SĂPATURILE

ARHEOLOGICE DE SALVARE DE LA GIULEŞTI-SîRBI

Înainte să înceapă a străbate teritoriul Bucureştilor, Dîmboviţa
larg în dreptul Dragomireştilor, orientîndu-şi astfel cursul mult
în spre sud-est, apoi urcă în spre nord-est, pe o distanţă de oca. 2 km.,
pentru ca, îndată ce trece de Chiajna, din nou frîngîndu-şi mersul, să-şi
poarte la vale apele- de astă dată însă mai lin, mai puţin capricios, mai
statornic, pînă dincolo de Roşu.
De o parte şi de alta, largă şi netedă, prima teras.ă a rîului oferă tot
n1ereu acelaşi peisaj, alcătuit de alternanţa imaşurilor cu mlaştinile. Abia
pe terasele înalte, secundare, peisajul acesta se schimbă, pierzînd din unifoJ'mitate şi monotonie. Pîlcuri dese de copaci, cîmpuri întinse, boturi
de deal desprinzîndu-se din terasă şi ieşind în luncă, cu marginile uneori
abrupte şi de la ale căror poale ţîşnes.c izvoare molcome - toate sînt
adunate acolo; într-o regiune parcă anume destinată unei statornice locuiri
omeneşti. Că este a~a, stau mărturie nu numai aşezările durabil închegate
azi - comune şi cătune peste tot răspîndite - dar şi urmele de vieţuire
străveche, aflate aici nu în mai mică măsură.
Cercetări de suprafaţă întreprinse pe ambele maluri ale Dîmboviţei,
de la Roşu şi pînă la Chiajna, au reuşit să identifice staţiuni arheologice
relativ numeroase.
Fragmente ceramice caracteristi·ce culturilor Glina III şi Tei - citînd
astfel doar cîteva din urmele aşezărilor omeneşti străvechi din zona aceasta
- au fost găsite, pe o suprafaţă de mai multe hectare, la est de ·clădirile
fermei Chiajna, la intrarea în satul cu acelaşi nume, lîngă cimitir.
ln dreapta unui drum de ţară ·ce se desfa-ce din şoseaua Bucureşti
Chiajna, mergînd pe lîngă pădurea Hoşu, au fost găsite alte numeroase
fragmente ceramice Glina III.
Resturi de cultură materială din epoca bronzului şi din prima epo::::ă
a fierului au fost aflate şi în marginea din spre Bucureşti a pădurii Roşu.
În comuna Roşu, la capătul străzii Bisericii, pe terasa dreaptă a Dîmboviţei, au fost descoperite urme de vieţuire hallstattiene şi din sec. IV e.n.
[n satul Giuleşti-Sîrbi, la capătul din spre Chitila al străzii 1 Mai,
pe un teren aflat în proprietatea lui Dumitru Ilie şi a vecinilor săi au
putut fi identificate resturi de locuire din sec. X e.n. 1).
coteşte

1) Cercetările

arheologice pe ambele maluri ale Dîmboviţei, între comunele Roşu
Panait, muzeograf la M.I.B., care mi-a oferit

şi Chia;na au fost efectuate de Panait 1.
informaţiile şi materialele culese de el.
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In această regiune - care, după dovezile de cultură materială stră
veche, precizate în teren, arată că a fost intens populată în epoca comunei
primitive şi în perioada de trecere spre feudalism - se află situată şi
staţiunea arheologică de la Giuleşti-Sîrbi
(Bucureşti, r. 16 Februarie),
(fig. 1).

eordeni

'
Fig. 1. Planul
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aproape în întregime distrusă - se găseşte la o
depărtare estică de cea. 100 metri faţă de ruinele mănăstirii Chiajna (ctitorie din sec. XVIII a lui Alexandru Ipsilante, dar rămasă neterminată şi
dărîmată cu trecerea timpului), în ogorul lui Dumitru Miu din Giuleşti
Sîrbi, pe un teren limitat spre nord de un drum de care, precum şi de
traseul unei linii de cale ferată, iar spre sud de rîpele unei lutării.
Lucrările moderne efectuate acolo au modificat în foarte mare măsuri
configuraţia terenului, astfel încît în prezent este vorba de un martor de
terasă înaltă, aspectul originar al locului pe care se situaseră în vechime
aşezările omeneşti ne mai putînd fi azi precizat.
In regiunea în care a fost des-coperită staţiunea cercetată se găseşte
acum o deosebit de largă fossă - rezultat al necontenitelor seoateri de
pămînt, din vremea actuală. Malul nordic al lutăriei singurul - mai
-

astăzi

de la
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păstra resturi din aşezările străvechi întemeiate acolo (fig. 2). Pe latura
sud-estică a gropii carierei, terasa înaltă se leagă printr-o pantă lină de
prima terasă joasă, dar, în mare măsură, aceasta este şi ea rezultatul depozitării şi nivelării pă.mîntului scos din lutărie. O situaţie nefortuită a configuraţiei terenului poate fi urmărită la cea. 600-800 m. de locul cu sta-

Fig. 2. Malul

lutăriei

de la

Giuleşti-Sîrbi,

cu

staţiunea

arheologică

ţiunea arheologică,

unde trecerea de la prima terasă la cea de a doua se
poate constata in situ cu claritate.
Dar lucrările lutăriei moderne de la Giuleşti-Sîrbi nu numai că au
schimbat mult conformaţia fizică a terenului din preajma actualelor ruine
ale mănăstirii Chiajna ; în acelaşi timp şi în aceeaşi măsură e~e au cauzat
şi distrugerea aproape cu totul a mai multor aşezări omeneşti din comuna
primitivă şi din perioada de trecere spre feudalism şi tocmai această
situaţie a determinat
efectuarea acolo a unor săpături arheologice de
salvare.
In literatura de specialitate, staţiunea de la Giuleşti-Sîrbi apare menţionată doar o singură dată în studiul lui Bucur MHrea "Problema
populaţiei geto-dace în Muntenia în sec. IV e.n. 1), unde autorul aminteşte
aşezarea din acest veac, de lîngă ruinele mănăstirii Chiajna. De asemeni,
în 1955, într-un curs predat la Facultatea de Istorie din Bucureşti, conf.
univ. D. Berdu, amintea locuirea Tei, din epoca bronzului, de aici 2).
1)
2)

din

In "Studii şi Referate privind istoria Romîniei", partea 1-a, Buc., 1954, p. 114.
"Epoca bronzului pe teritoriul R.P.R. ". Curs predat la Facultatea de istori·2

Bucureşti

în an. univ. 1955/1956 (ms).

181
https://biblioteca-digitala.ro

O "rede.s·coperire" a acestei staţiuni arheologice a fost făcută în luna
aprilie 1958 de P. 1. Panait. Cercetătorul surprindea într-un martor de terasă din vecinătatea estică a ruinelor mănăstirii Chiajna, pe o distanţ3 de
cea. 150 m din ruptura malului, fragmente ceramice Boian-Giule?ti
(Boian II), Tei, din sec. IV e. n. şi din sec. X e. n. - toate, constatate fie
in depuneri uniforme de stratificaţie, fie în complexe vizibile p2 profil gropi de locuinţe şi gropi menajere. O lună mai tîrziu de la constatarea
situaţiei precare în care se afla staţiunea arheologkă de la Giuleşti-Sîrbi
au început cercetările arheologice de acolo 1).
Să păturile

Prin specificul şi problemele pe care le-au avut de rezolvat, cer·cet3.rile
arheologice întreprinse în staţiunea de la Giuleşti-Sîrbi au constituit o
săpătură de salvare (v. fig. 3). Efectuarea lucrărllor începute în ziua de
12 mai şi încheiate la 16 iunie 1958- s-a desfăşurat în două etape. Într-o
primă fază au fost tratate toate complexele surprinse pe profilul lutăriei ;
mtr-o a doua fază s-a urmărit rezolvarea unor probleme specifice săpăturii
de sondaj -anume, verificarea- prin date cît mai numeroase- a stratigrafiei din staţiune şi stabilirea limitelor de întindere a resturilor de aşe
zftri de acolo.
Prima etapă a cercetărilor a fost marcată prin deschiderea casetelor A,
A 1 , B şi C, ele corespunzînd unor trei porţiuni din malul surpat al lut3riei, pe al cărui profil putuseră fi observate diferite complexe, astfel după
cum urmează :
La o depărtare estică de aproximativ 200 metri faţă de ruinele mănăs
tirii Chiajna a fost observat pe profilul amenajat al malului, un complex
de locuire. Groapa acestuia începea s.ă se adîncească de la baza unui strat
de pămînt castaniu, iar în pămîntul de umplutură din groapă puteau fi
observate oase de animale domestice şi fragmente ceramice de caracter
Boian-Giuleşti (Boian II). Pentru tratarea acestui complex a fost deschis.§.
caseta A, cu laturile de 3,60 m X 5 m. La săparea ei s-a observat că îndat3.
după stratul vegetal actual au apărut cîteva fragmente ceramice din
sec. X-XI e. n., aflate în zona superioară a unui strat de pămînt cenuşiu ;
că, mai jos, tot în cuprinsul acestei depuneri, se găseau fragmente ceramice
Tei, din epoca bronzului, constatate mai cu osebire în preajma unei vetre
din această epocă şi eă, în sfîrşit, la baza unui strat de pămînt castaniu,
zăceau resturile împrăştiate· ale unei coJibe de suprafaţă Bo.~an-Giuleşti,
care suprapunea - parţial - atît groapa bordeiului neolitic observat pe
profil, pre·cum şi groapa unui alt bordei, de acelaşi aspect cultural, CClre, la
rîndul său, întretăia groapa primului bordei. Dar întrucît complexele nou
apărute (coliba rie suprafaţă şi cei de al doilea bordei) arătau că se întind
mai mult decît suprafaţa casetei A, săpătura a trebuit să fie extinsă. Pentru a surprinde către nord restul conturului bordeiului nr. 2 a fost deschisă
- adiacentă cu caseta A - caseta A 1 , cu laturile de 3,60 m X 4,40 m. La
1) în anul 1958 lucrările de pe şantierele arheologice ale Muzeului de
oraşului Bucureşti au fost conduse de Vlad Zirra. La sectorul Giuleşti-Sirbi
Margareta Constantiniu şi Valeriu Leahu.

182
https://biblioteca-digitala.ro

istorie a
au lucrat

..

GJULEŞTJ-SIRBJ

JU5tJ

PLANUL SĂPĂTU~ILO~ ARHEOL06lCE
DE SALVA~E
~

C omplufl.

M.olific!l
1::·.:·-::::J Groapă din cz.poca bronzului
~Groapă dm sac.III-IV fl.n

Rml Borda.1 dm
sa.c.X rz..n.

[

S. VII

Fig. 3. Planul săpăturilor

arheologice de la Giuleşti-Sîrbi

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

săparea

acesteia, succesiunea depunerilor arheologice s-a dovedit aceeaşi,
conturul celui de al doilea bordei neolitic apărînd in întregime. Pentru a
constata întinderea colibei de suprafaţă către est-nord-est, a fo:;t trasată o
secţiune (numerotată 1nai tîrziu secţiunea IV), perpendiculară pe cele două
casete - în funcţie de întinderea în această secţiune a colibei neolitice
fiind lărgite casetele A şi A 1 , pe laturile lor nord-estice, cu aproximativ
încă un metru. În secţiunea IV fragmentele cerami·ce de cara-cter protorom:nesc· nu au apărut. În schimb, în cuprinsul depuneri! de pamînt
cenuşiu, împreună cu fragmentele ceramice Tei a fost constatat un complex de chirpici deloc compact şi foarte puţin întins. Pentru a verifica dac~
ac2sta se extinde fie într-o parte, fie într-alta a secţiunii IV, au fost de3chise- perpendiculare faţă de această secţiune -alte două şanţuri, numerotate V şi VI, ambele paralele nu numai între ele, dar şi faţă de laturile
nord-estice ale casetelor A şi A 1 . Complexul de chirpi-ci din epOtca bronzului
nu a fost îns.ă surprins în aceste două secţiuni, în care, de altminteri, nu au
apărut decît foarte puţine fragmente ceramice, atît de aspect Tei cît şi de
cara·2~er Boian-Giuleşti. În secţiunea IV, la o depărtare de 1,35 m faţă
de capătul ei nord-estic, s-a constatat însă, la baza solului castaniu, o nouă
aglomerare de materiale neolitice. Pentru a dezveli complexul ac:esta au
fost deschise două casete - D şi D 1 - adiaeente şi perpendiculare faţ.§. de
:secţiunea IV. În caseta care a mărginit latura nord-vestică a şanţului, ·:omplexul nu a apărut. În s.chimb el a putut fi urmărit in easeta ·ce mărginea
cealaltă latură în această casetă resturile materiale Boian-Giuleşti întinzîndu-se pe toată suprafaţa săpată. Lărgirea casetei D 1 desigur că s-a
impus. Deoarec:e însă complexul neolitic de aici a :început a fi tratat în
ultimele zile ale lucrărilor de la Giuleşti-Sîrbi şi întrucît pentru a fi lărgit
ca~.eta D 1 ar fi trebuit îndepărtată o mare cantitate de pămînt, aglomerat
in acea regiune, lucrarea nu s-a putut efectua. Astfel, complexul neolitic
din şanţul IV - caseta D 1 nu a fost dezvelit şi tratat complet, în ciuda
faptului că, aşa cum se va vedea, surprinderea sa a pus probleme dificile
şi interesante de rezolvat.
Cu 50 m mai departe spre vest de complexul neolitic surprins în profilul carierei de pămînt a fost observată, de asemeni în peretele surpat al
lutăriei, o groapă în formă de clopot. Ea începea să se adîncească de la
baza unui strat de pămînt de culoare cenuşie, străbătea o depunere de
pămînt cenuşiu brun, de asemeni şi solul ·castaniu, pătrunzînd astfel pînă
in pămîntul galben lutos, viu. În pămîntul de umplutură din groapă se
puteau vedea şi pe profil fragmente ceramice Tei. Pentru tratarea acestui
complex a fost deschisă caseta B, adiacentă malului lutăriei, avînd laturile de 5,40 m X 2 m. Pînă la surprinderea în grundriss a gropii, de unde
ea a inceput să fie golită, au fost găsite în stratul de pămînt cenuşiu, resturi ceramice din sec. III-IV e. n. şi fragmente ceramice Tei din ·2po:::a
bronzului..
In sfîrşit, mai departe tot spre vest, cu cea. 2 m faţă de groapa din
epoca bronzului, putea fi observată în malul lutăriei groapa unui semibordej, în al cărui pămînt de umplutură se găseau fragmente ceramice din
sec. X-XI e. n. Locul de pornire în jos a gropii semibordeiului nu a putut
fi surprins cu precizie, conturul său observîndu-se doar în zona superioară
a stratului de pămînt cenuşiu, adică într-un nivel de stratificaţie a solului.
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în genere propriu locuirii din epoca bronzului. Dezvelirea semibordeiului
s-a făcut prin două secţiuni (II şi III) dispuse perpendicular faţă de mal,
paralele şi transformabile în suprafaţă prin îndepărtarea profilului intermediar. De asemeni, după ce în cele două secţiuni a fost surprins în grundriss semibordeiul, pentru dezvelirea sa totală a mai fost deschisă o casetă,
adiacentă şanţului II -caseta C. In şanţurile II şi III a fost observată şi o
groapă menajeră, al cărui profil a fost asigurat prin peretele despărţitor
al celor două secţiuni. Groapa data din sec. III-IV e. n.
Problemele specifice săpăturii de sondaj - obţinerea de date în plus
cu privire la stratigrafia din staţiune şi stabilirea limitelor de întindere a
resturilor de aşezări - au fost urmărite în timpul cercetărilor arheologice
de la Giuleşti-Sîrbi, prin deschiderea şanţurilor I şi VII. Secţiunea I, lungă
de 17,40 m şi lată de 1 m a fost deschisă cu scopul de a stabili dacă una sau
alta din locuirile străvechi se extind spre nord, dincolo de complexele surprinse în malullutăriei. Problema a fost lămurită în sens negativ, deoarece
nici un complex de locuire nu a putut fi depistat în acest şanţ. De altfel,
resturile cera.m.ice - numai din epoca bronzului şi din neolitic - au fost
foarte sărace, ele dispărînd cu totul la o depărtare de oca. 12 m faţă de
capătul din spre mal al şanţului. Acelaşi rezultat negativ 1-a oferit şi secţiunea VII, care, deschisă paralel cu malul lutăriei şi orientată spre ruinele
mănăstirii Chiajna, avusese ca scop să urmărească în ce măsură resturile
de locuiri străvechi se extind şi spre vest de complexele deja depistate. În
această de a şaptea secţiune stratul de pămînt cenuşiu a conţinut foarte
slabe urme din epoca bronzului (materiale Tei şi cîteva fragmente ceramice Glina III), depunerea de pămînt castaniu fiind în această zonă, sub
raport arheologic, sterilă.
Atît profilele amenajate pe malul lutăriei, precum şi casetele şi secţiunile deschise în timpul lucrărilor, au permis să se stabilească în staţiunea
cercetată la Giuleşti-Sîrbi următoarea strat i grafie : peste un pămînt
loessoid, galben deschis, reprezentînd solul viu, neumblat, se afla un strat de
pămînt castaniu decolorat. Grosimea sa era în genere de 0,30 m ; acolo
unde, în cuprinsul său, se aflau însă complexe de locuire, grosimea stratului
ajungea pînă la 0,46 m. Întrucît de la baza solului castaniu porneau a se
adînci gropile bordeielor Boian-Giuleşti (Boian II) ; întrucît la acest orizont zăceau şi resturile colibei de suprafaţă aparţinînd aceluiaşi aspect
cultural şi deoarece în depunerea de pămînt castaniu au fost aflate de
regulă toate materialele neolitice, rezultă că din punct de vedere arheologic, baza stratului castaniu decolorat a reprezentat nivelul de călcare al
lo-cuitorilor din aşezarea Boian-Giuleşti. Suprapus acestei depuneri se afla
un strat de pămînt măzăros cu o culoare cenuşie - brună, cu o grosime
in medie de 0,20 m - din punct de vedere arheologic reprezentînd un strat
steril. Peste pămîntul cenuşiu-brun se afla un strat de pămînt cu o culoare
cenuşie, la fel de aspect măzăros, grosimea sa fiind în medie de 0,25 m.
Deoarece de la baza acestei depuneri porneau să se adînceas-că gropile din
epoca bronzului şi întrucît în cuprinsul acestui strat au fost aflate materialele Tei, rezultă că stratul de pămînt cenuşiu este propriu, sub raport
arheologic, habitatului din epoca bronzului. Posibil că. de la lim_Lta superioară a stratului de pămînt cenuşiu să fi pornit şi groapa din ~ee. IV e. n.
precum şi groapa semibordeiului din sec. X-XI e.n. Fapt este că în timpul
cercetărilor de la Giuleşti-Sîrbi, zonele de plecare a c01nplexelor men184
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ţionate

nu au putut fi determinate cu prec1z1e, tot aşa cum nu s-a putut
determina nici existenţa unor niveluri - bine conturate şi delimitabileproprii acestor epoci şi culturi. Stratul de pămînt cenuşiu era acoperit de
stratul vegetal actual, pe alo·curi îndepărtat prin lucrări moderne.
Locuirea

neolitică

În staţiunea de la Giuleşti-Sîrbi, locuirea neolitieă s-a caracterizat nu
printr-o depunere uniform.ă şi continuă, ci doar prin prezenţa răzleaţă, în
cuprinsul stratului castaniu, a unor aglomerări de resturi de cultură materială, aflate numai acolo unde au existat complexe de locuire.
Această
situaţie este specifică tuturor lo·cuirilor din neoliticul timpuriu şi mijlociu,
caracterizate prin tipul de aşezare numit "risipit", cu locuinţe puţine la
număr şi distanţate uneori destul de mult unele faţă de altele, aşezările
acestea vădind totodată şi o vieţuire destul de restrînsă în timp.
De fapt, locuirea neoliUcă cercetată la Giuleşti-Sîrbi a fost marcată
numai de prezenţa a trei locuinţe (eventual patru - a se vedea în text,
mai departe, situaţia neclară surprinsă în caseta D 1), majoritatea covîrşi
toare a materialelor fiind de altminteri găsită în aceste complexe.
Ca tip, cele trei locuinţe sînt reprezentate prin două bordeie şi prin
resturile unei colibe de suprafaţă.
·
Bord ei u 1 nr. 1. Groapa acestui complex a fost mai întîi observată
în profilul malului surpat allutăriei, unde s-a putut constata că ea se adîncea de la baza stratului de pămînt castaniu pînă în solul viu loessoid.
Faţă de nivelul de la care pornea, groapa bordeiului era adîncă
de 1,25 m. Lungimea sa reală nu a putut fi determinată deoarece locuinţa
a fost amputa'ă la un capăt de groapa bordeiului al doilea, iar la celălalt
capăt de malul surpat al lutăriei. Astfel, bordeiul nr. 1 s-a păstrat doar pe
o lungime de 1,80 m: Starea de conservare a a-cestui prim bord ei nu îngă
duie nici precizarea lăţimii sale reale - lăţimea maximă a porţiunii păs
trate fiind de 1,60 m. Bordeiul pare să fi avut un contur oval alungit, fiind
orientat prin axul său lung, pe o direcţie nord-sud.
Nu s-a observat, atît în privinţa pereţilor, cît şi în legătură cu podeaua
locu=nţei, niciun fel de amenajări. La fel, nu se pot aduce precizări nici cu
privire la modul în care a fost construită suprastructura bordeiului. Este
adevărat că în pămîntul de umplutură a gropii s-au găsit cîteva bucăţi de
chirpic, dar avînd în vedere starea puternic deranjată a tuturor complexelor - nu se poate şti cu precizie dacă acestea provin de la cel mai vechi
bordei, ori de la al doilea, sau de la locuinţa de suprafaţă. O presupunere
în legătură cu materialele din care a fost construit acoperişul acestui prim
bordei poate fi totuşi făcută. Este foarte probabil ca viaţa din bordeiul nr. 1
a fo~l: întreruptă de un incendiu, locuitorii părăsind aşezarea şi plecînd.
Or, ţinînd seamă de împrejurarea că pămîntul de umplutură din groapă
conţinea multă cenuşă foarte fină (fără urme de cărbuni), se poate crede
c.ă af'operişul va fi fost construit dintr-un material lemnos foarte uşor,
poate chiar stuf sau păpuriş.
1n groapa bordeiului nu s-a găsit niciun rest de vatră, iar vatra aflată
în apropierea sa nu poate fi pusă în legătură precisă cu acest bordei, tot a';)a
cum nu poate fi legată nici de celelalte locuinţe neolitice, ţinînd seamă de
împrejurarea că atît bordeiele cît şi locuinţa de suprafaţă îşi aveau - toate
- punctul de plecare de la baza solului castaniu.
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1n bordeiul nr. 1 au fost constatate cele mai multe materiale neolitice
- fr agmente ceramice şi oase de animale.
B o r de i u 1 nr. 2. După cum s-a me nţionat , groapa a.ce::; tei loc uinţe
a t C1ial capătul dinspre nord al bordeiului descris anterior. Consta tarea
a cca:-; ta asigură raportul în timp dintre cele două b0rde1e, în :sens ul el bord ciul nr . 1 este cel mai vechi iar bordeiul de al doilea m ai l"C<.:eni. Cum nu
numn1 bordeiul nr. 1, ci şi acesta de al doilea a fost parţial suprapus

'l

Fig. 4. Planul casetelor A-Al> cu suprapunerea complexelor neolitice

de locuinţa de suprafaţă (fig. 4), se asigură astfel şi raportul cronologic
între bordeiul nr. 2 şi această din urmă locuinţă, în sensul că bordeiul este
anterior colibei.
Groapa bordeiului nr. 2 (fig. 5) a fost de asemeni săpată de la baza
solului castaniu şi - măsurată de la acest nivel - adîncimea sa a fost
de 1,20 m. Forma locuinţei a fost oval-alungită, în parte neregulată. Lung imea maximă a bordeiului nr. 2 a fost de 5,45 m, iar lăţimea de 3,75 m.
Orientarea s a - NNV-SSE.
Nici la acest bordei nu a fost observat vreun fel de amenajare (căp
tuşire ori lutuire) a pereţilor. Este însă de menţionat modul în care a fost
amenajată podeaua. Intrarea în bordei se făcea printr-o treaptă. Apoi s-a
putut vedea că bordeiul avea pe axul lă-ţimii sale, lîngă pereţi , dou·l şăn
ţuiri relativ adînci (m.a ximum 0,30 m), astfel încît mijlocul era mai ridicat
- şi aici putindu-se distinge două trepte (vezi profilul vestic al casetei A
şi al şanţului IV). Fără să putem înţelege cu precizie rostul unei atari amenajări (vor fi servit adîncirile drept culcuşuri ?), este de arătat că un astfel de sistem de construire a fundului bordeiului durează pe aceste meleaguri pînă tîrziu în epoca bronzului, cînd locuinţe de acest tip au putut fi
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intilni te la Bucureştii Noi, în cultura Glina III şi pe teritoriul comune.i
într-o aşezare din faza "La Stejar" a culturii Tei 1).
Bordeiul neolitic nr. 2 a suferit deranjamente nu numai de pe urma
lo-cuirilor ulterioare străvechi, ci şi datorită unor intervenţii moderne. În
adevăr, o groapă recentă a .străpuns bordeiul pînă la o adîncime aprec.iabilă. S-a întîmplat însă că aceasta "a căzut" chiar pe mijlocul locuinţei
neohtice, aslfel incit marginile sale nu au fost afectate.
Băneasa,

~ .sol crufontu
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Fig. 5. Profilul peretelui nordic al
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SC'AI1A:J•50

şanţului

IV

Nici în legătură cu bordejul nr. 2 nu s-a putut determina în chip pre·cis vreo vatră ; la fel nu s-a găsit niciun indiciu cu privire la modul în
care va fi fost construit acoperişul său.
În acest de al doilea bordei au fost de asemeni găsite materiale ceramice caracteristice culturii Boian-Giuleşti, ele fiind îns:l aflate într-o proporţie mai mică decît în bordeiul nr. 1.
Locuinţa nr. 3 este, spre deosebire de bordeiele descrise, o colib~
de suprafaţă. Constatarea rezultă din împrejurarea că în legătură cu acest
complex nu a fost observată - atît de profil, cît şi în grundriss - nici
o urmă de adîncire în pămînt, sub formă de groapă, dar, de asemeni şi
pentru că resturile complexului zăceau direct pe solul castaniu, propriu
nivelului de locuire neolitică, la baza sa.
Cum deja s-a menţionat, deoarece resturile locuinţei nr. 3 suprapuneau parţial gropile celor două bordeie, rezultă eă coliba de suprafaţă
este eea mai tîrzie în timp şi că ea reprezintă cel de al treilea nivel de
locuire neolitică din staţiunea cereetată la Giuleşti-Sîrbi.
Starea de conservare a locuinţei nr. 3 s-a arătat a fi deosebit de reaşi faptul trebuie pus în deosebi pe seama locuirii ulterioare din epoca bronzului, întrucît în zona colibei aparţinînd culturii Boian şi peste aceasta s-a
suprapus un compJex specific locuirii din epoca bronzului şi deoarece între
resturile locu;nţei neolitice au fost găsite multe fragmente ceramice Tei.
Ţinînd seamă de starea de conservare amintită a colibei, în legătură
cu forma şi dimensiunile ei, nu se poate aduce din această cauză, nici o
precizare. Totuşi, deoarece latura nordică şi o parte din latura vestkă fiind mai bine păstrate - arată fiecare dintre ele un curs rectiliniu şi o
îmbinare a lor apropiată de un unghi drept (fig. 6) se poate face, pornind
de aici, supoziţia eă co1iba de suprafaţă va fi avut o formă rectangulară, ~a
fiind orientată, prin axul său lung, pe o direcţie E-V.
1)

D. V. Rosetti, "Cîteva aşezări şi locuinţe preistorice din preajma Bucureştilor'',

extr. Buc., 1932, p. 10 cu fig. 13

şi

p. 11 cu fig. 19 de la pag. urm.
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Coliba a fost construită dintr-un material lemnos uşor - nuiele şi
crengi de copaci, care au fost apoi pomostite cu lut ameste::::at cu paie ; pe
resturile de chirpic găsite s-au putut observa deseori urmele de nuiele.
În timpul dezvelirii locuinţei s-au făcut observaţii pentru a stabili
dacă înainte de a se fi construit coliba de suprafaţă, s-au fâcut in prealabil
1
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Fig. 6. Planul

locuinţei

= fraymt>nle r:eronuce

cltirptc

•

=

tJ

=vatră

neolitice nr. 3

amenaJan ale terenului ; şi se poate conchide c§. asemenea amenaJan nu
s-au făcut. În speţă, s-a pus problema de a şti dacă. nam:=-n:i ·2are au ridicat coliba de suprafaţă au astupat mai întîi gropile c2lor dou:i bordeie.
Avînd în vedere că groapa bordeiului 1 a fost tăiată de groapa bordeiului 2,
se poate trage de aici concluzia că în momentul săpării borde.ului 2, primul
era deja astupat. Altfel, am fi găsit o refolosire, într-o nouă etapă a bor188
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deiului 1, desigur cu noi amenajări, nefiind firesc ca avînd la îndemînă o
groapă, oamenii neolitici să cheltuiască muncă şi timp pentru a mai adînci
incă una ; sau nu am fi constatat groapa bordeiului 2 tăind pe a primului
- faptul neavînd sens şi presupunînd amenajări care ar fi trebuit să fie
surprinse. Rezultă de aici că locuinţa de suprafaţă Boian-Giuleşti (Boian II)
a fost construită într-un moment în care bordeiul I fusese acoperit. Se pune
însă intrebarea dacă omnenii care au construit coliba au trebuit să astupe
groapa bordeiului 2. În acest caz răspunsul este greu de dat, neavînd la
îndemînă argumente sigure. Înclinăm însă să credem că şi acest de al
doilea bordei a fost găsit astupat, căci, desigur, se pune şi aici întrebarea
- ce i-ar fi putut determina pe locuitorii colibei să nu se aşeze la o oarecare distanţă, ci chiar pe locul unde se afla o groapă ce va fi trebuit mai
întîi astupată. Fapt este că porţiunea din locuinţa de suprafaţă care se întindea peste cele două bordeie anterioare s-a înclinat - pămîntul umblat
de dedesubt, nu bine bătătorit, lăsîndu-se cu timpul. Nu se poate şti însă
dacă situaţia aceasta s-a ivit chiar în timpul vieţuirii din locuinţa de
suprafaţă sau dacă ea a survenit ulterior.
În locuinţa nr. 3 au fost de asemeni găsite materiale ceramice
caracteristice fazei Giuleşti a culturii Boian, împreună şi cu cîteva silexuri,
dintre care trebuie menţionat un răzuitor. Procentul acestor materiale a
fost însă mult redus prin raport cu situaţia din celelalte complexe, în
deosebi din bordeiul cel mai vechi.
V a t r a din case ta A. Lîngă peretele est-sudic al acestei casete,
la o adîncime de 1 m au fost surprinse resturile deranjate ale unei vetre.
A fo6t vorba de fapt de o porţiune de pămînt, al cărei contur real nu a
putut fi precizat, acoperit cu un strat fin de lipitură puternic arsă, pămîntul
din jur fiind de asemeni înroşit de foc. Ţinîndu-se seamă de împrejurarea
că în caseta menţionată fuseseră descoperite complexe aparţinînd la două
epoci diferite- neolitic şi epoca bronzului- s-a pus problema de a stabili
căreia din culturile determinate aid poate să-i aparţină vatra. Faptul se
cerea cu atît mai mult lămurit, cu cît starea de conservare şi situaţia stratlgrafică au oferit complicaţii. Este vorba despre împrejurarea că vatra,
situată la baza solului castaniu deci la acelaşi nivel la care au fost constatate toate celelalte complexe neolitice - era în limitele ei de întindere încadrati de o groapă care pornea din stratul de pămînt cenuşiu,
deci din depunerea proprie epocii bronzului. Pe vatră au fost descoperite
atît fragmente ceramice Boian-Giuleşti, cît şi Tei. Deoarece vatra zăcea pe
solul castaniu, propriu locuirii neolitice ; ţi.nînd seamă de împrejurarea
că vatra aceasta se deosebea în privinţa modului în care a fost lucrată
(nefeţuită), de o vatră Tei aflată tot în caseta A, la 0,48 m adîncime şi care
era bine feţuită cu un strat gros de lut foarte bine netezit, aproape lustruit ;
avînd în vedere şi faptul că nu se poate concepe practic o vatră amenajată
într-un fund de groapă, precum şi împrejurarea că, admiţînd totuşi aceasta,
atunci ar fi trebuit să fie arşi sau înegriţi de fum pereţii gropii - şi nu au
fost ; ţinînd seamă de toate acestea conchidem că vatra trebuie legată de
una din cele trei locuinţe Boian-Giuleşti (nu putem preciza de care anume
se leagă) şi că ea a fost deranjată de o groapă din epoca bronzului care a
"căzut" peste ea, groapa, de altminteri, oprindu-se cu fundul ei pe
vatră. De reţinut este însă faptul nu lipsit de însemnătate - că una
189
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sau alia din lo-cuinţele neolitice de la Giuleşti-Sîrbi a avut vatră, aceasta
fiind amenajată în afara bordeiului sau colibei.
C n m p l e x u l n e o 1 i t i c d i n s e c ţ i u n e a IV - c a s e t a D 1
(vezi fig. 7). Acest complex a apărut sub forma unei aglomerări masive de
hagmentc ceramice Boian- Giuleşti, împreună cu citeva aşchii de silex

1
'

c;,..sefo f)

...
SechunMlY
1

-

Fig. 7. Planul complexului neolitic din caseta D 1
~i

cu cîteva bucăţi de ocru galben - toate aflate în şanţul IV, la baza straLulu1 de pămînt castaniu, la o adîncime de 0,98 m.
După cum s-a menţionat, dezvelirea completă a acestui complex nu a
putut fi E1cutr1. Fără îndoială însă că şi în această situaţie se impun să Le
lămurite - măcar şi ipotetic - două probleme. Întîi, se pune problema de
a şti ce va fi reprezentat acest complex. În al doilea rînd se mai pune şi
chestiunea de a vedea cum trebuie plasat complexul din punct de vedere
cronologic, prin raport, desigur, cu celelalte complexe Boian- Giuleşti
descoperite în staţiune.
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Mai ales pe profil s-a putut observa că aglomerarea de materiale gă
site zăcea într-o albiere, amenajată pe o lărgime de 1,65 m, pornită de la
baza solului castaniu şi, de la această limită, adîncită fiind cu 0,32 m.
Dimensiunile acestea arată clar că de o groapă menajeră nu poate s.ă
fie vorba.
Pe de altă parte, adîncimea simţitor redusă a albierii in care au fost
găsite materialele nu lasă, iarăşi, nici o îndoială asupra faptului că nici
de un bordei nu poate să fie vorba. Aceasta fiind situaţia, ţinînd seamă de
întinderea în lărgime şi în lungime a complexului (atît cît a putut fi
dezvelit prin caseta D 1 complexul se întindea pe o lungime de cea. 2,20 m),
înclinăm să credem că şi în acest caz este vorba tot de o locuinţă omenească, deosebită însă ca tip atît de bordeie, cît şi de coliba de suprafaţă
- de fapt făcînd tranziţia între un tip şi celălalt. Foarte probabil că a
fost vorba de o locuinţă semiadîncită în pămînt - cea. 3/4 din construcţia
sa, ridicîndu-se "în aer liber" printr-o suprastructură de lemn pomostit cu
chirpic. Dacă ipoteza aceasta se va fi aprop~ind de adevăr, atunci rămîne
că la Giuleşti-Sîrbi, în depunerea neolitică de acolo, au putut fi constatate
trei tipuri de locuinţă : bordeiul, semiborde~ul şi coliba de suprafaţă.
Cealaltă problemă aceea de a şti cum trebuie plasat complexul neolitic din se~tiunea IV - caseta D 1 , din punct de vedere cronologic, prin
raport cu celelalte complexe neolibce descoperite la Giuleşti-Sîrbi, nu este
nid ea lesne de lămurit.
Fapt este că, asemeni celor două bordeie şi locuinţei de suprafaţă şi
complexul pe care-1 prezentăm acum a avut punctul său de pornire tot
de la baza solului castaniu. Aceasta face ca pe temeiuri de ordin stratigrafic o stabilire a poziţiei cronologice a complexului din caseta D 1 să nu
poată să fie făcută. Se adaugă în plus faptul că acest din urmă complex
nu a fost deranjat - suprapus sau întretăiat - de alte complexe din
aceeaşi vreme, împrejurare care ar fi putut uşura încercarea noastră de
a-i stabili poz~ţia în timp. Iată de ce o rezolvare a problemei nu poate să
v1nă decît din analiza materialului ceramic găsit în complexuldin caseta D 1•
Se va vedea la descrierea ceramidi neoJit~ce de la Giuleşti-Sîrbi că
între materialele aflate în diferite complexe Boian-Giuleşti nu există
deos-ebiri aparţinînd formelor sau procedeelor de ornamentare, că, aşadar,
o evoluţie în aceste privinţe nu a avut loc - în ciuda faptului că cele două
bordeie şi coliba de suprafaţă se eşalonează în timp. Dar tot la descrierea
ceramicii, se va arăta că între materialele găsite în diferitele complexe
există deosebiri în ceea ce priveşte modul de preparare a pastei_ vaselor.
Se va vedea atunci că în timp ce pasta vaselor din bordeiul 1 şi 2 utilizează ca degresant în mai mare cantitate pleava şi într-o proporţie mai
redusă c:oburile pisate, la pasta vaselor găsite în coliba de suprafaţă acest
raport tinde să se inverseze. Aşa stînd lucrurile- deoarece la prepararea
pastei vaselor de lut găsite în complexul neolitic din secţiunea IV - caseta D 1 s-a fo-losit în mare cantitate pleava şi în puţină măsură cioburile
pisate, se poate trage concluz~a că ace3t complex este mai apropiat în timp
de bordeiul 1 sau 2 şi că, în orice caz, el nu este contemporan colibei de
suprafaţă, fiind anterior acesteia.
Ca o încheiere preliminară la această descriere a locuinţelor neolitice,
trebuie subliniat faptul că purtătorii culturii Boian-Giuleşti din staţiunea
cercetată pe terasa înaltă stîngă a Dîmboviţei, în preajma ruinelor mănă191
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stirii Chiajna, au cunoscut - în mod precis stabilit - două tipuri de
locuinţă : bordeiul şi apoi coliba de suprafaţă. Este probabil că aceste
populatii au cunoscut, ca tip de locuinţă intermediar între bordei şi colibă,
o locuinţă puţin adîncită în pămînt şi mai mult înălţată la suprafaţa solului.
Nu se poate însă preciza da-că acest tip de locuinţă este tranzitoriu numai
tipologie şi nu a fost intermediar şi în timp, adică - dacă înainte de a fi
cunoscut coliba, cei care altădată locuiseră în bordeie au folosit apoi locuinţa de specificul celeia găsite în secţiunea IV caseta D 1 .
Un e 1 tele descoperite în aşezarea neolitică de la Giuleşti-Sîrbi
sînt pe cît de puţine la număr, pe atît de puţin diferenţiate tipologie. Din
repertoriul uneltelor de piatră lipsesc cu desăvîrşire topoarele din rocă
dură, vulcanică specifice neoliticului din Muntenia ; de fapt au fost
constatate doar unelte de silex. Acestea au fost lucrate din silex (calcedonie) de culoare cafenie deschisă şi repertoriul lor cuprinde fragmente
de lame, aşchii şi un răzuitor. Aşchiile sînt toate atipice (vezi fig. 8/7-11).
Fragmentele de lame reproduc tipuri cu o nervură dorsal.ă şi secţiune iriunghiulară (fig. 8/1), cu două nervuri dorsale şi secţiune trapezoidală
(fig. 8/2, 3, 5), precum şi tipuri cu trei nervuri dorsale şi secţiune semipoligonală (fig. 8/6). Fragmentele de lame au toate retuşe marginale de
întrebuinţare. Răzuitorul descoperit (fig. 8/4) este un gratuar simplu de
tip convex, de 3,7 cm lungime, cu două nervuri dorsale şi secţiune
neregulat trapezoidală, capătul opus planului de lovire fiind îngrijit lucrat
prin retuşare fină.
Categoria uneltelor de os a fost reprezentată la Giuleşti-Sîrbi doar
prin două fragmente provenite de la o împungătoare de os. Ambele, descoperite în groapa bordeiului nr. 1, provin de la aceeaşi unealtă. Un fragment,
lung de 6 cm, aparţine capătului mîner al obiectului, pe cînd celălalt fragment, lung de 3,2 cm, reprezintă vîrful tocit al uneltei (fig. 9).
Deosebit de însemnată este descoperirea, pentru întîia dată într-un
context cultural de tip Boian-Giuleşti (Boian II) a unei unelte de aramă 1).
Este vorba despre o dăltiţă - împungătoare, lucrată prin batere, astfel că
un capăt este ascuţit pentru a fi folosit la împuns, celălalt capăt fiind
lăţit şi subţiat pentru a îndeplini funcţiunea de dăltiţă (fig. 10). Lungimea
obiectului este de 6~8 cm, lăţimea de 6 mm, iar grosimea de 3 mm. Dăltiţa
a fost găsită în imediata vecinătate a bordeiului nr. 1, la adîncimea de
1,36 m, către baza solului castaniu, împreună cu fragmente ceramice
Boian-Giuleşti.

Alte obiecte. În inventarul găsit în bordeiul nr. 1 şi în secţiu
nea IV - caseta D 1 , alături de ceramică şi silexuri, au fost găsite mai
multe obiecte de lut, mici, cu formă sferieă sau ovoidal-sferieă şi cu dia1) Eugen Comşa, în "Stadiul cercetărilor cu privire la faza Giuleşti a culturii
Boian·' (S.C.l.V. VIII, 1-4, 1957, p. 31) arată că pînă la data publicării studiului său

nu erau cunoscute în aşezările Giuleşti obiecte de metal. Tot atunci, Hortensia
Dumitrescu ("Contribuţii la problema originii culturii Precucuteni", S.C.I.V. VIII,
1-4, 1957, p. 68) afirma de asemeni că "faza Giuleşti nu cunoştea metalul (arama)·'.
In prezent, mica unealtă de aramă d2 la Giuleşti-Sîrbi nu mai reprezintă cel mai
vechi obiect de metal descoperit în cultura Boian, întrucît în cursul săpăturilor din
1961 de la Cernica au apărut obiecte de metal (perle de cupru) în morminte aparţinînd culturii Boian, datînd dintr-o perioadă anterioară fazei Giuleşti-Aldeni. (Inf.
George Cantacuzino).
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n1etrul de aproximativ 1 cm, asemănătoare unor "arşice". Rostul, utilitatea
acestor obiecte nu pot fi însă precizate.
Deşi în aşezările de tip Boian-Giuleşti s-au descoperit, cu prilejul cercetărilor din ultimii ani, reprezentări plastice antropomorfe din lut, în locuinţele neolitice de la Giuleşti-Sîrbi, acestea nu au fost găsite nicidecum.
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Cer amic a. Pentru precizarea aspectului cultural descoperit în
depunerea neolitică din staţiunea cercetată la Giuleşti-Sîrbi, precum şi
pen.tru încadrarea cronologică sigură a acestuia, studiul ceramicii poate,
desigur, oferi indicaţiile cele mai preţioase.
Ceramica neolitică descoperit la Giuleşti-Sîrbi poate fi
împărţită întocmai după clasificarea elaborată de Eugen
Comşa pentru olăria fazei Giuleşti a culturii Boian 1 ) in
următoarele grupe : ceramica din pastă grosolană şi eeramica din pastă fină.
I. - Ceramica lucrată din pastă grosolană. Această
grupă se împarte la rîndu-i în două categorii : cea a vaselor·
de uz comun şi cea a vaselo:r cu decor excizat. Specifică
acestei prime grupe este împrejurarea că - în ea încadrîndu-se în genere vase de dimensiuni mari, dar şi de dimensiuni 1nijlocii, pentru care au fost necesari pereţi mai groşi
- pasta vaselor a trebuit să fie întărită cu o cantitate aprec~abilă de materii degresante, acestea fiind şi mai "grosolane". În privinţa vaselor de lut din faza Giuleşti a culturii
Boian s-a făcut observaţia că la prepararea lor s-a folosit ca
degresant, în chip masiv, pleava de cereale, dar că încă din
timpul acestei faze la un loc cu pleava, se
-- amestecă şi puţine cioburi pisate. S-CJ
menţionat de asemeni şi faptul că în evoluţia culturii Boian, folosirea cioburilor
.'
pisate ca degresant al pastei vaselor s-a
făcut treptat tot mai· mult, pînă cînd, în
cadrul fazei Boian-Vidra, cioburile pisate
V'Jr înlocui definitiv pleava din pasta vaselor.
Cît priveşte modul în care a fost preparată pasta vaselor din prima categorie
de olărie neolitică descoperită la Giuleşti
Sîrbi sînt de arătat următoarele : indiferent de complexul în care au fost găsite
1
vasele
din pastă grosolană, la prepararea
.
F 1g . .
9 mp
ungătoare d lor s-a utilizat şi pleava şi cioburile pisate,
amestecate împreună. S-a putut vedea
însă că, spre deosebire de vasele din pastă grosolană
găsite în bordeiele 1 şi 2 şi în complexul din secţiunea Fig.~~ Dă;;iţci-îm
IV - caseta D 1 , în a căror pastă s-:-_a amestecat mai ales pungătoare de cu
pleava şi mult mai puţin cioburile pisate, la vasele din
aceeaşi categorie găsite însă în coliba de suprafaţă, cioburile pisate s-au folosit într-un procent vizibil crescut. (Aceasti observaţie se completează cu constatarea de ordin stratigrafic că locuinţa nr. 3

1

'

) Eug. Comşa, op. cit., pp. 33-40. Ceramica de factură Boian II b (Giuleşti·
Aldeni) descoperită la Tangîru este clasificată de D. Berciu în trei grupe, dupJ. cum
urm1 ază : grupa a) ceramică lucrată într-o tehnică primitivă. ; grupa b) ceramică. cu
decor exc·zat şi grupa c) ceramică lucrată din pastă fină. (D. Berciu, "Contribuţii
la problemele neoliticului în Rominia în lumina noilor cercetări", Buc., Ed. Acad.
R.P.R., 1961, pp. 384-390).
1

194
https://biblioteca-digitala.ro

este cea mai tîrzie locuinţă de la Giuleşti-Sîrbi. In plus, pentru precizarea
poziţiei în timp a complexului din secţiunea IV caseta D 1, aceeaşi
observaţie arată aşa cum s-a menţionat deja că acest complex poate
fi sincron cu unul din cele două bordeie şi că în orice caz, el este anterior
colibei de suprafaţă). Pe de altă parte, este de menţionat că pleava de
cereale şi cioburile pisate nu constituie singurele materii degresante folosite
la prepararea ceramicii grosolane de la Giuleşti-Sîrbi ; acestora li s-a
adăugat nisipul şi chiar pietriş cu bobul foarte fin materii ce se pot
observa cu uşurinţă în spărturile fragmentelor ceramice.
Vasele de lut pentru uz comun găsite în locuinţele neolitice au fost
arse destul de prost, la o temperatură care se arată a nu fi depăşit 500:-C.
Analiza exteriorului şi interiorului ceramicii arată că arderea s-a făcut în
mediu oxidant şi de multe ori incomplet. Din această cauză, în spărtură~
fragmentele ceram:ce prezintă în interior o culoare de la cenuşie pînă la
neagră cărbunoasă, în timp ee stratele superficiale au culoarea că
rămizie.

Ceramica de la Giuleşti-Sîrbi încadrată în prima categorie din grupa
de vase cu pastă grosolană poate fi împărţită, la rîndul ei, în două specii.
Intr-o primă specie pot fi grupate acele vase de uz comun ale căror suprafeţe au fost îndeajuns de îngrijit tratate.
Este, în acest caz, vorba de un număr de vase de dimensiuni mai degrabă mari, dar şi mijlocii castroane întinse sau adînci şi străchini la care pereţii, fie în interior, fie în exterior, iar cîteodată pe ambele feţe
au fost lustruiţi. De fapt, un examen atent al modului cum a fost preparată pasta acestor vase, cît şi asupra modului în care a fost făcută arderea lor, arată o relativ sensibilă îmbunătăţire a calităţii vaselor din categoria de uz comun. Asemenea vase au fost lucrate dintr-o pastă mai compactă, mai omogenă, iar arderea s-a făcut de cele mai multe ori, în mod
egal, astfel încît, în ultimă analiză, este de fapt vorba de o categorie ceramică situată intermediar între vasele cu pastă grosolană şi cele cu pastă fin
preparată şi ardere bună 1). Deosebirea dintre vasele relativ mari, cu pereţii
groşi şi cu exteriorul sau interiorul îngrijit tratate şi vasele din categoria
"fină" se arată de aceea a fi cauzată, în cele din urmă, de grosimea peretelui şi de mărimea vasului însuşi ; a fost firesc ca la prepararea unui vas
n1ic- paharul, de pildă- pasta să conţină materii degresante foarte fine,
in timp ce pentru un vas mare, cu pereţii groşi, aceste materii să fie mai
grosolane.

în clasificările elaborate de Comşa şi Berciu asupra ceramicii fazei Giuleşti
(Boian II) nu se întîlneşte deosebirea celor două specii sesizate de noi, deşi lustruirea dată pe unele vase din această categorie apare mentionată. Ţinînd seamă de
cele arătate mai sus (faptul că la vasele cu pereţii lustruiţi atît pasta cît şi arderea
suferă vizibile îmbunătăţiri), încadrăm aceste vase într-o specie aparte, considerînd
că îmbunătăţJr,le aduse au un scop funcţional. Posibil că spec1a deosebită la Gmleşti
Sîrbi nu a fost sesizată de autorii citaţi, datorită împrejurării că ea nu a apărut ca
atare în alte aşezări
1)
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În cuprinsul acestei prime specii de vase lucrate din pastă grosolană
dar cu suprafaţa îngrijit tratată, s-au putut reconstitui - mai ales printre
fragmentele ceramice găsite în cel mai vechi bordei, foarte puţin în inventarul bordeiului nr. 2 şi de loc în locuinţa de suprafaţă şi în complexul
din şanţul IV - caseta D 1 - următoarele forme : a) castroane relativ

...

~

/

3

Fig. 11. Forme de vase neolitice de la Giuleşti-Sîrbi

adînci şi întinse, cu gura largă, gît cilindric - mai mult sau mai puţin
înalt - cu buza puţin rotunjită ; în exterior gîtul este bine delimitat de
restul vasului printr-o desprindere în muchie, în timp ce în interior el se
desprinde lin din corpul recipientului (fig. 11/1). Uneori castroanele erau
lustruite în interior şi netezite în exteTior ; alteori ele erau lustruite pe
ambele feţe ; la cîteva exemplare fragmentare dintre acestea din urmă, pe
pereţii exteriori, peste lustruirea primară a vasului sr-a executat o lustruire
secundară, realizîndu-se pe pîntecele tronconic benzi ornamentale, late,
în zig-zag. b) Castron adînc şi relativ înalt, cu pîntecele arcuit spre fund,
cu umărul şi buza arcuite spre interior. Gura largă, fundul relativ îngust.
In exterior este acoperit cu un strat foarte subţire de barbotină, în interior fiind puternic lustruit. Sub buză, în exterior se află un şir orizontal
de adîncituri ovale neregulate (fig. 11/2 şi 12). c) Castroane întinse, joase,
cu pereţii căzînd oblic faţă de fund, cu fundul întins şi cu gura de asemeni
largă. În exterior netezite bine, în interior lustruite (fig. 11 4). d) Vas
strecurătoare, cu corpul in formă de castron, dar cu fundul brăzdat de
orificii mici, circulare sau ovale, cerute de funcţiunea recipientului. Corpul
vasului este arcuit oblic spre fund. Gîtul drept se desprinde lin din peretele recipientului, terminîndu-se cu o buză uşor rotunjită. Prin raport cu
gura, fundul este relativ îngust. Bine netezit în exterior, poartă în interior
urme de lustruire puternică (fig. 11/3). e) Strachină joasă, cu gura largă
şi fundul de asemeni întins. Corpul este arcuit de la gură spre fund ; buza
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este teşită în interior. Bine lustruită pe ambele feţe (fig. 13). f) Fragmente
din părţile superioare ale unor vase de dimensiuni mijlocii, cu gura largă,
gît cilindric sau plecat spre interior - înalt sau relativ înalt - cu buza
teşită ori rotunjită şi cu pîntecele puţin reliefat. În genere, zona de desprindere a gîtului faţă de restul recipientului este marcată în exterior printr-o
şăn ţuire mai mult sau mai puţin pronunţată. Pe unele fragmente se constată că buza acestor vase era adesea
decorată cu mici impresiuni semiovale sau ovale, dispuse în şir
(fig. 14).
În cadrul celei de a doua specii
din grupa ceramicii grosolane se încadrează acele vase de lut, socotite
în deobşte că au avut funcţiunea de
vase de uz comun. La acestea se observă o rnanieră puţin îngrijită a lucrării lor, nu numai prin faptul că
Fig. 12. Castron de lut
pereţii nu au fost lustruiţi ori unedin bordeiul nr. 1
ori - nici măcar bine neteziţi, dar
şi pentru că de obicei pasta vaselor
menţionate este grosolan preparată,
arderea fiind mai degrabă prost decît
bine realizată.
Gama formelor acestei de a doua
specii cuprinde în genere tipuri de
vase asemănătoare cu acelea din specia precedentă ; apar însă şi forme
noi. Pe baza materialelor găsite în
Fig. 13. Strachină de lut descoperită
toate complexele au putut fi reconîn bordeiul nr. 1
stituite şi precizate urm.ătoarele :
a) Vase de dimensiuni mari, socotite în deobşte că erau folosite pentru păstrarea proviziilor. Aveau corpul arcuit sau bitronconic - la unele
exemplare cu pereţii groşi, gîtul înalt ~i drept, precum şi buza, teşită orizontal, desprinzîndu-se lin din corpul recipientului (fig. 15/1), la altele,
cu pereţii mai subţiri, gîtul înalt şi drept, desprins tot lin din peretele vasului, terminîndu-se cu o buză de asemeni teşită orizontal, dar puţin profilată în exterior (fig. 15/2). b) Vase de dimensiuni mijlocii sau relativ mari,
cu profilul tronconic (fig. 15/4). c) Vase de dimensiuni mari, cu pîntecele
globular (fig. 15/3) şi cu gît înalt, cilindric, terminat uneori cu o: buză uşor
evazată (fig. 15/3). ci) Castroane. Unele, de dimensiuni mijlocii, cu gura
largă, au corpul puternic arcuit (fig. 15/5), cu umerii şi buza plecate spre
interior. Altele, de dimensiuni mai reduse şi cu pereţii mai subţiri, au
umărul reliefat (îngroşat), din acesta desprinzîndu-se gîtul relativ înalt şi
drept, care se termină cu o buză teşită oblic în interior (fig. 15/8). e) Stră
chini. Unele exemplare sînt înalte şi cu profilul tronconic, cu gura largă,
terminate cu o margine relativ înaltă şi dreaptă, puţin teşită în interior
(fig. 15/6). Altele au profilul bitroneonic, marginea plecată spre interior,
buza fiind de asemeni teşită înăuntru (fig. 15/7). Un al treilea tip de
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strachină, de dimensiuni mai reduse decît cele precedente, avînd şi pereţii
mai subţiri, are corpul tronconic, dar marginea plecată spre interior ;
(aceasta este însă mult prea scundă în raport cu restul corpului , astfel
îndt nu se poate socoti că atari recipiente au profilul bitronconic) ;
(fig. 15/12). În fine, cîteva fragmente ind:că un tip de strachină cu pereţii
relativ înalţi, arcuiţi oblic spre fund
(fig. 15/10). f) Tăvi (fig. 15 9): sînt
întinse şi s·cunde şi au profilul foarte
asemănător cu cel al ultimului tip de
strachină. Se deosebc ~ c în s ă de acestea din urmă prin faptul că fiind prea
joase, nu au funcţiunea pe care o au
străchinile,
nefiind deci destinate
pentru păstratul lichidelor. g) Vasele
cu picior apar de dimensiuni variabile- unele mai mari, altele, de dimensiuni mai reduse, putînd fi considerate cupe cu pi·cior. Uneori corpul
acestor vase este mai întins şi -cu tendinţa de a fi mai plat. Alteori el este
bine a:-cuit. Piciorul vaselor este tronconic, gol în interior, mai mult sau
mai puţin înalt (fig. 15/ 11 şi 16).
Spre deosebire de prima specie
din grupa ceramicii grosolane, care
Fig. 14. Fragmente ceramice neolitice utilizează foarte rar ornamentarea
vasele încadrate în specia de a doua
sînt decorate foarte des. Insă procedeele de ornamentare, precum şi motivele decorative sînt cu totul lipsite de bogăţie şi varietate, deoarece, în
fond, este vorba despre un singur sistem de ornamentare a vaselor -cel
în relief, procedeele reducîndu-se doar la aphcaţiuni de barbotină, brîuri,
alveole şi proeminenţe.
Barbotina - acel strat de lut, mult diluat, dispus pe pereţii exteriori
ai vaselor - se întîlneşte în cazuri destul de numeroase. Aplicarea ei s-a
făcut atît neorganizat, cît şi organizat. În cazul barbotinei neorganizate
este vorba de stropirea exteriorului recipientelor, stratul de lut astfel aplicat nefiind apoi în vreun fel "aranjat" . De remarcat ·2ă ornamentarea cu
barbotină se aplică pe pereţii recipientelor din spre fund şi pînă pe umeri,
buza vaselor nefiind, ca atare, stropită. Rezultă din analiza tuturor fragmentelor ornamentate cu barbotină neorganizată, că aceasta est~ de două
feluri : fie aplicată masiv, în strate groase, neomogene, cu stropi neuniformi (cazuri, de altminteri, rare) (fig. 17/ 5 ; 18/3), fie aplicată în straturi
subţiri, omogene şi lise (fig. 17/1, 3). Aplicarea organizată a barbotinei a
presupus faptul că , după ce pereţii exteriori ai vaselor au fost acoperiţi cu
un strat de lut fin, diluat, acesta din urmă a fost "aranjat" prin p2trecerea
dege telor, obţinindu-se "vîrei" fie orizontale, fie vertiocale sau oblice, fie
curbe, sau toate acestea apărînd combinate (fig. 17/2, 17/6, 18/ 1, 18 ·7).
1
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Brîurile, în toate cazurile alveolate (niciodată simple) erau dispuse în
·exterior numai în zona superioară a corpului vaselor, de regulă marcînd
zona de unire a umărului cu buza. Astfel dispuse se asigura ·cu precădere
o orientare orizontală a lor (fig. 17.'1,4 ; 18/1,2). Pe un fragment de vas
(capac ?) apare însă, pornind de la baza unei proeminente tronconice ma-

Fig. 15. Profile de vase neolitice de la

Giuleşti-Sîrbi

sive şi un brîu alveolar care nu pare să fie orizontal, ci poate oblic sau
poate chiar vertical (fig. 17:8).
Proeminenţele alveolate pare să nu fi constituit un ornament singular
aplicat pe vase, ci mereu în asociere cu barbotina şi cu brîiele alveolare
(fig. 17/4 ; 18/5,7). Se pare de asemeni că aceste proeminenţe alveolate
nu erau dispuse sub buza sau chiar şi pe umerii recipientelor, d de regulă
pe pîntecele sau către fundul vaselor (fig. 17/4 ; 18/7). Mai rar apare, în
exterior, sub buza unor redpiente şi cîte un şir de adîncituri circulare
(fig. 17 /6,7). De asemeni, apar rar şi crestăturile pe buză. Trebuie menţionat şi un fragment de vas (castron ?), ornamentat tot în relief, cu şiruri
orizontale paralele de proeminenţe (fig. 18/8), mod de omamentare neîntîlnit pînă acum în cadrul ceramidi Boian-Giuleşti.
De remarcat, în fine, că pe fragmentele ceramice lucrate din pastă
grosolană, descoperite în complexele neolitiee de la Giuleşti-Sîrbi nu au
apărut niciodată proeminenţele lipite, împărţite în două sau duble, întîi199
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nite pe materiale de caracter Boian-Giuleşti, constatate în alte a.c;;ezări 1).
A doua categorie din grupa vaselor lucrate din pastă grosoJană - cea
a vaselor cu decor excizat - apare în complexele neolitice de la Giuleşti
Sîrbi, deopotrivă de bine reprezentată, ea fiind constatată în toate complexele de acolo, ce-i drept însă, cu precădere în bordeiul nr. 1 şi în complexul din secţiunea IV - caseta D 1•
Ca şi în cadrul primei categorii,
şi aici este vorba de recipiente în genere de dimensiuni mari şi mijlocii
(vasele cu decor excizat de dimensiuni
mici sînt mai rare), ai căror pereţi
sînt în deobşte groşi sau relativ groşi.
La fel, tehnica de preparare a pastei
vaselor din categoria a doua se aseamănă foarte mult cu tehnica de lucru
a pastei din prima categorie, căci şi
la vasele cu decor excizat s-a folosit
un lut amestecat cu pleavă şi cioburi pisate, cu puţin nisip sau chiar
şi cu pietriş bine sfărîmat. Deopotrivă, se menţine şi pentru această
categorie observaţia că - spre deosebire de pasta vaselor cu decor excizat, găsite în bordeiele 1 şi 2 şi în
co~plexul din secţiunea I V - caseta
D 1 ş"i- la a cărei preparare s-a folosit
ca degresant mai ales pleava şi mult
Fig. 16. Fragmente de vase cu ptcwr, mai puţin cioburile pisate, la vasele
descoperite în aşezarea neolitică
din aceeaşi categorie, găsite însă în locuinţa de suprafaţă, acest raport de
dozare a degresanţilor arată o tendinţă de inversare. În fine, ca şi vasele
"de gătit" şi acestea cu decor excizat, vădesc o ardere a lor tot oxidantă.
şi de multe ori incompletă.
Deosebirea esenţială între vasele "de gătit" şi acelea cu decor excizat
constă în sistemul şi tehnica de ornamentare, dar, deopotrivă şi în privinţa modului în care recipientele cu decor excizat sînt pregătite pentru a
fi ornamentate. Căci, a.c;;a cum s-a observat, vasele destinate a fi decorate
prin excizie şi incizie sînt, mai întîi acoperite cu un strat subţire de
lut, în acesta urmînd apoi să se scobească desenul. Tehnica nu este nici
nouă, nici specifică fazei Giuleşti, ea reprezentînd aici un element moştenit
din faza anterioară a culturii Boian, faza Bolintineanu 2).
Starea cu totul fragmentară a ceramicii cu decor excizat de la Giuleşti
Sîrbi îngăduie precizări foarte limitate cu privire la gama formelor. Din
această cauză nu putem aminti decît următoarele tipuri de vase:
---------

Un astfel de ornament a apărut la Giuleşti, v. Comşa, op. cit., fig. 1/6 de la
p. 34. El este însă întîlnit şi în faza Bolintineanu, de aici trecînd şi în etapa urmă
toare de evoluţie a culturii Boian (Eug. Comşa, "Consideraţii cu privire la evoluţia
culturii Boian" în S.C.I.V., V, 3-4, 1954, p. 376).
2) Comşa, "Stadiul cercetărilor cu privire la faza Giuleşti ... ", p. 33.
1)
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a) Recipiente de dimensiuni mari, cu gîtul cilindric, cu umerii bine
cu pîntecele reliefat, pereţii din spre fund ai acestor vase fiind
oblici (fig. 19/1 ; 23/3). In genere, buza este teşită orizontal şi profilată
în exterior ; sînt însă şi cazuri cînd buza, de asemeni profilată în exterior,
este teşită în interior. b) Castroane de dimensiuni variabile, cu pereţii
arcuiţi şi

Fig. 17. Fragmente ceramice neolitice (1-2, 4, 6 din bordeiul nr. 1 ; 3, 5, 7, 8
din bordeiul nr. 2).
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părţii superioare drepţi şi cu cei ai părţii inferioare mai s~cunzi, căzînd oblic
.spre fundul relativ întins (fig. 19/2). c) Capace mari cu corpul boltit, înalt
şi întins (fig. 19.3 ; 23/5).
Spre deosebire de celelalte categorii ceramice ale fazei Boian-Giuleşti,
unde decorul ocupă pe suprafaţa exterioară a vaselor un loc cu totul

®

Fig. 18. Fragmente ceramice din aşezarea neolitică (1, 3-4, 7 găsite
în complexul din caseta D 1 ; 2, 5-6, 8 din locuinţa nr. 3).

redus, în cadrul categoriei de vase cu decor exdzat ornamentarea apare
pe pereţii recipientelor desfăşurată bogat şi amplu. De fapt, în foarte
multe cazuri, ornamentul executat prin exdzie şi incizie ocupă aproape
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intreaga suprafaţă exterioară a recipientelor - de sub buză ş1 pîn<1
spre fund .
genere- sau în principiu ·-sistemul de ornamentare prin excizie
:;;1 InClzle presupune următoarele : pereţii recipientelor sînt brăzdaţi de
:;;ănţuiri largi. care situindu-se paralele între ele, ajung s.ă creeze o alter-
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Fig. 19. Forme de vase neolitice cu decor excizat, descoperite la

Giuleşti-Sirbi.

nanţă

de benzi exdzate, adîncite (şănţuirile), cu benzi cruţate (fig. 20. 5 ,
21/3 ; 22/6,7 ; 23/2). Aceasta nu se aplică însă uniform şi în întregime pe
vase. La fel de propriu ornamentării acestei categorii ceramice este şi un
alt sistem : spaţii largi, cruţate, brăzdate însă de linii orizontale, paralele.
alternează cu alte spaţii, ale căror margini îndeosebi sînt decorate excizat
cu triunghiuri (fig. 20,1 ; 22/1).
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Specifice fazei Boian-Giuleşti sînt şănţuirile largi, executate prin mai
multe trăsături cu unealta, astfel încît cîmpurile interioare ale benzilor
excizate prezintă un relief neregulat (fig. 21/4,5 ; 22/6). Tehnica este, ca
atare, deosebită de cea întilnită în faza Vidra a culturii Boian, unde benzile

Fig. 20. Fragmente ceramice cu decor excizat din bordeiul nr. 1.

exdzate apar mai înguste, ele fiind realizate numai prin două tăieturi
-una perpendiculară şi alta oblică, făcute pe peretele vasului 1).
Decorul excizat de pe vasele celei de a doua categorii ceramice este
uneori încrustat cu o materie făinoasă, de culoare albă (fig. 20;'7 ; 24/2).
Posibil că în legătură cu aceasta să poată fi puse împunsăturile care se
1) Comşa, "Săpături

de salvare la Bogata

şi

Boian", "Materiale

heologice", V, 1959, p. 120.
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şi cercetări

ar-

observă cîteodată

în interiorul benzilor excizate (fig. 22/7 ,8) şi care vor fi
avut rolul de a ţine, de a păstra mai bine materia încrustată.
Decorul excizat şi incizat este în esenţă geometric, de caracter pronunţat meandric şi spiralic. În deosebi benzile excizate alternînd cu benzi
cruţate redau o combinaţie (lipsită totuşi de o varietate n1are) de unghiuri
paralele şi meandri paraleli sau de spirale ori cercuri concentrice. Benzile
orizontale sau oblice paralele, unghiurile paralele şi meandrii paraleli se
constată cu precădere pe gîtul recipientelor, pe umerii şi pe pîntecele
acestora (fig. 20,'5 ; 21/3,4,5 ; 22/6 ; 23/2,3), în timp ce spiralele sau cercurile concentrice arată că erau dispuse doar pe umerii şi pe pîntecele reci:pientelor (fig. 20/8 ; 22/3), pe gîtul lor nefiind constatate. Tot în tehnica
exciziei sînt executate triunghiurile dispuse sub buza recipientelor
(fig. 20) ,2 ; 21/3,4) sau pe pîntecele acestora. Triunghi urile dispuse în
exterior, in jurul marginii vaselor, apar deosebit de frecvente, ele constituind astfel o caracteristică şi pentru ceramica de tip Boian-Giuleşti
(Boian II), din staţiunea de la Giuleşti-Sîrbi. Un alt mod de dispunere a
triunghiurilor excizate este următorul : pe zona de maximă lărgime a recipientelor, acolo unde ju1nătatea inferioară şi cea superioară a vaselor se
în1bină frînt, apare o bandă orizontală lată, cruţată, ale cărei margini sînt
decorate cu triunghiuri dispuse cu vîrfurile în interior (fig. 20/1,7 ; 21/1 :
22/1). În cazurile în care banda cruţată este mai îngustă, iar triunghiurile
- mai mari - sînt "desenate" simetric, se capătă aspectul, în interiorul
benzii, al unor romburi cruţate (fig. 20/7). Foarte rar (la Giuleşti-Sîrbi
doar pe două fragmente ceramice), apar triunghiuri mici excizate, care
mărginesc meandrii incizaţi (fig. 21/2). Procedeul şi motivul sînt evident
de tradiţie Boian-Bolintineanu 1). Un alt ornament al ceramicii cu decor
excizat, constatat în repetate rînduri, este cel reprezentat de motivul
"tablă de şah", apărînd, cel puţin la Giuleşti-Sîrbi, cu precădere pe gîtul
cilindric al vaselor de dimensiuni mari, cu corpul bombat şi pe marginea
înaltă a castroanelor (fig. 20/2 ; 21/1 ; 23/2). Se constată cu claritate că
olarii realizau acest motiv incizînd mai întîi o bandă cruţată cu linii
dispuse în reţea, după care excizau un careu format, următorul cruţîndu-1
- atît în sensul orizontal, cît şi în sens vertical. Uneori careurile excizate
din cadrul benzii decorate în stil tablă de şah, erau încrustate cu alb
(fig. 23/2).
Prin raport cu decorul excizat, pe vasele din a c e a stă categorie
inciza ocupă evident un loc mai redus şi, se poate spune, subordonat ornamentării excizate. Căci se constată că incizia este utilizată aici aproape
exclusiv pentru a delimita - în cadrul unor spaţii cruţate largi - benzi
cruţate înguste, de o lăţime în genere egală cu ce a a
benzi 1 o r
e x ci z a te. Oricum nu se observă pe vasele celei de a doua categorii
ceramice de la Giuleşti-Sîrbi cazuri în care să apară ornamente incizate
deosebite ca stil şi motiv de cele excizate sau, în acest sens, independente
de caracterul decorului excizat.
Id. "Stadiul cercetărilor despre viaţa oamenilor din faza Bolintineanu a culturii Boian", S.C.I.V., IV, 1-2, 1955, pp. 19-21.
1)
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din pastă fină. Potrivit clasificării lui Eugen
Comşa, această de a doua mare grupă ceramică se împarte şi ea, la rîndu-i,
în două categorii : cea a vaselor din pastă fină, lustruite sau cu decor plisat
şi ceC\ a vaselor cu decor incizat. Deosebirea care separă aceste două categorii în cadrul grupei constă în principal în .felul diferit de a ornamenta
II. -

Olăria lucrată

Fig. 21. Fragmente ceramice cu decor excizat descoperite în bordeiul nr. 2.

o serie de vase sau alta. O a doua deosebire ar consta şi în împrejurarea
că o formă de vas caracteristică pentru categoria redpientelor cu de-cor
plisat (paharul) nu se întîlneşte în cealaltă categorie. Dar din punctul de
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vedere al tehnicii de lucru a pastei once deosebire între cele două categorii dispare.
Atît vasele cu decor plisat sau lustruite, cît şi cele cu ornamente incizate - indiferent de complexul neolitic de la Giuleşti-Sîrbi în care au
fost găsite - sînt lucrate dintr-o pastă îngrijit şi bine aleasă de impurităţi şi foarte bine frămîntată, astfel încît (cu doar cîteva excepţii, în ca-

Fig. 22.

Ceramică

cu decor excizat din

locuinţa

nr. 3.

zurile unor vase de dimensiuni mijlocii), pereţii recipientelor prezintă în
interior, o structură întru totul omogenă şi compactă. Materiile degresante
ocupă, în pasta vaselor acestei de a doua grupe, un loc cu totul redus. La
prepararea recipientelor de dimensiuni mici pleava nu s-a mai folosit
deloc ; nisipul - rar şi în cantităţi mici. Mai degrabă poate fi observat în
pastă calcarul pisat foarte mărunt. Nici la vasele de dimensiuni mijlocii
lucrate din pastă fină pJeava nu s-a folosit decît în cantitate mică şi de
altfel nu întotdeauna. Materia degresantă mai curent observată în spăr
tura acesta~ din urmă reeipiente a fost nisipul. Toate acestea sînt desigur
determinate de împrejurarea că în cadrul celei de a doua grupe se inca207
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drează

cu precădere vase de dimensiuni mici şi mijlocii, cu pereţii subţiri
sau relativ subţiri.
Redpientele lucrate din pastă fină au fost mult mai bine arse decît
vasele din prima grupă ceramică. Temperatura pare să fi fost mai ridicată,
căldura pătrunzînd uniform pereţii vaselor. Se pare de asemeni că spre

Fig. 23. Fragmente ceramice cu decor excizat descoperite în complexul

neolitic din caseta D 1•

deosebire de vasele din pastă grosoJană, care erau supuse unei arderi oxidante, vasele lucrate din pastă fină au fost arse reducător - fapt care ar
explica culoarea predominant cenuşie-închlsă sau neagră a recipientelor
din grupa de a doua.
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In cadrul primei categorii din această grupă au putut fi reconstituite
şi precizate doar două forn1e de vase : castronul şi paharul. Ele au fost
găsite în toate complexele şi mai ales în primele două bordeie, într-o proporţie impresionantă, dar prin raport cu aceasta. vădindu-se o lipsă de
varietate frapantă. Propriu zis, castronul nu apare decît în trei variante :

'

-------L-------;
:l,

,

____ j_ ___ _
t

Fig. 24. Forme de vase neolitice lucrate din

pastă fină.

un tip de castron (fig. 24 '1) este relativ înalt, cu gura largă şi fundul
îngust, cu corpul tronconic, uneori uşor arcuit, cu umerii foarte puţip
profilaţi şi cu marginea cilindrkă, uneori mai înaltă, alteori mai scundă.
Fundurile acestor castroane sînt cîteodată drepte, dar în multe cazuri profilate convex în interior. Un al doilea tip (fig. 24/2) are corpul bitronconic,
cu partea inferioară mai înaltă şi mai dezvoltată, partea superioară fiind
n1ai scundă. Gura este largă, fundul relativ întins. In fine, un al treilea
tip de castron, mai scund, are gîtul relativ înalt, plecat. spre interior,
umărul lat şi el plecat spre interior, restul corpului fiind profilat oblic
către fundul de ob:cei relativ întins (fig. 24/3). Din seria acestor din urmă
castroane este de menţionat un exemplar (fig. 25), care are în interior
un pidor tronconic, desprins organic din fundul vasului şi situat în
centrul său.
Observaţia că în ciuda unui număr covîrşitor de mare de fragmente
ceramice, varietatea tipurilor de vase lucrate din pastă fină este redus.·~
se aplică în deosebi pentru seria paharelor troncon1ce. Căci, deşi în toate
complexele neolitice de la Giuleşti - Sirbi, foarte bogate în material~
ceramice, fragmentele de pahare deţin numeric primul loc, forma aceasta
de vas apare reprezentată doar prin trei variante principale : un tip de
pahar, de obicei mai mare şi mai înalt, cu gura largă şi fundul de asemeni
mai întins, cu pereţii uşor arcuiţi (fig. 27 1 6) ; un al doilea tip, cu fundul
sensibil mai îngust prin raport cu gura largă, fapt care implică o orientare
pronunţat oblică spre fund a pereţilor recipientului (fig. 27/4) ; şi în
14 -

c. 2953
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fine, un al treilea tip de pahar care, datorită unui raport de egalitate
dintre diametrul gurii şi înălţimea vasului, ajunge să reproducă de fapt
nu o formă propriu zisă de pahar, ci o formă de cupă (fig. 26/3).
Indiferent de aceste trei variante, la toate fragmentele din p:lrţile
superioare de pahare se observă
o 1ngroşare a peretelui recipientului în regiunea umărului, astfel
încît se creează. ceea ce s-a numit
'<:
~
"prag în jurul marginii". Buza paharelor este mai scundă sau mai
înaltă, dreaptă, oblică spre interior, sau arcuită în exterior, teşită
____ 1
în interior sau subţiată.
Cel mai adesea paharele sînt
Fig. 25. Castron de lut descoperit
lustruite ; alteori sînt ornamentate
în bordeiul nr. 1.
cu decor plisat, formîndu-se astfel
benzi orizontale paralele, grupuri
de benzi oblice dispuse "în că priori", combinaţii de benzi orizontale cu
altele verticale sau oblice, etc. (fig. 28). Ca ornament al paharelor tronconice cu prag în jurul marginii, se întîlnesc de asemeni şi crestăturile fine
pe buză (fig. 28/11).
Deşi categoria ceramicii cu decor incizat este la Giuleşti-Sîrbi bine
reprezentată printr-un material relativ bogat, totuşi starea foarte fragmentată a ceramicii îngăduie, cu privire la repertoriul formelor, precizări limitate. De fapt, pot fi reconstituite, şi nu întru totul, doar două
forme de vase: un castron tronconic, relativ adînc, cu margine înaltă,

•

Fig. 26. Forme de pahare neolitice de la Giuleşti-Sîrbi.

dreaptă

sau uşor arcuită în interior (fig. 29/1, 3) şi un recipient de dimensiuni mai degrabă mijlocii decît mici, cu corpul arcuit, cu gîtul u5or
plecat spre interior şi cu o buză scundă foarte puţin evazată (fig. 29/2).
După fragmentele ceramice descoperite în toate locuinţele a rezultat că
în cadrul olăriei cu decor incizat, mai frecvent era un vas de d~mensiuni
mijlocii, cu corpul relativ întins, bitronconic sau arcuit, cu umerii ascuţiţi
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Fig. 27 . Pahare de lut descoperite la
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Giuleşti-Sirbi.

Fig. 28. Fragmente ceramice cu decor plisat.
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sau rotunjiţi. La aceste vase apare caracteristic şi faptul că p€reţii sînt
în regiunea de maximă arcuire mult îngroşaţi. După cîteva fragn:ent:
de funduri din categoria ceramicii cu decor incizat, s~· po~te aprecia_ ca
ele erau relativ întinse şi drepte, mai îngroşate pe margine Şl mat subţ1ate
în regiunea de centru.

~~--~:;-~
~~=\

_j
' ...

'

Fig. 29. Fragmente de vase cu decor incizat.

Se pare că în cadrul acestei categorii nu intervin în privinţa formelor elemente noi - tipurile de vase întîlnjte constituind reproduceri
după formele vaselor deja constatate în categoriile ceramice precedenLe.
Ceea ce apare ca specific pentru ultima categorie este decorul incizat,
de caracter spiralo--meandric.
În legătură cu acesta este de precizat că pe fragmentele ceramice de
la Giuleşti-Sîrbi ornamentul sp:ralic apare mai puţin reprezentat prin
raport cu ornamentele de caracter meandrk. În maJoritatea cazurilor se
întîlnesc benzi de linii paralele orizontale, alte benzi - de linii paralele
oblice, mai rar şi linii verticale paralele şi, in asociere cu toate
acestea, sau ca urmare a dispoziţiei acestora pe suprafeţele exterioare ale recipientelor, capete de meandri, triunghiulari scalene, unghiuri
mici, dispuse la capetele unor linii incizate etc. De obicei, benzile
de lin~i orizontale paralele sînt dispuse sub buza vaselor şi pe
gîtul acestora, precum şi în zonele de maximă arcuire a pînte{~elui
(fig. 30 1, 2, 5). Liniile oblice paralele apar cu precădere pe pîntecele
rccipientelor, fie pe jumătatea lor superioară, fie pe cea inferioară
(fig. 30/1, 5, 6). Tot aşa sînt dispuse şi benzile de linj verticale (fig. 31/8).
În cîteva cazuri ornamentele incizate sînt asociate cu altele, realizate
intr-o tehnică diferită. Astfel, pe trei fragmente ceram ce se observă că
unele spaţii închise, creiate prin distribuţia şi combinaţia liniilor incizate,
sînt lustruite încît ele capătă o culoare deosebită, care se detaşează de
restul fondului exterior al redpientelor (fig. 301 4, 31/5). Acest fel de ornamentare se cuvine să fie subliniat, deoarece ulterior el va apare- desigur
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caracteristic pentru o specie ceramică din cadrul culturii Gu'melniţa. In fine, sînt de menţionat şi cîteva fragmente de vase aparţinînd
categoriei ceramice cu decor incizat, la care se observă că tot spaţiî închise, obţinute prin combinaţia liniilor incise, sînt umplute cu împunsături (fig. 30/6).
Ornamentele incizate de caracter spiralic se pare că sînt reproduse
numai pe pîntecele redpientelor. Ele constau din capei.e de spirale, dar
mai ales din spirale concentrke (fig. 30/7, 8, 10).
Ceran1ica de3coperită în complexele neolitice de la Giuleşti-Sîrbi îşi
găseşte analogii multiple şi clare în alte aşezări ale culturii Boian, cun1
sint cele cercetate pe teritoriul ţării noastre, fie la Giuleşti (Bucureşti),
fie la Tangîru, fie la Traian (în aşezarea de pe Dealul Viei). Pentru eeramica prezentată aici analogiile cele mai depline se regă.se·s.c îns.ă în ma terialele descoperite la Bucureşti, în cartierul Giuleşti, pe un teren aflat
lîngă şos. Giuleşti, în dreptul străzilor Atelierele Noi şi Gorunului.
Căci, în cadrul descoperirilor făcute aici au apărut toate elementele ce sînt specifice şi pentru materialele de la Giuleşti-Sîrbi : cele
patru categorii ceramice ; în cadrul olăriei cu decor excizat - frecve_nţa
mare a triunghiurilor în jurul marginii vasului şi a ornamentului ,,tablă
de şah" ; în cadrul ce:ramicii fine, frecvenţa deosebită a paharelor înalte
tronconke 1) etc. Cu materialele aflate în stratul Boian II (nivelele 1, 2
şi 3) din aşezarea de la Tangîru, descoperirHe neolitice de la Giuleşti
Sîrbi prezintă de asemeni multe analogii, în deo3ebi în privinţa categoriei
ceramicii cu decor excizat 2 ). După cum rezultă însă din rapoartele de
săpături de la Tangîru şi din alte studii cu referire la această staţiune,
acolo nu a apărut pînă în prezent, precis şi amplu documentată, categoria
ceramicii fine cu decor inc_:zat, de caracter spiralo-meandric, care există
însă la Giuleşti şi la Giuleşti-Sirbi. Cît priveşte analogiile dintre ceramica
neoJitică de la Giuleşti-Sîrbi şi cea din aşezarea de la Traian-Dealul Viei,
acestea sînt şi mai restrînse 3 ), datorită faptului că în staţiunea din Moldova avem de fapt de-a îace cu un aspect cultural deosebit de cel din
cîmpia munteană. Staţiuni ca cele de la Aldeni, Giuleşti sau Giuleşti-Sîrbi
aparţin culturii Boian, cîtă vreme aşezarea de pe Dealul Viei aparţine
unui facies propriu culturii Precucuteni, în care elementele de caracter
Boian nu constituie decît doar una elin componentele ce au contribuit
la geneza acestui facies 4 ).
Materialele neolitice găsite la Giuleşti-Sîrbi sînt îndeajuns de numeroase şi de caracteristi·ce incît să permită o încadrare cronologieă şi culturală cit se poate de sigură a complexelor în care ele au fost de3eoperite.
t'voluat -

E. Comşa, "Săpăturile arheologice din sectorul Giuleşti", "Studii şi referate
privind istoria Romîniei", partea 1-a, pp. 303-309 (cu fig.) ; id. "Stadiul cercetărilor
cu privire la faza Giuleşti...", pp. 33-40 şi fig. 1, 3, 5-6.
2 ) D. Berciu, "Săpăturile arheologice de la Tangîru", "Materiale", V, fig. 2/11
de la p. 145, Id. "Săpăturile de la Tangîru şi Petru Rareş", "Materiale", VI, fig. 3/1-6,
de la p. 141.
3 ) Avem în vedere tot analogiile ce se pot face cu ceramica excizată de la
Tra;an - Dealul Viei, unde se întîlnesc de asemeni triunghiurile excizate, motivul
"tablă de şah", benzile excizate alternînd cu benzi cruţate, etc. (H. Dumitrescu,
"Şantierul arheologic Traian', S.C,I.V., V, 1-2, 1954, pp. 55-63 şi pl. III ; VI, 3-4,
1935, pp. 474-476.
") H. Dumitrescu, "Contribuţii la problema originii Precucuteni", p. 64 şi urm.
1)
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\®
Fig. 30.

Ceramică neolitică

cu decor incizat descoperită la Giuleşti-Sîrbi
(1-7, în bordeiul nr. 1 ; 8-12, în bordeiul nr. 2).
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Fig. 31. Fragmente ceramice cu decor incizat (1-6, din
7-11 în complexul din caseta D 1).
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locuinţa

nr. 3 ;

Aceasta este cu atît mai lesne cu putinţă cu dt în literatura romîneaseă
de specialitate din ultimii ani, Eugen Comşa în deosebi, dar şi D. Berciu au
con~acrat cu privire la cultura Boian, studii şi cercetări repetate şi ample,
de natur.ă să contribuie în chip substanţial la lămurirea problemelor multiple şi variate pe care le pune această cultură.
Ceramica neolitică de la Giuleşti-Sîrbi este întru totul tipieă pentru
acea etapă din evoluţia culturii Boian, pe care Eugen Comşa a denumit-o
,.faza Giuleşti" 1), iar D. Berciu "etapa Boian II" 2).
Specifică acestei etape este mai ales olăria, în cadrul căreia se deosebesc două grupe ceramice : una de vase lucrate din pastă grosolană şi
alta de vase lucrate din pastă fină. Formele cele mai frecvente în faza
Giuleşti (Boian II) arată a fi paharul tronconic (sau cupa) şi castronul.
Caracteristic este de asemeni şi deco['ul : pe parcursul evoluţiei culturii
Boian, în această fază apare pentru prima dată decorul excizat, care este
şi acum de caracter geometric, mai ales meandric dar şi spiralic, predominînd benzile de linii excizate şi cruţate, motivul în formă de tablă
de şah şi triunghiurile, acestea din urmă foJosite pe scară larg.ă, cu precădere în jurul marginii vaselor. Către sfîrşitul fazei Giuleşti se constată,
la fel de caracteTistică şi o specie ceramică ornamentată prin linii incizate.
Cum toate elementele menţionate mai sus, tip~ce pentru faza Giuleşti
(Boian II), apar tot atît de caracteristice şi pentru materialele descoperite
în complexele neolitice de la Giuleşti-Sîrbi, rezultă că acestea din urmă
trebuie încadrate în faza amintită a culturii Boian.
Dar, după cum este în deobşte cunos·cut, studiind evoluţia fazei Giuleşti a culturii Boian, Eugen Comşa a deosebit pe parcursul aceste;a două
etape, denumite de el (după locul unde au fost precizate) etapa Greaca
şi etapa Aldeni 3 ). Acestea două sînt sesizate şi incluse şi în cronologia
adoptată de D. Berciu, cu deosebirea că acum etapele îşi capătă denumirea
de Boian II a ( = Greaca) şi Boian II b ( = Aldeni) 4 ).
În deosebi în urma studiului materialului ceramic (unde evoluţia şi
trăsăturile caracteristice ale unei culturi pot fi sesizate mai bine decît
oricum), E. Comşa a stabilit că elementele specifice etapei Aldeni-Giuleşti
(Boian II b) sînt următoarele :
În cadrul primei categorii ceramice formele cele mai răspîndite sînt
vasele de tipul borcanelor cu corpul arcuit, castroanele largi, tăvile scunde
şi largi şi strecurătorile. În ornamentare, menţinîndu-se elementele caracteristice etapei Greaca, apare totodată ca specifică etapei Aldeni barbotina
oragnizată.

În categoria de a doua (a vaselor cu decor exdzat) sînt tipice - ca
forme - vasele mari cu corpul bombat şi cu gîtul cilindric, vaselefructieră cu corpul larg şi scund, avînd picior înalt, cu diametru! mare,
capacele semisferice, suporturile paralelipipedice şi măsuţele cu picio1)

Eug.

Comşa,

l.c., p. 18.

:.!) D. Berciu, l.c.

"Stadiul cercetărilor cu pnvtre la faza Giuleşti...", p. 30.
D. Berciu, "Contribuţii la p-roblemele neoliticului ... ", p. 64. De notat însă
că p:-- baza stratigrafiei de la Tangîru, D. Berciu scsiscază trei etape în evoluţia
fazei Giuleşti (Boian II a = etapa Greaca, Boian II b = etapa Aldeni şi Boian II c =
= etapa Giuleşti). E. Comşa nu a distins însă în sistemul său cronologic această
din urmă etapă.
: 1)

">

Comşa,
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ruşe. În privinţa decorului acestei categorii se face menţiunea că şănţuirile
largi, mărginlte de triunghiuri, întîlnite în etapa Greaca, se constată în
etapa Aldeni foarte rar, în schimb însă folosindu-se acum pe s·cară largă
şil,urile de triunghiuri în jurul marginii vaselor, ca şi decorul în forma
tablei de şah.
Etapa Aldeni se individualizează ca atare şi prin elementele specifke din cadrul categoriei vaselor lucrate din pastă fină, căd şi ak:i,
~~.lături de forme mai dinainte cunoscute, apar acum castroanele cu sau
Llră pidor, capacele conice şi în deosebi paharele înalte tronconice, cu
prag în jurul marginii, acestea din urmă constituind chiar forma de vas
caracteristică etapei respective.
In fine, tot atît de caracteristică etapei Aldeni este şi a patra categorie ceramică, necunos·cută în etapa Greaca, aceea a vaselor lucrate din
pastă fină, ~cu decor spiralk sau meandrk incizat 1).
Materialele neolitice descoperite la Giuleşti-Sîrbi, confruntate cu
precizările pe care Eugen Comşa le aduce cu privire la etapa Aldeni a
fazei Boian-Giuleşti, duc către concluzia că în această etapă trebuiesc
incadrate şi ele. În adevăr, niciunul din elementele caracteristice etapei
Aldeni-Giuleşti nu lipseşte pe materialele din complexele neolitice aflate
în malul lutăriei de lîngă ruinele mănăstirii Chiajna. Cum a rezultat din
prezentarea olăriei de aici - atît barbotina organizată, ca mod de ornarnentare a vaselor de uz comun, cît şi formele de vase cu decor excizat,
precun1 şi maniera de decor a acestor din urmă redpiente - cu şiruri
de triunghiuri dispuse în jurul buzei sau cu ornamente de tipul tablei
de şah - toate acestea au apărut în fiecare complex, bine reprezentate.
Cît despre celelalte elemente spedfke etapei Aldeni - frecvenţa paharelor înalte tronconice, cu prag în jurul marginii, sau cerarnica fină cu
de·cor incizat - ele au fost aflate în locuinţele neolitke de la Giuleşti
Sîrbi, cum am arătat-o la locul potrivit, în cantitate impresionantă.
Incadrînd astfel - cu precizia posibilă în stadiul actual al documenUirii - materialele neolitke de la Giuleşti-Sîrbi în etapa Aldeni a fazei
Giuleşti a culturii Boian (sau, potrivit cu sistemul cronologic elaborat de
D. Berciu, în subetapa Boian II b), rămîne să mai precizăm doar sincro....
nis1nele admise între locuirea de tip Boian-Giuleşti-Aldeni de la Giuleşti-
Sîrbi şi alte culturi neolitice de pe teritoriul ţării noastre.
Des·coperirea la Cernavoda, într-un nivel Hamangia a unor fragmente
ceramice de tip Boian-Giuleşti 2), precum şi sesizarea în teren a altor
înrîuriri între cele două culturi menţionate 3 ), a pus problema unui s~n
cronfsm între ele. Dar cu privire la aceasta s-au exprimat păreri divergente.
Eugen Con1şa afirmă că "întreaga fază Giuleşti şi cel puţin etapa de început
a fazei Vidra pot fi considerate contemporane cu perioada de sfîrşit a
culturii Hamangia" 4 ), în timp ce, dimpotrivă, D. Berciu afirmă eă aceasta
"este eronat" 5) şi că etapa Boian II (faza Giuleşti) este sincronă cu faza
1) Comşa,

op. cit., pp. 33-40.
Seb. Morintz, D. Berciu şi Petre Diaconu, "Şantierul arheologic Cernavoda",
S.C.I.V. VI, 1-2, 1955, pp. 152-154 ; E. Comşa, op. cit., p. 63.
;;) Eug. Comşa, "Săpături de salvare la Bogata şi Boian", "Materiale", V, p. 121,
D. Berciu, "Contribuţii...", p. 78, n. 1.
~) Comşa, op. cit., p. 121.
'') Berci u, op. cit., n. 2 de la p. 73.
:>)
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Bamangia III 1). Pornind de la împrejurarea că o categorie ceramică proprie fazei Vădastra II se leagă tipologie de ceramica excizată de la începutul fazei Giuleşti, Eug. Comşa admite de asemeni o dezvoltare sincronă
şi între faza Giuleşti a culturii Boian şi faza a doua de dezvoltare a culturii Vădastra 2).
Astfel se rezolvă - pentru moment, măcar parţial - problema existenţei paralele în timp şi a diferitelor raporturi dintre purtătorii fazei
Boian-Giuleşti şi cei ai altor culturi neolitke de la noi -iar într-un atare
context cultural, geografic şi istoric situăm şi locuirea de tip Boian-Giuleşti-Aldeni (Boian II b), cercetată pe terasa înaltă stingă a Dimboviţei,
în preajma ruinelor mănăstirei Chiajna.

Locuirea din epoca bronzului
Din prezentarea stratigrafiei de la Giuleşti-Sîrbi a rezultat că locuirea din epoca bronzului, de acolo, s-a caracterizat printr-o depunere de
resturi materiale (fragmente ceram:ce mai ales, dar şi chirpid, puţine oase
de animale şi resturi de unelte), aflate în stratul de pămînt cenuşiu. Trebuie
de asemeni menţionat că resturile materiale proprii habitatului din epoca
bronzului au caracterizat o depunere arheologică continuă, care s-a făcut
prezentă în toate secţiunile şi casetele deschise. Fragmentele ceramice,
extrem de fărămiţate însă foarte abundente, par să indice o vieţuire
destul de intensă. Dar faptul că complexe propriu zise de locuire au fost
găsite în săpătură atît de puţine, poate să conducă spre concluzia că a~e
zarea din epnca bronzului s-a aflat situată nu atît in zona de teren cercetată în 1958, ci în altă parte, însă foarte aproape, poate chiar în locul
în care astăzi se găseşte marea groapă a lutăriei 3 ). Propriu zis, în cele
şapte secţiuni şi casete deschise au fost descoperite doar două gropi menajere, o vatră şi un complex de chirpici, acesta din urmă însă, cu totul deranjat şi sărac îndt să nu poată fi interpretat ca resturile in situ ale
unei locuinţe.
Groapa menaj eră nr. 1 a fost observată pe peretele surpat
al lutăriei, la o depărtare de 50 m spre vest de groapa bordeiului neolitic
nr. 1. Amenajarea profilului malului în această zonă a inlesnit constatarea
că groapa din epoca bronzului pornea de la baza depunerii de pămînt
cenuşiu şi că, de la acest nivel adîncindu-se, ea perfora atît stratul de
pămînt cenuşiu brun, cît şi stratul de pămînt castaniu, propriu lo·cuirii
neolitice, precum şi solul loessoid, viu (fig. 32).
Dezvelirea şi tratarea complexului acestuia s-a făcut printr-o casetă
(B), adiacentă malului lutăriei. Din groapa menajeră, al cărui contur era
în formă de clopot, s-a păstrat aproximativ jumătate. Dimensiunile porţiunii rămase au fost : adîncimea maximă (faţă de nivelul de la care
pornea)- 1,70 m; diametru} gurii- 1,18 m; diametru! maxim- 1,86 m.
1)

D. Berciu, op. cit., p. 78.

2) Comşa, op. cit., p. 35, 43.
:1) în pereţii lutăriei, precum şi pe fundul gropii acesteia au fost găsite destul
de multe fragmente ceramice Tei. Locuitorii comunelor Chiajna şi Giuleşti-Sîrbi
spuneau că, cu prilejul scoaterii lutului din carieră, au fost găsite "căniţe şi oale
mici cu două mănuşi". În proprietatea unui locuitor din Chiajna se mai afla în 19:J8,
un vas Tei cu pîntecele globular, fund inelar şi două torţi supraînălţate cu proeminente, reprodus în textul de faţă la fig. 44.
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Prin raport cu dimensiunile mari ale complexului, în pămîntul său
de umplut ură. resturile arheologice găsite au fost puţine : cîteva oase de
animale (bovine), o fusaiolă şi mai ales fragmente ceramice. Majoritatea
acestora din urmă proveneau de la vase mari, decorate cu striuri obţinute
cu măturica ; alte fragmente proveneau de la vase de dimensiuni mi-ci,
fie decorate prin tehnica împunsăturilor succesive, fie doar lusGiule~f/- Sirb1 1958
truite puternic, aşa cum au fost
PnKllu/ yropiJ· dn eptii:YI lronzu/u,· fragmentele din care s-a putut
întregi parţial vasul din figura 47.
Groapa nr. 2 a fost
constatată în caseta A, situaţia
ei stratigrafică - întocmai ca
aceea a gropii preeeden te fiind hine observată pe profilul est-sudic al casetei. In pă
mîntul de umplutură a gropii
(adîncă numai de 0,62 m, cu diametrul gurii de 0,37 m şi cu
diam. max. 0,59 m) nu s-au găsit
decît foarte puţine fragmente
ceramice Tei.
Vatra din casea A
a apărut la o adîncime de
0,48 m faţă de nivelul actual al
solului, în cuprinsul stratului
([ID sltvf Yf1elal
de pămînt cenuşiu, la baza acespămlnf cww~iu
tuia. De formă ovală, avînd diametrul
maxim de 0,96 m, vatra
~ =W CWIV.S/V
/Nwn
,
fusese amenajată direct pe pă
~ =- 301 co.sloniu
mînt, printr-un strat gros de lutuială, bine feţuită şi chiar lusfZ2I • .JiJI 9fii/Jen lulos
truită, căpătînd în urma ardeFig. 32. Profilul gropii nr. 1
rilor repetate şi îndelungate o
din epoca bronzului
consistenţă şi o duritate deosebite. Pe vatră au fost găsite mai
multe fragmente cerrunice Tei, iar în preajma ei, într-o parte, resturile
unui vas cu pîntece g1obular şi cu două torţi supraînălţate, spart pe loc,
într-altă parte fiind constatat un complex de fragmente ceramice provenite de la un vas mare de provizii (fig. 33).
Cum nu există indici că vatra fă·cea parte dintr-un complex propriu
zis de locuire (bordei sau colibă), se poate trage concluzia că ea se afla
izolată, că purtătorii culturii Tei din a<;;ezare îşi făceau vetrele în afara

=
cmm =

lo·cuinţelor.

Re s t u r i 1 e d e c h i r pici din sec ţ i u ne a IV au fost
gă:-:i te în condiţii stratigrafice identice cu cele ale ve trei, adică tot la
adîncimea de 0,48 m faţă de nivelul actual şi tot la baza stratului de
pămînt cenuşiu. Nu este vorba de o depunere continuă şi nici măcar de
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zone de chirpici mai compacte. Cîteva resturi de chirpici sfărîmaţi şi doar
cîţiva bulgări mai mari, totul răspîndit pe o suprafaţă de 5,40 m X 2 m,
în care au fost găsite şi puţine fragmente ceramice - la aceasta se reduce
întreg complexul, care fiind situat la o depărtare de cea. 4 m faţă de vatră,
nu poate fi pus în nemijlocită legătură cu aceasta. Pe de altă parte, starea

Fig. 33.

Vatră şi

complexe ceramice din epoca bronzului, descoperite în caseta A.

puternic deranjată şi împrăştiată a complexului de chirpici se opune categoric gîndului că î n acest 1 o c se va fi aflat o colibă de suprafaţă.
Totuşi, existenţa sa dovedeşte în acelaşi timp că tipul de locuinţă din
aşezarea Tei de la Giuleşti-Sîrbi trebuie să fi fost casa ridicată la suprafaţa solului şi construită din schelet de pari şi nuiele, pomostit cu lut.
Mai curînd decît prin complexe de locuire propriu zise, aşezarea din
epoca bronzului de la Giuleşti-Sîrbi poate fi definită în trăsăturile sale
specifice prin analiza elementelor de inventar, măcar că acestea sînt,
cantitativ, destul de restrînse.
Din repertoriul un e 1 te 1 o r de piatră sînt de menţionat, în afara
unui percutor sferoidal şi a cîtorva aşchii de silex, unele destul de masive,
dar toate atipice (fig. 34/1-2), două lame de silex. Una, întreagă, prezintă de-a lungul părţii dorsale o nervură mediană principală, din care se
ra:mifică, la jum.ătatea uneltei şi apoi şi către unul din capete,. alte două
nervuri, în aşa fel încît secţiunea lamei este, pe o porţiune, triunghiulară
iar pe celelalte trapezoidală (fig. 34/ 5). Exemplarul de al doilea este de
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fapt un fragment de lamă cu două nervuri dorsale, situate către marginile retuşate prin întrebuinţare ale uneltei, astfel încît secţiunea ei
apare plată trapezoidală (fig. 34/6).
Trei fragmente de topoare de piatră caracterizează toate exemplare
de dimensiuni mai reduse. Un fragment reproduce jumătatea cu ceafa

Fig. 34. Silexuri descoperite în

aşezarea

Tei de la

unui topor cu gaură de înmănuşare transversală, cu
secţiunea rectangulară şi cu ceafa groasă şi dreaptă (fig. 35/1). Al doilea
exemplar reproduce jumătatea inferioară a unui topor tot cu secţiunea
rectangulară şi cu gaură de înmănuşare transversală, tăişul foarte puţin
curbat putînd să fie astfel nu datorită unei realizări intenţionate, ci cauzat
de întrebuinţarea uneltei (fig. 35/2). In sfîrşit, al treilea exemplar păs
trează jumătatea cu ceafa subţiată şi rotunjită a unui topor de piatră
cu secţiunea plan-convexă (fig. 35/3).
Şapte fusaiole de lut ars, constituind o mărturie directă a practicării
torsului în aşezarea din epoca bronzului de la Giuleşti-Sîrbi, reproduc
tipuri diferite, pentru toate existînd însă analogii perfecte în alte aşezări
ale culturii Tei. Căci atît tipul de fusaiolă tronconică dar nu complet
perforată (fig. 36/5) sau fusaiola cu discul plat, perforat în centru (fig. 36/2),
ca şi prîsnelele bitronconice cu o jumătate mai înaltă, iar cu cealaltă mai
uneltei

şi aparţine

Giuleşti-Sîrbi.
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scundă dar adîncită concav (fig. 36/4) precum şi fusaiola bitroconkă
aplatizată, ori cea reprodudnd roata cu butuc (fig. 36/7), toate au fost
constatate fie în aşezări Tei ca cele de la Bucureştii Noi şi de pe malul
lacului Tei 1 ) fie în staţiuni ca cele de pe dealul Fiscului sau Căţelu Nou 2 .

ln fine, o greutate de lut cu forma ogivală, cu secţiunea ovală, mai
îngroşată la bază. mai subţiată spre
r-- .. ::_---r---:;-;:.;;-~~-,~~"'~-/.
vîrf şi străpunsă în partea superioară (' ~~~---~~ 1 • .
~e un oJ:if:i<:iu c~rcular (fig. 31), va fi ::::::__
-~- ~;-; ~
fos~ fo~os~ta o~~ ca greut~te ~entru ~- - - -=~
)~:;··~
a ţine 1ntlnse flrele la razbmul de ;;~
~
~//j:'}/0
=:;:;::
1
/
tesut, ori ca greutate pentru scufun- ~-~:;-: 1
darea năvoadelor de pes·cuit. Oricum,
---=· ---t -~ '
,
1
una din aceste două îndeletniciri la
'
\._~
care ne-am referit în legătură cu
obiectul, trebuie presupusa.
....
/'
'
M a t e r i a 1 u 1 c e r a mi c, re1
1
lativ bogat, însă într-atît de fără
\
miţat, încît, mai ales în legătură cu
'
repertoriul formelor precizări vor fi
greu de adus, este totuşi suficient
de caJ:acteristic pentru a înlesni o
încadrare culturală şi cronologică a
aşezării Tei pe care o prezentăm, cît
se poate de sigură.
Din punctul de vedere al tehnicii de lucru a pastei, pot fi deosebite în ceramica Tei de la Giuleşti
Sîrbi, patru categorii :
O primă categorie ceramică, în
genere specifică eul turii Tei şi
putînd fi considerată aici ca o transmisiune din cultura Glina III - o
constituie vasele de lut lucrate dintr-o pastă nisipoasă. Este vorba de
recipiente de dimensiuni mari (în
deobşte vase de provizii), dar şi de
dime11siuni mijlocii (mai ales castroane), cu pereţii groşi sau relativ Fig. 35. Topoare fragmentare de piatră.
groşi, pentru care s-au folosit ca maCultura Tei.
terii degresante, nisip dar şi pietriş
mărunt sfărîmat, în cantităţi atît de mari, încît, de foarte multe ori, lutul
propriu zis nu are decît funcţiunea de liant. Din această cauză pereţii recipientelor lucrate dintr-o asemenea pastă au atît structura interioară, cît
şi suprafeţele exterioare de aspect net zgrunţuros, o altă caracteristică
a categoriei vaselor lucrate din pastă nisipoasă constind şi în împrejurarea

q

--

1) Dinu V. Rosetti, "Civilizaţia tip Bucureşti Die Bukarester Kultur" Buc.,
1936, pl. X, 55.
2) Exemplare similare descoperite cu prilejul o:.>rcetărilor din 1960 {Dealul
Piscului) şi 1961 (Căţelu Nou) se află în depozitul M.I.B.
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că,

prin

comparaţie

aparţinînd

cu fragmente ceramice de dimensiuni identice, dar
altor categorii, cele din pastă nisipoas.ă prezintă evident o

greutate sporită.
O a doua categorie ceramică cuprinde şi ea tot vase de dimensiuni
mari, cu pereţii groşi, dar cu deosebirea că pasta acestor recipiente nu

1

1~

1.

1'

i\
1
1

'

L
t·
1

1
1

Fig. 36. Fusaiole de lut din

aşezarea

Tei de la

Giuleşti-Sirbi.

mai foloseşte ca materie degresantă, nisipul, ci cu precădere cioburi pisate,
în amestec şi cu pietriş mărunt sfărîmat. Ca şi la prima categorie şi aici
lutul a fost bine frămîntat ; dacă însă, în spărtură, pereţii recipientelor
din categoria de a doua au o structură mai puţin omogenă, desigur aceasta
trebuie pus pe seam.a faptului că degresanţii sînt aid mai "grosolani'',
mai puţin unitari în mărimea şi compoziţia lor. În legătură cu această
de a doua categorie ceramică trebuie subliniată împrejurarea că vase
lucrate dintr-o asemenea pastă, numită adesea şi "poroasă" nu sînt întîlnite în cultura Tei decît odată cu faza Fundeni, ele constatîndu-se (şi
îrunulţindu-se chiar) şi în faza Fundenii Doamnei. Trebuie de asemeni
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menţionat' şi
prima epocă

faptul că o atare categorie de vase va fi foarte răspîndită în
a fierului.
A treia categorie ceramică din aşezarea Tei de la Giuleşti-Sîrbi, grupînd în genere vase de dimesiuni mijlocii, cu pereţii groşi sau relativ
groşi, apare ca o categorie intermediară între vasele lucrate din pastă
nisipoasă şi acelea lucrate din pastă
~~~~---------r---cu cioburi pisate şi pietriş mărunt, pe
1
1
de o parte, şi categoria vaselor din
1
1
pastă fină, pe de altă parte. Căci la
1
1
aceasta de a treia categorie au intrat
1
în compoziţia lutului, ca materii de~
"""
~gresante, atît nisipul şi pietrişul, cît
1
1
şi cioburile pisate ; îns.ă proporţia în
1
care acestea au fost incluse în lut
1
1
fiind mult prea redusă, iar calitatea
1
lor fiind sensibil îmbunătăţită (nisipul
____ j __ ~_~- foarte fin, cioburile şi pietrişul deosebit de mărunt sfărimate), a re- Fig. 37. Greutate de plasă din lut.
zultat o pastă într-atît de omogenă şi
de compactă, încît, prin aspectul şi structura ei, aceasta se apropie vizibil
de pasta fină a vaselor din categoria a patra.
Categoria din urmă grupează numai recipiente de dimensiuni mici,
cu pereţii în deobşte subţiri. Pasta acestor vase apare fină în structura
şi compoziţia sa, deoarece din lut au fost îndepărtate orice fel de impurităţi, materiile degresante lipsind aproape cu totul (oricum pietrişul nu
mai este de loc întîlnit), în acelaşi timp şi pasta, îndelung şi complet
frămîntată, neprezentînd niciodată bule de aer ori aglomerări de lut sau
degresanţi nedifuzaţi.

În proporţie covîrşitoare şi indiferent de categorie, ce~ramica Tei de
la Giuleşti-Sîrbi a fost bine arsă, căldura pătrunzînd uniform pereţii recipienielor. Se pare că pentru primele trei categorii olarii din aşezarea Tei
preferau o ardere realizată în mediu oxidant, în timp ce pentru vasele
de dimensiuni mici, lucrate din pastă fină, se obţinea întotdeauna o ardere
reducătoare, rezultînd recipientele de culoare neagră, atît de specifice
culturii acesteia.
Din repertoriul formelor primei categorii nu pot fi precizate decit
următoarele: a) fragmente din părţile superioare ale unor vase de provizii, de dimensiuni mari, cu gîtul înalt- în unele cazuri drept şi cu buza
evazată (fig. 38/1), în alte cazuri plecat spre interior şi cu buza evazată
(fig. 38 '4). Mai mult decît probabil că este vorba de fragmente de vase
mari cu corpul bombat şi gît cilindric înalt, specifice pentru această categorie în toate fazele de evoluţie a culturii Tei, cu excepţia fazei FundeniiDoamnei. b) Fragmente din părţile superioare ale unor recipiente de
dimensiuni mijlocii, cu pereţii destul de subţiri şi la care umerii sînt înalţi
şi uşor ar-cuiţi, buza scundă fiind răsfrîntă în exterior. Sub buză- o toartă
(sau două ?), cu secţiunea plată (fig. 38/2). c) Fragmente din părţile superioare ale unor vase cu pereţii relativ groşi, cu umerii înalţi şi plecaţi spre
interior, cu buza scundă, uşor evazată şi teşită în interiol"" (fig. 39/1).
d) Fragment din partea superioară a unui vas cu pereţii destul de groşi, cu
15 -

c. 2953
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umărul plecat oblic spre interioc şi cu marginea înaltă, evazată (fig. 38/3).
e) Castroane. Unele, de dimensiuni mari, întinse şi adînci, aveau pîntecele
arcujt, gîtul înalt şi răsfrînt oblic în afară, iar buza teşită orizontal şi puţin
îngroşată în exterior (fig. 38/6). Altele, de asemeni adînci şi întinse, au
profilul tronconic, cu pîntecele mai mult sau mai puţin arcuit în interior,

1----"
1

~

o1'

~/':/'>.. .

l.

Fig. 38. Profile de vase din epoca bronzului. Cultura Tei.
către
teşită

fund. Buza face corp comun cu restul recipientului, uneori fiind
orizontal, alteori oblic în interior, iar în unele cazuri foarte puţin
profilată în exterior (fig. 39/2-5). f) Fragment de vas de dimensiuni
mijlc·cii, cu pîntecele puternic arcuit şi cu gîtul plecat spre interior
(fig. 40/2).
În a doua categorie ceramică - cea a vaselor lucrate din pastă cu
cioburi pisate şi pietriş sfărîmat - se încadrează numai redpiente de
dimensiuni mari, cu pereţii groşi. În aşezarea Tei de la Giuleşti-Sîrbi
această categorie este, numeric, foarte slab reprezentată. În afara unor
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fragmente din pîntecele sau din fundurile unor vase, cu privire la repertoriul formelor cuprinse în această categorie nu putem vorbi decît de păr
ţile superioare fragmentare ale unor vase mari, unele dintre acestea cu
umerii şi gîturile drepte - buzele recipientelor făcind corp comun cu
restul vasului, fiind şi ele uneori teşite orizontal, de cele mai multe on
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Fig. 39. Profile de vase. Cultura Tei.
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teşite oblic în interior, iar cîteodată terminate arcuit (fig. 40/3, 7). Alte
vase din această categorie au umerii plecaţi spre interior, gîtul scund, iar
buza relativ înaltă şi evazată, teşită oblic în afară (fig. 40/5).
Din a treia categorie ceramică au putut fi reconstituite şi precizate
următoarele forme de vase : a) recipiente de dimensiuni mijlocii, cu pereţii
subţiri sau relativ subţiri, cu corpul puţin arcuit sau bitronconic. Buza
acestor vase se desprinde organic şi este ori teşită, ori puţin subţiată
(fig. 40/6). b) Vase cu corpul întins, cu pereţii părţii superioare a pîntecelui
arcuiţi şi cu o margine cilindrică, relativ înaltă. O toartă (sau două ?) era
dispusă pe umerii redpientelor (fig. 40/4). c) Forma cea mai răspîndită în
cadrul acestei categorii este vasul de dimensiuni mijlocii cu pîntece globular, cu fundul cel mai adesea inelar, cu marginea relativ înaltă şi plecată
spre interior sau cilindrieă şi cu două torţi supraînălţate, care se desprind
din buză şi coboară pe pîntece, de regulă în zona de maximă lărgime a
acestuia (fig. 41--44). d) Un pahar mic, fragmentar, cu profil tronconic,
uşor arcuit şi cu fundul adîncit concav (fig. 45/1) şi e) un căpăcel rombic,
de asemeni fragmentar (fig. 45/2), constituie, în fine, ultimele forme de
recipiente aparţinînd acestei categorii.
Cel mai slab reprezentată sub raport numeric, este categoria vaselor
de culoare neagră, lucrate din pastă fină. În repertoriul formelor acestei
categorii nu se încadrează decît ceştile cu o toartă şi un vas cu două torţi
supraînălţate. Se pare, pe baza celor şapte fragmente de ceşti, că ele repro~
duc doar un singur tip de asemenea recipient : ceaşca cu gîtul înalt, cilindric, cu pîntecele arcuit, cu fundul aplatizat şi cu o toartă din bandă lată,
care se desprinde din buză şi coboară pe partea superioară a pîntecelui
(fig. 46). Vasul cu două torţi supraînălţate reproduce un tip, pînă acum
neîntîlnit în aşezările culturii Tei. Este vorba despre un vas de dimensiuni
mai degrabă mijlocii, cu fund inelar, cu pîntece bine reliefat, a cărui parte
inferioară se înalţă din spre fund pronunţat oblic în exterior, partea superioară fiind arcuită spre interior, cu gîtul relativ înalt şi el uşor arcuit,
terminat cu o buză puţin evazată şi subţiată. în dreptul celor două torţi
buza se înalţă formînd două şaibe, din al căror cimp exterior se desfac torţile
care coboară, arcuit şi lă.ţindu-se, pe linia de maximă lărgire a pîntecelui.
(Fig. 4 7).
în afara formelor de vase care au putut fi parţial reconstituite şi precizate aici, trebuie subliniată şi prezenţa unui număr de torţi fragmentare,
supraînălţate, de regulă puternic arcuite dar uneori şi unghiulare, cu secţiunea ovală, plan convexă sau triunghiulară şi prevăzute pe linia de
maximă arcuire sau de îmbinare a celor două membre frînte, fie cu creste
dispuse de-a latul torţilor (fig. 48/2, 49/2), fie cu proeminenţe conice
(fig. 48'1), fie cu proeminenţe rectangulare (fig. 48/3), cu pastilă circulară
(fig. 49/1), sau cu buton cilindric masiv (fig. 49/3). Astfel de torţi sînt
comune în deosebi celei de a treia categorii ceramice, nu au apărut niciodată pe redpiente·le din prima şi din cea de a doua categorie, iar în cadrul
vaselor lucrate din pastă fină, numai într-un singur caz (vasul descoperit
întîmplător de un locuitor din Giuleşti-Sîrbi şi reprodus în textul de faţă
la fig. 44) are torţile supraînălţate prevăzute cu mici proeminenţe.
Prin comparaţie cu întreaga cantitate de fragmente de vase descoperite în depunerea Tei din staţiune, ceTamica ornamentată ocupă un loc
cu totul redus.
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Categoriei vaselor de dimensiuni mari şi mijlocii, lucrate din pastă
nisipoasă îi este specifică (şi numai ei) ornamentarea "cu măturica". Din
analiza fragmentelor ceramice cu un astfel de decor, rezultă că în majoritatea covîrşitoare a cazurilor, suprafaţa încă neuscată a recipientelor era
brăzdată prin petrecerea unei mături, cu striaţiuni de regulă oblice,
dispuse însă întîmplător, fără a se urmări aşadar o regularitate sau o simetrie a liniilor striate (fig. 50/2). Pe unele fragmente ceramke se observă
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Fig. 40. Profile de vase din epoca bronzului.
însă că striaţiunile au fost dispuse "organizat", realizîndu-se b€nzi de linii
striate întretăiate, astfel rezultînd un ornament la care se constată o oarecare tendinţă de regularitate (fig. 50/1).
Primei categorii, dar deopotrivă şi celei de a doua, iar într-o redusii
măsură şi celei de a treia categorii ceramice le sînt comune ornamentelc
realizate prin aplicaţiuni plastice pe suprafeţele exterioare ale recipiente-
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lor. Pentru vasele din pastă nisipoasă şi pentru cele lucrate din pastă cu
cioburi şi pietriş apare în deosebi ca specific brîul orizontal alveolat dispus
în exterior, sub buză (fig. 51/1-6). Pe două fragmente ceramice din a
doua categorie se observă şi brîuri alveolate unghiulare, aplicate pe umerii
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două torţi supraînălţate descoperite
de la Giuleşti-Sîrbi.

în aşezarea Tei
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Fig. 43. Vas de lut. Cultura Tei -faza Fundeni.

recipientelor, pornind de sub brîul orizontal (fig. 51/3). La vasele mari din
se constată în repetate cazuri cum brîurile alveolate orizontale sînt asociate cu creste alungite, triunghiulare în secţiune, dispuse tot
orizontal pe umerii recipientelor, sub brîuri. Este posibil că crestele acestea
pastă nisipoasă
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nu aveau numai un rol ornamental, ci şi unul funcţional -acela de susţi
nere a vasului atunci cînd era prins în mîini. Pe vasele din a treia categorie ceramică, brîurile orizontale, alveolate dar şi crestate, apar dispuse
pe umerii recipientelor, chiar în zona de întîlnire a umărului cu gîtul
(fig. 52/1-2). Brîie alveolate apar,
în fine, dispuse chiar pe buza vaselor
din prima categorie.
Brîie orizontale simple (fără să
fie alveolate sau crestate) apar de asemeni, pe vasele celei de a treia categorii şi sînt dispuse în exterior, fie
imediat sub buză (fig. 52/3), fie pe
umăr (fig. 52/4).
Un alt ornament, comun tot primelor trei categorii ceramice, îl constituie şirul orizontal de impresiuni
sau adîncituri circulare ori ovale, triunghiulare sau semiovale alungite
Fig. 44. Vas din epoca bronzului
(fig. 53/1-9), obţinute prin impridescoperit la Giuleşţti-Sîrbi.
marea în pasta moale a vasului a unui
instrument cu capătul circular, triunghiular sau oval. În genere, un astfel de ornament apare dispus sub
buza recipientelor (fig. 53/1, 3-4,
7-9), dar sînt şi cazuri cînd el este
constatat şi pe umerii acestora (fig.
53/5-6).

.i

!
1

-- ~:e_______

Fig. 45. Pahar de lut (1)

şi

---~-- --~

--·

capac fragmentar (2), Cultura Tei -

faza Fundeni.

Un şir orizontal de crestături pe buză a fost constatat doar pe două
fragmente provenind de la un recipient din pastă nisipoasă (fig. 54/1).
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Specific categoriei vaselor lucrate din pastă n.isipoasă şi totodată caracteristic culturii Tei, este ornamentul compus dintr-un cerc adîncit în
pasta moale a vasului şi prevăzut în centru cu umbo (fig. 54/2,4).
Un singur fragment ceramic (parte din pîntecele unui vas din a treia
categorie) era ornamentat cu "coaste" dispuse vertical şi paralele (fig. 54, 3).
Ornamentele obţinute prin incizii, incizii cu împunsături sau împunsături succesive sînt cel mai adesea
constatate pe vasele din a treia categorie ceramică, dar în puţine cazuri
şi pe recipientele categoriei de a patra. Pe vasele lucrate din pastă nisipoasă sau din pastă cu cioburi şi
pietriş astfel de ornamente nu se
întîlnesc. (În legătură cu precizările
acestea, trebuie subliniat faptul că în
timp ce pe ceramica eul turii Tei din
fazele Tei şi "La Stejar" ornamentele
obţinute prin incizii cu împunsături
__, __ -·
sau împunsături succesive apar în
deosebi pe vasele de culoare neagră,
Fig . 46. Ceaşcă fragmentară din lut.
lucrate din pastă fină, în ceramka Tei
.de la Giuleşti-Sîrbi astfel de ornamente se întîlnesc cu precădere nu in cadrul unei atari categorii ceramice).
Decorul obţinut prin linii incizate este cel mai frecvent. Motivele decoratjve redate prin diferitele combinaţii ale inciziilor sînt triunghiurile
echilaterale sau alungite, haşurate (fig. 55/4,8), romburile înlănţuite vertical şi încadrate de linii verticale (fig. 55/1), şiruri paralele de romburi
înlănţuite orizontal, fiecare şir fiind legat de celălalt prin linii verticale
care unesc capetele romburilor de deasupra cu cele de dedesubt (fig. 55/2) ;
capete de meandri traşi din vîrful unor triunghiuri şi realizate prin benzi
de linii incise, cu cîmpul interior haşurat oblic (fig. 55/3), benzi de linii în
zig-zag (fig. 56/7) şi dreptunghiuri başurate cu linii verticale şi orizontale
care se întretaie (fig. 55/5).
Ornamen tele realizate prin incizie cu împunsături redau în genere
cam tot aceleaşi motive: triunghiurile cu vîrfurile sau cu bazele unite.
benzi de linii paralele, orizontale sau în zig-zag, cercuri concentrice, creind
un cîmp interior pe care apar dispuse triunghiuri cu vîrfurile înăuntru, etc.
(fig. 56/4 ; 43). În plus, se realizau prin tehnica inciziei cu împunsături
ornamente meandrice (fig. 56/5). Prin împunsături succesive au fost obţi
nute ornamente de triunghi uri haşura te, linii orizontale etc. (fig. 56;1, 3, 6).
În genere, decorul obţinut prin linii incizate, prin incizii cu împuns.ă
turi sau prin tehnica impunsăturilor succesive, era dispus pe recipientele
Tei de la Giuleşti-Sîrbi, sub buză, pe pîntece şi pe umeri. Fundurile propriu
zise ale vaselor nu apar ornamentate. Se constată însă, ca un fapt specific,
ornamentarea torţilor (fig. 55/1, 6 ; 56/2, 10).
În foarte puţine cazuri se observă că ornamentele executate prin incizie sau în tehnica împunsăturilor au fost incrustate cu o materie făinoasă
albă. Nu este însă exclus ca încrustaţia să fi fost mai larg folosită, dar să
fi dispărut din pricina acidităţii solului.

l
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Pentru materialele din epoca bronzului descoperite la Giuleşti-Sîrbi,
analogii nu se pot găsi prea 1nulte, deoarece aşezările culturii Tei de pe
teritoriul Munteniei, cercetate pînă acum, sînt numenc, restrinse.
Dintre antichităţile Tei recoltate de pe teritoriul actual al oraşului
Bucureşti, în urma săpăturilor întreprinse de Dinu V. Rosetti, numai acelea
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Fig. 47. Vas din epoca bronzului descoperit la
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Giuleşti-Sîrbi.

de::;coperite l'l FL:ndcni prezintă analogii multiple, variate şi clare cu eeramica de la Giul~>t.i-Sîrbi. Căci la Fundeni, întocmai ca în staţiunea din
preajma ru~nclo;.1 ~-0.r_istirii Chiajna, au apărut vasele cu două torţi supra-
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înălţate, prevăzute cu creste sau cu proeminenţe, ceramica decorată cu
"coaste", tipul de incizie grosolan executată~ ornamentele meandrice etc. 1).
Tot de pe teritoriul de azi al Bucureştilor provine şi un vas cu pîntecele puternic arcu.!t, cu fund inelar şi cu două torţi supraînălţate, decorat
"grosolan" prin tehnica împunsăturilor succesive, cu motive meandrke .

•
Fig. 49.

Torţi

fragmentare din epoca bronzului.

Vasul, descoperit pe teritoriul G.A.S.-Dudu (r. 16 Februarie) se aseamana
întru totul cu recipientele cu corpul globular şi două torţi supraînălţate
de la Giuleşti-Sîrbi 2 ).
în sfîrşit, materiale Tei de un aspect cu totul similar celor de la Giuleşti-Sîrbi au fost descoperite în 1961 la Popeşti (raionul Mihăileşti) 3 ).
Pornind de la unele forme de vase care se fac prezente în nivelul de
locuire din epoca bronzului de la Giuleşti-Sîrbi, precum şi de la unele
caractere ale ornamentării de aici, rezultă că aşezarea pe care am prezentat-o trebuie încadrată în faza Fundeni a culturii Tei. In adevăr, elementele specifice fazei menţionate, aşa cum ele au fost definite de Dinu V. Rosetti 4 ) - vasele globulare cu fund inelar şi cu două torţi supraînălţate,
D. V. Rosetti, op. cit., pp. 6---7, 9 şi pl. II, 6 ; IV, 22 ; VIII, 42-43 ; IX, 48 ;
XI, 58 ; XII, 71-72 ; XIII, 75 ; XVI, 94.
2 ) Vasul se află în posesia Dr-lui Rîmniceanu din Bucureşti, care l-a făcut
cunoscut la M.I.B.
:J) Informaţie Alexandru Vulpe de la Institutul de Arheologie al Acad. R.P.R.,
care mi-a permis să văd şi materialele.
'*) D. V. Rosetti, op. cit., p. 6 şi urm.
1)
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prevăzute cu proeminenţe ; incizia grosolan executată
obţinuţi prin linii incizate ... " ; ornarnentarea cu caneluri sau

uneori

- toate acestea regăsindu-se în ceramica Tei de la
de aceea încadrarea la care ne-am oprit.

Fig. 50. Fragmente ceramice decorate cu

; "meandrii
cu "coaste"

Giuleşti-Sîrbi, motivează

măturica.

Cultura Tei.

Dar pentru omologarea mai strînsă şi mai argumentată a materialelor
pe care le-am prezentat, se face simţită o dis-cuţie lă~gită asupra fazei
Fundeni a culturii Tei, impusă de împrejurarea că - precizările aduse în
această privinţă de Dinu V. Rosetti, în urmă cu peste un sfert de veac şi
cărora nu li s-a adăugat de atunci nimic în plus, arată azi că, rămînînd
în esenţa lor juste, sînt totuşi depăşite de stadiul actual al documentării.
În evoluţia culturii Tei, faza Fundeni marchează acea etapă, odată cu
care conţinutul culturii luate în discuţie începe a înscrie o linie descendentă elementele Tei atît de caracteristice pînă la acest nivel suportînd
acum alterări şi modificări în ceea ce ele avuseseră mai specific. Ulterior
vom încerca să stabilim pe seama căror împrejurări de ordin istoric poate
fi pusă această transformare; pentru moment să definim mai clar fenomenul la care ne referim.
Observaţia de caracter general ce poate fi făcută este aceea că, în
timp ce în cazul evoluţiei de la faza "Tei", la faza "La stejar" a culturii
Tei, trecerea arată a se fi produs organic, prin dezvoltarea (şi, calitativ, nu
prea mult !) în etapa ulterioară a tuturor elementelor trapsmise dÎn faz::t
precedentă- dimpotrivă, cînd este vorba de trecerea de la faza :,L:1 stc-j:::tr''
la faza Fundeni, tranziţia arată că a avut un caracter mai radical şi., cîi·:
această cauză aparent - oarecum brusc. Aceasta se exprim:l în f:::l:1l
următor : faza "La stejar" nu face decît să continuie şi să dezvolt::: în a~:::
laş sens, toate elementele caracteristice fazei Tei în speţă, în p:-.ivl~~:l
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formelor, vasele mari de provizii cu pîntecele bombat şi gîtul înalt dlindric, castronul cu pereţii arcuiţi, ceaşca cu toartă ; în ornamentare~ ca motive : decorul de caracter pronunţat spiralic, în cadrul celui strict geometric fiind reprezentate numai romburile şi triunghiurile în genere echila-

®

Fig. 51. Fragmente ceramice cu decor în relief. Cultura Tei -

faza Fundeni.
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terale, iar ca tehnică de realizare, incizia predominant cu împunsături 1),
adînc executată şi îngustă, în ornamentare vădindu-se aproape general o
preocupare statornică dacă nu pentru simetrie, oricum pentru regular.i.tate.
Plivind la toate acestea, putem vorbi de un ritm lent de dezvoltare a culturii Tei la nivelul fazelor sale de evoluţie - "Te.i" şi "La stejar".
D:mpotrivă, cu totul altfel apare cultura Tei la nivelul său de evoluţie reprezentat prin faza Fundeni. Căci, potrivit cu documentarea actual§.,
această fază se caracterizează prin două fenomene : pe de o parte, prin
acela al alterării tuturor elementelor Tei, întîlnite în faze-le pre·2edente şi
preluate de la acestea ; pe de altă parte, prin fenomenul adoptării unor
elemente noi de cultură, pe care "civilizaţia" Tei de pînă atunci nu le cunoscuse.
În privinţa primului aspe·ct de evoluţie sesizat aici sînt de subliniat
următoarele : faza Fundeni preia din faza "La stejar" a culturii Tei tot
• ceeace fusese specific, caracteristic pentru această cultură a _epoc:i bronzului din Muntenia- în speţă, categoria vaselor mari şi mijlocii din pastă
nisipoasă, decorate cu măturica, ceramica neagră, fină (în deosebi, în
această categorie fusese pînă atunci specifică ceaşca cu toartă), ornamentată în sistem geometric şi spiralic, prin incizie cu împunsături încrustată
cu alb, etc. Dar, pre1uîndu-le, faza Fundeni nu dezvoltă în sens propriu
zis ascendent aceste elemente, nu le mai continuă pe direcţia de evoluţie
pe care o constatasem în fazele Tei şi "La stejar" - nu le "duce mai departe", nu le îmbogăţeşte şi nu le amplifică, ci, pe unele le alterează, le
degradează, pe altele tinzînd chiar să le abandoneze. Astfel, prin raport
cu cele constatate în fazele "Tel" şi "La stejar", în faza Fundeni se observă
că ceramica fină de culoare neagră apare într-un procent frapant de redus.
În deosebi, în cadrul acestei categorii este evidentă rantatea ce?tilor (forma
caracteristică a fazei precedente !), iar castronul scund dar relativ întins,
cu corpul bine arcuit şi marginea plecată spre interior, lucrat din past:l
fină, nid nu se mai întîlneşte. Tot prin comparaţie cu fazele "Tei" şi "La
stejar" este de precizat că adevărata preferinţă pentru ornamentare, ce
fusese specifică acestora, apoi fantezia şi inventivitatea depuse de olari
în decorarea vaselor, în faza Fundeni nu se mai constată. De altminteri,
aproape dispare cu totul caracterul de regularitate şi simetrie al ornamentării. Spirala se întîlneşte foarte rar dar este intere2.ant de subliniat că
dacă se :rl}enţine, ea apare reprodusă într-un olfTlament motivul solar extrem de rar folosit în decorarea vaselor din fazele precedente, în schimb
însă, în repetate rînduri constatat pe recipientele fazei Fundeni. Se m:1i
poate de asemeni menţiona că faza Fundeni tnde să abandoneze triunghiurile echilaterale, folosind însă cu precădetre triunghiurile mult alungite, sau că în această penultim.ă etapă de evoluţie a culturii Tei, fr:zele
orizontale compuse din franjuri au dispărut cu totul. Interesantă de amintit este şi evoluţia pe care o suportă tehnica inc~ziei cu împunsături. Atît
Pe vasele ornamentate din fazele "T2i" şi "La Stejar", inciz:a simplă se
în cazuri extrem de rare. Pe materialele descoperite în 1960 la Dealul
Piscului (Bucureşti), incizia simplă nu se foloseşte decît într-un singur caz : pe
ceştile neornamentate o linie incisă foarte superficială care march1..:ază zona de
unire a pîntecelui cu gîtul recipientului.
1)

foloseşte
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în faza "La stejar", dar mai ales în faza "Tei", olarii executau pentru realizarea ornamentelor linii incizate, pe care apoi le "umpleau" cu împunsături
succesive, strîns alăturate unele de altele. (Tehnica alăturării împunsătu
rilor înăuntrul liniilor incise este atît de perfectă, incît se dă impresia că
nu ar fi vorba de fapt de o incizie cu împunsături, ci doar de ornamente

Fig. 52. Framente ceramice din faza Fundeni a culturii Tei.

executate prin împunsături succesive). La fel de specifică apare şi împrejurarea că în ambele faze menronate ale culturii Tei predomină incizia
cu împunsătud, incizia simplă fiind mult mai rar utilizată. Preluîndu-se
din faza "La stejar" tehnica inciziei cu împunsături, în cadrul fazei Fundeni se procedează însă la modificări. Apare în primul rînd evident faptul
că incizia cu împunsături, ca tehn.=că de ornamentar-e, se utilizează rar,
dominînd acum ornamentele realizate prin inciz;e simplă sau împunsături
succesive. În acela~i tilnp se mai constată că în faza Funden1 incizia eu împunsături este predominant superficială, cea adîncă nefiind acum decit
extrem de rar folosită. Se întîlneşte, e drept, o incizie adîncă dar aceasta
este largă şi are aspectul unor caneluri sau şănţu;ri. Şi în genere, legat de
tehnica inciziei simple sau cu împunsături, trebuie făcută observaţia că,
pe cînd în fazele "Tei ·' şi "La stejar" se putea constata în realizarea ornamentelor, perfecţiune, îngrijire, fineţe, în faza Fundeni se vădeşte negli-
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jenţă, stîngăcie, împerfecţiune, execuţie grosolană.

Este limpede că la acest
nivel de evoluţie a culturii Tei se petrece un fenomen de alterare, de degradare a ornamentelo~ specifice acestei culturi şi a tehnicii lor de realizare.
Cel de al doilea fenomen caracteristic fazei Fundeni • se concretizează
- cum deja s-a sugerat - prin apariţia unor elemente de cultură, pentru

..

Fig. 53.

Ceramică

Tei-Fundeni de la Giuleşti-Sîrbi.

care, negăsind tradiţii sau antecedente clare în fazele precedente, trebuie
admis că ele ajung în cultura Tei ca rezultat al unei penetraţii de populaţie
şi cultură străină.

240
https://biblioteca-digitala.ro

Din punct de vedere al diferitelor categorii ceramke este de semnalat
în faza Fundeni a pastei de factură grosolană, care utilizează ca
degresant cioburile pisate în amestec cu pietrişul sfărîmat.
In repertoriul formelor, elementele noi apărute sînt în deosebi -vasul
cu gura ovală, pîntece globular, cu fundul inelar, gît cilindric sau plecat

apariţia

Fgi.~

54. Fragmente ceramice din epoca bronzului.

sp{'e interior şi cu două torţi supraînălţate, apoi străchinile cu p1c1or şi
capacele rombice. Tot de repertoriul formelor se leagă şi apariţia unor
torţi lunate sau a unor torţi în gEnere cu secţiunea triunghiulară, prevă
zute cu proeminenţe sau creste, cu butoni sau cu şaibă.
În fine, în privinţa Oif'namentării, elementele noi pentru cultura Tei
şi prezente .aici odată cu faza Fundeni sînt canelurile şi ,,coastele", decorul meandric şi răspîndirea (poate chiar apariţia) ornamentelor solare.
Cîtă vreme, la data la care Rosetti studia cultura Tei, cadrul general al
epocii bronzului de la noi- alcătuit din culturi materiale deosebite şi răs
pîndite în spaţiul geografie al ţării noastre- fusese încă puţin cunoscut, a
fost, fireşte, greu de explkat ce rost şi ce semnificaţie puteau să aibă o serie
Je elemente caracteristice fazei Fundeni a culturii Tei şi care reprezentau
aici tot atîtea apariţii noi. Însă în prezent, îmbogăţirea treptată dar substanţială a documentării cu privire la aproape toate culturile epocii bronzului din Romînia, schimbînd şi uşurînd evident posibilităţile actuale de
investigaţie, obligă desigur cercetarea arheologieă pe calea unor luări de
poziţie şi a elaborării de ipoteze sau concluzii.
16 -
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Ne pare că în deosebi identificarea în spaţiul dintre Carpaţii est-meridionali, Dunăre şi Olt a culturii Verbidoara 1) precum, deopotrivă şi efectuarea de săpături şi studii ample asupra culturii Girla Mare 2 ), dau astăzi
putinţa să se precizeze că acele apariţii noi din cadrul fazei Fundeni a culturii Tei - pe care le-am amintit - sînt rezultatul grefării pe conţinutul
acestei culturi a unor elemente de penetraţ.~e vestică., venite din ariile tocmai ale celor două culturi menţionate.
In adevăr, vasul cu gura oblică, pîntece globular şi două torţi supraînălţate se întîlneşte în •cultura Verb.~cioara 3 ) şi deoarece este acolo mai
vechi 4 ) nu se poate crede că el apare la vest de Olt ca rezultat al influenţei Tei în cultura bronzului mijlociu şi tîrziu din Oltenia. ci invers. La
fel, torţile cu buton apar şi ele în cultura Verbicioara mai devreme decît
nivelul de dezvoltare în care această cultură intră în strîns conta·ct cu cultura Tei 5), de unde rezultă iarăşi, că fenomenul apariţiei lor la răsărit
de Olt trebuie pus pe seama unui curent de penetraţie tot din spre vest în
spre est. Cît priveşte străchinile cu picior şi capacele rombice sau torţile
luna te, cum ele sînt în chip repetat constatate în cultura Gîrla Mare G)
trebuie admis că de acolo vin în cultura Tei, foarte posibil însă prin intermediul culturii Verbidoara 7). La fel se pune problema şi pentru ornamentele meandrice 8), precum şi pentru spirala desfăşurată concentric, ca
o variantă a motivului decorativ solar 9).
Din cele arătate pînă aici - şi încercînd abia acum un răspuns la
problema enunţată înainte, anume pe seama căror împrejurări de ordin
istor]c pot fi puse tran:sformările suportate de cultura Tei în procesul trecerii de la faza "La stejar" la faza Fundeni - conchidem urrnătoarele :
In cadrul unei mişcări de populaţie şi cultură, pornită de la vest în
spre est, cultura Te~ se contaminează cu elemente de caracter Gîrla Mare
şi Verbicioara. care grefîndu-se pe conţinutul ei, determină aici apariţia
v. Rapoartele de săptături de la Verbicioara, în S.C.I.V. I, 1, 1950, pp 102-107;
II, 1, 1951, pp. 229-245 ; III, 1952, pp. 141-166 şi în "Materiale", III, 1957,
pp. 119-187 ; D. Derciu, P. Purcărescu şi P. Roman, "Săpături şi cercetări arheologice în raionul R.-Vîlcea", "Materiale", VII, pp. 131-137; D. Berciu şi M. Butoiu,
"Cercetări arheologice în oraşul Slatina şi împrejurimi", "Materiale", VII, pp. 141-143;
D. Berciu : "Die Verbicioara Kultur, Vorbericht iiber eine neue in Rumănien entdeckte
Bronzezeitliche Kultur", Dacia, N.S., V., (sub tipar).
2) D. Berciu, "Catalogul Muzeului arheologic din T.-Severin" în "Materiale", I,
pp. 589--691 ; D. Berciu şi Eug. Comşa, "Săpăturile de la Balta Verde şi Gogoşu, (1949
şi 1930)", "Materiale", II, p. 251 şi urm. ; Vladimir Dumitrescu, "Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la Cîrna", Ed. Acad. R.P.R., Buc, 1961.
:l) D. Berciu, P. Purcărescu şi P. Roman, op. cit., pp. 133-135 şi fig. 1-3.
~) D. Berciu precizează că acest tip de vas (pe care nu îl confundăm cu vasul
clepsidră) constituie "una din formele fundamentale ale ceramicei Vcrbicioara" (op.
cit. p. 134) şi arată că el apare încă din faza Verbicioara III ("Die Verbicioara
Kultur ... ").
!i) D. Berciu, 1, c.
r.) Vladimir Dumitrescu, op. cit., p. 150 şi pl. LXII ; 61. LXXIII, 200 ; LXXXIII,
326, (pentru capacele rombice), pp. 143-144 şi pl. LXXXVII, 362 ; LXXI, 166 (pentru străchinile cu picior), pl. CII. 519 (pentru torţile lunate).
7 ) D. Berciu, "Die Verbcioara Kultur ... ".
F) D. Berciu, "Catalogul...", pl. XXX, 1 ; D. Berciu şi E Comşa, op. cit., fig. 40,'2
de la pag. 306, Vl. Dumitrescu, op. cit. pl. XC, 412 ; CXXXVIII, 253.
!J) D. Berciu, "Catalogul ... ", pl. XVIII, 12 ; XXVIII, 7 ; D. Berciu şi E. Comşa,
op. cit., fig. 12 de la p. 274 ; fig. 40/1 de la p. 306 ; Vl. Dumitrescu, op. cit., pl. CXII, a.
1)

242
https://biblioteca-digitala.ro

unei noi etape de evoluţie a culturii Tei - faza Fundeni. Aspectul de alterare ş1 de degradare. la nivelul faze~ Fundeni, a elementelor spec;.fice culturii Tei, poate fi astiel explicat ca efect al instabilităţii creiate de evenimentele produse- n1işcările de populaţii sau triburi - şi în care se desfăşoară acwn viaţa comunităţilor purtătoare ale culturii epocii bronzului

Fig. 55.

Ceramică

Tei-Fundeni de la

Giuleşti-Sîrbi.

mijlociu şi tîrziu din Muntenia. Apariţia în conţinutul culturii Tei, la nivelul fr,zei Fundeni. a unor noi elemente de cultură, de caracter Gîrla Mare
şi Verbicioara, constituie expres.;a concretă a penetraţiei la răsărit de Olt
a factorilor culturali şi etnid amintiţi, expresia faptului că în acest proces
cultura Tei a fost antrenată şi că ea s-a manifestat receptiv.
Rămîne pentru viitor de urmărit în ce măsură fenomenul pe care l-am
caracterizat s-a produs atît mai devreme de constituirea fazei Fundeni a
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culturii Tei, cît şi după aceea. In prezent, o atare problemă - care, logic,
trebuie formulată - nu poate fi rezolvată 1nulţumitor. Fapt este că unele
analogii în ceea ce priveşte conţinutul culturii Tei şi al culturii Girla Mare
se constată, pentru cultura din Muntenia şi într-un nivel de dezvoltare
anterior fazei Fundeni 1). Trebuie însă de stabilit dacă aceste similitudini
se pot explica numai printr-o contaminare şi nu cumva şi altfel. Tot aşa.
elemente de caracter Gîrla Mare se constată şi pe materiale caracterizînd
o ultimă fază a culturii Tei, descoperite la Fundenii Doamnei 2 ). Dar şi
aici se pune problema de a şti dacă aceste analogii nu sînt produsul unei
transmiteri a elementelor de caracter vastic în faza Fundenii-Doamnei din
faza precedentă.
Tot în legătură cu fenomenul pe care l-am caracterizat. o altă problemă este aceea de a şti dacă în cadrul acestei interpătrunderi dintre culturile Tei, Verbicioara şi Gîrla Mare a existat şi o orientare în direcţie
inversă -est-vest- adică o orientare spre Olt şi dincolo de Olt a culturii bronzului din Muntenia. Nici în această privinţă nu se pot elabora,
pentru moment, soluţii durabile. Se afirmă. e drept, des·coperirea întîmplătoare, izoiată şi la suprafaţă, a unui fragment cerarnic zice-se - Teli,
3
pe malul drept al Oltului ). Dar, pe de altă parte, sigur este că mai departe spre vest de cursul rîului Vedea nu există, pînă în prezent, o documentare certă şi amplă a extinderii culturii Tei.
Ceea ce în stadiul actual al documentării noastre. apare ca deplin
dovedit este faptul că între conţinutul fazei Verbicioara IV şi al fazei
Fundeni a culturii Tei, precwn şi între acestea două şi un nivel tîrziu al
culturii Gîrla Mare (nu bine precizat acesta din punctul de vedere al cronologiei interne a culturii din urmă), se constată interpătrunderi şi contaminări, concretizate prin puternice similitudini ale formeior de vase şi
ale ornamentelor 4 ). Acestea toate capătă un aspect atît de frapant, încît
se ajunge astăzi să se formuleze chiar conceptul unui orizont cultural "de
mixtură" Girla Mare- Verbicioara-Tei, în al cărui conţinut aportul fiecăreia dintre cele trei culturi, apreciate în parte, nu ar constitui decît o
componentă 5 ).

Pornind tot de ia stadiul mult îmbogăţit al cunoştinţelor noastre actuale cu privire la epoca bronzului de la noi, fără îndoială că şi posibilităţile
de a încadra cît mai 5igur în timp faza Fundeni a culturii Teli ne apar azi
mai multiple şi n1ai intemeiate decit pe vremea în care Rosetti a schiţat
cronologia internă a culturii descoperite de dînsul. De fapt, greutăţile întîmpinate atunci de Rosetti 1-au determinat să nici nu precizeze înşiruirea
succesivă în tin1p a celor trei faze identificate la data aceea în evoluţia culturii Tei.
1)

VI. Dumitrescu, op. cit., p. 204.

:.!) Unele ornamente constatate pe ceramica Girla Mare de la Cîrna (Vl. Dumi-

trcscu, op. cit., pl. LXIV, 75) se regăsesc şi pe ceramica din faza Fundenii Doamnei
a culturii Tei ; la fel se regăsesc aici şi torţile lunate.
:l) Inf. P. Roman.
'•) Compară vasele descoperite în depozitul de la Govora-sat şi ornamcntarea
acestora (D. Berciu, P. Purcărescu şi P. Homan, op. cit.) cu vasele globulare cu două
torţi şi ornamentarea lor din faza Fundcni a culturii Tei.
'') D. Berciu "Die Verbicioara Kultur .. :·, id. "Contribuţii la problemde neoliticului...", p. 339.
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Fig. 5o. Fragmente ceramice de la

Giuleşti-Sîrbi.

Cultura Tei, faza Fundeni.
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Astăzi,

sigur este că topm·ul de bronz cu marginile ridicate, descoperit la Fundeni (Bucureşti), nu mai poate fi atribuit fazei cu acest nume
a culturi Tei 1), încît faza Fundeni să poată fi datată printr-o astfel de
aso·ciere în aşa numita perioadă Reinecke B (B 2 ), deci intr-un stadiu destul
de puţin avansat al epocii bronzului.
In prezent, încadrarea în timp a fazei Fundeni ne pare că poate fi definită in felul următo~ :
Existenţa în cadrul materialelor acestei faze a unor trăsături specifice
perioadei de sfirşit a epocii bronzului (dispariţia treptată a ornamentării
bogate, răspîndirea torţilor cu creste, proeminenţe sau butoni, decorul canelat, etc), este de natură să determine situarea fazei Fundeni a culturii
Tei intr-o astfel de vreme- către etapa d~ sfîrşit a epocii bronzului.
Sincronizarea în timp a fazei Fundeni cu etapele de dezvoltare ale
altor culturi din epoca bronzului nu poate fi făcută - întemeindu-ne pe
date sigure- decît în felul următor :
Descoperirea la Gîrbovăţ (corn. Ghidigeni, r. Tecuci, reg. Galaţi) a
unui fragment ceramic de aspect cert Fundeni, într-un nivel arheologic
imediat premergător eul turii Noa 2 ), determină admite rea unui sincronism
între faza Fundeni a culturii Tei şi o fază "pre" - Noa din Moldova. In
acelaşi timp numeroasele analogii intre ceramica fazei Fundeni şi ceramica
fazei IV a culturii Verbicioara din Oltenia permit şi un paralelism în timp
între fazele menţionate.

Resturile de locuire din sec. III-IV e.n.
în timpul

săpării secţiunilor

II

şi

III, deschise în vederea dezvelirii

şi tratării unui sen1ibordei din perioada feudalismului timpuriu, a putut fi
surprinsă, atît în grundriss, cît şi pe peretele despărţitor dintre cele două
şanţuri, o groapă menajeră din sec. III-IV e.n. Complexul acesta, împreună cu alte fragn1ente ceramice din vremea menţionată, alcătuiesc sin-

gurele mărturii ale unei locuiri din perioada de început a migraţiilor
popoarelor.
Groapa menajeră, cu un contur în formă de pară, pornea a se adînci
din zona superioară a stratului de pămînt cenuşiu, fără să se poată însă
distinge cu precizie punctul ei de plecare. Faţă de nivelul de la care s-a
observat că pornea, groapa avea adîncimea maximă de 0,98 m, diametrul
gurii fiind de 0,87 m, iar diametru! maxim de 1,40 m (fig. 57). In pămîntul
de umplutură din groapă au fost găsite fragmente ceramice şi un vas
întreg, cîteva aşchii de oase de animale şi fragmente ceramice Tei, provenite acolo, probabil datorită faptului că complexul din vremea migraţiei
popoarelor a perforat stratul de cultură din epoca bronzului.
Alte fragmente de vase datînd tot din sec. III-IV e.n. au fost găsite
in secţiunile II-III, precum şi la a1nenajarea malului lutăriei, în zona
gropii din epoca bronzului - şi într-un loc şi într-altul, aflate în nivelul
superior la depunerii de pămînt cenuşiu.
D. V. Rosetti, op. cit., p. 13.
Inf. A. Florescu de la Muzeul de istorie a Moldovei, care mi-a permis
materialele descoperite la Gîrbovăţ.

1)

2)
văd şi
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să

Cer amic a aparţinînd acestui nivel de locuire poate fi împărţită în
două categorii : vase lucrate cu mina dintr-o pastă grosolană şi vase lucrate la roată dintr-o pastă de factură bună.
Pasta primei categorii, cuprinzînd în genere recipiente cu pereţi grol?i,
a fost grosolan preparată, conţinînd ca materii degresante cioburi sfărî-

[]] slrol ve~~Jtol
Giu/~si/-SlriJI/958 liiml pominl cenu_~1u
!f.oli·/~1 grop;; tP~
E3 sol cenus/u mozăros
3~ IY ~n.
~ .sol ca.:sloniu
~ .sol f1Uiben /ufos
Fig. 57. Profilul gropii din sec. III-IV e.n.

roate, in cantitate apreciabilă, dar şi pietriş mărunt. !n spărtură, pereţii
vaselor prezintă o structură cu totul lipsită de omogenitate. Arderea a fost
în a-ceste cazuri prost realizată, incompletă, din care cauză stratele superficiale ale fragmentelor ceramice au o culoare cărămizie-cenuşie, miezul
fiind de obicei cărămiziu-roşu.
Din această categorie au fost găsite fragmente de vase mari, cu pîn-tecele reliefat, cu umerii oblici şi cu buza scundă, evazată, sau înaltă şi
evazată (fig. 58/2,4) şi un vas borcan întreg, cu corpul bitronconic, cu
fundul drept şi relativ întins, buza fiind scundă şi uşor evazată (fig. 58/1).
Pasta vaselor din a doua categorie a fost bine lucrată, aleasă de iinpurităţi, materiile degresante fiind foarte fine. În spărtură, pereţii redpientelor au o structură compaetă, dură. Arderea a fost foarte bine realizată. uniformă. Culoarea fragmentelor ceramice este cenuşie sau cără
Jnizie-deschisă. Din această categorie provin doar cîteva fragmente din
pîntecele (arcuit) al unor recipiente şi o buză fragmentară de vas
tfig. 58/5).
Resturile de locuire din perioada de început a epocii migraţiei popoarelor sînt într-atît de puţine şi de fragmentare, încît o încadrare cronologică şi culturală a lor nu poate fi făcută decît aprmamativ. Aceasta ni se
impune cu atît mai mult, cu cît cercetările arheologice din ultimii ani,
îmbogăţind mult descoperirile referitoare la secolele III şi IV e.n., au
dezvă.mit aspecte noi dar şi complexe ale culturii din acest timp. Ne referim la împrejurarea că o serie de descoperiri recente din Muntenia arat:::!
astăzi cu claritate că cultura Cerneahov-Sîntana de Mureş nu mai poate
fi considerată exclusiv ca un element adus aici de goţi - în a~ezări ca
cele de la Fundenii Doamnei (Bucureşti) de pildă, constatîndu-se cum elementele de cultură din sec. III e.n. (bine sesizate tot în Bucureşti, la Tei,

247
https://biblioteca-digitala.ro

la Militari şi în Bucureştii Noi) persistă şi într-un nivel de locuire care
potrivit unor indici de datare, că trebuie plasat şi în sec. IV e.n. 1).
Aceasta înseamnă, în primul rînd, sesizarea a două aspecte de cultură materială din veacul IV e.n. pe de o parte, cel aparţinînd populaţiilor

arată,

Fig. 58. Vas

şi

fragmente ceramice din sec. III-IV e.n., descoperite la

Giuleşti-Sîrbt.

locale, iar pe de altă parte, cel caracteristic noilor veniţi. Totodată, pentru
cultura materială a populaţiei locale din această vreme se pune problema
de a şti ce aparţine secolului III şi ce anume veacului următor - deose1) Vlad Zirra,
VI, p. 764.

"Săpăturile

arheologice de la Fundenii Doamnei" "Materiale",
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birea impunîndu-se să fie făcută, ea fiind determinată de împrejurări şi
evenimente de ordin istoric, care, desigur, afectează şi cultura materială.
Dar, în această din urmă privinţă, în atari condiţii, pentru o serie de
descoperiri restrînse, sărace în conţ,inut (aşa cum este şi locuirea pe care
o prezentăm), posibilitatea unei astfel de sesizări se conturează acum mai
greu. Fapt este că ceramica lucrată cu mîna de la Giuleşti-Sîrbi, (singura
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profilul semibordeiului din sec. X e.n.

cu care putem opera) îşi găseşte analogii tot atît de bune ş.1 în ceram.ica
de aceeaşi factură din sec. III e.n. de la Mi1itari şi Bucure?tii Noi şi în cea
din sec. IV de la Fundenii-Doamnei. Or. din această cauză- alte elemente
sau posibilităţi de datare lipsind - nu putem realiza pentru materialele
de la Giuleşti-Sîrbi o încadrare mai strînsă a lor, astfel încît le situăm, în
n1are, în intervalul de timp al ambelor secole - III şi IV e.n.

Semibordeiul din sec. X e.n.
Pe profilul amenajat al malului lutăriei, groapa acestui semibordei a
putut fi urmărită - aşa cum s-a menţionat - doar din zona superioară
a depunerii de pămînt cenuşiu, proprie habitatului din epo·ca bronzului.
Astfel, măsurată din punctul în care s-a putut observa că începe să coboare, groapa locuinţei a avut o adîncime maximă de 0,60 m. Ea a str~'l
puns atît stratul de cultură Tei, cit şi solul castamu, propriu locuirii
neolitice, pătrunzînd şi în pămîntul viu, loessoid. Lungimea maximă a locuinţei a fost pe profil de 3,75 m (fig. 59).
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Prin deschiderea secţiunllor II şi III şi a casetei C, fiind suprins în
grundriss sen1ibordeiul, s-a constatat că acesta se mai păstra într-o proporţie de cea două treimi din lăţimea sa (lăţimea maximă a porţiunii păstrate
a fost de 1,38 1n) ; că groapa complexului a avut un contur quasi-rectangular, cu colţurile rotunjite şi că, măsurată pe fundul gropii, lungimea
semibordeiului era de 3,27 m. Orientarea axului longitudinal al locuinţei
era ENE- VSV.
In interior groapa semibordeiului nu a fost amenajată în vreun fel.
Nu s-au observat nici urme de lipitură şi nici de căptuşire cu bîrne de
lemn. De asemeni, nu au apărut indici cu privire la modul cum va fi fost
construită suprastructura locuinţei. Este probabil că acoperişul să fi fost
an1enajat din crengi şi nuiele împletite.
Către peretele sud-vestic al semibordeiului a fost găsită o vatră
deschisă, care era puţin adîndtă faţă de podeaua locuinţei, coborînd
astfel ca o groapă mică, circulară, cu diametru! maxim de 0,80 m. Fncul
din vatră se stingea aruncîndu-se peste jar, nisip sau lut. (La secţionarea
vetrei s-a observat că straturi de cenuşă şi cărbuni alternau cu pojghiţe
groase de pămînt lutos ars). Pe vatră s-au găsit cîteva pietre de rîu, cu
urme de arsură puternică şi fragmentele unui borcan de lut, spart.
Cer amic a constituie singurul element de inventar găsit în semibordei, totodată oferind şi singura posibilitate de încadrare cronolog:că şi
eul turală a complexului.
In olăria descoperită în locuinţa de la Giuleşti-Sîrbi pot fi deoseb:.te
două categorii ceramice : vase lucrate din pastă nisipoasă, ornamentate cu
decor striat şi vase de culoare cenuşie sau cenuş.ie-neagră, cu decor lustruit.
Din prima categorie au fost găsite mai multe fragmente ceramice
(fig. 60/2,4) şi un vas întreg, spart, care a putut fi reconstituit (fig. 60/1).
Olăria acestei categorii a fost lucrată la roata de mînă, cu învîrtiri lente.
dintr-o pastă amestecată cu mult nisip, dar şi cu pietriş cu bobul foarte
mărunt. Arderea vaselor s-a făeut în mediu oxidant, din care cauză redpientele au căpătat culoarea cărănlizie. Fragmentele ceramice precum şi
vasul întreg reproduc, pentru această categorie, una şi aceeaşi formă :
oala-borcan, cu fundul îngust, pîntecele arcuit, umerii boltiţi, gîtul fiind
scund iar buza răsfrîntă în afară. Toate fragmentele ceramice cît şi vasul
întreg au fost ornamentate prin decor striat, predominînd liniile paralele
onzontale, dispuse pe corpul recipientelor - de pe urn.ă.r pînă către fund.
Din categoria vaselor cu decor lustruit au foot descoperite în semibordeiul de la Giuleşti-Sîrbi doar două fragmente. Ele provin tot de la
v::tse lucrate cu roata înceată, dintr-o pastă mai fină. Ambele frag1nente
au exteriorul brăzdat de linii paralele obţinute prin lustruire (fig. 60/5).
Complexelor de locuire caracterizate prin prezenţa împreună a vaselor cu decor striat şi a celor cu decor lustruit, li s-a acordat în ultimii
ani, în literatura romînească de specialitate o atenţie deosebită. Dar cu
privire la ele, s-au conturat încă de pe acum poziţii divergente.
Prof. I. Nestor - primul care a întreprins un studiu profund al antichităţilor de acest gen a afirmat că aşezările de la Dridu, pe Ialomiţa,
Ileana-Podari, pe Mostiştea şi Bucov (r. Plo~eşti), toate caracterizate prin
prezenţa împreună a olăriei cu decor striat şi a celei cu decor lustruit,
marchează o cultură materială diferenţiată de cultura slavă tîrzie, din
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:sec. X e.n. (şi aceasta surprinsă pe teritoriul ţării noastre, mai ales în necropolele de la Satul-Nou, r. Adamclissi, reg. Constanţa şi Castelu, lîngă
Medgidia) - pentru cultura materială din aşezările de la Dridu, Ileana şi
Bucov, afirmînd ca.racterul ei protoromînesc şi s.ituînd-o cronologic - pe

Fig. 60. Vas

şi

fragmente ceramice din sec. X e.n.

baza unui nivel de cultură corespunzător, aflat la Dinogeţia (r. Măcin,
reg. Galaţi) şi datat acolo cu monede de la Ioan Tzimiskes şi de la succesorii săi - începînd din a doua jumătate a sec. X e.n. 1).
1) Ion Nestor : "Contributions arheologiques au probleme des protoroumains.
La civilization de Dridu. Note preliminaire" în "Dacia", II, N.S. pag. 371 şi urm.
idem, "Slavii pe teritoriul R.P.R., în lumina documentelor arheologice", în S.C.I.V. X,
1, 1959, pp. 59-61.
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Deosebit de această interpretare, Maria Comşa afirmă pentru cultura
materială aid luată în discuţie, caracterul e,i neunitar, cercetătoarea
stabilind două aspecte, diferenţiate nu numai cultural, dar chiar şi etnic.
Maria Comşa distinge astfel, pe de o parte "o cultură străromînească proprie, deosebită de cea slavă", caracterizată prin bordeie cu vatră deschisă
şi o ceramică al cărei tip caracteristic îl reprezintă oalele cu torţi, lucrate
la roata perfecţionată ; iar pe de altă parte, "grupa Dridu", al cărui caracter etnic cercetătoarea nu îl precizează, grupă pe care însă o separă de
prima, ţinînd seam.ă de faptul că ace&sta de a doua se caracterizează prin
bordeie cu cuptor şi prin absenţa acelei categorii ceramice "specifică
populaţiei străromîneşti" (oale cu torţi lucrate la roata cu învîrtiri repezi) 1 ). Totodată, în contradicţie cu I. Nestor şi cu alţi autori 2 ), dar în
acord cu Gr. şi Radu Florescu 3 ) şi cu K. Horedt 4 ), Maria Comşa datează
începutul culturii străromîneşti în sec. IX e.n. 5), deşi în aşezarea de la
Bucov-Rotari - pe care autoarea se bazează în deosebi în argum.entarea
poziţiei sale inscripţiile paleoslave apărute şi constituind acolo indicele
cel mai sigur de plasare în timp, datează, toate, "de la începutul secolului X" 6 ).
Rezultă că refedtor la atribuirea etnică şi la cronoJogia antichităţilor
datînd elin perioada form.ării poporului romîn se impune prudenţă, deoarece poziţiile divergente formulate pînă acum se întemeiază pe argum.ente
ce nu sînt - cel puţin în stadiul de azi al documentării - atît de lesne
de verificat şi deoarece alte descoperiri de acest gen nu oferă, măcar în
prezent, putinţa unei înclinări hotărîte către o poziţie adoptată sau către
alta. Este de ajuns să arătăm că, dacă părerea exprimată de Maria Com5a
- că bordeiul cu cuptor ar fi un element de cultură specific slavilor, adus
de aceştia la noi, este azi infirmată de descoperirea unor bordeie cu cuptor
datate precis într-o vreme anterioară pătrunderii acestor populaţii aici 1),
în schimb afirmaţia aceleiaşi cercetătoare - că în aşezările cu bordei cu
cuptor oalele cu torţi lucrate la roata perfecţionată nu se întîlnesc, se
confirmă pînă acum prin descoperirii făcute la Ileana Podari H), Alexandria 9 ) şi pe teritoriul oraşului Bucureşti, la Piaţa de Flori 10 ) şi în Bucureştii Noi 11 ). Dar, pornind de la constatarea a două aspecte culturale
1) Maria Comşa : "Contribuţii la cunoaşterea culturii străromîne în
săpăturilor de la Bucov (r. şi reg. Ploieşti)", Ş.C.I.V. X, 1, 1959, pp. 93-94.

lumina

Gh. Ştefan şi 1. Barnea (v. 1. Nestor, op. cit., n. 6 de la p. 61).
:;) Gr. Florescu, R. Florescu şi P. Diaconu, "Capidava, monografie arheologică",
vol. I, Buc. 1953, p. 247-250.
t,) K. Horedt, "Untersuchungen zur
Friihgeschichte Siebenbiirgens", p. 71
şi urm.
'') Maria Comşa, op. cit., p. 89 şi urm.
1
;) Id. "Săpăturile de la Bucov", "Materiale", VI, p. 570.
'> Atari bordeie au apărut în cercetătile de la Alexandria, într-o aşezare din
sec. IV e.n. C. Preda, "Săpăturile de la Alexandria", "Materiale", VII, 1961, p. 213.
P.) Vlad Zirra, "Cercetări feudale timpurii la Ileana Podari" "Materiale", V,
'.!)

1958, p. 505.
"Săpăturile

de la Alexandria", "Materiale", VI, pp. 261-262.
Arheologic Bucureşti, Sectorul Curtea Vechea", "Studii şi referate ... ", partea I-a, p. 4G9 şi urm. Alte materiale din acest s2ctor au fost scoase
în 1959.
11 ) P. I. Panait, Săpăturile de la Bucureştii Noi", v. în ac. vol. pag. 111 şi urm.
!l)

C. Preda,

10 ) "Şantierul
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'oarecum deosebite în cadrul larg al anticrutăţilor din acest timp şi a
f€-xtrage de aici diferenţieri de ordin etnic atît de oategorice, aceasta e
posibil să fie riscant.
În limitele impuse de stadiul încă nesatisfăcător al cunoştinţelor noa~stre cu privire la cultura materială din perioada formării poporului romîn
şi ţinînd seamă de asemeni şi de caracterul cu totul restrîns şi incomplet
.Dl descoperirii de la Giuleşti-Sîrbi, datînd din perioada feudalismulu.i tim_puriu, ne vom mărgini de aceea doar la a-i stabili, în mare, cadrul de timp,
datînd-o în sec. X e.n. şi a o plasa, sub raport arheologic, între antichită
J;iJe etapei de existenţă a culturii proto-romîneşti, în cultura Dridu.

Alte descoperiri arheologice
Fragment cer amic Vin ca (Dud eşti) 1). În timpul amenajării profilului malului lutăriei, în zona gropii mari din epoca bronzului,
a fost descoperit la baza solului castaniu, un fragment cerarnic, tipic culturii Vinca. Fragmentul este lucrat cu mîna dintr-o pastă amestecată cu
pleavă şi ars în mediu oxidant la o temperatură destul de joasă : numai
stratele superficiale sînt cărămizii, pe cind miezul este negru. In exterior,
fragmentul ceramic este ornamentat prin incizii, cu o combinaţie de linii
paralele orizontale şi oblice şi de meandri (fig. 61).
Descoperirea cu totul izolată a acestui rest de cultură materială, datînd
din etapa timpurie a neoJ.iticului, nu îngăduie nici un fel de concluzii.
Atrage atenţie că fragmentul ceramic Vinca a fost găsit într-un nivel de
stratificaţie propriu, la Giuleşti-Sîrhi., unei locuiri din neolit:Lcul mijlociu :
Japtul se explică însă prin împrejurarea că în regiunea Bucureştilor, ca de
altfel şi în alte părţi, locuirile neolitice se situează în genere într-un strat
de pămînt de culoare castanie sau brună-roşcată, caracteristică zonelor
.împăduri te.
Dacă fragmentul ceramic Vinca constituie indicele unei aşezări de
;acest tip, care va fi fost amplasată pe terasa înaltă de la Giuleşti-Sîrbi şi
distrusă şi ea de lucrările din lutărie aceasta nu se poate şti. Dar în
cHzul că ipoteza noastră întrezăreşte realitatea, atunci ar rezuLta un nou
,punct de locuire Vinca în raza Bucureştilor de azi, pe lîngă celelalte cu1) Pe baza cercetărilor făcute în locul numit "Malul Roşu" din marginea sudestică a cartierului Dudeşti, in Bucureşti, Eug. Comşa a
."cultură Dudeşti" (.,Rezultatele sondajelor de la Dudeşti şi
liticului de la sud de Carpaţi", S.C.I.V., VII, 1-2, 1956,

formulat

conceptul

de

unele probleme ale neo-

p. 41 şi urm.). Comşa
preciza (în "Matenale", VII, p. 96) că "Cultura Dudeşti, împreună cu aceea de tip
Fiera şi Verbicioara I, fac parte dintr-un complex cultural mai mare", afirmînd c!'l
:succesiunea în timp a acestor culturi este următoarea : Fiera, Dudeşti, Verbioara 1.
Problema a fost reluată de D. Berciu, care include atît descoperirile de la Dudeşti,
·cît şi cele de la Fiera şi Verbicioara, în cultura Vinca veche (A şi B), răspîndită pe
teritoriul ţării noastre în neoliticul timpuriu (sub-etapa II c). Trebuie menţionat
că şi EJ Comşa afirmase caracterul Vinca (B 1) al materialelor de la Dudeşti. (,,Rezultatul sondajelor de la Dudeşti...", p. 45). Deosebirea între cei doi autori ar consta
m împrejurarea că, după cum se pare, D. Berciu nu admite succesiunea în timp
a aspectelor Fiera, Dudeşti şi Verbicioara, socotindu-le pe acestea sincrone. După
D. Berciu stratul de cultură de la Dudeşti "aparţine fazei vechi Vinca î n toc ma i
•C a şi (s.m.) complexele de la Fiera-Cleanov şi Verbicioara" ("Contribuţii la proble.mele neoliticului...", p. 42).
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noscute şi cercetate la Roşu-Militari 1 ), Dudeşti 2 ) şi Fundenii Doamnei :3)
Fragmente cer amice G 1 in a III. In se(:ţiunea nr. VII au
fost descoperite, în stratul de humus antic, cinci fragmente ceram;ce
dfltînd din faza timpurie a epocii bronzului, caracterist;_ce culturii Glina III-

J-Fig. 61. Fragment c2ramic

Vinca-Dudeşti.

Schneckenberg. Toate sînt lucrate cu mîna dintr-o pastă cu foarte mult
nisip, dar şi cu puţin pietriş mărunt sfărîmat. Din punctul de vedere al
compoziţiei pastei şi al tratării suprafeţei se poate face menţiunea că, spre
deosebire de patru fragmente din marginea unor vase, care prezintă în
spărtură o structură mai puţin omogenă şi o suprafaţă aspră, zgrunţuroasă,
un al cincilea fragment, provenind din fundul unui recipient, are în spăr
tură o structură mo.i ccmpactă, suprafaţa fiind la pipăit mai netedă. Arde-rea tutui·or fragmentelor a fost. în genere, bună.
Trei frag1nente de gît şi buză par să aparţină unor vase cu corpul reliefat, poate chiar bombat ; două din ele au gîtul înalt, terminat cu o
buză evazată (Jig. G2/1-2), un al treilea fragment avînd gîtul înalt, terrrlinat cu o buză dreaptă (Iig. 62/3). Al patrulea fragment (fig. 62/5) reproduce de asemeni o porţiune de vas : umărul oblic şi gîtul s.cund terminat
cu o buză îngroşată în exterior. Fundul fragmentar de vas (fig. 62/4) este
drept, pereţii recipientului căzînd pronunţat oblic către fund.
Fragmentele din părţile superioare de vase sint ornamentate cu
,.găuri--butoni';.
1)

:.!)
:J)

Materialele, descoperite în 19.31, sint inedite şi se află în depozitul M.I.B.
Eug. Comşa, "Materiale'', V, p. 91 şi urm.
Vlad Zirra, "Săpăturile arheologice de la Fundenii Doamnei", p. 758-762.
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încercînd o explicare a prezenţei fragmentelor ceramice Glina III în
de la Giuleşti-Sîrbi, credem că ele pot fi puse în legătură cu o
staţiune a acestei culturi, aflată spre vest de ruinele mănăstirii Chiajna, la
o de:r:;ărtare de circa 250 m de aceasta.
staţiunea

--r~

------------1

~

~

~'

~'

~l
Fig. 62.

Ceramică

____ j____ _
Glina III

descoperită

la

Giuleşti-Sîrbi.

Concluzii
După cum a putut rezulta din introdu·cerea acestui raport, terenul
de la Giuleşti-Sîrbi unde se găsesc astăzi ruinele mănăstirii Chiajna şi
unde au putut fi depistate şi cercetate re3turile unei staţiuni arheologice
cu urme de cultură n1ateriaEi din comuna primitivă şi din perioada de
trecere spre feudalism - a reprezentat pentru ac;;ezarea populaţiilor omeneşti din epo~a veche a istoriei o poziţie prielnică. In adevăr, locul ace3ta,
situat pe o înălţime, la o mică depărtare de albia rîului Dîmboviţa, într-o
zonă în care n:ci apa, nici pădurile, nici imaşurile şi nici pămîntul bun
pentru cultivarea plantelor nu au lipsit vreodată - a putut oferi şi mijloace de trai, de procurare a hranei şi siguranţa pentru viaţa aşezăr.ilor
cînd şi cînd întemeiate, laolaltă şi cu putinţa întreţinerii unor leguturi
cu lumea din afară. Aşa ~.e explică de ce, în diferitele răstimpruri ale
străve:;hii istorii din neolitie şi pînă în zorii apariţiei feudalismului oamenii s-au statornicit acolo, folosind pămînturile acelea în repetate
rînduri.
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Fireşte,

ceea ce s-a mai putut surprinde şi cerceta în 1958 a reprezentat cea de pe urmă licărire şi mărturie a unei vieţi de mult apuse.
Şi dacă în timpurile moderne nu s-ar fi distrus aproape în întregime
staţiunea arheologică de la Giuleşti-Sîrbi, cu siguranţă că rezultatele
investigaţiilor întreprinse acolo ar fi fost astăzi cu mult mai bogate.
Fragmentul ceramic ornamentat, aparţinînd culturii Vinca ; alte resturi
ceranuce specifice pentru cultura Glina III, de la începutul epocii bronzului ; asemeni şi cele caracteristice culturii Latene geto-dace, găsite toate - fie în marea groapă a lutăriei de lîngă ruinele mănăstirii Chiajna,
ori chiar în săpătura arheoJogkă întreprinsă, dovedesc că staţiunea cercetată a fost şi în alte etape ale istoriei vechi locuită şi nu numai în
acele perioade din care s-au găsit complexele ce au mai putut fi precizate.
lată aşadar, că terasa înaltă stîngă a Dîmboviţei, în zona de găsire a actualelor ruine ale mănăstirii Chiajna, a fost intens şi îndelung locuită - şi
faptul desigur că are însemnătate atunci cînd voim să cercetăm şi să
dovedim continuitatea de viaţă şi de cultură pe meleagurile Bucureştilor
de azi.
Iarăşi, fireşte că sub presiunea deselor :mişcări şi restructurări de
populaţii şi triburi ; ori desele intrusiuni şi ciocniri intertribale ; desigur
apoi că şi nevoia acelor populaţii (trăind într-o vreme de minimă dezvoltare a forţelor de producţie omeneşti) de a găsi noi şi noi posibilităţi
de agonisire a hranei - toate acestea, desigur că sileau populaţiile acelea
să-şi părăsească din cînd în cînd locurile lor de aşezare.
Terasa înaltă
de la Giuleşti-Sîrbi :rămînea şi ea, asemeni multor locuri, pentru un timp
neocupată, pînă cînd alte populaţii aveau să o ocupe din nou ; apoi, după
o vreme, şi acestea aveau să o părăsească- altele aveau să vină, în schimb,
să-şi dureze aşezare ... şi tot aşa mai departe.
Cei dintîi oameni, despre care ştim în mod precis că - ademeniţi de
condiţiile prielnice pentru o aşezare, oferite de terasa înaltă de la Giuleşti
Sîrbi - şi-au statornicit acolo sălaş, au fost purtătorii cuJ.rturii Boian din
etapa Aldeni a fazei Giuleşti (Boian II b). După ultimele calcule cronologice (desigur, încă nu întru totul precise şi definitive), aceştia au vieţuit
cam pe la 3200 î.e.n. - creatorii culturii Boian-Giuleşti dovedind o mare
vitalitate şi putere de difuziune, întrucît aşezăr.i.J.e lor se întîlnesc astăzi
răspîndite din Transilvania vest-centrală şi Valea Bistriţei moldovene,
pînă către sudul Munteniei, la linia Dunării 1).
Este perioada în care forţeJe productive ale societăţii fiind încă puţin
dezvoltate, faţă în faţă cu înmulţirea populaţie~, impune pentru activitatea
de cultivare a plantelor - aflată într-un stadiu de practicare extensivă schimbarea destul de deasă, de repetată, a terenurilor de cultivare. Oa---------

Eugen Comşa, "Stadiul cercetărilor cu privire la faza Giuleşti ... ", pp. 29-30
harta (pl. 1). Trebuie însă făcută menţiunea că descoperirile de la Zăneşti, încadrate de Eugen Comşa în faza Boian-Giuleşti, sînt deosebit interpretate de H. Dumi··
trescu ("Contribuţii la problema originii culturii precucuteni", p. 62 şi urm.).: Autoarea
vorbeşte de cultura Zăneşti (sau Boian-Zăneşti), considerată ca "Prima fază a culturii Precucuteni", pe care o vede "a fi ajuns în Moldova aproape deplin formată,
venind aici dinspre apus, de-a lungul Mureşului şi a afluenţilor săi". După Comşa
("Stadiul cercetărilor cu privire la faza Giulcşti ... "), purtătorii culturii Boian-Giuleşti
au ajuns în Moldova venind din sud, acolo, prin evoluţie şi asociere cu alte elemente,
ajungîndu-se "la un aspect cultural mixt".
1)

~i
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menii neoliticului timpuriu şi mijlociu se mută de aceea dintr-un loc
într-altul, îşi "roiesc" aşezările, care, de altfel, arată astăzi, pentru cercetarea arheologică, o viaţă destul de scurtă. Aşa pare să se şi poată explica
în prezent întinderea pe un spaţiu relativ mare a purtătorilor culturii
Boian-Giuleşti (Boian II).
Dar în această pendulare, mutare a aşezărilor, s-a întîmplat uneori
ca oamenii neoliticului să vină să-şi stabilească săla.şele în locuri în care,
cu cîtăva vreme mai înainte, mai fuseseră. Tocmai o atare din urmă situaţie
pare că a putut fi surprinsă în aşezarea Boian-Giuleşti-Alderu, cercetată
în vara anului 1958 la Giuleşti-Sîrbi.
Cele trei locuinţe neolitice (care, suprapunîndu-se, atestă o existenţă
a lor nu concomitentă, ci succesivă), eşalonate pe o perioadă atît de scurtă
încît firul evoluţiei în timp abia că poate fi întrezărit - această situaţie
nu pare să aibă decît semnificaţia următoare : purtătorii culturii BoianGiuleşti-Aldeni, care locuiseră pe terasa înaltă stîngă a Dîmboviţei, la
Giuleşti-Sîrbi, după ce au vieţuit acolo un timp marcat prin descoperirea primului bordei -au plecat în alte locuri, pentru a găsi alte terenuri de cultivare a plantelor. După ce, cÎităva vreme, au vieţuit în alte
meleaguri, din nou, căutînd noi terenuri pentru cultivare, au părăsit şi
aşezarea aceea. Şi, probabil, atra.şi de condiţiile favorabile ale terasei de
la Giuleşti-Sîrbi, pe care o mai locuiseră, au revenit aici, din nou vieţuind
o vreme - etapa aceasta de locuire fiind marcată de cel de al doilea bordei. Se vede că situaţia s-a repetat şi pentru a treia oară -iarăşi oamenii
de acolo plecînd şi revenind tot în acelaşi loc, vieţuind încă odată această din urmă etapă de locuire fiind marcată de coJ.:iba de suprafaţă
care a acoperit parţial gropile astupate ale celor două bordeie.
Cu privire la modul de viaţă - la ocupaţiile şi la organizarea oamenilor neohtici din aşezarea de la Giuleşti-Sîrbi, măcar că săpăturile au
fost destul de restrînse, e~e au putut totuşi pune la îndemînă date îndeajuns
de concludente.
S-a putut astfel dovedi că oamenii care locuiseră acolo în neoliticul
mijlociu, trăiseră în bordeie şi colibe - locuinţe modeste, al căror aspect
nu a fost nicicum întîmplător, ci, neîndoios determinat de condiţii istorice.
În adevăr, modul semistabil de viaţă, laolaltă cu uneltele încă puţine la
număr şi puţin diferenţiate, nu îngăduiau oamenilor din această etapă a
dezvoltării istorice construcţii de locuinţe mai temeinice, aşa cum vor fi
casele de suprafaţă apărute după aceea, în neoliticul deplin dezvoltat
şi tîrziu.
Trecînd la ocupaţiile de eăpetenie ale locuitorilor din aşezarea asupra
căreia informăm aici, este de arătat că, fără îndoială, un loc însemnat îl
va fi avut cultivarea primitivă a plantelor. Cantitatea mare de pleavă,
utilizată la prepararea pastei vase[or de lut, deopotrivă şi cu urmele de
păioase imprimate pe chirpicii arşi ai colibei de suprafaţă, pot să constituie indici în acest sens. Numai că lipsind analizele microscopice şi asupra
amprentelor din pleavă şi asupra urmelor de păioase din restunile de
pereţi ai locuinţei nr. 3, nu putem afirma cu precizie şi socoti ca un
fapt pe deplin dovedit că în a c e s te a trebuie să vedem mărturii sigure
asupra cultivării plantelor de către neoliticii de la Giuleşti-Sîrbi. Atari
17 -

c. 2!153
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mărturii

sigure au apărut însă în alte aşezări Bod.an-Giuleşti (Boian II) :
la Bogata, r. Călăraşi, unde s-au descoperit boabe de grîne carbonizate 1),
iar în alte staţiuni, rîşniţe de piatră pentru m.ăcinatul cerealelor 2 ).
Neîndoindu-ne că şi locuitorii neolitici de la G:Luleşti-Sîrbi se n:::upau cu
cultivarea plantelor - interpretarea pe care am dat-o oelor trei locuinţe,
datînd din una şi aceeaşi etapă a fazei Giuleşti este de natură, pe de
altă parte, să presupună stadiul de practicare extensivă a cultivării primitive, în deplin acord şi condiţionat cu stadiul dezvoltării forţelor productive omeneşti din această vreme.
Oasele de animale domestice găsite la Giuleşti-Sîrbi, mai ales în cel
mai vechi bordei neolitic, dar şi în bordeiul de al do.:lea şi care - după
determinări preliminare făcute de tov. Alexandra Paul, :eolob::tratoare la
Institutul de Arheologie al Acad. R.P.R. - arată că au aparţinut unor
bovine, ovine şi porcine, fac m.ărturia unei alte îndeletniciri a creatorilor
culturii Boian-Giuleşti din aşezarea cercetată de noi - anume creşterea
vitelor. Mai multe cu privire la această ocupaţie omenească este însă
greu de spus, ţinînd seamă de m.ărturiile pe care le avem, dar şi de împrejurarea că, în genere, problema creşterii vitelor în comuna primitivă
constituie şi astăzi încă un domeniu de investigaţie puţin abo·rdat. Totu?i,
avînd în vedere o observaţie făcută la analiza resturilor de oase de animale găsite în complexele neolitice - anume, că cele mai multe din
oasele de bovine proveneau de la indivizi foarte bătrîni, se poate deduce
de aici că creşterea vitelor nu era prea dezvoltată, fapt ce presupunea o
folosire destul de îndelungată, în deosebi a bovinelor.
Marea cantitate de vase de lut (fragmentare), descoperite în toate
complexele (mai din abundenţă în bordeiul nr. 1 şi în complexul din
caseta D 1), arată o a treia îndeletnicire a nenlitkilor de la Giule?ti-Sîrbi :
olăritul. Pe de altă parte, aşchiile de silex şi unealta de os descop2rită
completează imaginea noastră despre ocupaţiile acelor oameni cu două
preocupări noi : prelucrarea locală a pietrei şi a osului. Dar tot prezenţa
impungătoarei de os indică şi o altă ocupaţie aceea a prelucrării pieilor
de animale. Pe lîngă toate a·ceste îndeletniciri (dintre care, unele, me?t2?Uguri exer-citate într-un ·:::adru casnic), practicate printr-o diviz'une na.ura~:1
a n1uncii, se n1ai poate dovedi de asemeni că oamenii neolitid de la Giule?tiSîrbi au întreţinut legături de schimb cu populaţii şi ţinuturi mai îndepărtate: pe această cale au putut fi desigur obţinute s:lexul precum şi
mica unealtă de aramă.
In legătură cu organizarea socială din aşezarea neolitică este de spus
mai întîi, că, fără să avem dorvezi direete în acest sens, susţinem ·2ă o.1menii
aceia trăiau în ginţi materne :1). În adevăr, este unanim recunoscut faptul
că neolit!cul timpuriu şi mijlociu constituie tn~mai pericada în •.::are
această formulă de organizare omenească se află în stadiul ei de închegare
deplin dobîndită. Putem însă, avînd în vedere unele din realită·ţile surprinse prin săpăturile arheologlce de la Giuleşti-Sîrbi, să tragem co:1cluzii
cu privire la forma de farrlilie ce exista în comunitatea de acolo. Astfel,
1)

Eug.

Comşa,

"Săpături

de salvare la Bogata

şi

Boian", Materiale V, 1959,

p. 115.

Eug. Comşa, "Consideraţii cu priz.;ire la evoluţia culturii Boian ... ", p. 372.
în alte aşezări Boian-Giuleşti, plastica antropomorfă descoperită constituie
dovezi sigure de existenţă a gintei matriarhale.
'2)

:1)
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ţinînd seamă

de dimensiunile celor trei locuinţe descoperite, rezultă că
ele nu puteau servi decît unui tip de familie restrînsă ca număr şi constituţie: or, această formă de familie nu poate fi alta, (în funcţie de
stadiul de dezvoltare a societăţii comunist-primitive de pe această treapt3.)
decît familia-pereche.
Dacă la Giuleşti-Sîrbi, în aşezarea neolitică de acolo au locuit o
singură gintă sau mai multe, un trib sau mai multe triburi, în această
privinţă nu se poate spune absolut ni1nic, ţinînd seamă că săpăturile nu
au descoperit decît un ultim rest din locuirea de altă dată ...
Aproximativ o mie nouăsute de ani după dispariţia de pe ·terasa
înaltă de la Giuleşti-Sîrbi a creatorilor culturii Bo<ian-Giuleşti (Boian II),
s-au aşezat pe acelaşi loc populaţiile purtătoare ale culturii Tei - faza
Fundeni, din perioada de sfîrşit a epocii bronzului.
La această dată, desigur că populaţiile Tei - Fundeni trăiesc în
condiţii istorice mult schimbate. Pentru sfîrşitul epocii bronzului se admite
in genere, că oamenii au făcut deja pasul de la cultivarea primitivă a
plantelor la agricultura cu plugul ; că creşterea vitelor s-a dezvoltat şi
ea considerabil - fie prin înmulţirea spedilor de vite, fie prin îmbunătăţirea metodelor de întreţinere şi folosire a acestora ; că uneltele şi
armele de metal au produs de asemeni structurări însemnate în proce:sul
de muncă, dar mai ales în cel de agonisire a omului, într-o atare m3.sură
încît se ajunge acum chiar la dobîndirea unor bunuri în proprietate privat3. ;
şi că, pe planul organizării sociale a populaţiilor omeneşti, trecerea de
la gintă maternă la ginta paternă şi apoi la patriahat s-a realizat şi ea.
Toate acestea - desigur însă că în proporţii şi intensităţi variabile, de
la regiune la regiune, în funcţie de condiţiile specifice în care s-au putut
dezvolta o populaţie sau alta.
Cu greu asemenea aprecieri generale cu privire la viaţa oa.menilor
din epoca bronzului îşi pot găsi o confirmare prin dovezi sigure în descoperirea de la Giuleşti-Sîrbi. Cum a rezultat din acest raport, resturile de
cultură Tei-Fundeni surprinse în săpătură au fost nu numai puţine şi
sporadice, dar, în plus, de cele n1ai multe ori şi deranjate.
Unele indicaţii ne-ar îndreptăţi să tragem concluzia că purtătorii
culturii Tei-Fundeni din aşezarea de la Giuleşti-Sîrbi reprezentau o populaţie stabilă, aflată pe o treaptă de sedentarism evoluată. Cel puţin aşa
ar rezulta din faptul că locuinţele, construite la suprafaţa solului, par să
fi fost durabil închegate prin pereţi de bîrne şi nuiele, pomostile cu un
strat gros de lut. Dar împotriva unei atari concluzii stă constatarea dedusă din observaţii repetate că populaţiile de cultură Tei au fost
"grupuri de păstori seminomazi". Este posibil, de aceea, ca procentul
:r:edus de oase de animale din aşezarea pe care am prezentat-o să
reflecte o situaţie întîmplătoare. Oricum însă, creşterea vitelor, ca
formă de economie a purtătorilor culturii Tei din staţiunea de la
Giuleşti-Sîrbi rămîne ca atestată. Ca alte îndeletniciri pe care le
putem considera dovedite prin materiale găsite in depunerea arheologică, menţionăm prelucrarea silexului şi a pietrei (în legătură cu
care stau aşchiile de silex şi un percutor de piatră) ; tarsul şi ţesutul (ca
mărturie în acest sens stînd un număr de fusaiolle şi probabil o greutate
de lut) ; apoi meşteşugul olăritului şi, fără îndoială, practicarea unui schimb
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prin legături cu alte populaţii, pe această cale obţinîndu-se în deosebi
obiectele de bronz, din care însă, la Giuleşti-Sîrbi, nu s-au putut găsi
decît cîteva fragmente cu totul neînsemnate. Desigur că, toate aceste
îndeletniciri menţionate au fost practicate tot printr-o diviziune naturală
a muncii în cadrul colectivităţii.
A vorbi desp["e o["ganizarea comunităţii Tei-Fundeni de la Giuleşti
Sîrbi, ţinînd seama de caracterul descoperirilor, înseamnă a face numai
presupuneri .De aceea, doar în sensul acesta ne putem gîndi la o structurare a colectivităţii în deosebi pe baza formulelor de gintă şi trib.
ÎnceTCînd o reconstituire cît de sumară a modului de viaţă al diferitelor populaţii care s-au succedat în staţiunea de la Giuleşti-Sîrbi - cu
privire la locuirea din sec. III-IV e. n. nu putem preciza absolut nimic.
Cele cîteva fragmente ceramice găsite în s.ăpătură şi groapa menajeră
din secţiunile II-III, cu vasul întreg găsit în ea, dovedesc în mod cert
că pe terasa înaltă stîngă a Dîmboviţei, în preajma ruinelor mănăstirii
Chiajna a existat şi un nivel de vieţuire din perioada de început a migraţiilor popoarelor. Dar este aproape sigur că în teren, această locuire nu
s-a situat în zona cercetată, ci undeva în preajmă, probabil pe terenurile
astăzi complet înlăturate şi răscolite prin lucrările lutăriei.
Concluzii cu totul limitate pot fi formulate şi cu privire la restul
de aşezare din sec. X e.n.
Cunoscută încă de mult timp, mai ales în părţile de sud ale ţării
noastre, această cultură materială- caracterizată în deosebi printr-o ceramică considerată şi denumită "de caracter slav" şi datată pînă destul de
curînd în sec. VI-VII e.n. - este astăzi atribuită unorr grupuri etnice
situate într-un proces de structurare a poporului romîn şi încadrată în
genere (cu deosebirile de poziţii în această privinţă, pe care am avut prilejul să le menţionăm), între secoJele IX şi XI e.n. Astfel încadrată cronologic şi atribuită etniceşte, este lesne de înţeles locul deosebit pe care
tinde să-1 aibă această cultură în celfCetarea arheologică a trecutului patriei noastre. Dar, în ciuda semnificaţiei pe care o poartă cultura protoromînească, este limpede totodată că ne aflăm la începuturile cunoaşterii
ei temeinice, fapt care şi explică de altfel divergenţele de moment ivite
cu privire la plasarea în timp a acestei culturi, ori cu privire la precizarea structurii ei etnice.
Oricum, se ştie astăzi că această cultură materială - creaţie a unor
grupuri de populaţii desigur încă nu omogene şi sudate din punct de
vedere etnic, dar situate pe o treaptă avansată în procesul de geneză a
poporului romîn - se caracterizează prin aşezări relativ întinse, amplasate de obicei pe terasele secundare ale apelor, locuinţele fiind de tipul
bordeieJor cu vatră sau cuptor, existînd însă şi construcţii de suprafaţă,
ce par a fi fost utilizate mai ales ca dependinţe (la Bucov, r. Ploieşti,
ateliere de fierari). Formele de economie practicate în cadrul diferitelor
comunităţi au fost în deosebi creşterea vitelor, agricultura şi meşteşugurile,
între acestea din urmă un loc însemnat părîndu-se că l-a avut prelucrarea
metaleJor. Specifică pentru cultura aceasta este şi ceramica, în care se
deosebesc oalele~borcan, cu torţi uneori, lucrate la roată şi decorate prin
striuri, cîteodată cu ornamente în val. Caracterul protoromînesc a acestor
antichităţi este cum se susţine- afirmat mai ales de tradiţia romana-
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bizantină

a ceramicii. Totodată, aportul populaţiilor şi culturii slave în
procesul de formare a poporului romîn se resimte în prezenţa ceramicii
de factură slavă din aceste aşezări.
In săpăturile arheologice de salvare, efectuate în 1958 la Giuleşti
Sîrbi, resturile de locuire din veacul X e.n. au fost extrem de sărace.
Totuşi, chiar în această situaţie, e~ementele caracteristice ale singurului
complex de locuire găsit sînt suficiente pentru a da putinţa încadrării
acestuia, în timp şi cultural, aşa cum am încercat s.ă o facem în acest
raport. Mai mult nefiind posibil de spus - locuinţa din sec. X e.n. de
la Giuleşti-Sîrbi nu-şi are decît valoarea unui nou punct arheologic pentru
această epocă şi cultură, atît pe harta arheologică a oraşului Bucureşti,
cît şi pentru cea a ariei de răspîndire a aşezărilor protoromîneşti.
VALERIU LEAHU
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CO.LI.Cp}K11T
B

BCKpb!TbiH

CTpaTHrpacpH4CCKOM

CBH-

OTHOCHTC/1

KOMflJICKCOB.

IV

pa3pe3e

Bblph!TOM

MHKY

OlJar,
HHM

C 3CMJI51HKaMI1

O.LI.HOMY

nop

C

0,32

M.

UH!pHHa

npe.n.noJJO}I{HTb,

HaiUJIH

1,65

-

1 ITO

pe 1Ib

apxeOJIOrli'ICCKHH

foBOp51

06

opy.LI.HHX,

HCOJIHTH4CCKHH

MCITCp11aJia,
M.

H

H.LI.eT

o

.LI.JIHHCI

.ilO

B

CHX

noJJyJcM.'tHHKe.

MaTepH<IJI-Opy.llH51,

OTMCTHM

KOM-

JIC}I{<JlUerO

HCIJIH'IIiC

Kepa-

Mt}l,Hl>l'\

10).
Ha

ncpBa51

.n.se

ooJibiiiHC

rpynna,

B

rpynnbi:

CBOK)

cocy.LI.bi

H3

OlJCpC.Ll.b, Jl.CJIHTC51

rpy6oro
Ha

.Ll.UC

Tecra

H

KaTeropHH:

«KyxoHHbiC» cocy.llbi H cocy.LI.bi c BbipC3i!HHbiM opHa:o.IeHTOM. K<ncropHIO «KyxoHHbiX» cocy.ll•m
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H3 .D.>KyJiewni Cbip6bi
MIICKH)
C JIOI.UeHbiMH
ycelJeHHOfO
HblC
c

KOHyca,

peJibctlJHbiM

HMKaMH

.LlOB

c

raK>Ke no.LJ.p33.lleJIHJIII Ha .ll.Ba THna: cocy.Llbi; (Kopr<PIH, uc,'l.JIJIKH,
LîeHK3MH
(pliC.
11--14) H COCYAbl KOplJ<IrH, COCY.ll.hl B llH,.lC

6JIIO.ll.a,

y3opoM

15-18).

(pHc.

BbinYKJibiM

cppyKTOBble

Bll3bl

(6ap6onmoM),
BTopaH

ryJioBOM

11

Ha

HO>KKC,

wree'IHbiMH

KareropHH

cocy;l.OB

UHJIHH.LlpH'IecKHM

mapOBH.lJ.HbiC

noHcaMH,

COCY.ll.bl,

H'ICe'IHbiMH

(Kop'Iam,

ropJibllllKoM)

yKp<llUCH-

ElbiriYKWJCTHMH

KpbiJJlKH

uoJiblliHX

x<lpaKrepHJycrc51,

cocy-

13

'l<ICT-

Hocru, Bbipe3aHHbiM H spe3aHHbiM opHaMeHTOM H .LI.eKoparHBHbiMH y3opaMH rcoMeTpH'iecKoro CTHJIH ( fJ!ClBHb!M o6pa30M MeaH,llpbi, HO H cnHpaJIH)
(pHC'i 20-23). BropaH
rpynna ( CTaKaHbl

H

cocy.Llbl HJ TOHKoro recra-raK>Kc pacna,llaeTc51 Ha .LlBe
KOp4a fll, JIOI.UeHble HJIH yKpallleHHbie CKJI3)1.Ka MH ( pHC.

(KOp'IarH H 1 IaWH), yKpaWeHHble Bpe3aHHbiMH opHaMeHTOM, npH 1 JCM
)'30p0B T3K>Ke Bbl.ll.e.JJHIOTCH CriHpaJib H MC<IH.LI.p (puc. 20-31).
KepaMHKa

H3

HeOJIHTH4eCKHX

6oJiee noJ,llHero 3Tana .D.>KyJieWTH

.D..

AJI.LleHH, a
Jiax

HJ

6ap60THH
HiiKOB

5ep4HY 3TanoM

.D.>KyJieWTH-Cbip6H
B K3'lCCTBe

B

Ka4ecrse

'l310I.UHecH
TE:CTa,

l1

H3JIH4He

)KHTeJIH
o6pa3oM

KOJIH4eCTBY

Ha

B

KaTerOpHH

KOCTeH

C

BH.LI.HO,

l

He OTpa3HJIHCb Ha

Tep,

He3aBHCHMO

Ha.LI.CTpOHKa
nepHO.LJ.

tpex

C.na6oro

B03.li.CJ!b!B3HHH
noKH.LI.aJIH
3îOM

OT

B

'lTO

KOHyca,

HeOJIHTH4eCKHX
pa3BHTHH

pacTeHHH,

noc:e.JJeHHH

HeyCTOH4HBOM

B

H

2

H

>KHJIHI.U

noHcKax

o6pa3e

>KH3HH

opHaMeHToM;

3aHHMaJIO

H

H

Cy.LI.H

11):

scrpe-

TOHKOfO
fJiaBHbiM

no

uoJibWOMY

nepBeHCTBYIOI.Uee

o6eHX

6biJia

3eMJIHHOK

CJIC.LlYIOI.UHM
Ha

HeO.TJHTa

.LI.JIH

TaKHM

'lTO

0!1HaKO,
xapaK·

o6pa30M,

o6pa30M:
3Tane

>KHBH

B

3KCTeHCHBHOfO

cpaBHHTeJibHO

Bbipai.UHBaHHH

O,llH3KO,

MCCTO.

H33eMHOH

C)lHHOOUpa:lHb!H

HaH.LI.eHa.

HaXO)lHCb

cpe.LI.HCfO

y4acTKOB

CJiy4aJIOCb,

H3

:l3HHMaJIHCb

HOCHI.UeH

OHa

CHJI

paHHero

4acro

B HeOJIHTH4eCKOM noceJJeHHH;

06bHCHHCTCH

HOBbiX

(5oHH

H3l'OTOBJieHHblC

nepeKpblTHe

KOTOpOM

AJI.LI.eHif

HCnOJib30BaHHe rpeyrOJib-

CKOTOBO.LJ.CTBOM.

riOCJie,llHee

npOH3BO,llHTeJibHbiX

HapO.LlHOCTH

B

Jl.JIH

HaJbiBaer 3TanoM

pHCYHKOM.

KepaMHi<H, B OCHOBHOM

KOMnJieKCa,

3Tana

.il.>KyJiellJTH-Cb!p6H

pacreH1111

3eMJIHHKOH

pa3BHTHH

TOfO

4CpTbi

Bbipe3aHHbiM

XH>KHHOH CBH.LleTeJibCTBYIOT O Tpex 3Tanax 06HTaHHH
OHH

xapaKrepHa

KoMwa

o6HXO.ll<l,

BpeJaHHb!M

riOCCJICHHH

>KHBOTHbiX

c

yce'leHHOfO

BOJJleJibiBaHHeM

E.

cocy )lbl

,lleKopaTHBHblX

BbiBO.LI. asropa o6ocHoBaH TeM, 'ITO B MarepHa-

cocy.LI.oB

BH.LI.e

cpe,IlH

).l>KyJieiiiTH-Cbip6H

xapaKrepHbie

COCYJlOB

3eMJIHHKH

B

5o51H, KoropbiH

COCY.li.OB .LJ.OMClWHero

HeOJIHTH 1IeCKOf0

flepeKpbiTHe

6.

sce

seH'lHKe

CT3K3Hbl

npHMHTHBHbiM

II

D051H

HaJIHUO

OpHaMeHTa

y3opa

BbiCOKHe

KoMnJieKcos

KYJibTYpbi

cocy.LI.I>~

KareropHH:
24-28) H

6biCTpO

pacreHHH.

KaKaH-HH6y.Llb

flpH

'leJIOBe4eCKa51

o6I.UHHa B03BpauiaJiacb Ha MecTa, KOr.LI.a-ro e10 JaceJieHHble. BoJMO>KHO, LITO raKoe HMeHHO
IIOJIO>KeHHe
)l{e 3Tany

H

01p33HJI0Cb

(AJI.LI.eHH

BTopoe

06HT3HHe

33KJJIO'lHTeJibHOMy
TeH:.

Xon1

Ha

Tpex

>KHJIHI.U,

TeH:

HMbl,

KOMriJieKC

KYJibTYPbi

apxeoJIOrH4eCKOH

CTOHHKe

6pOH30BOfO

CJIOH

o6Hapy>KHJIH

3Toro

o4eHb

BeKa.

speMeHH

MaJio

paCCbin3BWHXCH

6poHJosoro

0Ho

)lJJH
ero

seKa

noceJieHHH

cocy.LI.bi
CO

c

TeH:

He

oco6eHHO
Ha

B

CKOWCHHblMH

KaTeropHH

K

OTJIO>KeHHIO

aHTH4Horo

B

.LI.BC

ryJiosoM

H

riJIC'l<IMH

11

H ropJibiWKOM

COCY.ll.bl

CCTb

py4KH

H3

TOHKOfO

HapH_rlY

c

HcCJie,llosaHHOM

Cocy.LI.bi
)lJIH

51-54).

TeCT3

04ar).

X03HHCTBeHHbie

flo-BH)l.HMOMy,

y4aCTKe,

a

B

.LlpyroM

noceMecre,

Mecre.

cocy.LI.bi

H3

MarepHaJI.

recra

c

flo

Bbi.ll.eJIKe

npHMecbiO

necKa,

LiepenKaMH c we6HeM, cocyJLbi c npHMecbiO
'IepenKOB H cocy.LI.bi H3 TOHKoro recra. B
c

roJicTbiMH

UHJJHHApH4eCKHM
H r.

n.

(pHc.

creHKaMH

ropJibiWKOM),

paciiiHpHIOWHMCH

BCH4HKOM,

38-40).

(npo.ri.OBOJibCTBeHcpe.nHefi

seJIH4HHbi

KOp4<lfH,

CaMoH

COCV)lbl

4acroH:

C

cpopMoii

c mapoo6pa3HbiM ryJioBoM, KO.'IblleBHJlHbiM .LI.HOM, c
BHYTPb ropJibiUJKOM H JI.BYMH BbiCOKHMlf py4KCJMH,

C KHOnKaMH,

HeCKOJibKHMH

H

KepaMWJecKHH

BHyrpb

TeCT3

KOJIOKOJIOBH.li.Hbie

KHpHnH4eH

KareropHH:

(pHC.

H<lCt'lJKilMH

(4eT13epTaH
p;u6HTbiMH

paMKax KYJibTYPhl Teii HaJIH4HC cocyna

TOHKOfO

BOCXO,llHT

( coorsercrsyiOWHH

HHOf.LJ.a yKpameHHblMH H3Ce 1IK3MH HJIH BbinYKJIOCTHMH

lJHCJieHHbl.

)l)l{yJJeWTH-Cbip6H

xapaKrepeH

tieTbipe

Tperhei1 KaTeropHH HBJIHeTCH cocy.LI.
UHJIHH.LlpHLieCKHM HJIH o6paweHHbiM

lJepHbie

TOMY

KYJibTypbl

BXO.LI.HT 6oJibWHe cocy.LI.bi

BbinYKJibiM

BbinYKJibiM TYJIOBOM

3TOH

H

HOCHTeJIHMH

( cpaKTH4CCKH

HaXO.LlHJIOCb

noApaJ.LI.eJIHIOT

r.epBbie .LlBe KareropHH
CGCY.ll.bl

O.LI.HOMY

C

pa36pocaHHbiX

cocy.LI.br H3 recra, cMewaHHoro c TOJI'IeHbiMH
He6oJibworo KOJIH 1Iecrsa necKa H TOJI4eHbiX
Hbie

K

5rmH.

CBH33HO

B03MO)I{HO, B OT.LI.3JieHHOM H nepepbiTOM KaMeHOJIOMaMH
Tecra

OTHOCHI.UHXCH

cpa3bi .D.)I{yJiewrH

H 6biJI 6orar apxeoJiomtieCKHM H MarepHaJiaMH, co6crseHHo KOMnJJeKcos KYJib-

rypbi
JieHHe

nepeKpb!THH

nepHO.LI.Y

KYJibTYPHbiH

tiepHOJeMa)

B

2 6)

-

HJIH

K3TCropH51
1

41-44). l1

Ha JI.pyrHX COCY.ll.<lX

BbinYKJIOCTHMH
KepaMHKH)

I<llllKaMH "(pHc.

46)

48-40).

(pHc.

HilHMeHeC

orMeTHM

c .LI.BYM51 swcoKHMH py4K3MH c uiaHuoii

I\1HOrO-

sncpBbiC
(pHc.

13

47).

nepBbiX .LlBYX KareropHH c peJibecpabiMH JienHbiMH annJIHKJUHHMH
(pHc.
cocy.LI.oB TperbeH KareropHH B He60JibWOH creneHH u .ll.JIH cocy.nol3 HJ
xapaKrepHbl

OpHaMeHTbl

H3

Bpe3aHHbiX

JJHHHH-npoCTblX,

C npoKOJI<lMH

HJIH
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c noCJie.n.osaTeJihHbiMH npoKoJiaMH. Bb!nOJIHeHHble npH noMOW.H STOH TeXHHKH y3opw
npe.n.CTaBJIHIOT C060H CnHpaJIH, MeaH)l.pbi, poM6bl HJIH TpeyroJibHHKH (pHC. 55-56) . .LlJifl
opHaMeHTHKH Haii.n.eHHbiX s .Ll:>KyJieWTH-Cbip6H cocy.n.os KYJibTYPbi Teii xapaKTepHa He6pe:>KHaH, HecosepweHHaH H rpy6aH q)aKTypa.
4To KacaeTcH .n.aTHposaHfHI ::noA <j)a3bl KYJibTYPbi Tefl, To, no MHeHHIO asTopa, ee
HCJ!b3H OTHeCTH K nepHO.ll.Y PeHHeKe 5 (52) Ha OCHOB3HHH HaXO)l.KH 6pOH30BOf0 TOnopa
B <l>yH)l.eHH. <l>a3a <l>yH)l.eHH pa3BHBaeTCH O)l.HOBpeMeHHO C ropH30HTOM, npe)l.IIIeCTBYIOW.HM
KYJibType Hoa s MoJI.n.asHH H c <j)a3oH Bep6wmoapa IV s O.rneHHH.
npH paCKOnKaX B .Ll:>KyJieWTH-Cb!p6H TaK:>Ke BCKpbiJIH KOI\tnJieKC . (X03HHCTBeHHYIO
nMy) li HeMHOI'OlJHCJieHHbiH KepaMHlJeCKHH MaTepHaJI (pHC. 58) HalJaJia nepHO)l.a nepeceJJCHHH Hapoaos. Totmee, 3TH MaTepHaJibi MO:>KHo OTHecTH K nepHOLlY III-IV BB. H. 3.
B noCJie,llHHH pa3 apxeo.riOrHtJecKaH cTOHHKa 6JIH3 MOHaCTbipH KHa:>KHa 6biJJa o6HT(IeMa s nepHo.n. paHHero <j)eoaaJJH3Ma. K 3TOMY speMeHH OTHOCHTCH scKpbiTaH noJiy3eM;lHHKa (pHC. 59), BHYTPH KOTOpOH H3WJIH tiepenKH KepaMHKH, cpa6oTaHHOH Ha Kpyry.
O.llHH yKpaweHw noJJocaMH, .n.pyrHe JIOW.eHHeM (pHc. 60). Ha ocHosaHHH Kep<lMHlJecKoroMaTepHaJia KOMnJJeKc OTHOCHT K KYJibType .LlpHLlY H ,llaTHpyiOT X B. H. 3.
HaKoHeu, npe.n.crasJieHbi H OT.ll.eJibHble apxeoJIOrHlJecKHe HaXOLlKH
(.ll:>KyJieWTHCbip6H) tJepenoK KepaMHKH THna BHHlJa-.LlyaewTH (pHc. 61) H HecKOJibKO KepaMHlJeCKHX tJepenKos KYJibTYPbi fJJHHa III lliHeKeH6epr (pHc. 62).

Puc. 1 flAaH zopooa Eyxapecra u apxeoAozurlecKux pacKonoK /l,JICyAetuTU-Cbtp6u
Kpau cAUHRHozo Kapbepa 8 /l,JICyAeturu-Cbtp6u co ClleoaMu apxeoAozurtecKux
Puc. 2
pacKonoK
Puc. 3 - flAaH apxeoAozurwcKux pacKonoK 8 /l,JICyAeturu-Cbtp6u
Puc. 4 - flAaH pacKono8 A-At. nepeKpbtTbtX HeoAuruttecKUMU KOMilAeKcaJrtlt
Puc. 5 - flpocpuAb IV p8a 8 /l,JICyAeturu-Cbtp6u
Puc. 6 AaH HeOAUTUttCCKOZO JICUAUU{a H p.3
Puc. 7 - flAaH HCOAuruttecKozo KOMnAeKca yllacrKa IV pacKonoK .!Jt
Puc. 8 - KpeMHC8bte opyouR u orU{enbt (KYAbrypbt EoRH-/l,JICyAeturu)
Puc. 9 - KocrRHbte npo6ot1HUKU, HauoeHHbte 8 HeoAUTttllecKOM noceA('HUU
Puc. 10 He6oAbtuoe MeoHoe 3y6uAo-npo6ot1HttK u3 noceAeHUfl EoRH-/l.JICyAeturu
Puc. 11 C/JopMbt cocyoo8 EoRH-/l,JICyAeturu, cpa6oraHHbte U3 zpy6ozo recra
Puc. 12 AUHflHafl KOp 1W2a. KyAbrypa EoflH-/l,JICyAClUTll
r AUHflf-tafl MllCKa. KyAbTypa EoRH-/l,JICyAetuTU
Puc. 13 Puc. 14 06AOMKll KepaMuKu EoRH-/l,JICyAeturu
Puc. 15 - cf>opMbt u npocpuAu cocyoo8 EoflH-/l,:JicyAetuTU, cpa6oram-tbtX tl3 zpy6ozo recra
Puc. 16 - lfepenKu cocyoo8 Ha HOJICKe, HauoeHHbte Ha HeoAurttttecKoAt noceAeHuu
lfepenKu KepaMUKU EORH-/l.JICyAeturu, yKpatueHHOU peAbCcpHbtM opHaMeHTOM,
Puc. 17 U3 3CMAflHKU 1 U 2
Puc. 18 KepaMuKa EoflH-/l.JICyAeturu, yKpatueHHaR cKyAMrypHbtMll peAbecpHbtMu
annAuKal{WlMtl, tl3 JICUAUU{a Hp. 3 u HeoAUTttllCCKozo KOMnAeKca (y 1wcro:~ IV paCKOnOK /1, t)
Puc. 19 cf>opMbt cocyoo8 EoflH-/l,JICyAeturu, yKpatueHHbtX 8btpe3aHHbtM opHaMeHTOM
U3 /l,JICyAetuTU-Cbtp6u
Puc. 20 - HeoAururtecKafl KepaJdUKa c 8btpe3aHHbtM opHaMeHTOM, HauoeHHOfl 8
3CMARHKe H p. 1
Puc. 21
lfepemw Kepa:MUKU EoRH-/l,JICyAeturu c 8btpe3aHHbtlrt opHaMCHTOM, HauoeHHbte
8 3CMAflHKe Hp. 2
Puc. 22 KepaMuKa c 8blpc3aHHbtM y3opoM U3 HeoAurutfecKozo J/CllAUl{a Hp. 3
Puc. 23
lJepenKu cocyooe c 8btpe3.'lHHbtM opHaMeHTOM, HauoeHHbte 8 HCOAururteCKO.H
KoMnAeKce y11acrKa IV pacKonoK /11
Puc. 24 cf>opMbt cocyuo8 EoflH-/l.JICyAeturu, cpa6oraHHbte U3 TOH.•wzo recra,
Ha(toeHHbte o Jl.JICyAeturu-Cbtp6u

n

r
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25 - r AU1tflHaJl KOp•taca, HatldeHHa.fl (J
Puc. 26 C/JopMbt cAllHflHbtX craKaHOB.

Puc.

Puc. 27 -

Puc. 28 -

1

K.lJAbrypa EoflH-Jl'JICyAemm

r.zuH.<IHbte CTaKai-tbl. K!J.1bT!Jpa Eo.fl:-t-Jl'JICyAelUTU

l.JepenKu Kepa;.tuKU co CKAad'laTbtM opHa.IIWHTOAt. KyAb1 ypa Eo.fll-t··JlJICyAetum

Puc. 29 -

flpocpuAu cocydo8 Eo.flH-J/.:JfCyAetuTU (AAdeHu), c 8pe3aHHbtM opHaMeHTOM

Puc. 30
Puc.

HCOAUTU 1teCKOU 3e.',fAJlHKe Hp.

KepaMuKa

31

c

HaudeH1Wfl

o

KepaMUKa c 8pe3aHHbtM opHaMeHTO.IIr u3 .?ICllAUU{a Hp. 3 u KO.MilAeKca
y•tacrKe Il (pacKon !it); KyAbrypa Eo.flH-Jl:JfCyAewru-AAdeHu

B

Puc. 32 -

8pe3aHHbtM opHaMeHTOM ll3 Jl'JICyAeturu-Cbtp6u,
3CMAJlHKax Hp.
1 ll 2

flpocpuAb JlMbt Hp. 1 EpoH30Bbtu 8eK-K.lJAbrypa Teu

Puc. 33 -

0'lac u KOMnAeKcbt KepaMuKu Teu, HaudeHHbte 8 pacKone A

34 -

l(peMHe8bte orU{enbt u nAacruHbt, HaudeHHbte Ha noceAeHuu Teu
(6pOH3080cO BeKa)

Puc.

Puc. 35 KycKu KaMeHHbtX ronopoe U3 noceAeHUJl Teu 8 Jl:J~cyAeturu-Cbtp6u
Puc. 36 -

r AUHJlHble npflCAUt{a U3 noceAeHUJl Teu

Puc. 37 Puc. 38

flpocpuAu cocydo8
Puc. 39 Puc.

Puc.

40 -

41-44 -

Puc. 46 -

c

cocydo8

Teu,

HaudeHHbtX 8 Jl:JfCyAeturu-Cbtp6u

d8.lJMfl 8btCOKUMu. pyttKaMu,
8 Jl:JfC.lJAClUTU-Cbtp6u.

HaudeHHbte

Ha

noceAeHu.u

Tea

48-49 - 06.-wMKu. pytteK co cKAadKaMu, KHOn'KaMu. u. 8btn.lJKAOCTJlMU.. KyAbrypa Teu
Puc. 50 06AoMKu KepaMUKU Teu, yKpatueHHou «MereAO't·HbtM» opHaMeHTOM

52 -

KepaAtuKa Teu, yKpatueHHafl Jl'leettHbtMu. noJlcaMu.

l.JepenKu. KepaMuKu
Pu.c. 53 Pu.c.

Puc.

HaudeHHbte 8 Jl:JfCyAemru-Cbtp6u

TAUHH.Hbtu cocya 6poH3o8ozo 8eKa (K.lJAbrypa Teu) HaudeHHbtu
8 Jl:;ICyAeturu-Cbtp6u.

Puc. 51 Pu.c.

(6poH3080co 8eKa)

Pa36U.rafl cAU.HJlHaJl ttatua 6poH3o8ozo 8eKa, HaudeH1-tafl 8 Jl'JICyAeHturu-Cbtp6u.

Pu.c. 47 Puc.

Teu

flpocpuAu cocydo8 6poH3.o8oco 8eKa. KyAbrypa Teu

flpocpuAu

Corydbt

r AUHJlHbte cp.lJ3UAa dAJl cerea

55-56 -

54 -

Teu,

yKpatueHHou npocrbtMU u

CKAad'laTbtMu. noJlcKaMu.

KepaAtuKa Teu u.- J/.:JfCyAeturu.-Cbtp6u

l.JepenKu KepaMuKu Teu c peAbecpHbtM opHaMeHrOM

KepaMuKa Teu u.3 Jl:JicyAeturu-Cbtp6u., yKpatueHHaJl 8pe3aHHbtM opHaNeHro.w.
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LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE SAUVETAGE DE GIULEŞTI-S!RBI

Resume
Les recherches archeologiques de surface entreprises sur la rive gauche de la
les villages de Chiaina et de Giuleşti-Sîrbi ont mis au jour, a proximite des ruines du monastere de Chiajna (fondation du XVIIIe siecle du prince
Alexandre Ipsilanti), les restes d'une station archeologique menaces de destruction
par les travaux actuels d'exploitation d'une carriere de terre. Afin de sauver · les
vestiges archeologiques existant en ce point, le Musee d'histoire de la ville d2 Bucarest a execute en l'annee 1958 des fouilles archeologiques.
Les travaux (fig. 3) ont presente un caractere a la fois de sauvegarde et de
sondage, leur but etant non seulement de sauvegarder les restes d'habitations, en
parU2 detruites, mais aussi de delimiter l'emplacement de la station et d'en preciser
la stratigraphie.
Les resultats les plus importants, exposes de fa<;on detaillee par l'auteur du
rapport, sant les suivants :
L'epoque d'habitation la plus reculee de Giuleşti-Sîrbi remonte a la periode
moyenne du neolithique et appartient a la phase Giuleşti de la civilisation de Boian
(Boian II). Elle est representee par cinq constructions : deux hutt2s enfoncees dans
le sol, une hutte de surface, un âtre et une cinquieme construction dant il est impossible a l'heure actuelle de preciser le caractere, les travaux de degagement n'en etant
pas acheves.
La hutte n°l est a la fois la plus riche en mobilier archeologique et la plus
deteriore2 : elle a ete coupee a l'une de ses extremites par les excavations de la
carriere et a l'autre par une seconde hutte neolithique. Aussi n'a-t-il ete possible
d'etablir de fa<;on precise que sa profondeur, qui est de 1m25. Quant a sa forme, elle
semble avoir ete ovale.
La hutte n°2, posterieure a la premiere, est de forme egalement ovale et mesure
(dimensions maximum) : 5m15 de longueur, 3m75 de largeur et 1m20 de profondeur.
La hutte de surface, fortement endommagee par des constructions ulterieures,
etait constituee par un squelette de baguettes d'osier et de branchages lies a la terre
glaise. Les dimensions n'ont pas pu en etre precisees. Les restes de cett•2 hutte se
trouvant au-dessus des fosses des deux huttes precedentes, elle doit etre consideree
comme l'habitation neolithique de type Boian-Giuleşti (Boian II) la plus tardive de
la station.
L'âtre neolithique, isole par rapport a toutes les huttes neolithiques mais
occupant la meme position stratigraphique, ne peut etre mis cn relation directe avec
aucun de ces logements, quoiqu'il semble certain qu'il ait appartenu a l'un ou a
l'autre d'entre eux.
Dans la section IV on a decouvert une autre construction neolithique, assez
etendue et assez riche en materiaux archeologiques, consistant en une depression
demi- cylindrique creusee dans le sol, mesurant om32 de profondeur. 1m55 de largeur
et 2ffi20 de longueur (cette derniere dimension correspond a la portion qui a pu etre
degagee). Il est permis de supposer qu'il s'agit d'une ancienne habitation enfoncee
dans le sol.
Dîmboviţa entr~

266

https://biblioteca-digitala.ro

Toutes ces habitations ont livre un mobilier archeologique vane: outils, ceramique et os d'animaux domestiques. Parmi les outils, il faut signaler la presence d'un
petit burin en cuivre (fig. 10).
La ceramique se repartit en deux groupes principaux : vases en pâte grossiere
ct vases en pâte fine. Le premier groupe comprend deux categories : vases "de
cuisine" et vases a decor excise. Les vases de cuisine se subdivisent a leur tour en
deux especes : vases (soupieres, passoires, ecuelles) a parois lustrees (fig. 11-14) et
vases (soupier2s, vases tronconiques, plateaux, coupes a fruits, vases au corps globulaire) decores en relief, a la barbotine, de ceintures alveolaires, de proeminences
alveolaires et de creux (fig. 15-18). La seconde categorie de vases (soupieres, couvercles, grands vases au corps bombe et a col cylindrique) se d;stingue par un decor.
excise et incise, a motifs geometriques, meandres et spirales surtout (fig. 20-23). Le
second groupe - vases en pâte fine - comprend egalement deux categories : vases
(coupes et soupieres) lustres ou a decor plisse (fig. 27-28) et vases (soupieres, coupes)
a decor incise, les motifs etant pareillement a base de mcandres et de spirales
(fig. 29-31).
La ceramique decouverte dans les habitations neolithiques de Giuleşti-Sirbi est
caracteristique de l'etape plus tardive de la phase Giuleşti de la civilisation de Boian.
denommee par Eugen Comşa etape Aldeni et par D. Berciu etape Boian II b. Cette
conclusion resulte du fait que le materiei de Giuleşti-Sîrbi comprend les elements
caracteristiques de la dite etape : barbotine utilisee comme ornement des vase<>
d'usage commun ; triangles figurant sur le rebord des vases a decor excise ; frequence
des coupes elancees, tronconiques, faites en pâte fine ; enfin presence de la categorie
de vases a decor incise.
La population de l'etablissement neolithique de Giuleşti-Sîrbi s'occupait principalement de la culture primitive des plantes et de l'elevage des animaux domestiques. Compte tenu de la quantite considerable d'ossements d'animaux trouves, il
semble meme que c'est a cette derniere occupation qu'il faille accorder la premiere place.
La superposition de la hutte a demi- souterraine n°2 p·ar rapport a la hutte n°1
du meme type et la superposition de la hutte de surface par rapport aux deux precedentes indiquent l'existence dans cet etablissement neolithique de trois etapes
d"habitation. Mais ce phenomene ne se repercute pas dans la ceramiqu~ qui, independamment du logement dans lequel elle se trouvait, presente en general des
caracteres identiques. Dans ces conditions, la superposition des trois habitations peut
s'expliquer de la fa<;on suivante : vivant dans une periode de faible developpement
des forces de production et pratiquant encore une culture extensive des plantes, les
populations du neolithique ancien et moyen abandonnaient assez rapidement leurs
etablissements, en quete de nouveaux terrains favorables a la culture des plantes.
Mais dans ce va-et-vient incessant il arrivait qu'une communaute revînt au lieu ou
elle s'etait deja fixee anterieurement. Il est possible que ce soit justement cette situation qui se reflete da...'1s la superposition des trois habitations, qui datent toutes les
trois de la meme etape (Aldeni=Boian II b) de la phase Giuleşti de la civilisation
de Boian.
La seconde phase d'habitat de la station archeologique de Giuleşti-Sîrbi date
de la periode finale de l'âge du bronze et appartient a la civilisation de Tei. Bien
que la couche de culture de cette periode (qui correspond a un humus anc~en degrade)
soit riche en materiaux archeologiques, les elements d'habitation proprement dite du
typ·2 Tei y sont rares : en l'espece, deux fosses menageres en forme de cloche, un
ensemble de decombres de terre pilonnee deranges et eparpilles, enfin un âtre. Il
semble que l'etablissement de l'âge du bronze se trouvât non pas dans la zone
fouillee, mais plus loin, peut etre a l'endroit bouleverse par l'exploitation de la
carriere.
Ce qui cato::cterise en premier lieu l'etablissement Tei, c·est sa ceramique.
Celle-ci peut etre repartie, d'apres la composition de la pâte, en quatre categorics :
vases en pâte contenant un pourcentage de sabie, ceux dont la pâte conticnt des
tessons piles et de menus cailoux broyes, ceux dont la pâte contient une quantitc
reduite de sabie et aussi des tessons piles, enfin ceux en pâte fine. Lee deux premieres categories comprennent des vases de grandes dimens10ns ct aux parois epais-
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ses (Vases a prOVlSlOnS a la panse bombee et a COl cylindrique), des Vases de dimensions moyennes au rebord arrondi et a l'embouchure evasee, des soupieres, des vases
a la pans.2 bombee et au col incline en dedans, etc. (fig. 38-40). Dans la troisieme
categorie, la forme la plus repandue est le vase au corps globulaire, a base annelee,
col cylindrique ou incline en dedans et deux anses surelevees, parfois pourvues de
cretcs ou de proeminences (fig. 41-44). Les anses a boutons, cretes et proeminences
se retrouvent aussi dans d'autres vases de cette categorie (fig. 48----,-49).' Lo::s vases de
couleur noire, faite~ en pâte fine (la quatrieme categorie ceramique) sant les moins
souvent representes. Enfin, il faut signaler quelques tasses a l'etat fragmentaire
(fig. 46), ainsi que l'apparition, signalee pour la premiere fois dans un inventaire
de la civilisation de Tei, d'un vase a deux anses surel·~vees pourvues de rondelles
(fig. 47).
Les vases faisant partie des deux premieres categories sont decores d'elements
en relief appliques (fig. 51-----54) ; ceux de la troisieme categorie et, dans une plus
faible mesure, ceux en pâte fine presentent un decor caracteristique soit a lignes
incisees, simples ou poinconnees, soit execute selon la technique des poin<;onnements
successifs, et dans ce dernier cas avec des motifs en meandres, en spirale, rhomboi:daux
ou triangulaires (fig. 55-56). En general, la decoration des vases du type Tei decouverts a Giuleşti-Sîrbi est caracterisee par l'imperfection et la grossierete de son
execution.
L'habitation de l'âge du bronze de Giuleşti-Sîrbi a ete assignee a la phase
Fundeni de la civilisation de Tei, son inventaire ceramique offrant une serie de
traits propres a cette phase : quantite considerable de vases globulaires a deux anses
surelevees, decor a incision d'execution grossiere, apparition des meandres dans
l'ornementation.
La decouverte a Giuleşti-Sîrbi d'un horizon Fundeni donne lieu a une ample
discussion sur cette phase de la civilisation de Tei.
L'auteur demontre que, contrairement aux phase "Tei" et "La stejar" de cette
civilisation, au rythme de developpement plut6t lent, le passage a la phase Fundeni
marque un processus de transformation plus radical et survenu, semble-t-il, de fa<;on
soudaine.
La phase Fundeni serait caracterisee par un double phenomene : d'une part
l'alteration et la degradation de tous les elements specifiques a la civilisation de Tei
dans ses phases anterieures, d'autre part l'adoption d'elements nouveaux, etrangers,
que la civilisation de Tei ignorait jusqu'alors et qui proviennent de l'aire des civilisations de Verbicioara et de Gîrla Mare. Ces constatations m€ment l'auteur a la conclusion qu'a la faveur d'un deplacement de population et de culture qui se serait
praduit a un moment donne de l'ouest a l'est, la civilisation de Tei aurait emprunte
des elements du type Gîrla Mare et Verbicioara qui, en se greffant sur le fonds de
la civilisation de Tei, ont determine l'apparition d'une nouvelle phase, la phase
Fundeni.
Quant a la date de l'apparition de cette nouvelle phase, le "randaxt" decouvert
a Fundeni ne permet plus, d'apres l'auteur, de fixer celle-ci dans la periode Reinecke B (R\ la phase Fundeni se developpant parallelement a un niveau pre-Noa
en Moldavie et a la phase Verbicioara IV en Oltenie:
Les recherches de Giuleşti-Sîrbi ont encore mis a jour une fosse menagere et
quelques fragments ceramiques (fig. 58) datant du debut de la periode des migrations, plus precisement des IIIe-Ive siecles.
La station archeologique voisine du monastere de Chiajna a ete habitee pour
la derniere fois au cours de la periode du haut feodalisme. Cette periode ·est reprcsentee par une demi-hutte (fig. 59) dans l'interieur de laquelle on a trouve des fragments ceramiques fac;onnes au taur, les uns a decor stric, les autres a decor lustre
(fig. 60), qui assignent cctte habitation a la civilisation de Dridu, du xe siecle de n. e.
L'auteur presente enfin quelques decouvertes archeologiques isolees : un fragment ceramique de type Vinca-Dudeşti (fig. 61) et quelques fragments caracteristiques de la civilisation Glina III - Schneckenberg (fig. 62).
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Profil du fosse IV de Giuleşti-Sîrbi.
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Fig. 8 - Outils et eclats neolithiques (civilisation de Boian-Giuleşti).
Fig. 9 Per~oir en os decouvert dans l'etablissement neolithique.
Fig. 10 - Burin-per~oir en cuivre decouvert dans l'etablissement BoianGiuleşti.
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Fig.
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Fig.
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13
14
15

Differentes formes de vases Boian-Giuleşti faits de pâte grossiere,
Soupiere en terre glaise, civilisation de Boian-Giuleşti.
Ecuelle en terre glaise, civilisation de Boian-Giuleşti.
Fragments de ceramique Boian-Giuleşti.
Differentes formes et coupes de vases Boian-Giuleşti faits de pâte

-

grossiere.
Fragments de vases

Fig. 16 -

a piedestal decouverts dans l'etablissement

neolithique.
Fragments de ceramique Boian-Giuleşti a decor en relief trouves
dans les huttes nas 1 et 2.
Fig. 18 - Ceramique Boian-Giuleşti decoree d'applications en relief trouvee
dans l'habitation n° 3 et dans l'ensemble d'habitations de la section IV-cassette D 1•
Fig. 19 - Difterentes formes de vases Boian-Giuleşti a decor excise trouves
Fig. 17 -

a Giuleşti-Sîrbi.
Fig. 20 Fig. 21 -

Ceramique neolithique a decor excise trouvee dans la hutte n° 1.
Fragments de ceramique Boian-Giuleşti a decor excise trouves dans

la hutte n° 2.

Ceramique a decor excise trouvee dans l'habitation neolithique n° 3.
Fragments de vases a ornements excises decouverts dans l'ensemble
neolithique de la section IV-cassette D 1•
Fig. 24 - Differentes formes de vases Boian-Giuleşti en pâte fine decouverts
Fig. 22 Fig. 23 -

a

Giuleşti-Sîrbi.

Fig. 25 Fig. 26 -

Soupiere de terre glaise trouvee dans la hutte neolithique n° 1.
Difterentes formes de coupes en terre glaise, civilisation de Boian-

Giuleşti.

Fig. 27 Fig. 28 -

Coupes en terre glaisc, civilisation de Boian-Giuleşti.
Fragments de ceramique a decor plisse, civilisation de

Boian-

Giuleşti.

Fig. 29
Fig. 30

Coupes de vases Boian-Giuleşti (Aldeni) a decor incise.
Ceramique a decor incise de Giuleşti-Sîrbi trouvee dans les hutte.<;

nas 1 et 2.
Ceramique a decor incise trouvee dans l'habitation n° 3 et dans
l'ensemble d'habitations de la section IV-cassette Dv civilisation de Boian-GiuFig. 31 -

leşti-Aldeni.

Fig. 32 Fig. 33 -

Coupe de la fosse n° 1 de l'âge du bronze, civilisation de Tei.
Âtre et lot de ceramique Tei decouverts dans la cassette A.
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Fig. 34 - Eclats et lames de silex decouverts dans l'etablissement de l'âge du
bronze, civilisation de Tei.
Fig. 35 - Haches en pierre a l'etat fragmentaire de l'etablissement Tei de Giu-

leşti-Sîrbi.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Tei de

Fusaioles en terre glaise de l'etablissement Tei.
37 Poids en terre glaise pour filets de peche.
38
Coupes de vases Tei, de l'âge du bronze, decouverts a Giu~eşti-Sîrbi.
39
Coupes de vases de l'âge du bronze, civilisation de Tei.
40
Coupes de vases Tei decouve1ts a Giuleşti-Sîrbi.
41
Vase a deux anses, civilisation de Tei.
42-44 - Vases a deux anses surelem?es decouverts dans l'etablissement
36

Giuleşti-Sîrbi.

Fig. 45 Fig. 46 -

verte a

Giuleşti-Sîrbi.

Fig. 47 -

-z;erts

Coupe en terre glaise et fragment de couvercle, civilisation de Tei.
Tasse en terre glaise a l'etat fragmentaire, de l'âge du bronze, decouVases en terre glaise de l'âge du bronze (civilisation de Tei) decou-

a Giuleşti-Sîrbi.

Fig. 48-49 - Fragments d'anses decorees de cretes, de boutons et de proeminences. Civilisation de Tei.
Fig. 50 - Fragments de ceramique Tei avec decor execute a la brosse.
Fig. 51
Ceramique Tei decoree de ceintures alveolaires.
Fig. 52 - Fragments de ceramique Tei decoree de ceintures simples et a
entailles.
Fig. 53 - Ceramique Tei de Giuleşti-Sîrbi.
Fig. 54 - Fragments de ceramique Tei a decor en relief.
Fig. 55-56 - Ceramique Tei de Giuleşti-Sîrbi decoree seZon la technique de
l'incision par poinc;onnement et poinc;onnements successifs.
Fig. 57 - Coupe de la fosse des 1IIe-Jve siecles de Giuleşti-Sîrbi.
Fig. 58 - Vases en terre glaise et fragments ceramiques des IIJe-Jve
siecles de n.e.
Fig. 59 - Plan et coupe de la demi-hutte du xe siecle de n.e.
Fig. 60
Ceramique du xe siecle de n.e. decouverte a Giuleşti-Sîrbi.
Fig. 61
Fragment de ceramique Vinca-Dudeşti decouvert a Giuleşti-Sîrbi.
Fig. 62
Fragments de ceramique Gl:na III de Giuleşti-Sîrbi.
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