina¡ie armonioaså între decorul canelat ¿i cel incizat îl constituie castronul
descoperit la Gålå¡ui Movila Berzei. Acesta este decorat în registrul superior cu ¿iruri
de caneluri paralele, iar în registrul de mijloc, inciziile unghiulare ¿i triunghiulare
alterneazå cu benzi de caneluri paralele dispuse în acela¿i sens cu inciziile. Acestea
împart suprafa¡a vasului în adevårate metope compuse din incizii ¿i grupuri de caneluri
care se completeazå în chip fericit (pl. LIII/2). Alteori, grupurile de caneluri sunt
asociate cu ¿iruri de puncte incizate pe verticalå. În a¿ezarea Boian - Giule¿ti de la
Ruse s-au descoperit vase pe care se îmbinå decorul canelat cu benzi incizate orizontal
¿i spiraliform, mårginite sub buzå de un ¿ir de triunghiuri.
Câteva fragmente ceramice sunt decorate cu benzi punctate de tradi¡ie vinèianå.
Decorul incizat a fost trasat cu douå tipuri de ustensile. Majoritatea motivelor au
fost incizate cu claritate ¿i elegan¡å în timp ce unele au fost mult accentuate cåpåtând
aspectul unor ¿ån¡uiri.
O categorie aparte o constituie fragmentele ceramice de tåvi/platouri ¿i vase
bitronconice descoperite în ultimul nivel Boian-Giule¿ti (III/2) de la Gålå¡ui Movila
Berzei. La aceste vase, decorul canelat a fost întretåiat de motive incizate sub forma
unor scuturi umplute cu mici creståturi (pl. LVII). Consideråm acest decor de tradi¡ie
Precucuteni.
De¿i nu se pot face delimitåri nete între ceramica finå din a¿ezårile Giule¿ti de
început ¿i cele târzii, totu¿i se impun câteva observa¡ii referitoare la aspectul general ¿i
tehnica acestui tip de ornament. Decorul de pe ceramica finå din faza Giule¿ti este mai
sigur trasat, mult mai geometrizat ¿i mai regulat. Tehnica perfec¡ionatå atestå folosirea
unui instrument specializat care imprimå o profunzime ¿i reliefare mai pronun¡atå a
canelurilor. Aceste caracteristici pot fi observate la ceramica finå descoperitå în a¿ezårile
de la Giule¿ti, Andolina, Gålå¡ui - Movila Berzei (pl. LIV-LVI).
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REPERTORIUL DESCOPERIRLOR BOIAN-GIULEªTI

ALDENI, A¿ezare situatå pe tersa râului Cålmå¡ui, com. Cernåte¿ti, jud.Buzåu. Cercetåri
Gh. ªtefan ¿i E. Com¿a Bibiliografie: Raport MNA, 1942-1944, p. 75 – 76;Gh.
ªtefan, E. Com¿a, Materiale, III, 1957, p. 93 – 101.
ALEXANDRU ODOBESCU, sat Gålå¡ui, punctul Movila Berzei. A¿ezare situatå pe
terasa lacului Gålå¡ui, com. Al. Odobescu, jud. Cålåra¿i. Cercetåri arheologice:
N. Angelescu, M.Neagu. Bibliografie: M. Neagu et alli, Gålå¡ui- Movila Berzei,
jud. Cålåra¿i, în: Cronica cercetårilor arheologice din România, campania 2000,
Bucure¿ti, 2001, p.85-86.
ALEXANDRIA, A¿ezare aflatå în teritoriul administrativ al municipiului Alexandria.
Cercetåri arheologice: B. Mitrea ¿i C-tin Preda. Bibliografie:B. Mitrea, C. Preda,
Materiale, V, 1959, p. 176.
AMARA, Descoperire pe teritoriul comunei Amara. Cercetåri de suprafa¡å: E. Com¿a.
ANDOLINA, A¿ezare situatå pe malul fostului lac Boian, aflatå pe teritoriul com. Ciocåne¿ti.
Cercetåri de suprafa¡å: E. Com¿a.
ANDRÅªEªTI, Descoperire pe terasa înaltå a Ialomi¡ei, com. Andrå¿e¿ti, jud. Ialomi¡a.
BALDOVINEªTI, Descoperire pe teritoriul com. Vådeni, jud. Prahova. Cercetåri
arheologice: N. Har¡uchi.
BÅEªTI, A¿ezare aflatå în teritoriul administrativ al com. Cernåte¿ti. Cercetåri
arheologice:Gh. ªtefan ¿i E. Com¿a.Bibliografie: Raport MNA, 1942-1944, p.
75 – 76;Gh. ªtefan, E. Com¿a, Materiale, III, 1957, p. 93 – 101.
BÅLAIA, Descoperire pe teritoriul com. Smeeni, jud. Buzåu. Cercetåri arheologice: Victor
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Teodorescu.
BOGATA, A¿ezare situatå pe terasa joaså a lacului Bogata, com. Grådi¿tea, jud.
Cålåra¿i.Cercetåri de teren Ni¡å Angelescu.
BORA, A¿ezare situatå pe teritoriul cartierului Bora, ora¿ Slobozia, jud. Ialomi¡a. Cercetåri
de suprafa¡å E. Com¿a. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii
Boian, Bucure¿ti, 1974, p. 32.
BORCEA, Descoperire pe terasa bra¡ului Borcea, jud. Cålåra¿i. Cercetåri de teren Vasile
Oprea.
BOªNEAGU, A¿ezare situatå pe terasa joaså, com. Doroban¡u, jud. Cålåra¿i. Cercetåri de
teren Eugen Com¿a. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii Boian,
Bucure¿ti, 1974, p. 33.
BRÅILA (BRÅILI A I), A¿ezare aflatå pe teritoriul Municipiului Bråila. Cercetåri N.
Har¡uche ¿i I. T. Dragomir. Bibliografie:N. Har¡uche, I. T. Dragomir, Materiale
III, 1957, p. 138; N. Har¡uchi, Materiale V, 1959, p. 221 – 226.
BRÅILA, A¿ezare aflatå pe teritoriul Municipiului Bråila. Cercetåri arheologice: N. Har¡uchi
¿i Fl. Anastasiu. Bibliografie: N. Har¡uchi, Fl. Anastasiu, Recunoa¿teri ¿i sondaje
arheologice în jude¡ul Bråila (manuscris).
BUCUREªTI, punctul Pantelimon. A¿ezare situatå în cartierul Pantelimon.
Cercetåri de teren Dinu V. Rosetti. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii
Boian, Bucure¿ti, 1974, p. 33.
BUCUREªTI, punctul Glina. A¿ezare situatå pe malul lacului Glina.Cercetåri de teren M.
P. Dîmbovi¡a. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii Boian,
Bucure¿ti, 1974, p. 33.
BUCUREªTI, punctul Giule¿ti. A¿ezare situatå în cartierul Giule¿ti. Cercetåri arheologice:
E. Com¿a, V. Leahu. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii Boian,
Bucure¿ti, 1974, p. 34.
BUCUREªTI, punctul Giule¿ti-Sîrbi. A¿ezare situatå pe un martor de teraså în vecinåtatea
esticå a ruinelor mânåstirii Chiajna în satul Giule¿ti-Sîrbi.
Cercetåri de suprafa¡å Panait I.Panait 1958. Cercetåri arheologice: V.Leahu 1958.
Bibliografie: V.Leahu, Såpåturile arheologice de salvare de la Giule¿ti-Sîrbi,
Cercetåri arheologice în Bucure¿ti, 1962, p.179-219.
BUDEªTI, A¿ezarea se aflå situatå pe un bot de teraså în stânga râului Dâmbovi¡a. Cercetåri
arheologice: V. Sârbu, S. Pandrea, M. Simon, P. Damian, T. Popa. Bibliografie:
V.Sârbu et alii, Istros, VIII, 1997, p.147-151.
CÅLÅRAªI, punctul Grådi¿tea Cålåra¿i. A¿ezare situatå pe un martor de eroziune al
bra¡ului Borcea, la 4 km sud de Cålåra¿i. Cercetåri de teren Ni¡å Angelescu ¿i
colectivul Muzeului Jude¡ean Ialomi¡a. Bibliografie: N. Angelescu, SCIV, VI, 12, 1955, p. 325-326.
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CÅZÅNEªTI, A¿ezare situatå pe teritoriul com. Cåzåne¿ti, jud. Ialomi¡a. Cercetåri de
suprafa¡å E. Com¿a. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii Boian,
Bucure¿ti, 1974, p. 33.
CÅNDEªTII DE JOS, Descoperire pe teritoriul com. Verne¿ti, jud. Buzåu. Cercetåri
arheologice: Victor Teodorescu Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor
culturii Boian, Bucure¿ti, 1974, p. 32.
CÂRLOMÅNEªTI, Descoperire pe teritoriul com. Verne¿ti, jud. Buzåu. Cercetåri
arheologice: Victor Teodorescu. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor
culturii Boian, Bucure¿ti, 1974, p. 32.
CEGANI, A¿ezare situatå pe terasa Dunårii, com. Bordu¿ani, jud. Ialomi¡a. Cercetåri de
teren Vasile Oprea.
CERNAVODA, A¿ezare situatå pe terasa Dunårii, pe teritoriul ora¿ului Cernavoda, jud.
Constan¡a. Cercetåri arheologice: S. Morintz, D. Berciu, P. Roman Bibliografie:
S. Morintz, D. Berciu, P. Diaconu, SCIV, V, 1-2, 1955, p. 151-160.
CERNICA, A¿ezare situatå pe teritoriul com. Cernica, jud. Ilfov. Cercetåri de teren S. Morintz,
E. Com¿a. Bibliografie:S. Morintz, Dacia NS, VIII, 1963, p. 44.
CHIOARA, Descoperire pe terasa bra¡ului Borcea, com. Vlådeni, jud. Ialomi¡a. Cercetåri
Munteanu Ion ¿i Vasile Oprea.
CHIRNOGI, A¿ezare situatå pe terasa Dunårii, jud. Cålåra¿i. Cercetåri arheologice: Done
ªerbånescu.
CIOCÅNEªTI, punctul La grajduri. A¿ezare situatå pe malul fostului lac Boian, com.
Ciocåne¿ti, jud. Cålåra¿i. Cercetåri de teren: E. Com¿a, N. Angelescu, M.Neagu.
Bibliografie: N.Angelescu, SCIV, VI, 1-2, 1955, p. 327.
CIOROGÂRLA, A¿ezare situatå pe teritoriul com. Ciorogîrla, jud. Ilfov. Cercetåri de teren
Petre Roman. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii Boian,
Bucure¿ti, 1974, p. 34.
CIULNI A II, A¿ezare situatå pe un martor de eroziune, pe teritoriul com. Ciulni¡a, jud. Ialomi¡a.
Cercetåri de teren Ni¡å Angelescu ¿i colectivul Muzeului Jude¡ean Ialomi¡a.
Bibliografie: N.Angelescu, SCIV, VI, 1-2, 1955, p. 324-326.
CIULNI A I, A¿ezare situatå pe terasa înaltå a Ialomi¡ei, la vest de Slobozia. Cercetåri
arheologice: S.Marinescu-Bîlcu, E.Ren¡ea, Fl.Vlad. Bibliografie: Marinescu et
alii, Ciulnita, jud. Ialomita, în Cronica Cercetarilor Arheologice, Campania 1994,
Cluj-Napoca, 1995, p.21; idem, Ciulnita, jud. Ialomita, în Cronica Cercetarilor
Arheologice, Campania 1995, Braila, 1996, p.33.
COCOREªTI, punctul Grind. A¿ezare situatå pe teritoriul com. Cocore¿ti, jud. Prahova.
Cercetåri de teren V. Teodorescu. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor
culturii Boian, Bucure¿ti, 1974, p. 33.
COPUZU, A¿ezare situatå pe terasa înaltå a Ialomi¡ei, deasupra satului Copuzu, com. Balaciu,
jud. Ialomi¡a. Cercetåri de suprafa¡å E. Com¿a. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria
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comunitå¡ilor culturii Boian, Bucure¿ti, 1974, p. 33.
COSLOGENI, punctul km. 80. A¿ezare situatå pe terasa Borcei înainte de intrarea satului
Coslogeni, com. Rose¡i, jud. Cålåra¿i. Cercetåri V.Culicå, M.Neagu.
CRIVÅ , A¿ezare situatå pe teritoriul ora¿ Bude¿ti, jud. Cålåra¿i. Cercetåri de teren D.
Berciu. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii Boian, Bucure¿ti,
1974, p. 34.
CUCUIE I, A¿ezare situatå pe terasa Dâmbovi¡ei,com. Plåtåre¿ti, jud. Cålåra¿i. Cercetåri
de teren E. Com¿a. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii Boian,
Bucure¿ti, 1974, p. 34.
CUNEªTI, punctul Gîrla. A¿ezare situatå pe terasa joaså a iezerului Cålåra¿i, com. Grådi¿tea,
jud. Cålåra¿i. Cercetåri de teren Ni¡å Angelescu ¿i colectivul Muzeului Jude¡ean
Ialomi¡a. Bibliografie: N. Angelescu, SCIV, VI, 1-2, 1955, p. 325-326.
DÂRVARI, A¿ezare situatå pe teritoriul com. Ciorogârla, jud. Ilfov. Cercetåri de teren Petre
Roman. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii Boian, Bucure¿ti,
1974, p. 34.
DRIDU, punctul COTUL LUI BURUIANÅ. A¿ezare situatå pe terasa înaltå a malului
stâng al Ialomi¡ei, com. Dridu, jud. Ilfov. Cercetåri de suprafa¡å M.Neagu.
FÂNTÂNELE, A¿ezare situatå pe teritoriul com. Fântânele, jud. Prahova. Cercetåri
arheologice: Victor Teodorescu. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor
culturii Boian, Bucure¿ti, 1974, p. 32.
FELDIOARA, A¿ezare situatå pe teritoriul com. Feldioara, jud. Bra¿ov. Cercetåri Martin
Roska. Bibliografie: Martin Roska, Köslemeniek, Debrecen, 1940, 1, p. 7.
FÅUREI, A¿ezare situatå pe terasa Mosti¿tei, com. Ulmu, jud. Cålåra¿i. Cercetåri de teren
S.Morintz, E.Com¿a, N.Anghelescu, M.Neagu, V.Oprea.
GÅLBINAªI, A¿ezare situatå pe raza com. Gålbina¿i, jud. Buzåu. Cercetåri arheologice:
Victor Teodorescu. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii Boian,
Bucure¿ti, 1974, p. 32.
GREACA, A¿ezare situatå pe terasa lacului Greaca, jud. Giurgiu. Cercetåri E. Com¿a.
Bibliografie: E. Com¿a, SCIV, V, 3-4, 1954, p. 588; Idem, SCIV VI, 3-4, 1955,
p. 411-427.
GIURGIU, punctul Slobozia I. A¿ezare situatå pe terasa înaltå a Dunårii, jud. Giurgiu.
Cercetåri de teren Gh. Rådulescu ¿i M. Ionescu. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria
comunitå¡ilor culturii Boian, Bucure¿ti, 1974, p. 35.
ROSE I, punctul Grådi¿tea Rose¡i. A¿ezare situatå pe terasa Dunårii, com. Rose¡i, jud.
Cålåra¿i. Cercetåri arheologice Marian Neagu.
GRÅDIªTEA, punctul Grådi¿tea CEACU. A¿ezare situatå pe malul iezerului Cålåra¿i,
com. Grådi¿tea, jud. Cålåra¿i. Cercetåri de teren M.Neagu, Vasile Oprea.
GRÅDIªTEA, A¿ezare situatå pe terasa lacului Bogata, com. Grådi¿tea, jud. Cålåra¿i
Cercetåri de teren Ni¡å Angelescu. Bibliografie: Ni¡å Angelescu, SCIV VI, 1-2,
1955, p. 324 – 326.

108
www.cimec.ro

HÂRªOVA, A¿ezare situatå pe terasa înaltå a Dunårii, pe teritoriul ora¿ului Hâr¿ova, jud.
Constan¡a. Cercetåri Doina Galbenu. Bibliografie: Doina Galbenu, SCIV, XIII,
2, 1962, p. 285.
HOTARELE, A¿ezare situatå pe teritoriul com Hotarele, jud. Giurgiu. Cercetåri de teren
E. Com¿a 1953. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii Boian,
Bucure¿ti, 1974, p. 34.
IPOTEªTI, A¿ezare situatå pe terasa înaltå a Oltului, com. Milcov, jud. Olt. Cercetåri E.
Com¿a. Bibliografie:E. Com¿a, Materiale VIII, 1962, p. 214-215.
JEGÅLIA, A¿ezare situatå pe terasa bra¡ului Borcea, jud. Cålåra¿i. Cercetåri de teren
E.Moscalu, M.Neagu,V.Oprea.
LÅTEªTI, A¿ezare situatå pe terasa bra¡ului Borcea, com. Fåcåeni, jud. Ialomi¡a. Cercetåri
de teren N.Conovici.
OGRADA, A¿ezare situatå pe teritoriul com. Ograda, jud. Ialomi¡a. Cercetåri N.Conovici,
R.Lungu, Elena Ren¡a.
OLTENI, A¿ezare situatå pe teritoriul com. Olteni, jud. Teleorman. Cercetåri Gh. Diaconu.
Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii Boian, Bucure¿ti, 1974, p.
35.
PLÅTÅREªTI, punctul Podul Pitarului. A¿ezare situatå pe terasa Dâmbovi¡ei, com.
Plåtåre¿ti, jud. Cålåra¿i. Cercetåri de teren E. Com¿a 1959. Bibliografie: E. Com¿a,
Istoria comunitå¡ilor culturii Boian, Bucure¿ti, 1974, p. 35.
BORDUªANI, punctul Popina Bordu¿ani. A¿ezare situatå pe un grind de eroziune, com.
Bordu¿ani, jud. Ialomi¡a. Cercetåri de teren: I.Munteanu, N.Conovici, M.Neagu,
V.Oprea. Cercetåri arheologice: Silvia Marinescu-Bîlcu, George Trohani,
Dragomir Popovici, Gh.Matei, R. Andreescu Fl.Vlad, V.Voinea. Bibliografie:
S.Marinescu-Bîlcu et alii Archaeological Researches at Bordu¿aniPopinå(Ialomi¡a County). Preliminary Report 1993-1994, Cercetåri Arheologice,
X, 1997, p.35-143.
POTCOAVA, punctul La Vii A¿ezare situatå pe malul nord-estic al lacului Gålå¡ui, com.
Independen¡a, jud. Cålåra¿i. Cercetåri Marian Neagu.
PRUNDU, A¿ezare situatå pe malul lacului Greaca, jud. Giurgiu. Cercetåri E. Com¿a.
Bibliografie: E. Com¿a, SCIV, V, 3-4, 1954, p. 588; Idem, SCIV, VI, 3-4, 1955,
p. 411-427.
PUENI, A¿ezare situatå pe malul lacului Greaca, jud. Giurgiu. Cercetåri E. Com¿a.
Bibliografie: E. Com¿a, SCIV, V, 3-4, 1954, p.588; Idem, SCIV VI, 3-4, 1955, p.
411-427.
RASA, A¿ezare situatå pe terasa joaså a malului estic al lacului Gålå¡ui, com. Grådi¿tea,
jud. Cålåra¿i. Cercetåri de teren Ni¡å Angelescu ¿i colectivul Muzeului Jude¡ean
Ialomi¡a. Bibliografie: N. Angelescu, SCIV, VI, 1-2, 1955, p. 327
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RASA, punctul Grådi¿tea Grozoaica. A¿ezare situatå pe malul lacului Bogata, com.
Grådi¿tea, jud. Cålåra¿i. Cercetåri de teren Ni¡å Angelescu. Bibliografie: Ni¡å
Angelescu, SCIV VI, 1-2, 1955, p. 324 – 326.
SÅPOCA I, II, III, Descoperiri efectuate pe teritoriul com. Såpoca, jud. Buzåu. Cercetåri
Victor Teodorescu. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii Boian,
Bucure¿ti, 1974, p. 32.
SÅSENII VECHI, Descoperire pe teritoriul, com. Verne¿ti, jud. Buzåu. Cercetåri Victor
Teodorescu. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii Boian,
Bucure¿ti, 1974, p. 32.
SILIªTEA, A¿ezare aflatå pe teritoriul com. Sili¿tea jud. Bråila. Cercetåri arheologice: N.
Har¡uchi ¿i Fl. Anastasiu. N. Har¡uchi, Fl. Anastasiu, Recunoa¿teri ¿i sondaje
arheologice în jude¡ul Bråila (manuscris); C. Moisil, BCMI 4, 1911, p.138.
SLATINA, A¿ezare situatå pe malul Oltului, jud. Olt. Cercetåri arheologice: C. S. NicolåescuPlop¿or ¿i Corneliu N. Mateescu. C. S. Nicolåescu-Plop¿or, Corneliu N. Mateescu,
SCIV, VI, 3 – 4, 1955, p. 401.
SLOBOZIA, A¿ezare situatå pe teritoriul cartierului Bora, ora¿ Slobozia, jud. Ialomi¡a.
Cercetåri de suprafa¡å E. Com¿a. E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii Boian,
Bucure¿ti, 1974, p. 32.
SMEENI, A¿ezare situatå pe teritoriul, com. Smeeni, jud. Buzåu. Cercetåri Victor
Teodorescu. Informa¡ii Victor Teodorescu. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria
comunitå¡ilor culturii Boian, Bucure¿ti, 1974, p. 32.
SUDI I, A¿ezare situatå pe teritoriul, com. Gheråseni, jud. Buzåu. Cercetåri arheologice:
Victor Teodorescu. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii Boian,
Bucure¿ti, 1974, p. 32.
SULTANA II, A¿ezare situatå pe terasa înaltå a Mosti¿tei, com. Månåstirea, jud. Cålåra¿i.
Cercetåri de teren Bucur Mitrea ¿i Ni¡å Angelescu. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria
comunitå¡ilor culturii Boian, Bucure¿ti, 1974, p.34.
TANGÂRU, A¿ezare situatå pe teritoriul com. Stoene¿ti, jud. Giurgiu. Cercetåri arheologice:
D. Berciu. D. Berciu, BMJV, 1, 1935, p. 7.
TÂRGªORU VECHI, A¿ezare situatå pe teritoriul com. Târg¿or, jud. Prahova. Cercetåri
de teren V. Teodorescu. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii
Boian, Bucure¿ti, 1974, p. 34.
TRESTIENI, A¿ezare situatå pe teritoriul com. Ulmi, jud. Ilfov. Cercetåri de teren Petre
Roman. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii Boian, Bucure¿ti,
1974, p. 34.
VASILA I, punctul Palamanca. A¿ezare situatå pe terasa Dâmbovi¡ei, com. Vasila¡i, jud.
Cålåra¿i. Cercetåri Done ªerbånescu.
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ULMU, punctul La Caraman. A¿ezare situatå pe terasa joaså a lacului Mosti¿tea, com. Ulmu,
jud. Cålåra¿i. Cercetåri de teren Eugen Com¿a, S.Morintz, M.Neagu. Bibliografie:
E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii Boian, Bucure¿ti, 1974, p. 34.
VADU CODRII, A¿ezare situatå pe terasa Oltului, com. Piatra Sat, jud. Olt. Cercetåri
arheologice: Marin Nica.
VALEA ªCHEILOR, A¿ezare situatå pe teritoriul, com. Cålugåreni, jud. Prahova. Cercetåri
Victor Teodorescu. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii Boian,
Bucure¿ti, 1974, p. 32.
VÅRÅªTI, punctul Pescårie. A¿ezare situatå pe terasa joaså a fostului lac Boian, com.
Ciocåne¿ti, jud. Cålåra¿i. Cercetåri de teren R.Vulpe. Bibliografie: R.VulpeVlådescu, Materiale istorico-arheologice pentru harta arheologicå a României
ridicatå de Direc¡ia Muzeului Na¡ional de Antichitå¡i. Regiunea Mosti¿tea – Cålåra¿i.
Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, 1924, p.85; E. Com¿a, Istoria
comunitå¡ilor culturii Boian, Bucure¿ti, 1974, p. 33.
VERNEªTI, A¿ezare situatå pe teritoriul, com. Verne¿ti, jud. Buzåu. Cercetåri Victor
Teodorescu. Bibliografie: E. Com¿a, Istoria comunitå¡ilor culturii Boian,
Bucure¿ti, 1974, p. 32.
VIDRA, A¿ezare situatå pe teritoriul com. Vidra, jud. Ilfov. Cercetåri arheologice: Dinu. V.
Rosetti. Dinu V. Rosetti, PMMB, 1, Bucure¿ti, 1934, p. 6.
VLÅDICEASCA, punctul Ghergålåu. A¿ezare situatå pe o insulå a lacului Mosti¿teaFråsinet Cercetåri arheologice: D. ªerbånescu, G. Trohani

REZULTATELE ANALIZELOR XRD
ÎNCRUSTA IA CERAMICÅ CULTURA BOIAN-GIULEªTI
Gheorghe NICULESCU
(LNCDCRPCNM)

S-a determinat compozi¡ia chimicå a pastei albe din decorul incizat pentru un numår
de 16 probe recoltate din mai multe såpturi arheologice din jude¡ul Cålåra¿i. Au fost efectuate
analize de difrac¡ie de raze X (XRD), pe un difractometru MAC ¿i SCIENCE, prevåzut cu
o surså Cu Ka la intensitatea I de 20 mA ¿i tensiunea U de 40 kV.
Identificarea compu¿ilor prezen¡i în probå s-a efectuat folosind softul de analizå
MatchMaker versiunea 1.4.8.
¥n proba ceramicå Gålå¡ui-Movila Berzei 2200 s-a identificat carbonatul de calciu ¿i
hidroxilapatita (probabil din oase). ¥n Gålå¡ui-Movila Berzei 2201 apare doar hidroxilapatita.
¥n probele Gålå¡ui-Movila Berzei 2202, Boian-Grådi¿tea Ulmilor 2204, Grådi¿tea
Cålåra¿i 2205, Gålå¡ui-Movila Berzei 2206, Boian-Grådi¿tea Ulmilor 2208 ¿i Rasa (I)
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2209 s-a identificat carbonatul de calciu.
¥n proba ceramicå Lunca-La grådini 2203 s-a identificat carbonatul de calciu ¿i cuar¡ul,
iar în proba Gålå¡ui-Movila Berzei 2207, cuar¡ ¿i gismondin (din argilå).
¥n proba Gålå¡ui-Movila Berzei 2210, s-a identificat cuar¡ ¿i diopsid (feldspat de
ceramicå); în proba Gålå¡ui-Movila Berzei 2211 s-a identificat fosfat de aluminiu.
¥n proba Gålå¡ui-Movila Berzei-r 3 s-a identificat, calcit ¿i albit (din ceramicå); în
proba Boian-Grådi¿tea Ulmilor 2214, s-a identificat cuar¡ ¿i calcit, iar în proba Gålå¡uiMovila Berzei-r 4, cuar¡, fosfat de aluminiu ¿i diopsid (feldspat din ceramicå).
¥n proba Boian-Grådi¿tea Ulmilor 2214 s-a identificat calcit ¿i cuar¡.
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CAPITOLUL V
VIA A SPIRITUALÅ A COMUNITÅ ILOR DUDEªTI-CERNICA,
BOLINTINEANU ªI BOIAN-GIULEªTI

I. RITURI ªI RITUALURI
În acest capitol al vie¡ii spirituale am inclus descoperirile funerare precum ¿i o
serie de piese ¿i „incinte” cu destina¡ie specialå. Descoperirile funerare din perioada
neoliticului dezvoltat sunt necropolele, grupurile de morminte ¿i mormintele izolate.
Una din cele mai importante probleme ale studierii vie¡ii spirituale a
comunitå¡ilor neolitice o constituie moartea, în¡eleaså nu atât ca finalitate a unui
fenomen biologic, ci mai ales prin prisma unor credin¡e ¿i ritualuri funerare atestate
de cercetårile arheologice.
A. Necropole. Studii antropologice
Descoperirea unor serii de schelete care prin ritual ¿i mai ales inventar au
apar¡inut comunitå¡ilor neoliticului dezvoltat au furnizat speciali¿tilor date extrem
de însemnate pentru identificarea si caracterizarea tipului antropologic. Necropole
care au fost atribuite comunitå¡ilor Bolintineanu au fost descoperite ¿i par¡ial cercetate
la Cernica1 ¿i Sultana-Valea Orbului2 . Întrucât nu ne-am propus o expertizare
riguroaså a necropolelor respective, aceasta depå¿ind cadrul lucrårii de fa¡å, vom
prezenta pe scurt datele referitoare la ele.
Necropola de la Cernica, ocupa o suprafa¡å de 12000 m , situatå la 80-100
m. de a¿ezarea Bolintineanu ¿i Dude¿ti-Cernica3
În urma såpåturilor lui Gh.Cantacuzino desfå¿urate între 1961 ¿i 1974 în
necropola de la Cernica s-au descoperit un numår de 374 de morminte. Gropile
mormintelor neolitice au fost såpate într-un strat cu påmânt de culoare cafenie4 .
Mormintele sunt inegal repartizate în cadrul necropolei, unde s-au constatat douå
sau trei grupuri distincte5 .
Ritul de înmormântare este inhuma¡ia în morminte plane6 .
Defunc¡ii au fost depu¿i în urmåtoarele pozi¡ii:
1.întin¿i pe spate7 (pl. LIX );
2.chirci¡i pe o parte8 , moderat sau accentuat (pl.LX).
O categorie aparte o formeazå mormintele cu schelete suprapuse, dar ¿i cele
a¿ezate pe o parte sau cu fa¡a în jos9 .
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Orientarea mormintelor este în majoritatea cazurilor pe direc¡ii cuprinse între
VSV ¿i VNV10 . Autorii cercetårilor de la Cernica11 remarcå la câteva morminte
depunerea scheletelor pe latura stânga sau dreaptå cu femurele ¿i tibiile u¿or flexate.
Astronomul Ioan Sîngeorzan a constatat cå cele mai multe morminte sunt dispuse
între 224¿ VSV ¿i 290¿ VNV, ceea ce corespunde cu orientarea fe¡ei ¿i trupului
defunctului pe direc¡ia råsåritului soarelui. Varia¡iile sunt explicabile datoritå mi¿cårii
aparente a soarelui12 .
Pe baza pozi¡iei mâinilor ¿i a antebra¡elor distingem cel pu¡in douå mari
categorii de morminte:
1. Bra¡e întinse de-a lungul corpului, cu mâinile la nivelul bazinului;
2. Mâinile dispuse pe bazin13 .
O practicå ritualå care individualizeazå anumite grupuri de morminte este
legarea picioarelor14 .
O descoperire arheologicå unicå în Europa neoliticå o constituie cele 4 schelete
de femei decedate în timpul na¿terii (pl.LXI: M 158, 251, 256, 303)15 . Dispunerea
acestor morminte în cadrul necropolei este relevantå ca semnifica¡ie, defunctele fiind
îngropate la o distan¡å destul de mare de celelalte morminte din jur16 , de fapt în afara
necropolei propriu-zise.
Ca elemente de inventar-ofrande au fost depuse vase întregi sau fragmente
(lângå cap, bazin sau între femurele mor¡ilor), unelte, bucå¡i mari de carne (resturi
osteologice), podoabe (pandantive, brå¡åri, mårgele, inele). Vasele sunt în majoritate
decorate cu caneluri.
La 15 morminte s-au descoperit perle sferice sau ovoidale din minereu de
cupru purtate la urechi ca cercei.
Un caz aparte îl reprezintå descoperirea pe antebra¡ul drept al unui inhumat
(M 101) a unei statuete17 din os lustruit reprezentând un personaj feminin cu pântec
¿i sâni proeminen¡i având capul rupt. Pe spatele statuetei, partea inferioarå are
picioarele deosebite printr-o linie incizatå18 . Trei morminte (M 37,82,88) au avut ca
inventar funerar piese ithiphalice (pl.LXII).
Analizele efectuate în principal pe cele 204 schelete din cele 374 morminte
descoperite la Cernica, au dus la concluzia cå structura acestei popula¡ii neolitice nu
era perfect uniformå fiind identificate trei tipuri inegale ca frecven¡å19 .
Tipul mediteranoid este majoritar având trei variante :
a) protomediteranoid;
b) mediteranoid de nuan¡å ponticå;
c) mediteranoid - aproape clasic.
Acest tip este caracterizat printr-o staturå mijlocie(165 cm la bårba¡i ¿i 154 cm
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la femei). Indicele cranian face parte din categoria dolicocranå pentru bårba¡i ¿i
mezocranå pentru femei20 . Fruntea este în medie de tip larg la bårba¡i ¿i mijlociu la
femei, iar nasul este mijlociu la ambele serii.
Studiile antropologice efectuate pe scheletele din a¿ezårile de la Cernica au
desemnat pentru comunitå¡ile Bolintineanu origini meridionale de facturå estmediteraneanå. Acest punct de vedere este acentuat de concluziile comparårii celor
douå serii de schelete neolitice de la Cernavoda (necropola Hamangia) ¿i Cernica
(necropola Bolintineanu ?).
Antropologii au constatat numeroase similitudini între comunitå¡ile Hamangia
¿i cele Bolintineanu, ambele popula¡ii având un fond comun structural21 . Aceste
concluzii ale speciali¿tilor antropologi oferå date extrem de interesante ¿i totodatå
incitante despre originea comunitå¡ilor Bolintineanu ¿i a rela¡iilor lor cu civiliza¡ia
Hamangia. Aceste legåturi sunt atestate ¿i prin descoperiri arheologice22 .
Alåturi de fondul principal mediteranoid, antropologic s-a constatat ¿i o
componentå rezultatå ca urmare a unei evolu¡ii locale favorizatå de optimul climateric
post-glacial. Începutul de brahicefalizare este rodul apari¡iei alpinoizilor23 , element
nu lipsit de importan¡å pentru formarea comunitå¡ilor Bolintineanu, care ne trimite
la influen¡ele liniar-ceramice constatate în inventarul a¿ezårilor Bolintineanu.
Încadrarea culturalå a necropolei de la Cernica a fost schimbatå de-a lungul
timpului, aceasta suscitând discu¡ii numeroase ¿i în prezent.
Gh. Cantacuzino24 ¿i Dorin Popescu25 au încadrat necropola de la Cernica în
faza Bolintineanu a culturii Boian. Gh.Cantacuzino a avut drept criteriu de încadrare
culturalå podoabele descoperite ca inventar funerar în mormintele cu schelete întinse
pe spate, similare cu piesele din a¿ezarea Bolintineanu situatå în apropiere26 . Acela¿i
autor atribuia mormintele cu scheletele în pozi¡ie chircitå comunitå¡ilor din faza a
doua a culturii Boian27 . O lungå perioadå de timp, Eugen Com¿a a fost de acord cu
încadrarea culturalå propuså de Gh. Cantacuzino. În monografia dedicatå necropolei
de la Cernica, E.Com¿a îi schimbå încadrarea, atribuind-o comunitå¡ilor Cernica a
culturii Dude¿ti28 .
Argumentul principal invocat constå în descoperirea în anii 1964 ¿i 1965 a mai
multor locuin¡e Dude¿ti decât Bolintineanu în a¿ezarea Dude¿ti de la Cernica,
consideratå acum mai mare decât a¿ezarea Bolintineanu29. Celålalt argument este pozi¡ia
în care au fost depu¿i mor¡ii. Astfel, mormintele cu deceda¡ii depu¿i pe spate apar¡in
purtåtorilor culturii Dude¿ti, faza Cernica30, spre deosebire de cele chircite pe o parte,
atribuite fazelor Bolintineanu ¿i Giule¿ti31. Ambele argumente au premize false. Analiza
altor necropole neolitice au aråtat cå ele nu apar¡in neapårat celei mai apropiate sau
celei mai importante a¿ezåri32. Argumentul pozi¡iei scheletelor majoritar întinse pe
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spate raportate la pozi¡ia presupus chircitå a scheletelor mormintelor Bolintineanu
descoperite la Lunca de Marian Neagu este inexact. În punctul Lunca-La Grådini33 am
cercetat o importantå a¿ezare Bolintineanu, dar grupul de morminte care o suprapune
par¡ial sunt medieval-timpurii, fiind datate cu certitudine în sec. X-XI.
Observa¡iile stratigrafice nu sunt concludente, chiar Eugen Com¿a recunoscând
pentru mormintele descoperite la Cernica în 1963 cå nu se observå locul de unde au
fost såpate gropile34.
Redatarea sau reîncadrarea culturalå a unei necropole care are la bazå simple
supozi¡ii sau informa¡ii verbale este contraindicatå pentru cercetarea arheologicå.
O altå necropolå din perioada neoliticului dezvoltat a fost descoperitå la Sultana-Valea Orbului. În necropola de la Sultana-Valea Orbului au fost cercetate
între anii 1974-2000 un numår de 103 morminte (101 morminte simple ¿i 2 morminte
duble) de cåtre arheologii Mihai Sânpetru ¿i Done ªerbånescu35, din care 16 au fost
expertizate antropologic36. Din informa¡iile primite de la descoperitori, necropola
con¡ine morminte Bolintineanu cu groapa ovalå, råmase din nefericire inedite, cu
excep¡ia mormântului nr.2137.
Ritul de înmormântare este inhuma¡ia în pozi¡ie chircitå (1 pe partea dreaptå,
95 chircite pe stânga, cu varia¡ii ale pozi¡iei picioarelor, mâinilor ¿i toracelui).
Deocamdatå nu cunoa¿tem alte date legate de pozi¡ia sau inventarul mormintelor38.
Antropologii au identificat douå tipuri principale:
1. Mediteranoid;
2. Protoeuropoid.
La tipul protoeuropoid s-au constatat modificåri datorate unei u¿oare
brahicefalizåri ¿i a unei oarecare gracilizåri39.
Tipul mediteranoid este caraterizat printr-o staturå mijlocie sau micå, scheletul
gracil ¿i un relief cranian moderat40. Statura medie este de 169,2 cm., pentru bårba¡i
¿i 156,1 cm. pentru femei41.
Necropola de la Pope¿ti-Vasila¡i (pl.LXIII) a fost cercetatå de M.Sânpetru ¿i
D.ªerbånescu în anii 1971-1972. În urma såpåturilor arheologice s-au descoperit un
numår de 16 morminte, din care 8 schelete au fost analizate antropologic42.
Pozi¡ia scheletelor este uniformå, 15 schelete chircite descoperite pe partea
stângå ¿i doar unul pe dreapta43. Bra¡ele sunt îndoite din cot ¿i îndreptate spre fa¡å,
sau cu mâna stângå îndoitå din cot ¿i palma sub craniu.
Din 16 morminte, doar 7 au avut inventar funerar sub formå de unelte ¿i obiecte
de podoabå44.
Studiul scheletelor a permis identificarea a douå tipuri principale: mediteranoid
¿i protoeuropoid45. Tipul protoeuropoid este caracterizat printr-o staturå înaltå sau
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supramijlocie cu scheletul masiv dolicocranian sau mezocranian. Tipul mediteranoid
este caracterizat printr-o staturå mijlocie sau micå, scheletul gracil, cu craniul
dolicocran.Tipul mediteranoid prezintå mai multe variante46 .
Statura medie este mijlocie la bårba¡i ¿i submijlocie la femei. Vîrsta medie
pentru deces este de 25 de ani ¿i 8 luni la bårba¡i ¿i 29 de ani ¿i 4 luni la femei47 .
Datarea necropolelor de la Cernica, Sultana-Valea Orbului, sau Pope¿ti-Vasila¡i ridicå
numeroase semne de întrebare.
Pozi¡ia scheletelor ¿i inventarul funerar constituie dovezi importante pentru
ipoteza inhumårii mor¡ilor a douå sau chiar trei tipuri de comunitå¡i diferite.
Concluziile studiilor antropologice întreprinse pe scheletele din cele trei
necropole converg spre un polimorfism pronun¡at 48, reflexie a unui amestec mai
mare de popula¡ii 49.
Pozi¡ia scheletelor, inventarul funerar ¿i studiile antropologice se constituie în
argumente importante pentru existen¡a unor necropole unde au fost îngropa¡i defunc¡ii
mai multor a¿ezåri neolitice dintr-o anumitå zonå.
B. Grupuri de morminte. Morminte izolate.
Morminte izolate au fost descoperite printre locuin¡e la Gålå¡ui-Movila Berzei,
M2 ¿i M4, în primul nivel de locuire Boian-Giule¿ti(III/1) ¿i M1 în nivelul superior
(III/2)50 . Mormintele descoperite în primul nivel de locuire sunt chircite, orientate
ENE-VSV, capul la vest.
Groapa lui M4, de formå dreptunghiularå cu col¡urile rotunjite s-a conturat la
–1,85 m. Ea avea dimensiunile de 1 m lungime, 0,75 m lå¡ime ¿i 0,50 m adâncime.
Pe fundul gropii (ce se îngusta pe måsurå ce se adâncea) a fost depus un cadavru în
pozi¡ie chircitå pe partea dreaptå. La scheletul aflat într-o proastå stare de conservare
nu s-a mai påstrat capul. Mormântul are câteva elemente de ritual foarte interesante.
Astfel, scheletul de mici dimensiuni (copil ?) a fost protejat de o construc¡ie din
lemn formatå din 4 pari pe care s-a montat un e¿afodaj de crengi dispuse în re¡ea
(pl.LXIV/M4). În zona gâtului a fost descoperit un bulgåre de ocru, iar în spatele
oaselor coxale o gråmåjoarå de cenu¿å.
Mormântul nr.2 are groapa de formå ovalå (1,60 x 0,75m). Scheletul a fost
descoperit fårâmi¡at, într-o foarte proastå stare de conservare. El a fost depus la o
adâncime de 1,25m, pe partea dreaptå, în pozi¡ie chircit moderatå (pl.LXIV/M2). În
regiunea capului au fost descoperite câteva fragmente ceramice Giule¿ti ¿i o lamå de
silex.
În cel de-al doilea nivel Boian-Giule¿ti (III/2) a fost descoperit mormântul
nr.1 la –0,65 m (pl.LXIV/M1). Groapa mormântului nu a putut fi delimitatå. Scheletul
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a fost depus pe partea stângå într-o pozi¡ie chircit accentuat; mâinile îndoite din cot
se uneau sub mandibulå. Scheletul era orientat est-vest, capul la vest. În afara pozi¡iei
puternic chircite a scheletului, remarcåm ca element inedit de ritual funerar, bulgårii
de chirpici depu¿i în zona gurii ¿i anusului, probabil cu rol de blocare.
Un caz particular îl reprezintå descoperirea unui craniu uman sub platforma
“locuin¡ei-sanctuar” din ultimul nivel Boian-Giule¿ti de la Gålå¡ui-Movila Berzei
(pl.LXXVI/2). Descoperirea tot sub platforma acestui edificiu a fragmentelor dintrun altar din lut (pl.LXXVI/1) ne permite avansarea ipotezei unui ritual de fundare
legat de construirea locuin¡ei-sanctuar 51 . În sprijinul acestei ipoteze aducem
descoperirea din a¿ezarea Boian de la Glina a unei înmormântåri de copil sub o
locuin¡å de suprafa¡å52.
Tot în a¿ezarea Boian de la Glina s-au mai descoperit 8 schelete de copii
înmormântate în pozi¡ie chircitå printre locuin¡e53, fapt remarcat ¿i la una din
descoperirile funerare din a¿ezarea Boian-Giule¿ti de la Gålå¡ui-Movila Berzei.
Necropola Boian A din a¿ezarea eponimå de la Grådi¿tea Ulmilor ¿i grupul de
morminte descoperit la Andolina au fost atribuite comunitå¡ilor Vidra. Datarea
grupului de morminte cu schelete chircite de la Andolina ridicå semne de întrebare.
Inventarul a douå morminte compus din mårgele de Spondylus gaederopus ¿i Dentalium este comun, sau are similitudini cu cel al câtorva morminte din necropolele
de la Cernica, Sultana-Valea Orbului ¿i Pope¿ti-Vasila¡i. Chiar autorul cercetårii revine
în 1987 asupra atribuirii culturale a grupului de morminte de la Andolina încadrândule în faza Boian-Giule¿ti54.
În cadrul necropolelor de la Cernica, Sultana-Valea Orbului, Pope¿ti Vasila¡i
sau a grupurilor de morminte de la Glina ¿i Andolina s-au constatat diferen¡ieri
evidente între inventarele diferitelor morminte, reflectare a unei stratificåri sociale
apårute la comunitå¡ile umane din neoliticul dezvoltat de la Dunårea de Jos.
Raporturile dintre statutul social al defunc¡ilor ¿i organizarea spa¡ialå a necropolelor
neolitice descoperite în Peninsula Balcanicå au fost puse în eviden¡å de John
Chapman55 . Observa¡iile legate de organizarea spa¡ialå56 a necropolei de la Cernica
au fost posibile datoritå cercetårii integrale a acestui sit. Gh.Cantacuzino a constatat
raporturi clare între mormintele cu inventar bogat ¿i dispunerea lor spa¡ialå în cadrul
necropolei de la Cernica: mormintele situate în partea de sud, de centru ¿i de nord a
necropolei cuprind cele mai multe ¿i cele mai importante obiecte, pe când cele situate în pår¡ile de est ¿i de vest nu au deloc obiecte sau con¡in foarte pu¡ine ¿i
neînsemnate57.
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C. Diverse.
În actualul stadiu al cercetårii arheologice române¿ti, alte categorii de ritualuri
decât cele funerare sunt dificil de precizat. Anumite categorii de piese precum
statuetele, måsu¡ele, altåra¿ele, plåcu¡ele de lut ¿i fundurile de vase decorate, mårgelele
sau discurile miniaturale sunt legate de anumite ceremonii ce aveau loc în cadrul
comunitå¡ilor umane în perioada neoliticului dezvoltat.
Descoperiri arheologice ca bordeiul cu douå cuptoare din a¿ezarea Bolintineanu
de la Gålå¡ui-Movila Berzei (nivelul I), coloana de lut din bordeiul Boian-Giule¿ti de
la Greaca, sau locuin¡a-sanctuar din ultimul nivel al a¿ezårii Boian-Giule¿ti(III/2) de
la Gålå¡ui-Movila Berzei au conota¡ii speciale în domeniul sacrului.
II. STATUETE ANTROPOMORFE DUDEªTI, BOLINTINEANU ªI
BOIAN
Descoperirile arheologice de plasticå antropomorfå constituie categoria
arheologicå cea mai importantå pentru reconstituirea universului spiritual al
comunitå¡ilor din pragul neoliticului dezvoltat.
ISTORICUL CERCETÅRILOR
1. Începuturi
Primele descoperiri de statuete antropomorfe din sudul României au fost fåcute
de Cezar Boliac58 ¿i D.D. Butculescu59 . Cezar Boliac a gåsit la Vodastra Romana¡ilor,
trei omule¡i foarte diformi60, iar D.D.Butculescu ne face cunoscute descoperirile de
la Calomfire¿ti, Balaciu ¿i Zâmbreasca (Teleorman)61 .
O încercare de tratare sinteticå a descoperirilor antropomorfe o reprezintå
capitolul special dedicat plasticii de cåtre I. Andrie¿escu în a sa Contribu¡ie la Dacia
înainte de romani62.
Prin maniera de abordare a temei, autorul este primul cercetåtor care face o
tipologie a statuetelor antropomorfe63 în idola¿ii cu striuri, idola¿ii picta¡i ¿i aceia
care încearcå a reprezenta pozi¡ii de mi¿care64.
În aceea¿i lucrare, I. Andrie¿escu realizeazå la nivelul descoperirilor arheologice
efectuate cu precådere în sudul României o caracterizare a plasticii, încadrând-o ¿i
raportând-o totodatå la descoperiri similare de pe teritoriul Europei: În legåturå cu
credin¡i religioase, civile ¿i funerare ce sunt a se urmåri, în toate sta¡iunile neolitice
ale Europei råsåritene ¿i de sud, s-au gåsit, într-un numår considerabil, figurine, de
obicei de lut, mai rar de piatrå, numai la Marea Egee, de marmurå - reprezentând
oameni, de obicei femei, rareori bårba¡i, mai rar animale65.
Extinderea cercetårii arheologice a neoliticului Munteniei duce implicit ¿i la
înmul¡irea descoperirilor de statuete de la Grådi¿tea Ulmilor66 , Sultana67 , Gumelni¡a68 ,
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Cåscioarele69 ¿i Glina70.
Primele statuete antropomorfe ale culturii Dude¿ti71 au fost descoperite în
sta¡iunea eponimå ¿i prezentate de E. Com¿a, care dupå publicarea cercetårilor de la
Cernica72 reia aceastå problematicå în cadrul mai larg al culturii Dude¿ti, într-un
studiu73 ce introducea definitiv în circuitul interna¡ional aceastå civiliza¡ie. Tabloul
plasticii antropomorfe din pragul neoliticului dezvoltat este completat de statuetele
culturii Bolintineanu descoperite la Cå¡elu74, Cernica75, Piscul Cråsani76, Coroteni77,
Gålå¡ui - Movila Berzei78 ¿i Grådi¿tea Coslogeni79. Sondajele întreprinse de Ni¡å
Anghelescu la Bogata80, Barbu Ionescu ¿i Eugen Com¿a, la Greaca-La Slom 81, sau
ale lui D. Berciu la Tangâru82 au atestat existen¡a plasticii antropomorfe în cadrul
culturii Boian.
Cercetårile lui D.V. Rosetti de la Tangâru, sau Ipote¿ti sunt finalizate într-un
studiu care introduce statuetele antropomorfe din Muntenia apar¡inând sfâr¿itului
culturii Boian în circuitul interna¡ional83.
2. Stadiul actual al cercetårilor
Repertoriul statuetelor antropomorfe ale culturii Boian este substan¡ial mårit
prin cercetårile întreprinse de E. Com¿a la Radovanu84 ¿i D. Berciu la Tangâru85 ¿i
Vlad epes86, în a¿ezåri datate de autori în faza de tranzi¡ie87 , respectiv Boian V88 .
VI. Dumitrescu are meritul de a fi fost primul cercetåtor român care a abordat
aceastå problematicå în toatå complexitatea sa. Încå din 1931, VI. Dumitrescu89
reu¿ea o primå clasificare ¿i tipologie a statuetelor antropomorfe înso¡itå de interpretåri
¿tiin¡ifice pertinente ale semnifica¡iilor acestor piese90. Acela¿i autor a pus în valoare
originalitatea plasticii balcano-dunårene în context european91.
Monumentala Arta preistoricå din România92 ¿i celelalte volume consacrate
preistoriei93 con¡in capitole sau referiri concrete la statuetele antropomorfe neolitice
din Muntenia94. Desfå¿urându-¿i cea mai mare parte a activitå¡ii sale arheologice în
a¿ezåri preistorice din sudul României, E. Com¿a a acordat o aten¡ie deosebitå plasticii
neolitice, cu precådere figurinelor antropomorfe95.
Silvia Marinescu-Bîlcu, într-un studiu de referin¡å asupra plasticii abordeazå
problematica rela¡iilor popula¡iilor neo-eneolitice din România cu civiliza¡iile din
Asia Anterioarå ¿i Mediterana Orientalå. Originalitatea ¿i precizia formulårii punctelor
de vedere referitoare la multiplele legåturi dintre comunitå¡ile neolitice ¿i popula¡iile
Mediteranei Orientale sau ale Asiei Mici sunt reflectate în diferitele caracteristici
ale statuetelor antropomorfe.96
Interpretarea diferen¡iatå a anumitor elemente anatomice prin raportarea lor la
120
www.cimec.ro

momente de evolu¡ie din via¡a divinitå¡ii 97 reprezintå o perspectivå nouå în
istoriografia româneascå de cunoa¿tere a problemei semnifica¡iei statuetelor
antropomorfe.
Studiile dedicate plasticii antropomorfe sunt caracterizate în general de douå
tendin¡e. Astfel, majoritatea articolelor con¡in date tehnice ¿i interpretåri sumare ¿i
aleatorii.
Cea de-a doua categorie o constituie studiile, foarte pu¡ine, consacrate unei
analize atente a fenomenului plasticii antropomorfe, tratat ca parte inseparabilå a
vie¡ii spirituale a comunitå¡ilor neolitice.
Cercetarea arheologicå din sudul României, a multor a¿ezåri apar¡inând
neoliticului dezvoltat poartå amprenta sondajelor sau a unor såpåturi par¡iale ceea ce
face inoperantå utilizarea unor statistici referitoare la numårul figurinelor ¿i împår¡irea
lor în tipuri, posibil rod al unor observa¡ii sau generalizåri .
Alte repercursiuni negative sunt date de stadiul aleator al cercetårii plasticii
antropomorfe, la numårul redus de statuete antropomorfe publicate adåugându-se
statuetele care din diferite motive subiective sau obiective zac în depozitele muzeelor.
La un numår important de figurine antropomorfe existå lacune serioase sau semne
de întrebare privind condi¡iile descoperirii. Uneori lipse¿te cu desåvâr¿ire localizarea
propriu-ziså sau contextul arheologic al descoperirilor de plasticå antropomorfå.
Descrierea pieselor este insuficientå ¿i inegalå, uneori lipsesc chiar datele
primare legate de dimensiunile piesei, pastå sau ardere.
Toate aceste neajunsuri sunt amplificate de insuficien¡a cercetårilor arheologice,
pe teritoriul Munteniei nefiind såpatå integral nici o a¿ezare Dude¿ti, Bolintineanu
sau Boian.
STATUETELE DUDEªTI
Numårul foarte mic al statuetelor antropomorfe Dude¿ti descoperite în a¿ezårile
din câmpia Munteniei este datorat insuficien¡ei cercetårilor arhelologice. În aceste
condi¡ii criteriul analizei pe faze evolutive ale culturii Dude¿ti devine inoperant. Pe
teritoriul Munteniei nu au fost semnalate pânå în prezent descoperiri de plasticå
antropomorfå în a¿ezårile datate în prima fazå a culturii Dude¿ti98 .
În a¿ezårile Dude¿ti sunt atestate douå categorii de statuete antropomorfe
împår¡ite dupå pozi¡ia lor în figurine îngenunchiate ¿i în picioare.
Cvasitotalitatea statuetelor descoperite pe teritoriul Munteniei reprezintå
personaje feminine. Pentru o mai bunå în¡elegere ¿i corectå interpretare a plasticii
antropomorfe vom folosi ca termen de compara¡ie descoperirile Dude¿ti din Oltenia
Orientalå99 .
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1. Piesele descoperite la Dude¿ti, Cernica ¿i Dråghiceanu
Plasticå antropomorfå Dude¿ti din Muntenia a fost descoperitå doar în a¿ezårile
din sta¡iunea eponimå (¿ase piese)100 , Cernica (douå piese)101 ¿i Dråghiceanu (trei
piese) 102 .
Toate figurinele sunt modelate în lut. Pasta folositå este grosierå, având în
compozi¡ie nisip amestecat cu pleavå.
Tratarea suprafe¡elor este un criteriu semnificativ în plastica antropomorfå.
La cele unsprezece statuete Dude¿ti descoperite în Muntenia nu se pot observa
deosebiri importante la modelarea lor în lut, spre deosebire de statuetele descoperite
în Oltenia la care se remarcå diferen¡e majore între începutul culturii Dude¿ti ¿i
celelalte etape de evolu¡ie. Astfel într-o primå etapå se constatå o tratare ¿i modelare
rudimentarå în raport cu celelalte faze103 .
E. Com¿a, referindu-se la statuetele descoperite la Cernica face observa¡ia
neconcludentå cå acestea ”sunt modelate altfel (sublinierea noastrå) ca înainte”104 ,
dar fårå alte precizåri.
Toate piesele descoperite sunt fragmentare. Cinci statuete antropomorfe sunt
reprezentate în genunchi iar patru în picioare. Interesantå ni se pare observa¡ia cå
statuetele în picioare au ruptå partea inferioarå a gambelor, în timp ce piesele în
genunchi au lipså zona capului.
2. Analizå comparativå Muntenia-Oltenia
Piesele antropomorfe ale culturii Dude¿ti au fost interpretate ca fiind feminine
în marea lor majoritate, ¿ase întruchipând statuete iar a ¿aptea reprezentare fiind
modelatå sub forma unui vas. Una din statuetele descoperite la Dude¿ti este masculinå.
În Oltenia, toate statuetele reprezintå personaje în picioare, majoritatea feminine,
dar ¿i douå reprezentåri masculine. Statuetele masculine descoperite la Fårca¿ul de
Sus au fost încadrate de M. Nica la sfâr¿itul culturii Dude¿ti105 .
Statuetele antropomorfe descoperite în cele douå a¿ezåri din Muntenia, Dude¿ti
¿i Cernica sunt modelate extrem de simplu, aproape fårå indicarea detaliilor
anatomice. Totu¿i la douå din figurinele în genunchi din a¿ezarea eponimå, picioarele
sunt delimitate printr-o creståturå, o altå statuetå are indica¡i sânii prin douå mici
proeminen¡e, iar vasul antropomorf are sexul reprezentat prin incizii ¿i genunchii
prin “douå gurguie”106 . La toate statuetele antropomorfe reprezentate în picioare
modelarea corpului este omogenå ¿i unitarå ca redare a formei generale ¿i a
principalelor pår¡i anatomice. Astfel, la douå statuete sânii apar u¿or aplatiza¡i ¿i la
toate cele patru piese bra¡ele sunt redate sub forma unor cioturi- “proeminen¡e
conice”107 iar capul este redat în prelungirea gâtului, fårå nici o diferen¡iere. Partea
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terminalå a pieselor prezintå un plan înclinat, mai accentuat, sau mai superficial.
Studii asupra plasticii antropomorfe a culturii Dude¿ti108 s-au efectuat doar pe
statuetele descoperite la Dude¿ti ¿i Cernica, din motive necunoscute nefiind luate în
seamå descoperirile de la Dråghiceanu109 . Sondajele de la Dråghiceanu efectuate de
Alexandru Påunescu în a¿ezarea Dude¿ti au dus la descoperirea a trei statuete
antropomorfe (un picior ¿i douå statuete feminine). Cele douå statuete feminine au
capul rupt ca ¿i partea inferioarå a corpului. De¿i nu existå decât o singurå imagine
publicatå110 credem cå ne aflåm în fa¡a unui nou tip de statuete antropomorfe ale
culturii Dude¿ti, piese care puteau fi atârnate sau suspendate a¿a cum o atestå cele
douå perfora¡ii aplicate de o parte ¿i de cealaltå a umerilor statuetei.
Toate statuetele în picioare sunt plate, caracteristicå comunå cu piesele Dude¿ti
din Oltenia111 . Statuetele antropomorfe descoperite la Dude¿ti ¿i Cernica nu sunt
ornamentate în compara¡ie cu piesele similare din Oltenia, mai ales din ultima etapå
a culturii Dude¿ti, decor care anun¡å cultura Vådastra.
În stadiul actual al cercetårii plasticii antropomorfe a culturii Dude¿ti este foarte
dificilå interpretarea semnifica¡iei acestor statuete, singurele elemente certe, fiindune date de reprezentarea sexului coroboratå cu zona coapselor lå¡itå lateral ¿i în
spate 112 ¿i a proeminen¡ei abdomenului113 , care ne indicå fårå dubii starea de
graviditate.
3. Contextul arheologic
În cazul plasticii antropomorfe, contextul arheologic al descoperirii are o
însemnåtate deosebitå, fiind în måsurå så ne ofere informa¡ii extrem de pre¡ioase
legate de semnifica¡iile acestor piese. Din påcate, statuetele antropomorfe cårora så
le cunoa¿tem condi¡iile precise ale descoperirii sunt o raritate. Despre figurinele
antropomorfe de la Dude¿ti, E. Com¿a ne oferå date inegale ca valoare ¿tiin¡ificå.
Astfel, în campania din 1956 au fost descoperite douå figurine antropomorfe care
diferå ca dimensiuni114 . Referirile se fac la o singurå figurinå, descriså sumar, fårå
detalii importante cum ar fi tratarea suprafe¡elor, modelajul, pasta sau arderea. Nu
aflåm decât cå, cele douå figurine antropomorfe au fost descoperite în a¿ezarea de la
Dude¿ti fårå precizarea locului exact ¿i a condi¡iei descoperirii115 . În privin¡a vasului
antropomorf Dude¿ti autorul ne oferå deasemenea informa¡ia lacunarå descoperitå
la periferia nordicå a a¿ezårii116.
Cele cinci statuete, plus vasul antropomorf provin din nivelul superior al a¿ezårii
de la Dude¿ti datat de E. Com¿a în faza mijlocie a culturii Dude¿ti117 .
Acela¿i cercetåtor ne furnizeazå informa¡ia deosebit de importantå cå o parte
din figurinele descoperite la Dude¿ti se aflau printre dårâmåturile unei locuin¡e de
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suprafa¡å118. De¿i nu ¿tim la care anume dintre cele ¿ase figurine de la Dude¿ti se
referå, precizarea contextului arheologic este beneficå. Douå aspecte sunt demne de
relevat:
1. Figurinele au fost descoperite într-o locuin¡å de suprafa¡å119.
2. Piesele au fost descoperite grupat pe latura de nord a locuin¡ei120.
Nu ¿tim ce semnifica¡ie ar putea avea descoperirea statuetelor pe latura de
nord, dar importantå ni se pare gruparea lor, care nu poate fi deloc întâmplåtoare.
Atât în cazul statuetelor de la Cernica, cât ¿i al celor de la Dråghiceanu nu se
oferå detalii despre condi¡iile propriu-zise de descoperire.
4. Caracteristici, origini ¿i rela¡ii culturale
Cu toate cå nu dispunem decât de unsprezece statuete antropomorfe nu putem
så nu remarcåm stilizarea corpului uman realizatå cu minimum de mijloace. De¿i
foarte statice ¿i lipsite de expresivitate datoritå simplificårii totale a capului, statuetele
descoperite pânå acum în Muntenia se caracterizeazå prin echilibru între diferitele
pår¡i componente.
Descoperirile de statuete antropomorfe din Oltenia, mult mai bogate (numai
de la Fårca¿ele provin mai multe121 decât cele din toatå Muntenia!) în raport cu cele
din a¿ezårile Dude¿ti din centrul Munteniei definesc con¡inutul acestei civiliza¡ii ¿i
evolu¡ia plasticii antropomorfe de-a lungul diferitelor etape sau faze ale culturii
Dude¿ti.
Nu credem cå figurina de os de la Cernica poate fi atribuitå culturii Dude¿ti
a¿a cum încearcå så o facå E.Com¿a prin schimbarea încadrårii culturale a necropolei
din aceastå sta¡iune, din Bolintineanu în Dude¿ti. Aceastå încadrare culturalå nu are
la bazå o argumentare serioaså, statueta de os de la Cernica fåcând parte din inventarul
unui mormânt Bolintineanu122. Analizând pozi¡iile statuetelor Dude¿ti credem cå în
afara pozi¡iei în picioare, pozi¡ia interpretatå ca fiind în genunchi este discutabilå
pentru unele din piese. Astfel, s-a considerat cå acest tip de statuete simbolizeazå
pozi¡ia na¿terii prin coroborarea cu reprezentarea graviditå¡ii, deci a unei sarcini.
Lipsa unei astfel de posturi la celelalte statuete, ca ¿i înclina¡ia diferitå a axului
spatelui ne indicå mai degrabå o pozi¡ie ¿ezândå.
În actualul stadiu al cercetårilor, datorat, a¿a cum am mai men¡ionat numårului
foarte mic al statuetelor antropomorfe, este pu¡in relevantå, chiar compararea
descoperirilor Dude¿ti din Oltenia cu cele din Muntenia. În aceste condi¡ii, raportarea
lor la regiunile sudice trebuie fåcutå cu pruden¡å, având permanent în vedere decalajele
cronologice existente ¿i evolu¡ia ulterioarå a culturii Dude¿ti la nord de Dunåre.
Cercetåtorii sunt de acord cå plastica antropomorfå a culturii Dude¿ti î¿i are
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originile în Asia Micå123, dar analogii mai apropiate gåsim ¿i în Grecia124, Creta125,
dar mai ales în Bulgaria, la reprezentårile antropomorfe ale culturii Kaloianovec126.
Cu toate cå descoperirile de plasticå antropomorfå sunt insuficiente pentru o
analizå definitivå a caracteristicilor sale, totu¿i pot fi fåcute câteva observa¡ii importante.
Marea majoritate a statuetelor sunt feminine. Forma lor este platå.
O altå tråsåturå constå în preocuparea insignifiantå pentru redarea elementelor
anatomice ¿i în primul rând a capului. Statuetele Dude¿ti descoperite în sta¡iunile
arheologice din Muntenia nu sunt practic decorate, caracterizându-se, în general,
prin simplitate ¿i chiar lipså de expresivitate. La aceste tråsåturi se adaugå, deloc
întâmplåtor, gradul foarte ridicat de fragmentare a pieselor, cu precådere, lipsa capului
(tab. IV).
STATUETELE BOLINTINEANU
Statuetele antropomorfe ale culturii Bolintineanu reflectå con¡inutul eterogen al
acestor comunitå¡i. Ele provin din a¿ezårile de la Piscu Cråsani127 , Chitila128 , Coroteni129,
Cå¡elu130 ¿i din necropola de la Cernica131. Un caz particular îl constituie plastica
antropomorfå din a¿ezarea de la Grådi¿tea Coslogeni, locuitå de o popula¡ie de sintezå
formatå din comunitå¡ile culturilor Hamangia ¿i Bolintineanu132. Cu excep¡ia statuetei
din os de la Cernica, celelalte statuete Bolintineanu sunt din lut ars.
1. Locul descoperirii ¿i contextul arheologic
Prima statuetå Bolintineanu a fost descoperitå în a¿ezarea de la Cå¡elu de cåtre
E.Com¿a în umplutura unui bordei. Celelalte provin tot din locuin¡e, ca ¿i piesele de
acela¿i gen descoperite la Grådi¿tea Coslogeni în gropile unor bordeie. Locul propriuzis al descoperirii statuetelor antropomorfe Bolintineanu este mai bine precizat decât
în cazul plasticii Dude¿ti. Astfel, statuetele de la Piscu Cråsani, Coroteni ¿i Chitila
provin din locuin¡e de suprafa¡å, foarte probabil cu destina¡ie specialå, acest tip de
locuin¡å, fiind întâlnit extrem de rar în a¿ezårile Bolintineanu.
Cercetårile efectuate în a¿ezarea neoliticå de la Grådi¿tea Coslogeni în anii
l966 ¿i l968 au adus elemente noi legate de contextul ritual al depozitårii statuetelor
antropomorfe, câteva asemenea piese fiind descoperite grupate pe vatra, neobi¿nuit
de mare, a unui bordei133 . Såpåturi arheologice recente134 au confirmat contextul
ritual al descoperirilor de statuete antropomorfe din a¿ezarea de la Grådi¿tea
Coslogeni. Astfel, în groapa bordeiului nr.5 au fost descoperite trei statuete
antropomorfe, lângå o arsurå puternicå, împreunå cu solzi de pe¿te ¿i fragmente de
la o carapace de broascå ¡estoaså. În imediata apropiere a uneia dintre figurine au
fost descoperite douå mårgele. Statueta de la Cå¡elu a fost gåsitå în umplutura unui
125
www.cimec.ro

bordei135. Distribu¡ia spa¡ialå a acestor statuete nu este deloc întâmplåtoare. O
caracteristicå comunå este amplasarea acestora în locuin¡e, de regulå pe vatrå sau în
imediata ei apropiere. In cazul a¿ezårii neolitice de la Grådi¿tea Coslogeni au fost
înregistrate trei cazuri de dispunere a statuetelor chiar pe vatrå (la douå bordeie) ¿i
lângå vatrå (bordeiul nr. 5). Statueta de la Piscu Cråsani a fost descoperitå de
asemenea, pe vatra unei locuin¡e Bolintineanu de suprafa¡å. Singura statuetå de os
Bolintineanu a fost descoperitå lângå antebra¡ul drept, în mormântul nr. l0l al
necropolei de la Cernica136. Cu excep¡ia figurinei de os de la Cernica, statuetele
Bolintineanu sunt de lut, reprezentând, în general un personaj feminin.
2. Tipuri de statuete, pastå, modelaj ¿i tehnici
Toate statuetele Bolintineanu reprezintå personaje în picioare.
Pasta din care au fost confec¡ionate statuetele este poroaså, din lut amestecat
cu pleavå într-o cantitate mai micå sau mai mare. In compozi¡ia pastei mai intrå
nisip ¿i mica în cantitå¡i variabile. Arderea este neuniformå, la galben-cåråmiziu
(Piscu Cråsani, Coroteni) sau negru-cenu¿iu (Grådi¿tea Coslogeni). Statueta de la
Piscu Cråsani a fost arså oxidant într-un cuptor, în care a fost a¿ezatå pe spate, unde
arderea s-a efectuat la cenu¿iu-deschis, iar în restul corpului la galben-cåråmiziu.
Statueta de la Cernica a fost lucratå dintr-un os lustruit137. Piesele similare din
lut ars nu sunt lustruite, dar se pot observa la modelaj, urme de netezire, mai pregnante
la statueta Bolintineanu de la Grådi¿tea Coslogeni (pl. LXXI/2).
În privin¡a redårii elementelor anatomice, tendin¡a de schematizare este reduså
în raport cu statuetele Dude¿ti, materializându-se cu precådere asupra formei generale
a corpului. Chiar statueta de la Cernica are reprezentate elemente anatomice, care de
regulå nu apar la statuetele antropomorfe de os, prelucrarea acestui material obligând
la schematizare ¿i abstractizare. Statueta, care reprezintå corpul neted ¿i zvelt al
unei femei având pântecul proeminent din cauza graviditå¡ii138 are sânii reda¡i
convingåtor, mai ales pentru o pieså de os. Picioarele sunt puse în eviden¡å printr-o
linie incizatå. Singurul element anatomic schematizat este spatele care prezintå pânå
la talie un plan vertical139. Statueta descoperitå la Piscu Cråsani are capul u¿or împins
spre spate, cu fa¡a de formå triunghiularå (pl.LXXI/1). Nasul este redat printr-o
proeminen¡å, ochii ¿i gura prin orificii incizate în profunzime140. De¿i consideråm cå
reprezintå un personaj mascat, detaliile fe¡ei ocupå un rol foarte important, fiind
redate chiar ¿i sprâncenele, ceea ce reprezintå un unicat la descoperirile de plasticå
antropomorfå Dude¿ti ¿i Bolintineanu. Foarte probabil aceastå reprezentare a
sprâncenelor aflate în pozi¡ie ridicatå a fost necesarå pentru a sublinia expresivitatea
piesei. Spre deosebire de statueta de la Cernica, la care sânii sunt eviden¡ia¡i, statueta
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descoperitå la Piscu Cråsani nu are sâni. Ornamentarea s-a fåcut prin incizii liniare
sau curbilinii. Subliniem trasarea decorului curbo-liniar terminat în cârlig, la statueta
de la Cå¡elu, spre deosebire de autorul descoperirii care vede în aceasta un motiv
spiraliform141.
În afara inciziei, sub forma a trei ¿iruri paralele trasate pe gâtul idolului de la
Piscu Cråsani, la aceea¿i pieså s-au observat urme de picturå cu ro¿u, care au conturat
marginile må¿tii, ce se deta¿eazå clar ¿i în sec¡iune (pl.LXXI/1). Pictura, ca tehnicå
folositå la plastica antropomorfå a fost observatå pentru perioada neoliticului
dezvoltat, doar în cazul statuetei de la Piscu Cråsani.
3. Statuetele de la Grådi¿tea - Coslogeni
Un capitol aparte al cercetårii statuetelor antropomorfe apar¡inând neoliticului
dezvoltat îl constituie plastica descoperitå în a¿ezarea de la Grådi¿tea Coslogeni. Dacå
a¿ezarea neoliticå este o convie¡uire ¿i simbiozå între comunitå¡ile Bolintineanu ¿i
cele Hamangia, plastica antropomorfå descoperitå la Grådi¿tea Coslogeni accentueazå
preponderen¡a elementului Hamangia.Din cele 19 statuete antropomorfe, la care se
adaugå alte cinci piese interpretate de noi ca piese phalice, doar o statuetå poate fi
atribuitå comunitå¡ilor Bolintineanu. Aceasta reprezintå un personaj feminin, în picioare
cu bra¡ele întinse lateral. Sânii sunt indica¡i prin douå mici pastile aplatizate, iar
¿oldurile sunt puternic îngro¿ate. Piesa are baza lå¡itå ¿i platå pentru a sta în picioare
(pl.LXXI/2). Statueta redå un personaj în timpul unei ceremonii, fapt subliniat nu doar
de pozi¡ia mâinilor, ci ¿i de ve¿mântul sugerat prin modelaj. Lutul pastei este de bunå
calitate, dar cu multå pleavå ca degresant. Spre deosebire de statuetele Hamangia
descoperite la Grådi¿tea Coslogeni, pasta acestei piese con¡ine o cantitate foarte micå
de nisip. Capul este rupt din vechime. Pântecul este bombat sugerând o stare de
graviditate. Geometrizarea piesei este subliniatå de tratarea platå a spatelui, caracteristicå
împrumutatå de la statuetele Hamangia. Totu¿i aceastå monotonie platå a spatelui,
care nu a mai fost întâlnitå la statuetele Bolintineanu, este întreruptå de reprezentarea
regiunii anale, printr-o alveolare convingåtoare. Pasta statuetelor Hamangia constå
într-un lut de proastå calitate cu mult nisip ¿i cioburi pisate în compozi¡ie. Acest fapt ia obligat pe modelatori så îmbrace statuetele într-un slip mai consistent. Arderea s-a
fåcut la negru cenu¿iu cu excep¡ia a douå statuete arse gålbui.
Statuetele Hamangia descoperite la Grådi¿tea Coslogeni reprezintå în general
personaje feminine în picioare. Ele pot fi diferen¡iate dupå pozi¡ia mâinilor, dupå
reprezentarea pântecului, a sexului ¿i a picioarelor. Toate statuetele antropomorfe
au coapsele (¿oldurile) mult lå¡ite.
Spatele este plat, fårå nici o excep¡ie. Totu¿i, remarcåm la statuetele cu
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reprezentarea sarcinii, fenomenul de hiperlordozå, datorat schimbårii centrului de
greutate al corpului. Spatele are o u¿oarå înclina¡ie spre înapoi (pl.LXVI).
Capul ¿i gâtul sunt redate în formå de coloanå, cu sec¡iunea triunghiularå. La
baza gâtului sunt dispuse ¿iruri de incizii paralele circulare, care reproduc probabil
¿iruri de mårgele. Pe un singur fragment de statuetå coloana se terminå cu un plan
tåiat oblic semnificând fa¡a de formå triunghiularå (pl. LXIX/1).
Mâinile sunt a¿ezate pe abdomen (pl. LXIX/3) sau sunt întinse lateral (pl.
LXXI/2). Aceste pozi¡ii întruchipeazå foarte probabil anumite gesturi sau ipostaze
rituale cu o semnifica¡ie preciså. Reprezentårii pozi¡iei bra¡elor i se då atât de mare
importantå încât se renun¡å adesea, la redarea sânilor, bra¡ele înglobându-i ¿i pe
ace¿tia, ca pe ni¿te prelungiri (pl. LXIX/4).
Picioarele sunt modelate lipit, delimitate printr-o ¿ån¡uire puternicå
(pl. LXVI/1,2; LXIX/4; LXX/2). Într-un singur caz (pl. LXIX/3) picioarele
sunt despår¡ite.
Pântecului i s-a dat o mare aten¡ie de cåtre modelator. Dimensionarea sa nu
este deloc întâmplåtoare, ci are o semnifica¡ie majorå simbolizând diferite stadii de
fecunditate. Astfel, într-o primå formå abdomenul este bombat conic (pl.LXVI/1;
LXX/2-3) pentru ca în etapele urmåtoare så fie reprezentatå o sarcinå evoluatå,
pântecul atârnând pe douå nivele (pl.LXIX/3-4). Consideråm cå la douå statuete se
încearcå reprezentarea unui personaj feminin într-o posturå de na¿tere iminentå,
simbolizatå prin reprezentarea fantei vulvare deschiså în momentul travaliului ¿i
prin coborârea fåtului în partea inferioarå a abdomenului (pl. LXIX/3-4). Sexul
este redat printr-un triunghi incizat cu o creståturå verticalå pe mijloc (pl.LXIX/34; LXX/2). La statueta cu reprezentarea celei mai avansate ståri de graviditate, sexul
este proeminent, confunzându-se cu etajul inferior al abdomenului (pl. LXIX/4).
Reprezentarea sexului este corelatå cu cea a pântecului ¿i a coapselor.
Alte douå categorii de statuete întregesc în chip fericit plastica antropomorfå
descoperitå la Grådi¿tea Coslogeni. Una dintre statuete este platå pe ambele pår¡i ¿i
are bra¡ele întinse, dar u¿or arcuite. Picioarele sunt delimitate printr-o ¿ån¡uire adâncå,
iar capul are forma unei coloane triunghiulare. Cu toatå schematizarea duså pânå la
abstractizare, surprinde absen¡a elementelor fecunditå¡ii: sâni, abdomen sau sex.
Semnifica¡ia unor astfel de statuete ar putea fi redarea unui personaj feminin dupå
na¿tere!
Altå categorie de reprezentåri plastice de la Grådi¿tea Coslogeni este constituitå
de:
a) capacele-phaloi;
b) coloanele antropomorfe ( capetele ).
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a) Capacele - cåciulå, numite a¿a de D. Berciu142 sunt întâlnite atât în cadrul
culturii Hamangia, cât ¿i în culturile Vådastra sau Boian. Dacå în privin¡a originii
sale sudice existå un curent de opinie unanim, nu putem fi de acord cu ipoteza utilizårii
drept capac de vas143 . Diametrul pânå în 10 cm a acestor tipuri de pieså, ca ¿i forma
sa generalå pledeazå pentru o destina¡ie magicå, ¡inând de cultul phalusului. În general, la acest tip de pieså, înål¡imea este mai mare decât diametrul, ceea ce exclude
practic posibilitatea utilizårii sale drept capac de vas. Asemenea piese întâlnim ¿i la
sud de Dunåre în a¿ezarea neoliticå de la Durankulak144 .
Toate aceste phalus-uri sunt decorate cu incizii încrustate cu pastå albå ¿i au
reprezentate diferite detalii. (pl. LXX/1).
Una din reprezentårile phalice are cinci incizii circulare paralele pe care le mai
întâlnim redate în aceea¿i forma¡ie pe o coloanå de dimensiuni apropiate, dar fårå
reprezentarea fe¡ei. Spre deosebire de capetele - coloanå, circulare în sec¡iune ¿i arse
la negru cenu¿iu, aceastå pieså are sec¡iunea triunghiularå fiind arså oxidant la galben.
b) Capetele descoperite la Grådi¿tea Coslogeni sunt redate sub formå de coloanå
cilindricå, la a cårei parte superioarå este modelat capul uman. Cu minimum de
mijloace sunt reprezentate elementele anatomice, nasul în relief, ochii prin douå
creståturi orizontale prelungi. Expresivitatea ¿i siguran¡a execu¡iei trådeazå o tradi¡ie
¿i experien¡å considerabilå, fårå de care nu ar fi putut fi reprezentate caracteristicile
feminine ¿i masculine ale fe¡elor celor douå capete (pl. LXIX/1-2).
4. Rela¡ii culturale ¿i semnifica¡ii
Plastica antropomorfå tipicå Bolintineanu, de¿i relativ pu¡in numeroaså, reflectå
prin diversitate con¡inutul eterogen al acestor comunitå¡i.
Astfel, statueta descoperitå la Piscu Cråsani are certe influen¡e vinciene. Statueta
de os de la Cernica, sau cea de lut de la Grådi¿tea Coslogeni sunt tributare unor
influen¡e sudice. Descoperirile de la Grådi¿tea - Coslogeni pun problema påtrunderii
popula¡iei Hamangia, la nord de Dunåre în aria de råspândire a comunitå¡ilor
Bolintineanu aflate într-o etapå finalå de evolu¡ie cu posibile implica¡ii în domeniul
vie¡ii spirituale, pe care încå nu le cunoa¿tem datoritå insuficien¡ei cercetårilor
arheologice ¿i a numårului foarte mic de statuete antropomorfe descoperite pânå în
prezent.
Semmnifica¡ia celor douå capete - coloanå de bårbat ¿i femeie descoperite la
Grådi¿tea Coslogeni trebuie så fie comunå cu a celorlalte statuete descoperite în
mormântul din necropola Hamangia de la Cernavodå145. Expresia ¿i maniera de
tratare a elementelor componente ale fe¡ei statuetelor de la Cernavodå ¿i Grådi¿tea
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Coslogeni, le reune¿te tipologic în aceia¿i familie spiritualå.
Statueta antropomorfå Bolintineanu de la Grådi¿tea Coslogeni redå probabil
un personaj îmbråcat (pl. LXXI/2) în timp ce statuetele Hamangia reprezintå
personaje întotdeauna nude (pl. LXVI; LXIX/3-4; LXX/2-3).
Tipurile foarte diferite de statuete antropomorfe Bolintineanu ne indicå
utilizarea acestora ¿i în alte ritualuri decât cele legate de cultul Zei¡ei - Mamå sau al
fertilitå¡ii ¿i fecunditå¡ii, reflectare fireascå a unei probabile cre¿teri a complexitå¡ii
vie¡ii spirituale.
Stadiul actual al cercetårii ¿tiin¡ifice în acest domeniu nu ne permite avansarea
unor ipoteze legate de semnifica¡iile foarte precise ale acestor statuete antropomorfe.
Totu¿i, ipoteza practicårii magiei poate fi sus¡inutå de ruperea, foarte probabil, ritualå
a capului la cinci din cele ¿ase statuete Bolintineanu (tab.IV). Posibilitatea unei ruperi
accidentale este anulatå de sec¡iunile gâtului la figurina de os de la Cernica ¿i la
statueta din lut ars descoperitå la Grådi¿tea Coslogeni (pl. LXXI/2). Aceste sec¡iuni
exclud ipoteza unei eventuale ruperi neinten¡ionate datoratå fragilitå¡ii lor. De¿i nu a
fost cercetatå exhaustiv nici o a¿ezare Bolintineanu, totu¿i såpåturile ample efectuate
în sta¡iunile de la Piscu Cråsani ¿i mai ales Lunca - La Grådini146 , constituie argumente
însemnate pentru sus¡inerea ipotezei existen¡ei unui numår redus de statuete
antropomorfe ale acestei culturi.
STATUETELE BOIAN
Plastica antropomorfå Boian se caracterizeazå printr-o mai mare unitate
stilisticå, mai ales în etapele finale de evolu¡ie. Aceastå tråsåturå comunå este o
reflectare fireascå a structurårii unei intense vie¡i spirituale. Numårul relativ mic de
statuete antropomorfe Boian-Giule¿ti este insuficient pentru a reconstitui anumite
aspecte ale universului spiritual. Integrarea lor în tabloul descoperirilor plasticii
antropomorfe Boian a fost necesarå pentru a stabili anumite tipuri ¿i caracteristici.
1. Material, tehnicå, decor
Statuetele antropomorfe încadrate cronologic în perioada de început a
culturii Boian (faza Giule¿ti, dupå E. Com¿a) sunt din lut ars, ornamentate. Ele
au fost descoperite la Bogata 147 , Gålå¡ui-Movila Berzei148 , Greaca149 , Aldeni150 ,
Re¿ca-Dealul Morii151, Bordu¿elu152 ¿i Tangâru153 . În etapele finale ale culturii
Boian au fost semnalate statuete antropomorfe la Grådi¿tea Ulmilor154 , Bogata
III, Tangâru, Vidra 155 , Pietrele 156 , Radovanu 157 , Vlad Tepe¿158 , Ipote¿ti159 ¿i
Novaci 160 . Tot în aceastå perioadå apar ¿i statuetele de os descoperite în
necropolele de la Andolina 161, Sultana-Valea Orbului 162 ¿i în a¿ezårile de la
Vidra163 ¿i Valea Argovei - Gherghelåu164 .
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Pasta din care au fost fåcute statuetele este din lut amestecat cu pleavå ¿i
pietricele sparte, ca degresant. Slipul care acoperå suprafa¡a pieselor este de foarte
bunå calitate, tehnica de confec¡ionare trådând o practicå îndelungatå. Arderea este
uniformå, de la negru-cenu¿iu, la galben-cåråmiziu.
Majoritatea statuetelor au fost lucrate din lut compact. La piesele unde s-a
påstrat partea inferioarå se observå inten¡ia modelatorului ca statueta så aibå o bazå
de sus¡inere. Nu existå o categorie de statuete de lut confec¡ionate pentru a fi atârnate
prin perforare, ca la piesele similare de os.
Tehnicile de ornamentare ale statuetelor sunt incizia, excizia ¿i foarte rar
pictura. Decorul este efectuat, de obicei, între regiunea sânilor ¿i picioarelor. În
perioada de început a culturii Boian (faza Giule¿ti) predominå meandrul (pl. LXVIII)
ornament folosit ¿i de comunitå¡ile fazei Golovi¡a165 a culturii Hamangia. În celelalte
etape de evolu¡ie ale culturii Boian, statuetele sunt ornamentate cu un decor
spiraliform, care conferå o notå de unitate plasticii antropomorfe. Uneori, statuetele
sunt decorate cu adevårate combina¡ii spiraliforme asociate cu motive punctiforme
¿i liniare. În general, decorul spiraliform se desfå¿oarå în regiunea abdomenului ¿i
a coapselor, fiind asociat cu reprezentarea stårii de graviditate. La statuetele
antropomorfe Boian ¿i Vådastra, elementul spiralic apare pe partea inferioarå a
corpului.166
Decorul sub formå de incizii lineare, meandrice, sau curbilinii este simplu sau
cu încrusta¡ie albå.
Excizia apare asociatå cu incizia ¿i este umplutå cu pastå albå, ceea ce
accentueazå expresivitatea statuetelor respective.
Pictura este utilizatå ca tehnicå de ornamentare a statuetelor doar în faza finalå
a culturii Boian, la capul de la Vidra 167 . Fa¡a este pictatå cu alb, urechile ¿i gura sunt
pictate cu ro¿u. Utilizarea acestor tehnici nu este niciodatå întâmplåtoare, ele fiind
subordonate func¡iei ritualului respectiv. Aceia¿i ra¡iune este valabilå ¿i în cazul
schematizårii ¿i stilizårii care caracterizeazå statuetele antropomorfe ale culturii Boian.
Schematizarea a pus în valoare plasticitatea corpului uman, nu atât din considerente
estetice, ci pentru a esen¡ializa anumite tråsåturi ale corpului uman, necesare la
practicarea unui anumit ritual.
Stilizarea foarte accentuatå a siluetei umane atinge pragul geometrizårii la
statuetele de os. Toate piesele sunt plate ¿i nu prezintå detalii anatomice. O altå
caracteristicå o constituie perforarea pieselor la partea lor superioarå, ce le situeazå
în categoria statuetelor în pozi¡ie suspendatå.
Plåcu¡ele antropomorfe (?) lucrate din scoica Spondylus au constituit inventarul
mormântului Boian descoperit la Andolina168 . Din cele 24 de piese, triunghiulare în
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sec¡iune, 16 au corpul împår¡it în douå segmente, iar 8 au corpul delimitat în trei
pår¡i169 .
Cu excep¡ia statuetei masculine descoperite la Ipote¿ti, toate celelalte
reprezentåri antropomorfe sunt feminine. Statuetele culturii Boian descoperite în
Muntenia reprezintå personaje în picioare. Capul este elementul anatomic redat cel
mai convingåtor la plastica antropomorfå a culturii Boian. O categorie aparte de
reprezentåri antropomorfe ale acestei civiliza¡ii sunt capetele, aflate de cele mai multe
ori în prelungirea unui gât masiv de formå cilindricå. Singura protomå din cultura
Boian, descoperitå la Gålå¡ui-Movila Berzei redå tot un cap, fa¡a fiind simbolul fiin¡ei
umane (pl. LXVII/1). Mâinile sunt reprezentate în pozi¡ie întinså (pl. LXXII/1-2)
sau într-o pozi¡ie dinamicå, marcatå printr-un bra¡ ridicat ¿i celålalt låsat. În ultima
etapå de evolu¡ie a culturii Boian, pe lângå ipostazele mai vechi apare ¿i pozi¡ia de
orantå la statueta descoperitå la Radovanu.
2. Contextul arheologic
Distribu¡ia statuetelor într-un anumit context arheologic marcheazå o valorizare
magicå a respectivului spa¡iu. Statuetele antropomorfe de lut ars ale culturii Boian
au fost descoperite doar în locuin¡e, în timp ce statuetele de os apar¡in unui context
funerar, fåcând parte din inventarul unor morminte.170
Statuete antropomorfe au fost descoperite în groapa unor bordeie la Bogata,
Bordu¿elu, Greaca ¿i Tangâru. Un numår important de statuete au fost gåsite lângå
vetre. Astfel, în a¿ezarea Boian din Oltenia de la Piatra-Sat, pe o suprafa¡å de 20 x
4,5 m , cu 4 locuin¡e de suprafa¡å dispuse în ¿ir ¿i apropiate între ele au fost descoperite
7 vetre în ¿ir cu “reprezentåri antropomorfe Giule¿ti” 171 . Statueta de formå hexagonalå
cu capul rupt ¿i pântecul bombat a fost descoperitå lângå una din vetrele locuin¡eisanctuar de la Gålå¡ui-Movila Berzei172 (pl. LXVIII). Tot în aceia¿i locuin¡å-sanctuar
a mai fost descoperit un tors de statuetå. La Greaca173 ¿i Tangîru174 , statuetele Boian
au fost descoperite în umplutura unor bordeie.
Descoperirea acestor statuete în context domestic a dus pe unii cercetåtori la
postularea credin¡ei într-o zeitate protectoare a vetrelor ¿i locuin¡elor175 .
3. Semnifica¡ii
Cu toatå stilizarea unor statuete, liniile esen¡iale ale corpului uman sunt redate
corect.
Imaginea divinitå¡ii a luat de la începutul evolu¡iei sale o formå umanå. Zeitatea
este reprezentatå de o femeie176 a¿a cum este ea redatå de marea majoritate a statuetelor
culturii Boian. Atributul cel mai important al divinitå¡ii este întruchiparea femininå
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a puterii creatoare a vie¡ii - <zei¡a-mamå>177 . La multe din statuetele feminine ale
culturii Boian, ea apare purtând o sarcinå, divinitatea fecunditå¡ii ¿i fertilitå¡ii178 .
Stilizarea ca manierå de tratare a statuetelor antropomorfe are o semnifica¡ie preciså
legatå de anumite culte ¿i credin¡e. Astfel, gesturile figurinelor antropomorfe erau
încårcate nu numai de semnifica¡ie, ci ¿i de putere179 . Pozi¡ia bra¡elor, expresia fe¡ei,
elementele decorului, redarea abdomenului sunt tot atâtea reprezentåri ale
gestualitå¡ii.
Dintr-o asemenea perspectivå tentativele de identificare a diferitelor tipuri de
pieptånåturi 180, sau îmbråcåminte181 ale personajelor reprezentate de statuete
constituie piste false de cercetare. Interpretarea semnifica¡iei ornamentelor de pe
statuete este departe de-a fi epuizatå182. Totu¿i, argumentele sus¡inute de Vladimir
Dumitrescu în favoarea tatuajului ni se par, deocamdatå, cele mai convingåtoare183 .
În stadiul actual al cercetårii, ruperea capului statuetelor în cadrul unor practici
rituale este greu de contestat, de¿i stabilirea semnifica¡iei nu poate fi precizatå. Lipsa
capului la toate statuetele Boian ¿i Vådastra din Oltenia184, la care se adaugå 76,3l %
din statuetele antropomorfe Boian din Muntenia (tab. IV) sunt argumente foarte
importante. Vechea teorie a ruperii accidentale din vechime datoratå faptului cå
figurinele au avut gâtul înalt, modelat separat de corp185 nu mai poate fi sus¡inutå.
În a¿ezårile culturii Boian nu s-a descoperit în vreun complex cercetat (groapå,
bordei sau locuin¡å de suprafa¡å) capetele rupte de la statuetele respective, împreunå
cu corpul acestora, fapt care ar demonstra posibilitatea unei ruperi accidentale.
STATUETELE ZOOMORFE
În a¿ezårile comunitå¡ilor Dude¿ti-Cernica, Bolintineanu sau Boian-Giule¿ti
s-au descoperit foarte pu¡ine statuete zoomorfe. Raportate la descoperirile de plasticå
antropomorfå, numårul statuetelor zoomorfe este în prezent nesemnificativ. Astfel,
în a¿ezårile Bolintineanu este cunoscutå doar piesa de la Aldeni, un patruped cu
picioare scurte descoperit într-o pozi¡ie stratigraficå nesigurå186.
În a¿ezårile Boian-Giule¿ti au fost descoperite douå piese, la Bogata187 ¿i
Tangâru188.
DIVERSE
Tot în domeniul plasticii în lut se încadreaza si cele trei fragmente de altåra¿e
descoperite în asezårile Bolintineanu de la Lunca-La Grådini, Grådi¿tea Coslogeni
¿i Gålå¡ui-Movila Berzei (pl. LXXIII). Aceste altåra¿e sunt decorate la interior ¿i la
exterior într-o manierå asemånåtoare prin ¿iruri paralele de incizii sau excizii
triunghiulare umplute cu pastå albå.
133
www.cimec.ro

În a¿ezarea de la Lunca - La Grådini, în acela¿i complex cu fragmentul de la
altåra¿ a mai fost descoperitå o måsu¡å de cult. Probleme deosebite pune
descoperirea unei plåcu¡e de lut de formå dreptunghiularå cu marginile puternic
rotunjite ¿i decoratå pe toate laturile cu incizii adânci sub forma unui meandru
încadrat de douå benzi (pl. LXV). Aceastå descoperire a fost fåcutå într-o locuin¡å
de suprafa¡å Bolintineanu din a¿ezarea de la Piscul Cråsani189 ¿i î¿i gåse¿te analogii
importante în vestul Câmpiei Române în aria de råspândire a culturii Vinca din Oltenia
¿i la sud de Dunåre.
Altarul miniatural descoperit în ultimul nivel Boian-Giule¿ti de la Gålå¡ui-Movila
Berzei (III/2) este o pieså unicat în culturile neo-eneolitice de la Dunårea de Jos. Altarul
a fost decorat cu motive unghiulare ¿i meandrice excizate sub forma unei benzi continue între douå ¿iruri de triunghiuri, primul cu vârfurile în sus, dispus pe marginea
altarului, iar celålalt cu vârfurile în jos, pe picioarele piesei (pl. LXXVI/1). Spa¡iile
excizate au fost umplute cu o pastå albå strålucitoare. Picioarele altarului sunt påtrate
cu col¡urile u¿or rotunjite ¿i goale la interior, unde au fost încastrate mai multe bilu¡e.
Remarcåm numårul foarte mic al descoperirilor de plasticå zoomorfå ¿i absen¡a
statuetelor de os sau din alte materiale din a¿ezårile Dude¿ti-Cernica, Bolintineanu
sau Boian-Giule¿ti.
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CAPITOLUL VI
PERIODIZAREA INTERNÅ, CRONOLOGIA
RELATIVÅ ªI CRONOLOGIA ABSOLUTÅ
- CONCLUZII -

1. Cultura Dude¿ti.
În periodizarea internå a unei culturi stratigrafia stabilitå în urma cercetårii
arheologice este cel mai important criteriu. În stadiul actual al cercetårii, fårå a contesta
existen¡a mai multor faze de evolu¡ie ale culturii Dude¿ti, nu existå suficiente
argumente stratigrafice care så ateste succesiunea celor trei faze postulate de Eugen
Com¿a1 . Criteriul tipologic al comparårii ceramicii din diferite a¿ezåri Dude¿ti pentru
a stabili faze de evolu¡ie devine inoperant în condi¡iile cercetårii doar par¡iale a
a¿ezårii de la Cernica ¿i a unor sondaje practicate la Malul Ro¿u ¿i Fundeni.
Stratigrafic se constatå douå niveluri de locuire Dude¿ti doar în a¿ezarea
eponimå2 , la Radovanu3 ¿i Dråghiceanu4 .
Malul Ro¿u a fost consideratå cea mai veche comunitate Dude¿ti din Muntenia
prin analiza a doar câteva fragmente ceramice descoperite, care stau la baza postulårii
fazei cu acela¿i nume5 . Ea a fost integratå în orizontul cronologic Cleanov-Dude¿tiKadikioi-Dråghiceanu (primul nivel)6 . Faza Fundeni este definitå în urma studierii
a 117 fragmente ceramice, fiind incluså în intervalul Dude¿ti-Fundeni - Dråghiceanu
II-Verbicioara7 . Rezultatele sondajelor de la Dude¿ti, Radovanu sau Dråghiceanu,
a¿ezåri unde s-au descoperit douå niveluri Dude¿ti nu sunt argumente convingåtoare
pentru existen¡a celor trei faze postulate de E.Com¿a. A¿ezarea Dude¿ti de la Cernica8
este singurul punct unde a fost puså în eviden¡å o comunitate umanå definitå prin
materialele arheologice descoperite în mai multe complexe. Stadiul incipient al
cercetårii culturii Dude¿ti în Muntenia nu ne permite deocamdatå o periodizare internå,
nici o racordare la descoperirile Dude¿ti din Oltenia. Singura comunitate care în
Muntenia a putut fi identificatå prin cercetåri sistematice este Dude¿ti-Cernica9 .
Fazele culturii Dude¿ti ¿i întreaga evolu¡ie a acestei popula¡ii mai ales în Muntenia
provoacå confuzii cauzate de neclaritå¡ile existente atât în datare (sincronisme
culturale, cronologie etc.) cât ¿i în definirea diferitelor caracteristici ale unor etape
sau faze. Astfel, råmâne în sarcina viitoarelor cercetåri/descoperiri precizarea atât a
fazelor cât ¿i a evolu¡iei lor interne.
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2. Comunitå¡ile Bolintineanu
Evolu¡ia internå a culturii Boian a fost împår¡itå de E.Com¿a în 4 faze
(Bolintineanu, Giule¿ti, Vidra ¿i faza de tranzi¡ie)10. În cadrul acestei periodizåri,
comunitå¡ile Bolintineanu constituiau începutul culturii Boian, deci prima ei fazå de
evolu¡ie, pe care D.Berciu o desemna drept Boian I, sau Proto-Boian11
Acest tip de periodizare are la bazå mai pu¡in argumente stratigrafice clare ¿i
mai mult considera¡ii tipologico-comparative.
Stratigrafia a fost puså în eviden¡å prin cercetårile arheologice din a¿ezårile
de la Aldeni-Gurguiul Balaurului12, Gålå¡ui-Movila Berzei13 ¿i Cernica14, unde nivelul
Bolintineanu este suprapus de cel Giule¿ti.
Metoda tipologico-comparativå utilizatå de E.Com¿a a fost efectuatå pe
ceramicå din descoperiri întâmplåtoare, sondaje ¿i mai pu¡in pe materialele provenite
în urma unor cercetåri sistematice (tab. I-III).
Stratigrafia a¿ezårilor Bolintineanu cercetate pânå în prezent este formatå dintrun singur nivel de locuire. Aceastå constatare coroboratå cu stadiul diferit de evolu¡ie
din anumite a¿ezåri Bolintineanu ne permite avansarea ipotezei unor påtrunderi
succesive de popula¡ii dinspre Anatolia.
Evolu¡ie.
Cercetårile arheologice desfå¿urate între anii 1980-2000 în a¿ezårile de la
Gålå¡ui-Movila Berzei, Lunca-La grådini, Piscul Cråsani sau Grådi¿tea Coslogeni
au pus în eviden¡å diferen¡ieri nete, care nu pot fi explicate decât printr-o anumitå
evolu¡ie a comunitå¡ilor Bolintineanu. Chiar E.Com¿a observa ¿i postula etape diferite
de evolu¡ie pentru comunitå¡ile Bolintineanu. A¿ezårile de la Bucure¿ti-Floreasca
sau Grådi¿tea Ulmilor sunt considerate ca datând de la începutul fazei, spre deosebire
de a¿ezarea de la Radovanu II care este ulterioarå etapei clasice15¿i este catalogatå
ca Bolintineanu final. Tot în ultima etapå de evolu¡ie este notificatå etapa Cå¡elu16.
I. A¿ezårile care s-au format probabil, în urma påtrunderii primelor comunitå¡i
Bolintineanu au fost identificate prin cercetårile arheologice de la Gålå¡ui-Movila
Berzei, Bucure¿ti-Floreasca, Ciocåne¿ti-Grådi¿tea Ulmilor.
În urma studierii materialelor arheologice (fragmente ceramice cu multå pleavå
¿i decor tip Dude¿ti-Cernica) descoperite în aceste puncte, propunem ca ipotezå de
lucru, constituirea primelor a¿ezåri Bolintineanu, prin påtrunderea unui val de
popula¡ie care a angrenat ¿i ultimele comunitå¡i Dude¿ti-Cernica.
II. Cele mai multe a¿ezåri le constatåm ca urmare a unei a doua påtrunderi de
popula¡ie Bolintineanu. Din aceastå serie de a¿ezåri cu materiale clasice Bolintineanu,
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semnificative sunt cercetårile de la Aldeni-Gurguiul Balaurului ¿i Lunca-La grådini.
III. Evolu¡ia comunitå¡ilor Bolintineanu se încheie cu orizontul de a¿ezåri de
la Piscul Cråsani, Copuzu-Delu¿, Coroteni, Grådi¿tea Coslogeni ¿i Radovanu II. În
aceastå ultimå etapå, comunitå¡ile Bolintineanu ajung spre est pânå la Ialomi¡a (Piscul
Cråsani, Copuzu-ªuvi¡a Micå), iar spre nord-est pânå la Siret (Coroteni). Cercetårile
arheologice de la Gålå¡ui-Movila Berzei, Lunca-La Grådini, Piscul Cråsani, dar ¿i
din alte a¿ezåri Bolintineanu au demonstrat existen¡a mai multor etape de evolu¡ie
caracterizate ¿i de tråsåturi proprii, pe care ¿i-au pus amprenta contactele cu diferite
culturi.
Interesante ni se par observa¡iile stratigrafice, conform cårora nivelurile de
locuire Dude¿ti-Cernica sunt suprapuse de niveluri de locuire apar¡inând comunitå¡ilor
Bolintineanu, aflate într-o etapå finalå de evolu¡ie, a¿a cum o atestå descoperirile din
a¿ezårile Radovanu II17, Ipote¿ti18, Coroteni19 ¿i Cåscioarele20. În acela¿i timp
remarcåm observa¡ia autorului cercetårilor arheologice de la Cernica21 sau Grådi¿tea
Ulmilor22 despre perimetrul identic al a¿ezårilor Bolintineanu timpuriu ¿i Dude¿tiCernica (!). Chiar E.Com¿a sus¡ine într-un studiu posibilitatea contemporaneitå¡ii
comunitå¡ilor Dude¿ti-Cernica, în diferite zone, cu începuturile fazei Bolintineanu23.
În acela¿i timp, surprinderea în punctul Platou al a¿ezårii neolitice de la Piscu Cråsani
a douå nivele de locuire Bolintineanu cu ponderi diferite de asociere cu elemente
Boian-Giule¿ti confirmå ¿i stratigrafic evolu¡ia acestor comunitå¡i.
Pentru toatå perioada neoliticului dezvoltat de la Dunårea de Jos constatåm o
colonizare lentå ¿i progresivå24 a¿a cum remarca J. Lichardus.
Rela¡ii inter-culturale.
Raporturile dintre comunitå¡ile Bolintineanu ¿i Boian-Giule¿ti.
Descoperirile arheologice din a¿ezårile de la Piscul Cråsani, Coroteni, Vadu
Sore¿ti, Sudi¡i au pus în eviden¡å influen¡e liniar ceramice de tip Zeliezovce timpuriu,
dar mai ales prezen¡a comunitå¡ilor Boian-Giule¿ti de tip Greaca în a¿ezårile
Bolintineanu târzii de pe Ialomi¡a, Buzåu sau de pe Siret.
În privin¡a raporturilor cronologice dintre comunitå¡ile Bolintineanu târzii ¿i
Giule¿ti-”Greaca”, descoperirile din complexele de la Piscul Cråsani, Coroteni ¿i
Cåscioarele confirmå contemporaneitatea par¡ialå dintre aceste douå comunitå¡i.
Beneficiind de rådåcini comune, aceste douå comunitå¡i au coabitat în anumite enclave din zona esticå a ariei de råspândire Bolintineanu, realitate arheologicå atestatå
prin descoperirile de ceramicå din a¿ezårile de la Coroteni25, Sudi¡i26, Vadu Sore¿ti27
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¿i Piscul Cråsani28.
În anumite perimetre ale a¿ezårii neolitice de la Piscu Cråsani au fost identificate
douå niveluri de locuire ale comunitå¡ilor Bolintineanu cu elemente Boian-Giule¿ti.
Remarcåm descoperirea în toate a¿ezårile Bolintineanu cu elemente BoianGiule¿ti a influen¡elor culturii liniar ceramice cu capete de note muzicale.
Acest sincronism cultural Bolintineanu-Giulesti-Greaca-•eliezovce are
consecin¡e importante asupra procesului de formare a unor comunitå¡i în pragul
neoliticului dezvoltat în zona Dunårii de Jos.
Influen¡e liniar-ceramice.
Deloc întâmplåtor, a¿ezårile de pe Ialomi¡a (Piscul Cråsani, Copuzu-ªuvi¡a
Micå) sunt singurele prevåzute cu ¿an¡uri de apårare, fapt care marcheazå foarte
probabil grani¡a esticå a comunitå¡ilor Bolintineanu. Influen¡e liniar ceramice au
fost identificate ¿i pe ceramica din a¿ezårile de la Coroteni (pe Siret), Sudi¡i, Cernica,
Aldeni-Gurguiul Balaurului, Piscul Cråsani.
Cercetårile arheologice ¿i studiile întreprinse în ultima vreme au adus noi
argumente în favoarea importan¡ei factorului liniar în evolu¡ia comunitå¡ilor
Bolintineanu. Astfel, apari¡ia elementelor de fortifica¡ie prin ¿an¡urile de apårare ale
a¿ezårilor din arealul estic (Piscu Cråsani ¿i Copuzu), la care se adaugå descoperirea
uneltelor de obsidian (Aldeni ¿i Piscu Cråsani), caracteristice purtåtorilor ceramicii
liniare, pot fi puse pe seama unei påtrunderi a acestor triburi dinspre nordul Moldovei,
dar ¿i sud-estul Transilvaniei. Influen¡a ceramicii liniare târzii cu capete de note
muzicale este mai importantå în estul ariei de råspândire a comunitå¡ilor Bolintineanu,
prin descoperirile de la Coroteni, Aldeni-Gurguiul Balaurului ¿i Piscul Cråsani. Pe
anumite fragmente ceramice, col¡urile meandrelor sau unghiurilor incizate au
creståturi sau chiar triunghiuri isoscele cu vârful în jos, stilizare a capetelor de note
muzicale.
Vladimir Dumitrescu observa sincronismul evolu¡iei comunitå¡ilor
Bolintineanu cu o etapå târzie a culturii liniare cu note muzicale, dar nu chiar cu
sfâr¿itul acesteia29.
Influen¡ele culturii Vinèa, faza B1-B2 sunt constatate în zona esticå a ariei
de råspândire Bolintineanu (Coroteni, Piscu Cråsani), unde ele coincid nu întâmplåtor
cu prezen¡a ceramicii liniare, dar ¿i pe Mosti¿tea (Lunca-La grådini). Alåturi de
influen¡ele culturii Dudesti-Cernica, nu excludem un contact direct pe linia Dunårii
între comunitå¡ile Bolintineanu ¿i cele Vinèa B2. Paradoxal, ornamentele vinèiene
din cadrul ceramicii Bolintineanu au o frecven¡å mai mare în partea esticå a ariei de
råspândire. Elementele Vinèa (decorul ceramicii sub forma benzilor punctate, plåcu¡a
de lut ¿i masca triunghiularå a statuetei de la Piscu Cråsani, fundurile de vase cu
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grupuri de semne incizate de la Lunca-La grådini etc.) au fost foarte probabil purtate
în estul ariei de råspândire Bolintineanu de triburile ceramicii liniare târzii. Frecven¡a
relativ mare a descoperirilor de ceramicå decoratå cu benzi punctate pe spa¡ii mari
ridicå serioase semne de întrebare asupra încadrårii acesteia în sfera de influen¡å
culturalå Vinèa.
Fragmentele ceramice Bolintineanu descoperite în a¿ezårile Vådastra I, ipotetic
ar trebui så fie paralelizate cronologic cu Vinèa B1. Pe baza cercetårilor arheologice
din Transilvania, Gh.Lazarovici sincronizeazå fenomenul notenkopf cu Dude¿ti II
(Fundeni), Bolintineanu, Vådastra I ¿i Vinèa B2. Ultimele cercetåri în domeniul
cronologiei relative ¿i absolute l-au determinat pe F.Dra¿oveanu så paralelizeze
evolu¡ia fazei Vinèa C cu fazele Bolintineanu, Vådastra I, Hamangia I, sub rezerva
existen¡ei unor diferen¡e regionale30. Fårå a contesta importan¡a comunitå¡ilor Vinèa
C în neoliticul dezvoltat dunårean, consideråm cå descoperirile arheologice din
Muntenia, chiar coroborate cu cele din Transilvania nu ne permit deocamdatå så
încadråm comunitå¡ile Bolintineanu decât, dupå începutul fazei Vinèa B131.
Contacte Vådastra
În arealul Bolintineanu s-au mai constatat ¿i influen¡e Vådastra I, atât în zona
vesticå (râul Arges ¿i Vedea) cât ¿i în cea mai veche a¿ezare Bolintineanu situatå pe
malul vestic al lacului Gålå¡ui, în apropierea Dunårii. Influen¡ele Vådastra asupra
comunitå¡ilor Bolintineanu au fost identificate ¿i pe ceramica din a¿ezarea de la
Cernica.
Descoperirile Bolintineanu din mediul Vådastra I (a¿ezårile de la Slatina, Piatra
Olt, Cru¿ovu, Vådastra-Mågura Fetelor, Mågura Ci¿melei) atestå legåturile existente
între cele douå comunitå¡i. Aceste rela¡ii au continuat pânå la sfâr¿itul evolu¡iei
comunitå¡ilor Bolintineanu, când s-au constatat contacte strânse cu popula¡ia Vådastra
II prin descoperirile din a¿ezarea Bolintineanu final de la Radovanu II32.
Påtrunderea dinspre sud s-a efectuat, foarte probabil, prin Oltenia ¿i Muntenia.
Aceste valuri meridionale sunt jalonate ¿i de a¿ezårile Bolintineanu descoperite în
Bulgaria la Malâk Preslave¡, Dobrici ¿i Durankulak, sau în bazinul Rusenski Lom.
Contacte ¿i sinteze culturale cu Hamangia-Golovi¡a.
Pe linia Dunårii de Jos, cercetårile arheologice dintre Cålåra¿i ¿i litoralul pontic au pus în eviden¡å un aspect cultural format dintr-o mixturå între comunitå¡ile
Bolintineanu târzii ¿i cele Hamangia-Golovi¡a. Såpåturile arheologice întreprinse la
Grådi¿tea Coslogeni33 au dus la identificarea a trei niveluri de locuire neoliticå. O
altå a¿ezare de sintezå Bolintineanu-Hamangia a fost cercetatå de arheologii bulgari
în sudul Dunårii, într-o lagunå din apropierea Mårii Negre la Durankulak (faza
145
www.cimec.ro

Blatnica)34.
O componentå importantå, nu atât a genezei, cât mai ales a evolu¡iei
comunitå¡ilor Bolintineanu a constituit-o cultura Hamangia. Foarte probabil, în timpul
fazei Golovi¡a, popula¡ia Hamangia a trecut la nordul Dunårii, unde a întemeiat
câteva a¿ezåri de-a lungul bra¡ului Borcea, cea mai reprezentativå dintre ele fiind
a¿ezarea de la Grådi¿tea Coslogeni, o sintezå originalå între o majoritate HamangiaGolovi¡a ¿i o minoritate Bolintineanu. La aceasta se adaugå o anumitå parte a
inventarului mormintelor necropolei de la Cernica cu certe influen¡e Hamangia35. În
Dobrogea sunt cunoscute descoperirile de ceramicå Bolintineanu în a¿ezårile
Hamangia de la Hinova, Cernavodå, Baia Hamangia ¿i Golovi¡a.
Importan¡a elementelor Hamangia pentru evolu¡ia comunitå¡ilor Bolintineanu
a fost demonstratå ¿i de rezultatele analizelor antropologice ale necropolei de la
Cernica, care au pus în luminå o componentå principalå sudicå de tip estmediteraneean.
Prin prisma acestor reevaluåri ¿i considera¡ii credem cå utilizarea pe mai
departe a conceptului de fazå Bolintineanu, ca primå etapå a culturii Boian este
inoportunå. Stadiul actual al cercetårii arheologice a comunitå¡ilor Bolintineanu
ne permite avansarea unei noi ipoteze care o define¿te ca pe o cultura de contact,
consecin¡å fireascå a caracteristicilor ariei sale de formare, råspândire ¿i evolu¡ie.
Descoperirile arheologice din sudul României ¿i nord-estul Bulgariei atestå
existen¡a unor comunitå¡i înrudite cultural ce aveau contacte intense. Astfel, pe linia
Dunårii, arheologii bulgari au constatat un sincronism cronologic între Bolintineanu,
Dude¿ti-Cernica ¿i Vådastra I, cu observa¡ia cå a¿ezårile din nord-estul Bulgariei au
o vechime mai mare decât cele din sud-estul Munteniei. În sprijinul acestei ipoteze
sunt aduse cercetårile sistematice efectuate la Hotnica36, dar mai ales såpåturile
arheologice întreprinse de V. Popov în bazinul Rusenski Lom37.
Raporturile cu Anatolia.
Prin prisma cercetårilor din ultimii ani întreprinse în Anatolia occidentalå,
aceste observa¡ii asupra comunitå¡ilor din nord-estul Bulgariei încadrate în neoliticul
dezvoltat meritå toatå aten¡ia. Astfel, la Ilipinar (nivelul V), Toptepe (V), Yarimburgaz
(„O”) cercetårile arheologice au identificat în acela¿i nivel ceramicå Dude¿ti-Cernica
(?) Hamangia ¿i Bolintineanu, Karanovo III ¿i Vinèa B38. Contactele sporadice ¿i
uneori întâmplåtoare cu arheologii ¿i speciali¿tii care au fåcut cercetåri în Anatolia
occidentalå ¿i lipsa unor programe coerente de colaborare ¿tiin¡ificå ne pun în situa¡ia
stânjenitoare de-a nu putea face racordåri mai precise cu descoperirile arheologice
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din Turcia.
3. Comunitå¡ile Boian-Giule¿ti.
Periodizarea internå a culturii Boian a fost efectuatå mai întâi de D.Berciu în
1935 când, pe baza såpåturilor arheologice de la Tangâru, postula faza
Boian I, pe care o subîmpår¡ea în trei subfaze: Ia, Ib ¿i Ic39. Dupå ce E.Com¿a
împarte evolu¡ia Boian-Giule¿tiului în douå etape (Greaca ¿i Aldeni)40, D.Berciu
revine asupra periodizårii, sincronizând faza Giule¿ti cu Boian II41.
Stratigrafia a¿ezårilor cercetate prin såpåturi arheologice sistematice ¿i aria
de råspândire a comunitå¡ilor Giule¿ti atestå mai mult påtrunderi succesive de
popula¡ie, decât o evolu¡ie propriu-ziså în cadrul acelora¿i a¿ezåri Boian-Giule¿ti.
Toate a¿ezårile Boian-Giule¿ti din prima etapå (Greaca) de påtrundere în nordul
Dunårii au un singur nivel de locuire. Singurele a¿ezåri Boian-Giule¿ti cu mai mult
de un nivel de locuire sunt Ciulni¡a42 ¿i Gålå¡ui Movila Berzei43, pentru Muntenia,
Isaccea Suhat44, pentru limita esticå ¿i Piatra-Sat Vadul Codrii45, pentru limita vesticå
a ariei de råspândire.
Evolu¡ie.
A¿ezåri de la începutul primei etape de påtrundere a comunitå¡ilor BoianGiule¿ti au fost cercetate la Greaca, Bude¿ti, Bogata I ¿i II, Gålå¡ui Movila Berzei
(nivelul III/1), Rasa, Sili¿tea Conac, Baldovine¿ti, Bråili¡a, Li¿coteanca Movila din
Baltå, Cålåra¿i Mågureni, Grådi¿tea Rose¡i, Ulmu La Caraman, Bora.
Din cea de-a doua etapå de evolu¡ie au fost cercetate prin såpåturi sistematice
a¿ezårile de la Alexandria, Aldeni, Giule¿ti Sârbi, Ciulni¡a, Gålå¡ui Movila Berzei
(III/2), Li¿coteanca, Isaccea Suhat. Sfâr¿itul acestei perioade este marcat prin a¿ezårile
de la Gålå¡ui (III/2), Ciulni¡a, Li¿coteanca sau Isaccea.
Cercetårile sistematice din ultimul nivel de locuire au pus în luminå o evolu¡ie
propriu-ziså a acestor a¿ezåri, datoratå unei schimbåri profunde a tipului de habitat.
Nivelul anterior de bordeie ¿i colibe a fost înlocuit cu locuin¡e de suprafa¡å, unele cu
platformå, constatându-se ¿i preocupåri certe de amenajare a spa¡iului.
În urma cercetårilor arheologice din nord-estul Câmpiei Române, speciali¿tii
gålå¡eni ¿i bråileni au observat o continuare a evolu¡iei comunitå¡ilor Boian-Giule¿ti
pânå la nivelul cronologic al comunitå¡ilor Boian-Vidra46.
Rela¡ii inter-culturale.
În aceastå perioadå a neoliticului dezvoltat, cercetårile au pus în eviden¡å o
dinamizare a rela¡iilor dintre diferitele comunitå¡i umane. Astfel, în a¿ezårile din
prima etapå Boian-Giule¿ti din Câmpia Românå descoperite la Chitila, Sudi¡i, Greaca,
Baldovine¿ti, Bråili¡a ¿i Sili¿tea Conac s-au constatat influen¡e ale culturii ceramicii
liniare de tip Zeliezovce. Aceste descoperiri nu se limiteazå doar la teritoriul Câmpiei
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Române, ele fiind semnalate ¿i la Vadu Sore¿ti, Coroteni-Cetå¡uia.
Elemente sudice tip Karanovo III-IV au fost identificate în a¿ezarea de la
Sili¿tea Conac47, iar alte materiale cu decor tip Dude¿ti în a¿ezårile Boian-Giule¿ti
de la Greaca, Rasa, Gålå¡ui Movila Berzei (III/1)48.
Influen¡ele Hamangia au fost sesizate în a¿ezårile de la Bogata49, Ciulni¡a50 ¿i
Isaccea (Hamangia III)51. În Dobrogea sunt cunoscute importurile Boian-Giule¿ti
din a¿ezårile Hamangia de la Hâr¿ova, Cernavodå sau Hinog52.
Câteva fragmente ceramice din a¿ezarea Boian-Giule¿ti de la Coroteni-Cetå¡uia
¿i Giule¿ti-Sârbi sunt decorate cu benzi punctate de tradi¡ie vincianå.
Rela¡iile cu Precucuteni
Contactele culturale cu aceastå popula¡ie au fost constatate în toate etapele de
evolu¡ie, de la rolul activ al comunitå¡ilor Boian-Giule¿ti în formarea Precucuteniului,
pânå la sfâr¿itul acestei civiliza¡ii53. În Câmpia Românå, primele importuri Precucuteni
II într-o a¿ezare Giule¿ti au fost descoperite la Tangâru54. La Gålå¡ui-Movila Berzei
(III/2) au fost descoperite câteva zeci de fragmente ceramice în locuin¡a-sanctuar
din nivelul Boian-Giule¿ti final, decorate cu scuturi, tip Precucuteni II (?). Rela¡ii
între comunitå¡ile Boian-Giule¿ti ¿i Precucuteni II (?) au mai fost atestate în Bårågan,
prin descoperirile din a¿ezarea Boian-Giule¿ti de la Ciulni¡a55.
Pe baza unor importuri Precucuteni I ¿i II descoperite la Iclod I-II s-a paralelizat
evolu¡ia culturii Boian (inclusiv a comunitå¡ilor Boian-Giule¿ti) cu faza Vinèa C56.
4. Cronologia relativå
Cronologia relativå a popula¡iilor din neoliticul dezvoltat confirmå teoria lui
J.Lichardus de propagare lentå ¿i difuziune progresivå a elementelor antoliene spre
sud-estul Europei57.
Sincronismele culturale dintre popula¡iile din peninsula Balcanicå ¿i cele din
Anatolia au fost analizate ¿i stabilite de R.W.Ehrich58, K.Gallis59 ¿i H. Parzinger60.
Cercetårile întreprinse de M.Özdogan61, bun cunoscåtor al realitå¡ilor arheologice
vest-anatoliene îi conferå cronologiei lui H.Parzinger un fundament arheologic
temeinic. Astfel, a¿ezårile culturii ceramicii liniare, Dude¿ti, Vinèa, Precucuteni,
Bolintineanu, Hamangia sau Boian-Giule¿ti sunt ordonate ¿i încadrate în orizonturile
cronologice 4-5a/b împreunå cu a¿ezåri ale unor popula¡ii contemporane cultural
din Bulgaria (Karanovo, Durankulak, Sboryanovo-Ginina Mogila, Usoe,
Kalojanovec, Nova Zagora, Hotnica, Samovodene, Brenica, Ezero), Grecia (Sitagroi,
Dikili Tash), Anatolia (Hoca Ce¿me, Can Hasan, Kumtepe, Ilipinar, Yarimburgaz,
Toptepe)62.
Orizontul cronologic 4 grupeazå siturile Hoca Ce¿me I, Yarimburgaz „O”,
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Ilipinar V, Can Hasan (3?), cu Sitagroi I ¿i Karanovo III. În acela¿i orizont este
încadratå ¿i cultura ceramicii liniare cu note muzicale (Notenkopf) din a¿ezårile de la
Perieni II, Glåvåne¿tii Vechi B, Târpe¿ti I împreunå cu a¿ezårile Dude¿ti de la Cernica
I, Dude¿ti II, Dråghiceanu II ¿i Radovanu II163.
Orizontul 5a include pentru nordul Dunårii a¿ezårile Fårca¿ele II A,
Leu III, Vådastra I, Padea, Cernica II, Radovanu II2, Aldeni 1a, racordate
cronologic la siturile din Bulgaria de la Usoe I, Ezero III, Nova Zagora I, Hotnica I,
Samodovene I64.
Orizontul 5b ordoneazå a¿ezårile Tårtåria 2b, Pianul de Jos I, Hotårani I,
Cru¿ovu I, Vådastra II, Cernica III, Tangâru II, Aldeni Ib, Li¿coteanca I, împreunå
cu Usoe II, Kalojanovec I-III, Karanovo IV, Brenica I/II, Sitagroi II, Dikili Tash I,
Can Hasan I (?), Toptepe II-IV65.
Pentru cultura Dude¿ti din Muntenia, H.Parzinger nu ¡ine cont în cronologia
relativå de periodizarea internå propuså de E.Com¿a, în acela¿i orizont cronologic 4
fiind incluse a¿ezåri apar¡inând fazei Dude¿ti-Cernica (Cernica I ¿i Radovanu) ¿i
Dude¿ti-Fundeni (Dråghiceanu II ¿i Dude¿ti II)66.
A¿ezårile Bolintineanu (Cernica II, Radovanu II2, Aldeni 1a) sunt sincrone cu Vådastra
I ¿i a¿ezårile culturii ceramicii liniare fiind grupate de Parzinger în orizontul 5a67.
A¿ezårile Boian-Giule¿ti de la Cernica III, Tangâru II, Aldeni Ib, Li¿coteanca
I au fost paralelizate cu a¿ezårile Vådastra II de la Cru¿ovu I, Hotårani I, Vådastra II,
contemporane cu Brenica I/II ¿i Karanovo IV (orizontul 5b)68. În general, cercetårile
arheologice de pe teritoriul României confirmå doar par¡ial schema cronologicå ¿i
sincronismele propuse de H. Parzinger, care constituie fårå îndoialå un reper important în periodizarea preistoriei, dar care nu trebuie absolutizatå, ci interpretatå cu
pruden¡a de rigoare impuså de stadiul descoperirilor arheologice.
5. Cronologia absolutå
Datele radiocarbon trebuiesc coroborate cu informa¡iile de cronologie relativå
¿i descoperirile arheologice propriu-zise. În cazul neoliticului dezvoltat din Muntenia
nu existå nici o datå radiocarbon. Aceastå situa¡ie neplåcutå ne obligå så încercåm o
încadrare a culturilor Dude¿ti-Cernica, Bolintineanu ¿i Boian-Giule¿ti în cronologia
absolutå europeanå utilizând datele radiocarbon ob¡inute pentru a¿ezårile culturilor
sincrone comunitå¡ilor neoliticului dezvoltat de la Dunårea de Jos. Astfel, intervalul
cronologic al apari¡iei ¿i evolu¡iei acestor popula¡ii este jalonat de culturile ceramicii
liniare (Târpe¿ti I, Glåvåne¿tii Vechi B, Perieni II), Precucuteni I-II, Tisza (Ungaria),
Vinèa B2, B/C, C (Banat, Transilvania), Karanovo III, III-IV, Hotnica, Brenica (Bulgaria), a¿ezårile Sitagroi III, Dikili Tash I-II (Grecia), Ilipinar VII-X, V, Yarimburgaz
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4-5, 1-3, Hoca Ce¿me I, Toptepe II-V (Anatolia).
În acela¿i timp, datele radiocarbon confirmå sincronismul dintre cultura Dude¿ti,
fazele II-III (Fårca¿u de Sus=-5200-4900 CAL. B.C.)69 ¿i cultura ceramicii liniare
(Târpe¿ti=5300-4950 cal. B.C.)70, probat ¿i prin descoperirile arheologice de
fragmente ceramice cu decor specific culturii ceramicii liniare (faza a IV-a Glåvåne¿tii
Vechi) din a¿ezarea de la Dude¿ti (faza mijlocie). Rela¡iile atestate arheologic dintre
comunitå¡ile Dude¿ti-Cernica ¿i cele Vinèa B2 se înscriu în acela¿i orizont cronologic,
confirmat ¿i prin datårile C14 de la Liubcova (5240-5000 CAL. B.C.). Datele radiocarbon ale a¿ezårilor Dude¿ti-Vinèa B (5500-5000 cal. B.C.) ¿i Dude¿ti-Vinèa C
(4940-4700 CAL. B.C.) din Oltenia corespund cu nivelurile Vinèa C din Banat
(Hodoni=4890-4720 CAL. B.C.) sau Iugoslavia (4980-4715 CAL. B.C.)71.
În Bulgaria, datårile radiocarbon interpretate de J.Boiadjiev plaseazå evolu¡ia
culturilor Kalojanovec, Hotnica, contemporane orizontului
Karanovo III, în intervalul 5300-4990 CAL. B.C72. În a¿ezarea din nordul
Bulgariei de la Kaèica, nivelurile apar¡inând culturii Hotnica sunt datate în intervalul
5210-5000 CAL. B.C.73, ceea ce corespunde cu datårile culturii Dude¿ti, fazele finale de la nordul Dunårii.
În Grecia, perioadei neoliticului dezvoltat din România îi corespunde neoliticul
mijlociu (5400-4900 CAL. B.C.), dupå J.P.Demoulle74, sau neoliticul târziu I (53504850 CAL. B.C.), dupå K.Gallis7 5, cu nivelurile de la Paradimini III, Sitagroi I-II,
Dikili Tash I, contemporane cu Karanovo III-IV, Yarimburgaz 1-3.
Cu rezervele de rigoare, datorate lipsei datelor radiocarbon pentru a¿ezårile
Dude¿ti-Cernica, Bolintineanu, Boian-Giule¿ti ¿i stadiului lor de cercetare, încercåm
o propunere de periodizare. Astfel, påtrunderea comunitå¡ilor Dude¿ti-Cernica în
Muntenia este sincronå cu orizontul ceramicii liniare din Moldova (Glåvåne¿tii Vechi
B, Târpe¿ti I) ¿i cu Vinèa B2 (Liubcova, Fårca¿u de Sus), ocupând probabil intervalul
cronologic 5200-5000 CAL.B.C.
În acest context al cronologiei relative ¿i absolute, prima påtrundere a
comunitå¡ilor Bolintineanu a putut avea loc în jurul datei de 5000 CAL.B.C., iar
ultima, care a angrenat ¿i primele comunitå¡i Boian-Giule¿ti pu¡in înainte de 4850
CAL.B.C., când începe orizontul Karanovo V-Marica76.
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SOME ASPECTS OF INTERNAL DIVISION INTO
PERIODS AND RELATIVE AND ABSOLUTE CHRONOLOGY OF THE MIDDLE NEOLITHIC COMMUNITIES DEVELOPED AT THE LOWER DANUBE
1. Dude¿ti Culture
The most important criterion for the internal division into periods is the stratigraphy
established through archaeological research. In the present stage of research, without denying the existence of more evolution phases of the Dude¿ti culture, there are not sufficient
stratigraphical arguments proving the sequence of the three phases postulated by Eugen
Com¿a1. The typological criterion of comparing the pottery from various Dude¿ti settlements in order to establish the evolution phases proves useless as the settlement of Cernica
has been researched only partially, and several surveys have been conducted at Malul Ro¿u
and Fundeni.
Stratigraphically one can find two Dude¿ti dwelling layers only in the eponymous
settlement2, at Radovanu3, and Dråghiceanu4.
Malul Ro¿u has been considered the oldest Dude¿ti community in Wallachia following the analysis of just a few uncovered pottery fragments, that are the basis for postulating
the phase by the same name5. It was assigned to the Cleanov-Dude¿ti-Kadikioi-Dråghiceanu
chronological horizon (the first layer)6. The Fundeni phase is defined following the investigation on 117 pottery fragments, being included in the Dude¿ti-Fundeni – Dråghiceanu IIVerbicioara7. The results of the surveys from Dude¿ti, Radovanu or Dråghiceanu, settlements where two Dude¿ti layers have been uncovered, are not convincing arguments for the
existence of the three phases postulated by E. Com¿a. The Dude¿ti settlement from Cernica8
is the only location where a human community defined by the archaeological material found
in more complexes was uncovered. The incipient stage of research on the Dude¿ti culture in
Wallachia for the time being does not allow us to conduct an internal division into periods,
or a correlation with the Dude¿ti finds in Oltenia. The only community that in Wallachia
could be identified by systematic researches is the Dude¿ti-Cernica one9. The phases of the
Dude¿ti culture and the entire evolution of this population especially in Wallachia bring
about confusions caused by the unclear dating (cultural synchronisms, chronology etc.), and
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defining of various characteristics of some stages or phases. Thus, future researches/finds
will have to specify both the phases and their internal evolution.
2.Bolintineanu Culture
The internal evolution of the Boian culture was divided by E. Com¿a into 4 phases
(Bolintineanu, Giule¿ti, Giule¿ti, Vidra and the transition phase)10. Within the same division into periods, the Bolintineanu communities were the beginning of the Boian culture,
therefore its first evolution phase, designated by D. Berciu as Boian I, or Proto-Boian.11.
This type of division into periods is based less on clear stratigraphical arguments and
more on typological and comparative considerations.
The stratigraphy was revealed through archaeological researches in the settlements
of Aldeni-Gurguiul Balaurului12, Gålå¡ui-Movila Berzei13, and Cernica14, where the
Bolintineanu layer overlaps the Giule¿ti one.
The typological and comparative method used by E. Com¿a was carried out on pottery
from chance finds, surveys, and less on material coming from systematic researches.
The stratigraphy of the Bolintineanu settlements researched up to the present day is
made up of a single dwelling layer. This finding corroborated to the different evolution stage
in certain Bolintineanu settlements allows us to state the hypothesis of some successive
population penetrations from Anatolia.
Evolution
The archaeological researches conducted in 1980-2000 in the settlements of Gålå¡uiMovila Berzei, Lunca-La grådini, Piscul Cråsani or Grådi¿tea Coslogeni revealed clear differences, that cannot be explained but by a certain evolution of the Bolintineanu communities. Even E. Com¿a used to remark and postulate different evolution stages for the
Bolintineanu communities. The settlements of Bucure¿ti-Floreasca or Grådi¿tea Ulmilor
are considered to date from the beginning of the phase, unlike the settlement of Radovanu II
which is subsequent to the classical stage15, and classified as end Bolintineanu. Also the
Cå¡elu stage16 belongs the last evolution stage.
1. The settlements that were probably formed following the penetration of the first
Bolintineanu communities were identified through the archaeological researches at Gålå¡uiMovila Berzei, Bucure¿ti-Floreasca, Ciocåne¿ti-Grådi¿tea Ulmilor. Following the study of
archaeological materials (pottery fragments with a lot of dust and Dude¿ti-Cernica type
decoration) uncovered in these locations, we propose as work hypothesis the founding of
the first Bolintineanu settlements, by the penetration of the population wave that entailed
also the last Dude¿ti-Cernica communities.
2. Most settlements resulted from the second Bolintineanu population penetration.
Of this series of settlements with classical Bolintineanu material, significant are the researches at Aldeni-Gurguiul Balaurului and Lunca-La grådini.
3. The evolution of the Bolintineanu communities ends with the horizon of settlements at Piscul Cråsani, Copuzu-Delu¿, Coroteni, Grådi¿tea Coslogeni and Rdovanu II. In
this last stage, the Bolintineanu communities reach Ialomi¡a to the east (Piscul Cråsani,
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Copuzu-Suvi¡a Micå), and to the north-east Siret (Coroteni). The archaeological researches
at Gålå¡ui-Movila Berzei, Lunca-La grådini, Piscul Cråsani, as well as other Bolintineanu
settlements proved the existence of more evolution stages characterized also by their own
features, greatly influenced by the contacts with various cultures.
Interesting seem the stratigraphic observations pointing to the Dude¿ti-Cernica dwelling layers as overlapped by dwelling layers belonging to the Bolintineanu communities,
found in a final evolution stage, as proved by the finds in the settlements of Radovanu II17,
Ipote¿ti18, Coroteni19, and Cåscioarele20. At the same time we remark the author’s account
on the archaeological researches at Cernica21 or Grådi¿tea Ulmilor22 regarding the identical
perimeter of the early Bolintineanu settlements and Dude¿ti-Cernica (!). Even E. Com¿a
maintains in a study that the Dude¿ti-Cernica communities might be contemporary, in various zones, with the beginnings of the Bolintineanu phase23.
For the whole period of the developed Neolithic at the Lower Danube we find a slow
and progressive colonisation, as J. Lichardus remarked.
Intercultural Relations
Relationships between the Bolintineanu and Boian-Giule¿ti Communities
The archaeological finds from the settlements of Piscul Cråsani, Coroteni, Vadu Sore¿ti,
Sudi¡i revealed linear pottery influences of the early Zeliezovce type, but above all the presence of the Greaca type Boian-Giule¿ti communities in the late Bolintineanu settlements on
Ialomi¡a, Buzåu or Siret.
As regards the chronological relations between the late Bolintineanu and Giule¿tiGreaca communities, the finds in the complexes at Piscul Cråsani, Coroteni and Cåscioarele
confirm the partial contemporaneity of these two communities. Benefiting from common
roots, these two communities coexisted in certain enclaves in the eastern zone of the
Bolintineanu area, an archaeological reality proved by the pottery finds in the settlements of
Coroteni25, Sudi¡i26, Vadu Sore¿ti27, and Piscul Cråsani28. We remark the discovery in all the
Bolintineanu settlements with Boian-Giule¿ti elements of the linear pottery culture with
musical note ends.
This Bolintineanu-Giule¿ti-Greaca-Zeliezovce cultural synchronism has important
consequences on the formation process of some communities on the brink of the developed
Neolithic in the Lower Danube area.
Linear Pottery Influences
Not by chance, the settlements on Ialomi¡a (Piscul Cråsani, Copuzu-Suvi¡a Micå) are
the only ones fitted with defence ditches, which must mark the eastern birder of the
Bolintineanu communities. The linear pottery influences have been identified also on the
pottery in the settlements of Coroteni (on Siret), Sudi¡i, Cernica, Aldeni-Gurguiul Balaurului,
Piscul Cråsani.
The archaeological researches and studies conducted lately have brought new arguments in favour of the importance of the linear factor in the evolution of the Bolintineanu
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communities. Thus, the occurrence of fortification elements in the defence ditches of the
settlements in the eastern area (Piscul Cråsani and Copuzu), as well as the uncovering of
obsidian tools (Aldeni and Piscul Cråsani), characteristic of the linear pottery bearers, can
be assigned to the penetration of these tribes from northern Moldavia, but also south-eastern
Transylvania. The influence of the late linear pottery with musical note ends is more important in the east of the spread area of the Bolintineanu communities, by the finds from Coroteni,
Aldeni-Gurguiul Balaurului and Piscul Cråsani. On certain pottery fragments, the corners of
the meanders or angles incised with grooves or even isosceles triangles with the tips downwards, stylisation of musical note ends.
Vladimir Dumitrescu noticed the synchronism of the Bolintineanu communities evolution with a late stage of the linear culture with musical notes, but not with its end29.
The influences of the Vinca culture, phase B1 – B2 are found in the eastern zone of
the Bolintineanu spread area (Coroteni, Piscul Cråsani), where they coincide, not by chance,
with the occurrence of the linear pottery, but also on Mosti¿tea (Lunca-La grådini). Next to
the influences of the Dude¿ti-Cernica culture, we do not exclude a direct contact on the
Danube line between the Bolintineanu communities and the Vinca B2 ones. Paradoxically,
the Vinca ornaments in the Bolintineanu pottery occur more often in the eastern part of the
spread area. The Vinca elements (the pottery decoration under the form of dotted bands, the
small clay plate and the triangular mask of the Piscul Cråsani statuette, the vessel bottoms
with groups of incised signs from Lunca-La grådini, etc.) were probably “carried” to the
east of the Bolintineanu spread area by the late linear pottery tribes. The Bolintineanu pottery fragments uncovered in the settlements of Vådastra I, hypothetically should be chronologically paralleled with Vinca B1. On the basis of the archaeological researches in
Transylvania, Gh. Lazarovici synchronises the “notenkopf” phenomenon with Dude¿ti II
(Fundeni), Bolintineanu, Vådastra I and Vinca B2. The latest researches in the field of relative and absolute chronology determined F. Dra¿oveanu to draw a parallel between the
evolution of the Vinca C phase and the Bolintineanu, Vådastra I, Hamangia I phases taken
into account the existence of some “regional differences”30. Without denying the importance of the Vinca C communities in the Danubian developed Neolithic, we consider that
the archaeological finds in Wallachia, even corroborated with those in Transylvania for the
time being do not allow us to date the Bolintineanu communities but after the beginning of
the Vinca B1 phase31.
Vådastra Links
In the Bolintineanu area we found also Vådastra I influences, both in the western
zone (the Arge¿ and Vedea rivers) and as regards the oldest Bolintineanu settlement situated
on the west bank of Gålå¡ui Lake, close to the Danube. The Vådastra influences on the
Bolintineanu communities were identified also on the pottery in the settlement at Cernica.
The Bolintineanu finds in the Vådastra I environment (the settlements of Slatina,
Piatra Olt, Cru¿ovu, Vådastra-Mågura Fetelor, Mågura Ci¿melei) prove the existing links
between the two communities. These relationships continued to the end of the evolution of
the Bolintineanu communities. Then close contacts with the Vådastra population were found
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by the finds in the final Bolintineanu settlement at Radovanu II32.
The penetration from the south must have taken place through Oltenia and Wallachia.
These southern waves are marked also by the Bolintineanu settlements uncovered in Bulgaria at Malak Preslave¡, Dobrici and Durankulak, or in the basin of Rusenski Lom.
Cultural Links and Syntheses with Hamangia-Golovi¡a.
Along the Lower Danube, the archaeological researches between Cålåra¿i and the Pontic seaside revealed a cultural aspect made up of a mixture between the late Bolintineanu
communities and the Hamangia-Golovi¡a ones. The archaeological excavations conducted at
Grådi¿tea Coslogeni33 led to the identification of three Neolithic dwelling layers. Another
Bolintineanu-Hamangia synthesis settlement was researched by Bulgarian archaeologists to
the south of the Danube, in a lagoon close to the Black Sea at Durankulak (Blatnica phase)34.
An important component, not so much of the genesis, but especially of the evolution of
the Bolintineanu communities was the Hamangia culture. During the Golovi¡a phase, the
Hamangia population must have passed to the north of the Danube. There it founded a few
settlements along the Borcea arm The most representative of them is the settlement of Grådi¿tea
Coslogeni, an original synthesis between the Hamangia-Golovi¡a majority and the Bolintineanu
minority. We remark also a certain part of the inventory of the graves in the cemetery of
Cernica with sure Hamangia influences 35. In Dobrudja the Bolintineanu pottery finds in the
Hamangia settlements at Hinova, Cernavodå, Baia Hamangia and Golovi¡a are known.
The importance of the Hamangia elements for the origin and evolution of the
Bolintineanu communities was proved also by the results of the anthropological analyses in
the Cernica cemetery, which shed light on the main southern component of the east-Mediterranean type.
Taking into account these reevaluations and considerations we think that the further
use of the concept of Bolintineanu phase, as the first stage of the Boian culture is not advisable. The present stage of the archaeological research of the Bolintineanu communities
allows us to put forward a new hypothesis that defines it as a linking culture, a natural
consequence of the characteristic of its formation, spread and evolution area.
The archaeological finds in southern Romania and north-eastern Bulgaria prove the
existence of culturally related communities that had close links. Thus, along the Danube,
Bulgarian archaeologists found a chronological synchronism between Bolintineanu, Dude¿tiCernica and Vådastra I, considering that the settlements in north-eastern Bulgaria are older
than those in south-eastern Wallachia. This hypothesis is supported by the systematic researches conducted at Hotnica36, but especially the archaeological excavations conducted
by V. Popov in the Rusenski Lom basin37.
Relationships with Anatolia
Considering the researches of later years conducted in western Anatolia , these observations on the communities in north-eastern Bulgaria dated to the developed Neolithic deserve the entire attention. Thus, at Illipinar (layer V), Toptepe (V), Yarimburgaz (“O”) the
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archaeological researches identified in the same layer Dude¿ti-Cernica, (?) Hamangia and
Bolintineanu, Karanovo III and Vinca B pottery38.
3.Boian-Giule¿ti Communities
The Boian culture was first divided into periods internally by D. Berciu in 1935, when,
on the basis of the archaeological excavations at Tangâru, who postulated the Boian I phase,
which he subdivided into three sub-phases: Ia, Ib and Ic39. After E. Com¿a has divided the
Boian-Giule¿ti evolution into two stages (Greaca and Aldeni)40, D. Berciu resumes the issue
of the division into periods, synchronising the Giule¿ti phase with the Boian II41.
The stratigraphy of the settlements researched by systematic archaeological excavations and the spread area of the Giule¿ti communities prove more the successive population
penetrations than a proper evolution within the same Boian-Giule¿ti settlements. All the
Boian-Giule¿ti settlements from the first penetration stage (Greaca) in northern Danube
have a single layer. The only Boian-Giule¿ti settlements with more than one dwelling are
Ciulni¡a42 and Gålå¡ui Movila Berzei43, for Wallachia Isaccea Suhat44, for the eastern border
and Piatra-Sat Vadul Codrii45, for the western border of the spread area.
Evolution
The settlements from the beginning of the first penetration stage of the Boian-Giule¿ti
communities were researched at Greaca, Bude¿ti, Bogata I and II, Gålå¡ui Movila Berzei,
Rasa, Sili¿tea Conac, Baldove¿ti, Bråili¡a, Li¿coteanca Movila din Baltå, Cålåra¿i Mågureni,
Grådi¿tea Rose¡i, Ulmu La Caraman, Bora.
From the second evolution stage were researched by systematic excavations the settlements of Alexandria, Aldeni, Giule¿ti Sârbi, Ciulni¡a, Gålå¡ui Movila Berzei, Li¿coteanca,
Isaccea Suhat. The end of this period is marked by the settlements of Gålå¡ui, Ciulni¡a,
Li¿coteanca or Isaccea.
The systematic researches in the last dwelling layer revealed a proper evolution of
these settlements, due to a profound change of the habitat type. The previous layer of halfsunken dwellings and huts was replaced with surface dwellings, some of them with platforms, as certain concerns with land planning have been remarked.
Following the archaeological researches in north-eastern Romanian Plain, the Gala¡i
and Bråila specialists noticed a continuation in the evolution of the Boian-Giule¿ti communities up to the chronological layer of the Boian-Vidra46.
Intercultural Relations
During this developed Neolithic period, the researches revealed a dynamics of the
links between various human communities. Thus, in the settlements from the first BoianGiule¿ti stage in the Romanian Plain uncovered at Chitila, Sudi¡i, Greaca, Baldovine¿ti,
Bråili¡a and Sili¿tea Conac influences of the Zeliezovce type linear pottery culture were
found. These finds are not confined to the territory of the Romanian Plain, as they were
found also at Vadu Sore¿ti, Coroteni-Cetå¡uia.
The southern elements of the Karanovo III – IV type were identified in the settlement
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of Sili¿tea Conac47, and other material with Dude¿ti type decoration in the Boian-Giule¿ti
settlements of Greaca, Rasa, Gålå¡ui Movila Berzei48.
The Hamangia Influences were detected in the settlements of Bogata49, Ciulni¡a
(Hamangia Iib)50 and Isaccea (Hamangia III)51. In Dobrudja the Boian-Giule¿ti imports in
the Hamangia settlements of Hâr¿ova, Cernavodå or Hinog52 are known.
Links with Precucuteni
The cultural links with this population were found in all the evolution stages, from the
active role of the Boian-Giule¿ti communities in the Precucuteni formation until the end of this
civilization53. In the Romanian Plain, the first Precucuteni II imports in a Giule¿ti settlement
were uncovered at Tangâru. At Gålå¡ui-Movila Berzei (III/2) they uncovered a few tens of
pottery fragments in the “shrine-dwelling” in the final Boian-Giule¿ti layer, decorated with
shields of the Precucuteni II type. Links between the Boian-Giule¿ti and Precucuteni II communities were proved in Bårågan, by the finds in the Boian-Giule¿ti of Ciulni¡a55.
On the Precucuteni I and II imports uncovered at Iclod I-II the evolution of the Boian
culture (including the Boian-Giule¿ti communities) was parallel to the Vinca C phase56.
A few pottery fragments in the Boian-Giule¿ti settlement of Coroteni-Cetå¡uia and
Giule¿ti-Sârbi are decorated with dotted bands of Vinca tradition.
4. Relative Chronology
The relative chronology of the developed Neolithic populations confirms J. Lichardus’
theory of slow propagation and progressive spreading of Anatolian elements towards southeastern Europe57.
The cultural synchronism between the Balkan Peninsula population and the Anatolia
ones were analysed and established by R. W. Ehrich58, K. Gallis59, and H. Parzinger60. The
researches conducted by M. Ozdogan61, who knows well the west-Anatolian archaeological
realities gives to H. Parzinger’s chronology a solid archaeological foundation. Thus, the
linear pottery culture settlements, Dude¿ti, Vinca, Precucuteni, Bolintineanu, Hamangia or
Boian-Giule¿ti are ordered and included in the chronological horizons 4-5 a/b together with
the settlements of some culturally contemporary populations in Bulgaria (Karanovo,
Durankulak, Sboryanovo-Ginina Mogila, Usoe, Kalojanovec, Nova Zagora, Hotnica,
Samovodene, Brenica, Ezero), Greece (Sitagroi, Dikili Tash), Anatolia (Hoca Ce¿me, Can
Hasan, Kumtepe, Ilipinar, Yarimburgaz, Toptepe)62.
The chronological horizon 4 groups the sites of Hoca Ce¿me I, Yarimburgaz “O”,
Ilipinar V, Can Hasan (3?), with Sitagroi I and Karanovo III. To the same horizon belongs
also the linear pottery culture with the musical notes (Notenkopf) in the settlements of Perieni
II, Glåvåne¿tii Vechi B, Târpe¿ti I together with the Dude¿ti settlements of Cernica I, Dude¿ti
II, Dråghiceanu II and Radovanu II163.
The horizon 5a includes for north Danube the settlements of Fårca¿ele II A, Leu III,
Vådastra I, Padea, Cernica II, Radovanu II2, Aldeni 1a, chronologically included in the
Bulgarian sites of Usoe I, Ezero III, Nova Zagora I, Hotnica I, Samodovene I64.
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The horizon 5b orders the settlements of Tårtåria 2b, Pianul de Jos, Hotårani I, cru¿ovu
I, Vådastra II, Cernica III, Tangâru II, Aldeni Ib, Li¿coteanca I, together with Usoe II,
Kalojanovec I-III, Karanovo IV, Brenica I/II, Sitagroi II, Dikili Tsh I, Can Hasan I (?),
Toptepe II-IV65.
In the case of the Dude¿ti culture in Wallachia, H. Parzinger does not take into account the relative chronology of internal division into periods proposed by E. Com¿a, as the
same chronological horizon 4 includes settlements belonging to the Dude¿ti-Cernica phase
(Cernica I and Radovanu) and Dude¿ti-Fundeni (Dråghiceanu II and Dude¿ti-Fundeni
(Dråghiceanu II and Dude¿ti II)66.
The Bolintineanu settlements (Cernica II, Radovanu II2, Aldeni 1a) are synchronous
with Vådastra I and the linear pottery culture settlements are grouped by Parzinger into the
horizon 5a67.
The Boian-Giule¿ti settlements of Cernica III, Tangâru II, Aldeni Ib, Li¿coteanca I
were rendered parallel to the Vådastra II settlements of Cru¿ovu I, Hotårani I, Vådastra II,
contemporary with Brenica I/II and Karanovo IV (the horizon 5b)58.
Absolute Chronology
The radiocarbon data have to be corroborated with the relative chronology data and
the archaeological finds. In the case of the developed Neolithic in Wallachia there is no
radiocarbon data. This unpleasant situation compels us to try an inclusion of the Dude¿tiCernica, Bolintineanu and Boian-Giule¿ti cultures in the European absolute chronology
using the radiocarbon data obtained for the settlements of the cultures synchronous with the
developed Neolithic communities at the Lower Danube. Thus, the chronological interval of
the emergence and evolution of these populations are marked by the linear pottery cultures
(Târpe¿ti I, Glåvåne¿tii Vechi B, Perieni II), Precucuteni I-II, Tisza (Hungary), Vinca B2, B/
C, C (Banat, Transylvania), Karanovo III, III-IV, Hotnica, Brenica (Bulgaria), Sitagroi III,
Dikili Tash I-Ii (Greece), Ilipinar VII-X, V, Yarimburgaz 4-5, 1-3, Hoca Ce¿me I, Toptepe
II-V (Anatolia).
At the same time, the radiocarbon data confirms the synchronism between the Dude¿ti
culture, phase II-III (Fårca¿u de Sus = 5200-4900 Cal. B.C.)69, and the linear pottery culture
(Târpe¿ti=5300-4950 cal. B.C.)70, proved also by the archaeological finds of pottery fragments with decoration specific of the linear pottery culture (phase IV – Glåvåne¿tii Vechi)
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from the settlement of Dude¿ti (middle phase). The relations archaeologically proved between the Dude¿ti-Cernica communities and the Vinca B2 ones belong to the same chronological horizon, confirmed also by the C14 dating from Liubcova (5240-5000 Cal. Bc). The
radiocarbon data of the settlements of Dude¿ti-Vinca B (5500-5000 cal. BC) and Dude¿tiVinca C (4940-4700 CAL BC) from Oltenia correspond to the Vinca C layers from Banat
(Hodoni=4890-4720 CAL. BC) or Yugoslavia (4980-4715 CAL BC)71.
In Bulgaria, the radiocarbon data interpreted by J. Boiadjiev assigns the evolution of
the Kalojanovec, Hotnica cultures as contemporary to the Karanovo III horizon, in the 53004990 CAL BC interval72. In the settlement of northern Bulgaria at Kacica, the Hotnica culture layers are dated to 5210-5000 CAL BC 73, which corresponds to the Dude¿ti culture
dating, the final phases of north Danube.
In Greece, the developed Neolithic period in Romania corresponds to the Middle
Neolithic (5400-4900 CAL BC), according to J. P. Demoulle74, or the Late Neolithic I (53504850 CAL BC), according to K. Gallis75, with the layers of Paradimini III, Sitagroi I-II,
Dikili Tash I, contemporary with Karanovo III-IV, Yarimburgaz 1-3.
Reservedly, given the lack of radiocarbon data for the Dude¿ti-Cernica, Bolintineanu,
Boian-Giule¿ti settlements, and their research stage, we propose a division into periods.
Thus, the penetration of the Dude¿ti-Cernica communities in Wallachia is synchronous with
the linear pottery in Moldavia (Glåvåne¿tii Vechi B, Târpe¿ti I), and with Vinca B2 (Liubcova,
Fårca¿u de Sus), probably dating from 5200-5000 CAL BC. In the context of the relative
and absolute chronology, the first penetration of the Bolintineanu communities must have
taken place about 5000 CAL BC, the last one, which included the first Boian-Giule¿ti communities little before 4850 Cal. BC, when the Karanovo V-Marica horizon began76.
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PLANªE
179
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Prn volumul Neoliticul mijlociu la Dunårea de Jos cu privire specialå asupra
centrului Munteniei lectorului i se deruleazå tabloul evolu¡iei unei secven¡e din
preistoria umanitå¡ii de la finele mileniului VI ¿i inceputul mileniului V a.Cr.,
de pe ¿i din preajma malului Dunårii.
Dr. Silvia Marinescu-Bîlcu
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Plansa I. Europa si Dunarea de Jos. Centrul Munteniei - detaliu
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1. Sudi¡i; 2. Târgu¿oru-Vechi;
3. Ghinoaica; 4. Ciocåne¿tiGrådi¿tea Ulmilor; 5. Gurbåne¿ti;
6. Giule¿ti-Sârbi; 7. Fundeni;
8. Ro¿u Militari; 9. Cernica;
10. Dude¿ti-Malul Ro¿u;
11. Bobe¿ti; 12. Vasila¡i;
13. Radovanu; 14. CåscioareleD’Aia parte; 15. Singureni;
16. Dråghiceanu I;
17. Dråghiceanu-Fundul
Dråghiceanului; 18. Ro¿iori de
Vede-Urlui; 19. Ipote¿ti II,
20. Cåscioarele-Fântâna lui
Brebu; 21. Chirnogi; 22. Greaca;
23. Plopii Slåvite¿ti; 24. Rasa;
25. Mågura; 26. Kadikioi
(Bulgaria); 27. Hotnitza
(Bulgaria).

Plan¿a III . Bråne¿ti - Vadu Anii, 1992, casetele D, E, J reunite.
1. Profilul de Sud-Est;
2. Sec¡iunea XXIII. Grundiss nivel neolitic
(cercetåri Radian Andreescu).
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Plan¿a IV. Unelte de os:
1. Vasila¡i - Mo¿ Neagu;
2-3. Cåscioarele.
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Plan¿a V. Cåscioarele.
a. Dålti¡å de silex;
b. Topor de silex;
c. Topor de piatrå.
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Plan¿a VI. Cåscioarele - D’aia Parte.
Ceramicå decoratå cu: a. ¿ir de pastile în relief; b. alveole;
c-f. creståturi unghiulare sau oblice.
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Plan¿a VII. Bråne¿ti - Vadu Anii.
Ceramicå decoratå cu: 1. ¿iruri orizontale ¿i verticale de adâncituri unghiulare;
2. barbotinå asociatå cu alveole în ¿iruri orizontale sau sub formå de potcoavå.
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Plan¿a VIII. Cåscioarele - D’aia Parte. Ceramicå.
1. decor cu motive incizate sub forma unor benzi în zigzag în asociere cu benzi lustruite; 2. motive
spiraliforme incizate; 3. motive incizate asociate cu registru de motive excizate
în tablå de ¿ah.
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Plan¿a IX. Bråne¿ti - Vadu Anii.
Categoria ceramicii intermediare decoratå cu benzi incizate spiraliforme (1, 4) ¿i unghiular, benzi
lustruite (3), în scarå (5, 6), excizie tablå de ¿ah (2).
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Plan¿a X. Bråne¿ti - Vadu Anii.
Ceramicå incizatå cu benzi lustruite drept ¿i în scarå (1-7),
asociate cu benzi spiraliforme (8).
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Plan¿a XI. Bråne¿ti - Vadu Anii.
1-2 Categoria ceramicii intermediare decorate cu benzi incizate în zigzag ¿i spiraliforme,
asociate cu benzi lustruite.
3. Fragment ceramic decorat în metope cu benzi spiraliforme ¿i drepte
lustruite în asociere cu benzi în zigzag.
4. Fragment ceramic decorat cu benzi paralele incizate
umplute cu linii în re¡ea ¿i picturå cu negru.
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Plan¿a XII . Cåscioarele - Fântâna lui Brebu.
Ceramicå finå. 1. Castroane bitronconice;
2. Castron tronconic ¿i picior de vas (fructierå).
(cercetåri arheologice Done ªerbånescu)
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Plan¿a XIII. Bråne¿ti - Vadu Anii.
Ceramicå finå decoratå cu caneluri unghiulare (1-2). Cåscioarele - D’aia Parte.
Ceramicå decoratå cu grupuri de caneluri orizontale ¿i unghiulare (3-4).
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Plan¿a XIV . Harta descoperirilor arheologice Bolintineanu (a¿ezåri ¿i necropole).
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Plan¿a XV. A¿ezårile neolitice de la Piscu Cråsani ¿i Copuzu-Delu¿
A. Piscu Cråsani, perimetrul A/1 ¿i A/2; B. Copuzu Delu¿
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Plan¿a XVI. Lunca “La Grådini”.
Planul general cu locuin¡ele Bolintineanu.
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Plan¿a XVII. Grådi¿tea-Coslogeni. Planul a¿ezårii cu locuirea neoliticå (perimetrul I).
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Plan¿a XVIII . Grådi¿tea Coslogeni.
Profil stratigrafic. Sec¡iune magistralå 1-9.

Plan¿a XIX . Piscu Cråsani.
1. Profil stratigrafic cu douå niveluri de locuire neoliticå
2. Profil stratigrafic ¿i grundiss cu locuirea neoliticå ¿i ¿an¡ul de apårare al a¿ezårii
(cercetåri arheologice Nicolae Conovici)
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Plan¿a XX . Piscu Cråsani.
Bordeie neolitice (cercetåri N. Conovici).
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Plan¿a XXI. Lunca - La Grådini. Locuin¡e Bolintineanu. Plan ¿i profil.

Plan¿a XXII. Gålå¡ui - Movila Berzei.
1. Bordei Bolintineanu cu douå cuptoare. 2. Cuptorul nr. 1: a) profil; b) vedere plan.
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Plan¿a XXIII.
Topora¿e de piatrå (1-3).
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Plan¿a XXIV. Piscu Cråsani.
Ceramicå cu barbotinå (1-5).
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Plan¿a XXV. Lunca - La Grådini.
Ceramicå cu barbotinå (1-5).
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Plan¿a XXVI. Lunca - La Grådini.
Ceramicå cu barbotinå (1-5).
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Plan¿a XXVII. Gålå¡ui - Movila Berzei.
Ceramicå decoratå cu barbotinå (1-5).
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Plan¿a XXVIII. Lunca - La Grådini.
Ceramicå decoratå cu incizii (1-4).
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Plan¿a XXIX. Lunca - La Grådini.
Ceramicå incizatå ¿i încrustatå cu pastå albå (1-6).
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Plan¿a XXX. Lunca - La Grådini.
Ceramicå incizatå ¿i încrustatå cu pastå albå (1-5).
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Plan¿a XXXI. Piscu Cråsani.
Ceramicå decoratå cu motive incizate ¿i excizate descoperite în bordeiul nr. 9 (1-4).
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Plan¿a XXXII . Piscu Cråsani.
1-7. Ceramicå decoratå cu excizii descoperitå în a¿ezarea Bolintineanu.
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Plan¿a XXXIII. Lunca - La Grådini.
Ceramicå incizatå ¿i încrustatå cu alb (1-5).
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Plan¿a XXXIV. Lunca - La Grådini. Ceramicå decoratå cu incizii (1-5).
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Plan¿a XXXV. Greaca.
Ceramicå cu decor incizat ¿i excizat de tradi¡ie Dude¿ti-Cernica din a¿ezarea Bolintineanu (1-4).
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Plan¿a XXXVI. Lunca - La Grådini.
Ceramicå finå cu decor canelat (1-6) creståturi paralele (5-6) ¿i proeminen¡e conice (4-5).
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Plan¿a XXXVII. Lunca - La Grådini.
Ceramicå finå cu decor canelat (1-5).
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Plan¿a XXXVIII. Harta cu descoperirile ¿i a¿ezårile Boian - Giule¿ti.

Lista descoperirilor BOIAN – Giule¿ti:
Bråila (Bråili¡a II ); 2. Bråila (Bråili¡a I); 3. Bråila; 4. Baldovine¿ti, com. Vådeni; 5. Sili¿tea,
comuna; 6. Râmnicelu, comuna, jud Bråila; 7. Båie¿ti, com. Cernåte¿ti; 8. Aldeni, com Cernåte¿ti;
9. Sapoca (II), comuna; 10. Sapoca (III), comuna; 11. Sapoca (I); 12. Cârlomåne¿ti, com. Verne¿ti;
13. Cânde¿ti (Cânde¿ti de Jos), com. Verne¿ti; 14. Såsenii Vechi, com. Vernesti; 15. Vernesti,
comuna; 16. Nenciulesti, com. Merei, jud. Buzåu. 17. Valea Scheilor, com. Cålugåreni, jud
Prahova. 18. Fântânele, jud. Prahova. 19-21. Sudi¡i, com. Gheraseni; 22.Balaia, com. Smeeni; 2324. Smeeni, comuna; 25. Galbinasi, comuna; 26. Salcioara, com. Ghergheasca; 27. Moisica, com.
Smeeni, jud. Buzåu; 28-29. Liscoteanca, jud Bråila. 30. Hârsova, jud. Constan¡a; 31. Cernavoda,
ora¿, jud. Constan¡a. 32. Lunca, com. Vlådeni; 33-34. Bora, jud Ialomi¡a; 35. Amara, jud Ialomi¡a.
36. Slobozia, ora¿, jud. Ialomi¡a; 37-38. Ciulni¡a, comuna, jud. Cålåra¿i; 39. Cåzåne¿ti, comuna;
40. Copuzu, com. Balaciu, jud. Ialomi¡a; 41. Târg¿oru Vechi, jud. Prahova; 42. Cocore¿ti Grind,
com. Cocore¿ti, jud. Prahova; 43-44. Cålåra¿i; 45. Cune¿ti, com. Grådi¿tea; 46. Rasa, com.
Grådi¿tea; 47. Al. Odobescu, com. Nicolae Bålcescu; 48-50. Bogata, com. Grådi¿tea; 51.
Ciocåne¿ti, comuna; 52-55. Vårå¿ti, com. Ciocåne¿ti; 56. Bo¿neagu, com. Doroban¡u; 57. Ulmu,
comuna; 58-59. Sultana, com Månåstirea, jud. Cålåra¿i; 60-69. Bucure¿ti; 70. Cernica, jud. Ilfov;
71. Bucure¿ti (Glina); 72. Ciorogârla, comuna; 73. Trestieni, com. Ulmi; 74. Dârvari, com.
Ciorogârla; 75. Vidra, comuna; 76. Podul Pitarului, com. Plåtåre¿ti; 77. Cucuteti, com. Plåtåre¿ti;
78. Crivå¡, com. Bude¿ti; 79. Hotarele, comuna; 80-83. Greaca, comuna; 84. Prundu, comuna; 85.
Puieni, com. Prundu; 86-88. Giurgiu; 89. Stoiene¿ti (fost Tangâru), comuna; 90-91. Alexandria;
92. Olteni, comuna, jud. Teleorman; 93. Ipote¿ti, com. Milcov, jud. Olt; 94. Slatina, jud. Olt; 95.
Halchiu, comuna, jud. Bra¿ov; 96. Feldioara, com. jud. Bra¿ov; 97. Ariu¿d, com. Vâlcele, jud.
Bra¿ov; 98. Hårman, comuna, jud. Bra¿ov;
99-102. Sf. Gheorghe, oras, jud. Covasna; 103. Zalan, com. Bodoc; 104. Brådu¡, comuna, jud.
Covasna; 105. Ciucsângeorgiu, comuna; 106. Bancu, com. Ciucsângeorgiu, jud. Harghita; 107.
Turia, comuna; 108. Reci, comuna; 109. Eresteghin, comuna; 110. Let, com. Boro¿neu Mare; 111.
Covasna, oras, jud. Covasna; 112. Ruginesti,com.jud.Vrancea;113.Grådi¿tea Roseti, com.Roseti;
114. Coslogeni-km.80, com.Dichiseni;115. Grådi¿tea Ceacu, com.Grådi¿tea;
116. Jegålia; 117. Borcea;118. Cegani; 119. Popina Bordu¿ani;120. Låteni, com.Fåcåieni;121.
Fåurei, com.Ulmu;122. Potcoava-La vii;
123. Rasa-Grådi¿tea Grozoaica;124. Chioara, com.Vlådeni;
125. Vasila¡i-Palamanca; 126. Chirnogi;127. Andolina;128. Gradistea; 129. Dridu-Cotul
lui Buruianå;130. Andrå¿esti; 131. Ograda; 132. Vadu Codrii, Piatra Sat;
133.Nucet, Piatra Sat.
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Plan¿a XXXIX. Harta cu localizarea sta¡iunii arheologice Gålå¡ui - Movila Berzei (a) , Bogata (b)
¿i Rasa (c).
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Plan¿a XL. Gålå¡ui-Movila Berzei.
Locuin¡å Boian-Giule¿ti (III/1) Grundiss

Plan¿a XLI. Gålå¡ui - Movila Berzei (III / 1). Podoabe ¿i unelte de os.
1. Mårgele tubulare; 2. Împungåtor; 3 - 4. Spatule.
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Plan¿a XLII. Gålå¡ui - Movila Berzei (III / 1).
1. Pandantiv lucrat din scoicå; 2. Roatå de car (?) miniatural.
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Plan¿a XLIII. Greaca. Ceramicå decoratå în benzi
cu motive geometrice incizate ¿i excizate.
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Plan¿a XLIV. Greaca.
Ceramicå decoratå în benzi cu motive geometrice incizate ¿i excizate (1-6).
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Plan¿a XLV.
1. Ghinoaica. Capac falic cu decor excizat; 2. Bogata. Capac (frg.) cu motive excizate.
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Plan¿a XLVI. Grådi¿tea Ulmilor (3); Curcani (2); Bogata (4); Ciocåne¿ti (5);
Vlådeni Popina Latå (1). Ceramicå cu decor excizat.
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Plan¿a XLVII . Unirea Råu.
Ceramicå decoratå cu excizii (1-5).
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Plan¿a XLVIII . Gålå¡ui - Movila Berzei.
Ceramicå decoratå cu benzi triunghiulare (1- 3, 5) ¿i cu motivul tablå de ¿ah (3 - 5).
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Plan¿a XLIX. Gålå¡ui - Movila Berzei (III / 2).
1- 3. Ceramicå decoratå cu ¿iruri de excizii triunghiulare ¿i motive spiraliforme.
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Plan¿a L. Gålå¡ui - Movila Berzei.
1. Vas decorat cu incizii meandrice ¿i triunghiuri excizate dispuse în ¿iruri.
a. Registrul superior (detaliu).
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Plan¿a LI. Gålå¡ui - Movila Berzei (III / 2).
Vas cu picior decorat cu motive excizate. 1a. Bandå din registrul superior cu meandru (detaliu); 1b.
Bandå din registrul inferior cu spiralå (detaliu).
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Plan¿a LII. Gålå¡ui - Movila Berzei (III / 2).
1- 3. Ceramicå decoratå cu excizii.
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Plan¿a LIII . Gålå¡ui - Movila Berzei (III / 2)..
Ceramicå decoratå cu benzi canelate. 1. Vas tronconic;
2. Vas decorat cu ¿iruri de caneluri asociate cu incizii triunghiulare;
3. Platou cu ¿iruri de caneluri unghiulare.
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Plan¿a LIV. Gålå¡ui-Movila Berzei (III/2).
Pahare tronconice decorate cu ¿iruri de caneluri (1-6).
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Plan¿a LV. Gålå¡ui - Movila Berzei (III/2).
1- 3. Pahare tronconice decorate cu ¿iruri de caneluri unghiulare.
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Plan¿a LVI. Gålå¡ui-Movila Berzei (III/2).
Cupe cu decor canelat (1-3).
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Plan¿a LVIII. Gålå¡ui-Movila Berzei (III/2).
Ceramicå decoratå cu excizii (rebuturi).
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Plan¿a LVII . Gålå¡ui - Movila Berzei (III / 2).
Platouri decorate cu motive incizate de tradi¡ie Precucuteni (1-4).
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Plan¿a LIX. Cernica. Morminte cu schelete întinse pe spate.
(dupå E. Com¿a).

240
www.cimec.ro

Plan¿a LX. Cernica.
Morminte cu schelete chircite (dupå E. Com¿a).
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Plan¿a LXI. Cernica.
Scheletele celor patru femei decedate în timpul na¿terii
(dupå G. Cantacuzino, C. Fedorovici)
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Plan¿a LXII. Cernica. Piese itiphalice (?): M37, 82, 88.
(dupå Gh. Cantacuzino - foto [a] ¿i E. Com¿a - desen [b]).
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Plan¿a LXIII. Pope¿ti-Vasila¡i.
Scheletele din mormintele descoperite în necropolå (dupå Done ªerbånescu)
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Plan¿a LXIV. Gålå¡ui - Movila Berzei.
M1, M2, M4 - morminte cu schelete chircite descoperite în nivelul
Boian - Giule¿ti.
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Plan¿a LXV. Piscu Cråsani.
Plåcu¡å decoratå de lut descoperitå într-o locuin¡å de suprafa¡å Bolintineanu.
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Plan¿a LXVI. Grådi¿tea Coslogeni. 1-2: statuete feminine (frg.).
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Plan¿a LXVII. Gålå¡ui - Movila Berzei (III / 1). Cultura Boian-Giule¿ti.
1. Protomå antropomorfå; a. Vedere frontalå; b. Profil.
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Plan¿a LXVIII. Gålå¡ui - Movila Berzei (III/1). Cultura Boian-Giule¿ti.
Statuetå hexagonalå decoratå cu meandre excizate.
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Plan¿a LXIX. Grådi¿tea Coslogeni.
1-2. Cuplul divin (?); 3-4. Statuete feminine.
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Plan¿a LXX. Grådi¿tea Coslogeni..
1. Capac - Phalus (?). 2-3. Statuete feminine fragmentate ritual.
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Plan¿a LXXI.
1. Piscu Cråsani. Statuetå antropomorfå Bolintineanu.
2. Grådi¿tea Coslogeni. Statuetå femininå.
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Plan¿a LXIII . Bogata.
1-2. Statuete feminine cu bra¡ele întinse. Cultura Boian - Giule¿ti.
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Plan¿a LXXIII . Altåra¿e.
1. Gålå¡ui - Movila Berzei; 2. Lunca - La Grådini; 3. Grådi¿tea Coslogeni.
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Plan¿a LXXIV. Gålå¡ui - Movila Berzei (III / 2).
1. Capac decorat cu motive excizate. 2. Vas decorat cu incizii unghiulare ¿i spiraliforme
combinate cu benzi de triunghiuri excizate.
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Plan¿a LXXV. Gålå¡ui - Movila Berzei (III / 2).
Ceramicå excizatå: 1. capac; 2. cupå cu picior.
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Plan¿a LXXVI. Gålå¡ui - Movila Berzei (III/2).
1. Altar decorat cu excizii unghiulare. 2. Profil stratigrafic cu un craniu uman
descoperit sub platforma locuin¡ei sanctuar.
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Plan¿a LXXVII. A¿ezarea de la:
1. Gålå¡ui - Movila Berzei; 2. Grådi¿tea Coslogeni.
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