CULTURA AMFORELOR SFERICE
DIN DEPRESIUNEA SUBCARPATICA
A MOLDOVEI
de ŞTEFAN CUCOŞ

Între culturile perioadei de tranziţie de la eneolitic
la epoca bronzului, în zona submontană a Moldovei, un rol important
l-a avut cultura amforelor sferice, denumită şi cultura mormintelor în
cutie de piatră. Deşi în ultimele dece!1ii a crescut numărul descoperirilor
aparţinînd acestei culturi, din păcate multe din ele rămase inedite, unele
probleme, precum aria, legăturile cu celelalte culturi vecine, cronologia,
aporturile sale la schimbările structurale de la sfîrşitul eneoliticului şi
începuturile perioadei de tranziţie etc., sînt insuficient cunoscute încă.
În cele ce urmează vom prezenta unele descoperiri de pe teritoriul zonei
subcarpatice, rămase inedite 1, şi ne vom referi la quasitotalitatea proble
melor culturii amforelor sferice.
1 . MORMÎNTUL DE LA BÎRGAOANI, JUD. NEAMŢ

Cu prilejul lucrărilor agricole de pe dealul Osoi, la vest de satul
Bîrgăoani, locuitorii Pascaru Ştefan şi Minuţ David au descoperit, la
14 iulie 1 963, un mormînt în cutie de piatră (fig. 2/1-2). Acesta a fost
răvăşit şi cu greu s-a putut realiza reconstituirea sa (fig. 1 /2). Partea
superioară a mormîntului se afla imediat sub solul vegetal actual, la
adîncimea de 0,25 m. Cutia mormîntului, orientată SSE 30° - N N V 210°,
avea o formă dreptunghiulară cu lungimea de 1 ,40 m şi lăţimea de
0,60 m. Latura de est era alcătuită din două lespezi de piatră cu dimen
siunile de 0,65/0,65 m . Capătul de nord al cutiei era inchis cu o singură
lespede, cu laturile egale, de 0,60 m, iar la capătul de sud se aflau două
lespezi. Fundul mormîntului era placat cu 14 lespezi mici legate intre
·ele cu o feţuială din lut şi pietre mărunte. Partea inferioară a mormîn
tului se afla la adîncimea de 0,80 m în solul galben steril. Lespezile
cutiei erau din gresie calcaroasă cu cochilii, adusă probabil, de la cea.
1 0 km distanţă, din punctul Dealul lui Stan, de la Budeşti, corn. Făurei,
sau poate de la Stînca Şerbeşti, corn. Ştefan cel Mare, jud. Neamţ.
Iniţial s-a crezut că mormintul a conţinut doar două schelete în
poziţie chircită, dar cercetările antropologice au dovedit că au existat
şase indivizi, din care trei bărbaţi şi trei femei 2.
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Din inventarul mormîntului s-au recuperat fragmentele ceramice
a 6 vase, un pumnal din os (fig. 4 / 1 1 ) , două topoare din silex albicios
opac (fig. 1 /4 ; 4/10). După informaţiile date de descoperitori, pwnnalul
de os se afla spre pieptul unui schelet, în partea de est a mormîntului,
ceea ce arată că scheletele erau orientate cu capul la est. În materialul
osteologie cules din mormînt s-au găsit oase de porc şi doi colţi de
mistreţ (fig. 4/8-9). Din materialul ceramic s-a reconstituit un vas inte
gral (fig. 2/3) şi unul parţial (fig. 2/4). Ceramica din mormînt (fig. 2/3-4 ;
4/1-7), conţine în pastă nisip cu granulaţie mare şi pietricele mici. Ar
derea este în general slabă şi neoxidantă, ceea ce dă vaselor o culoare
neagră-cenuşie, dar lustruită la exterior, iar unele vase au avut pereţii
destul de subţiri. Este totuşi o ceramică cu pastă omogenă, bine fră
mîntată şi cu nuanţe mai deschise în ruptură. Principala formă o consti
tuie amfora cu corpul sferic, gura cilindrică largă, gîtul scurt, fundul
plat, iar pe umăr, la baza gîtului, prezintă patru toarte cu aspectul unor
proeminenţe unghiulare perforate orizontal (fig. 2/3-4 ; 4/1, 4, 6-7). După
�mele fragmente (fig. 4/2-3, 5), au existat şi forme de dimensiuni mici
- amfore (fig. 4j2) şi castroane (fig. 4 /5) . Ornamentele sînt realizate în
tehnica cunoscută a inciziei adînci. Motivele decorative formează benzi
orizontale din linii verticale şi benzi din linii unghiulare. Întretăierea
acestor benzi de motive unghiulare dispuse pe verticală, in zona toarte
lor, dau decorului un aspect metopic. Este interesant că pe nici unul
din vasele de la Bîrgăoani nu apare acel motiv în "solzi de peşte", iar
decorul executate cu şnurul infăşurat este prezent pe un singm fragment
ceramic. Tipologie, vasele de la Bîrgăoani au cele mai bune analogii cu
amforele de la Klementowice din Polonia 3 şi cu cele din Podolia "· Forma
de mici castroane îşi găseşte analogii mai mult în zona vestică a culturii
amforelor sferice 5.

2.

MORMÎNTUL DE LA CALU-PIATRA ŞOIMULUI, JUD. NEAMŢ

În punctul Deleni-Piatra Şoimului, in grădina locuitorului Ilarie
Mihai, a fost descoperit un mormînt în cutie de piatră încă în anul 1962.
Capacul mormîntului se afla imediat sub solul vegetal actual, l a adîn
cimea de -0,30 m, iar partea inferioară la adîncimea de -0,70 m
(fig. 1 /1 ) . Lespezile cutiei , cu excepţia celei din capătul de nord, erau
din plăci de gresie întregi. Mormîntul avea o lungime de 1 ,55 m. Din
el s-au recuperat fragmente ceramice de la trei vase, şi un topor din
silex alb-vineţiu. Din spusele descoperitorului, care a răvăşit mormîntul,
în acesta se afla un schelet în poziţie chircită orientat cu capul la sud.
Fragmentele ceramice (fig. 5/1-3), aparţin unor vase de tipul amforelor
sferice, lucrate în pastă cu amestec de nisip şi calcar pisat. Au o ardere
slabă, o culoare cenuşie-neagră, cu lustru la exterior şi sînt decorate cu
mici in.cizii curbe, realizate probabil cu unghia 6, sau cu liniii scurte ver
ticale ştampilate (fig. 5/3). Se pare, după dimensiunile fragmentelor, că
făceau parte din amfore mici cu pereţii subţiri. Toporul din silex are
forma

trapezoidală,

cu

secţiunea

transversală

rectangulară
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dreapUi, avind analogii perfecte c u topoarele din silex găsite in depozi
tul descoperit în apropiere de Horodiştea-Calu 7 •

3 . MORMINTUL DE LA ŞERBEŞTI, COM. ŞTEFAN CEL MARE,
J UD. NEAMŢ

La 7 noiembrie 1966, cu ocazia săpării unei livezi pe Dealul Viei,
în raza �a tului Şerbeşti, locuitorii Dascălu Gh. şi Manolică V. au desco
perit un mormint în cutie de piatră. Mormîntul a fost total răvăşit
(fig. 3 / 1 -2). Plăcile din gresie, aduse probabil de la Stînca Şerbeşti, fiind
sparte şi împrăştiate nu au mai permis reconstituirea mormîntului. Din
inventarul funerar s-au recuperat fragmentele ceramice de la trei vase,
din caee unul a fost reconstituit în desen (fig . 1 '5). Vasele au fost lucrate
într-o pastă ceva mai fină, cu amestec de nisip, sînt lustruite la exterior,
avînd o nuanţă brună-gălbuie şi fără decor (fig. 5/4). Forma vasului
(fig. 1 /5), cu umărul înalt, gîtul cilindric şi buza uşor îngroşată la exte
rior, are cele mai bune analogii cu vasul din mormîntul d e la Basarabi
Suceava. s si cu forme ceramice din aria vestică a culturii amforelor sfe
rice 9• Res turile osteologice recuperate aparţin antropologie unui individ
mezocran 10• Din spusele descoperitorului se pare că a existat un singur
schelet in poziţie chircită.
4.

MORMiNTUL DE
NEAMŢ

LA MASTACAN,

COM.

BORLEŞTI,

JUD.

În marginea de nord a satului Mastacăn, la poalele dealului Carpăn,
în curtea locuitorului Neamţu C. C . Constantin, cu prilejul săpării unui
beai, la 211 septembrie 1 977 a fost descoperit un mormînt în cutie de
piatră 1 1 • Stratigrafic, groapa mormîntului era suprapusă de un nivel din
epoca !)l·onzului. Cutia mormîntului avea o orientare NNE-SSV, o lun
gime de 1 ,70 m şi o lăţime, la exterior, de 1 , 1 0 m la un capăt şi 1 ,20 m
la celălalt. În interior, cutia avea lungimea de 1 m şi lăţimea de 0,66 m,
cu adincimea de 0,40-0,50 m. Mormîntul avea pereţii dubli, din lespezi
de gresie fasonate la exterior, iar pentru îmbinarea lor s-au folosit pietre
mici legate cu pămînt. Una din lespezile exterioare a fost decupată pen
tru a face loc unui vas. Grosimea lespezilor exterioare, ca şi a celor inte
rioare, vadază de la 0,06 m la 0 , 1 4 m . Pămîntul elin interior era puter
nic pigmentat cu cărbuni, posibil că în mormînt s-a făcut iniţial foc, ca
şi în unele m orminte din Polonia 12• Pe lîngă resturile osteologice care
fuseseră răvăşite, în interior s-au găsit şase vase. Acestea (fig. 5 /5-7, 9-10),
erau în poziţie verticală şi se aflau dispuse două în partea d e nord , două
pe latura estică şi două pe l a t ura de la sud. Toate vasele se aflau la un
nivel ceva mai ridicat decîi oasele scheletului. Un alt vas, de dimensiuni
mtci, s-a găsit la exterior, pe latura vestică şi un altul (fig. 5 i9), a fost
găsit spre nord-vest, în vecinătatea mormîntului. La cea. 1 ,4 5 m spre
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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sud-est de mormînt a fost găsită o daltă din silex alb-vineţiu (fig. 1 /4).
Î n interiorul mormîntului s-a găsit şi un fragment de lamă de silex
(fig. 1 /3), fără retuşe.
Culegînd noi date la faţa locului, am obţinut informaţia, de la locui
torul Neamţu C . C. Constantin, precum că in apropierea mormîntului în
cutie de piatră au existat şi două lespezi în poziţie verticală cu cîte un
vas şi resturi de oase în faţă, iar a treia lespede, nederanjată, se află
prinsă în construcţia beciului la intrare. Aceste lespezi ar documenta un .
alt tip de morminte aparţinînd culturii amforelor sferice din Moldova,
morminte de acest fel fiind cunoscute pînă in prezent numai 'În Polonia tl.
Este posibil ca vasele exterioare mormîntului in cutie de piatră şi dalta
din silex să fie în legătură cu aceste rnor!llinte lîngă lespezi de piatră.
În ce priveşte ceramica se observă o mare diversitate de forme. Sînt
vase mici - ceşti - cu gura largă uşor evazată, corpul sferic, fundul
plat şi două toarte mici pe umăr (fig. 5/6-7), sau fără toarte, lucrate î n
pastă fină cu amestec d e nisip şi pietricele, dar c u pereţii subţiri ş i d e
nuanţă brună-gălbuie. Este apoi amfora c u bune analogii atît i n vechile
descoperiri de la Piatra Neamţ 14 şi Dolheştii Mari 15, ca şi in Polonia şi
Podolia Hl. O variantă a acestui tip prezintă gitul înalt tronconic, corpul
sferic, cu patru toarte mici la partea superioară a umărului, avînd bune
analogii in ceramica din Saxonia 17• O altă formă este aceea de mic cas
tron c u marginea uşor adusă spre interior (fig. 5/5), d e asemenea cu
analogii în zona vestică a ariei culturii amforelor sferice ts. Ceştile sînt
lipsite de decor, in schimb amfora de tip kuyawian, găsită în exteriorul
mormîntului este decorată ·cu m otive stampilate în "solzi de peşte" , cu
triunghiuri cu vîrful in jos dispuse in şir orizontal pe git şi un alt şir
de triunghiuri pe umăr. Între acestea, deasupra toartelor, se află o oandă
formată dh1 motive arcuite mici, incizate, iar intre toarte o bandă d e
mici linii verticale (fig. 5 . '9). Motivul triunghiurilor c u vîrful i n j os ,
tratat i n maniera d e corului c u "solzi de peşte", formează o zonă deco
rativă şi pe un mic castron (fig. 5/5) .
5. FRUMUŞICA-BODEŞTII DE JOS, COM. BODEŞTI, JUD. NEAMŢ
În vechile colecţii ale muzeului din iPiatra Neamţ, provenite din
săpăturile de Ia Frumuşica, s-a găsit şi un fragment ceramic aparţinînd
culturii amforelor sferice. Este un fragment ceramic cu o toartă şi ele
mente de decor din linii verticale stampilate (fig. 5 /8). Fragmentul nu
a fost inclus în monografia din 1 9 4 6 H1 şi pare să nu facă parte dintr-un
mormint. Este posibil ca la Frumuşica să existe o aşezare de tip sălaş a
unei comunităţi aparţinînd culturii amforelor sferice.

6. ONICENI, COM. ONICENI, JUD. NEAMŢ
În anul 1 972, cu prilejul unor amenajări şi a extinderii şcolii gene
rale din satul Lunea, î nglobat la satul Oniceni, pe terasa inferioară a
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rîului Bîrlad, a fost descoperit u n mormînt în cutie d e piatră. Mormîntul
a fost total răvăşit şi inventarul împrăştiat, încît nu s-a mai putut re
cupera nimic. Din informaţiile culese de la inginerul Cojocaru V., în
mormînt s-ar fi aflat un schelet în poziţie chircită şi două sau trei vase.
În vatra satului Oniceni a fost descoperit un alt mormînt î n cutie
de piatră a cărui inventar a fost de asemenea distrus şi pierdut. Cînd
M. Brudiu de la muzeul din Galaţi, care efectua săpături în apropiere,
la Valea Ursului, a aj uns la faţa locului a mai găsit doar cutia mormîn
tului din lespezi de piatră 2°.
*

Pe teritoriul Moldovei prima descoperire a unui mormînt aparţinînd
culturii amforelor sferice a fost făcută în anul 1 872 21• Au fost menţio
nate apoi alte descoperiri de către I. Nestor, în anul 1 932, între c are
cele de la Grăniceşti şi Horodnicul de Jos, fără a se preciza încadrarea
lor 22• Î n anul 1937, C. Matasă descoperea mormîntul de la Cut-Dumbrava
Roşie pe care 1-a prezentat fără o încadrare cronologică 23. În 1 9�5 se
descoperea întîmplător mormîntul de l a Piatra Neamţ, caz î n care s e
recuperează integral i nventarul, fiind atribuit neoliticului 2". Î n momen
tul prezentării mormîntului d e la Piatra Neamţ erau semnalate ş i alte
descoperiri, precum cele de la Şcheia, j ud. Iaşi, Tăcuta, j ud. Vaslui şi
S tînce.;; t i, jud. Botoşani �3, d a r c are, aşa Clllffi s-a mai arătat în literatura
de specialitate, au rămas incerte, necunoscîndu-se i nventarul acestora 26.
A urmat apoi descoperirea de Ia Gîrleni, j ud . Vaslui, de asemenea ră
masă sub semnul întrebării ca apartenenţă 27, şi în acelaşi an, 1 956, des
coperirea de l a Dolheştii Mari. Aceasta din urmă a d us la definirea cul
turii amforelor sferice pe teritoriul Moldovei şi a adus primele precizări
stratigrafice şi cronologice 28. A urmat descoperirea a două morminte pe
teritoriul oraşului Suceava '!!J şi a celui de la Basarabi, corn . Preuţeşti,
jud. Suceava 30. Alte două morminte, unul de adult şi altul de copil, au
fost descoperite în curtea spitalului din Băceşti, j udeţul Vaslui, dar au
rămas inedite şi inventarul acestora nu ne-a fost accesibi1 31.
Se cunosc în prezent pe teritoriul Moldovei 26 de morminte şi un
însemnat număr de topoare din silex atribuite culturii amforelor sferice,
care ridică însă numeroase probleme necunoscute 32.

Pînă în prezent, în vasta arie a culturii amforelor sferice au fost
descoperite mai mult morminte, de diferite tipuri, şi în foarte puţine
cazuri au fost cercetate aşezări, mai ales în zona poloneză. Relativ la
acestea din urmă, T. Wi.şlanski consideră că au existat două tipuri - un
tip de aşezări stabile, cu locuinţe solide, situate pe locuri cu soiuri mai
bune, în apropierea a pelor, şi un alt tip - aşezări sezoniere, sălaşe,
folosite numai în sezonul cald 33. După St . Nosek, purtătorii culturii am
forelor sferice nu au cunoscut tipul de aşezări permanente, cu locuinţe
construite din bîrne şi lut, ci numai tipul de aşeză,ri sezoniere cu locuinţe
din piei de animale pe pari 34. Aşezări de acest fel au fost cercetate, in
zona poloneză, l<} Inowroclaw, Brzesc Kuj awski şi Ostrowiec Swie
tokrzyski, în care s-au găsit gropii mari quasirectanguJ.are, gropile de pari
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şi gropi folosite probabil ca vetre :J3. În celelalte zone, şi mai ales; in
zona estică, adică în Podolia, Volinia şi pe teritoriul Moldovei, nu s-au
găsit decît morminte. Deşi acestea, provin, cele mai multe, din descope
riri fortuite, dau totuşi posibilitatea clasificării lor, iar prin analogii cu
cele cercetate în celelalte zone ne oferă un aproximativ cadru cronologic,
� î t şi paralelismele cu culturile vecine.

Pe teritoriul Moldovei se cunosc morminte în cutie de piat·ră, mor
m inte pe lespezi de piatră, morminte lîngă lespezi de piatră şi morminte
in groapă simplă. Cele mai numeroase sînt mormintele în cutie de piatră.
Acestea sînt îngropate şi cele mai multe sînt suprapuse de solul vegetal
actu a l , ceea ce duce la ipoteza că partea superioară, capacul, se afla ini
ţial la suprafaţa solului. După tipologia stabilită de St. Nosek acestea
se încadrează în tipul al II-lea adică excavaţii placate cu lespezi de gresie
şi cu capacul din acelaşi material 3G.

In ce priveşte gruparea mormintelor in cutie de piatră, ca şi a
celorlalte tipuri, pe întreaga arie a culturii amforelor sferice, nu for
mează necropole, ci doar grupuri restrînse, între 2-4 morminte, iar în
cele mai multe cazuri sînt izolate 3i. De asemenea, d acă în celelalte zone
a le ariei culturale, mormintele au o orientare E-V 38, cele din Moldova
au orientări diferite, fie N-S ca la Dolheştii Mari :19, Basarabi w, Su
ceava '", fie S-V ca cele de la Piatra Neamţ "2, Şerbeşti, Birgăoani, Mas
tacăn-Borleşti etc. Se constată apoi că morm_intele sînt fie individuale
ca cele de la Basarabi, Băceşti, Calu, Mastacăn, Scheia - mO'I'mîntul
nr. 2. Suceava, fie coleCtive ca la Bîrgăoani, cu 6 indivizi, Dolheştii
Mari, mormîntul nr. 1 cu 4 indivizi şi mormîntul nr. 2 cu 2 indivizi,
Grăniceşti, cu 2 indivizi, Scheia, mormîntul nr. 1 cu 2 indivizi. P iatra
Neamţ, cu pînă la 7 indivizi "2 bis. Cele mai multe d i n s chelete sint î n po
ziţie chircită şi doar unul singur, în mormîntul nr. 1 de la Dolheştii
Mari este în poziţie întinsă, fapt care se datorează posibil contactelor cu
populaţiile vecine, întrucît acestea nu apar nici în Volinia, Podolia sau
in celelalte zone "3. De asemenea, dacă în zona poloneză, s cheletele au
uneori poziţii haotice şi sînt tăiate, ceea ce documentează sacrificii 4",
in mormintele din Moldova se cunosc, pînă în prezent, schelete întregi.

Din punct de vedere antropologie a fost subliniat caracterul ete
rogen al populaţiei culturii amforelor sferice din Moldova şi pe această
·cale au fost stabilite analogiile cu regiunile Podoliei şi Voliniei "5. Re
cent s-a arătat că maj oritatea i ndivizilor din mormintele din Moldova
aparţin tipului moderat brahicran, s-au mezocran, deci o populaţie care
5t aparţinut fie unor protoeuropoizi brahicefalizaţi, fie unor alpinoizi. Ex
cepţie face un craniu de la Băceşti-Vaslui, care este de tip dolicocran.
Pe baza acestor noi cercetări şi comparîndu-Je cu cele 1 1 schelete pro
venite din mormintele din Volinia de la Voiţehovka, Sumeţ şi Neta r.6,
s-a susţinut că trebuiesc căutate analogii pentru mormintele din Moldova,
cu excepţia celui de la Băceşti, î n altă parte decît în Volinia u. Subli
niem însă că cercetările antropologice au pus în evidenţă şi teza conform
căreia, in preistorie, nu totdeauna comunitatea culturală înseamnă şi o
<:omunitate bioantropologică "8• In acest context, cercetările antropologice
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nu ne pot ajuta încă la stabilirea zonei din care au pătruns purtătorii
culturii amforelor sferice. Trebuie să avem in vedere că intr-o arie , atit
de vastă ca aceea a culturii amforelor sferice era firesc ca să existe o
asociere a tipurilor antropologice, practicile rituale şi probabil fondul
conaepţiilor fiind însă unitare. Rămîne deci ca tot pe baza inventarului
funerar, a tipurilor de morminte 'Şi mai ales a ceramicii să stabilim zo
nele din care au penetrat.
Formele ceramice sînt destul de variate. Principala formă o consti
tuie amfora cu corpul sferic, gura cilinddcă largă, gîtul scund, fundul
plat, iar pe umăr cu două sau patru toarte mici cu aspectul unor proe
minenţe unghiulare. Acest tip de vas este răspîndit în aproape întreaga
arie a culturii amforelor sferice şi corespunde tipologie amforelor knya
wiene din Polonia "9• Un alt tip de amformă, dar mai rar, are gura uşor
evazată şi gîtul mai inalt, iar un alt tip are gitul tronconic înalt, gura
îngustă, cum apare la Mastacăn-Borleşti (fig. 5/10), cu bune analogii în
zona vestică a culturii amforelor sferice unde este mai frecventă 50. Sînt
apoi vase de dimensiuni mici, pahare şi ceşti, cu fundul sferic, gîtul ci
lindric şi gura uşor evazată. O altă formă o constituie micile eastroane·
semisferice. Acest tip de vas este prezent Îi1 mormîntul d e la Mastacăn
şi este mai frecvent în aria din Saxon ia a culturii amforelor sferice �" .
La rîndul său, decorul este destul de variat şi a fost realizat în. mai
multe tehnici. Astfel, motivele sînt fie stampilate, fie i ncizate, fie im
primate cu şnurul înfăşurat. Motivele clecorative s.e regăsesc în întreaga,
arie a culturii amforelor sferice, ceea ce demonstrează unitatea aces1 eia
în vastul teritoriu pe care l-a ocupat şi numai deosebirile de detaliu,
precum frecvenţa mai m are sau-mai mică a unor forme ceramice şi motive
decorative, într-o zonă sau alta, dă diferenţieri zonale şi explică înain
tarea acesteia pe diverse direcţii, problemă asupra căreia vom reveni.
Motivele decorative se compun din : linii scurte verticale care for
mează şiruri orizontale, grupuri de benzi orizontale suprapuse, avind·
aspectul unor metope, sau benzi orizontale unghiulare şi in zig-zag. Sînt
apoi motive formate din mici incizii curbe, realizate probabil cu unghia 52,.
şi care împart de obicei gitul vasului în spaţii metopice, sau motive cu
acelaşi rol dar realizate din linii mici dispuse în unghi sub forma unor ·
ace de brad. Un motiv frecvent este cel în "solzi de peşte", realizat tot
prin linii mici curbe şi care formează fie benzi orizontale pe gît, fie un
şir de triunghiuri cu virful în j os, dispuse pe gîtul şi umărul vasului
(fig. 5/9). Cele două şiruri de triunghiuri apar şi sub formă de alternanţă
- triunghiuri mari şi mici într-un singur şir orizontal pe umărul vasului,
ca pe o amforă de la Piatra Neamţ 5:1• Motivul triunghiurilor cu vîrful
în jos pare să fi constituit o predilecţie pentru întreaga arie a culturii
amforelor sferice, fiind tratat în diverse maniere, dar de regulă dispus
pe gîtul şi umărul vaselor în şiruri orizontale M.
Un alt motiv, cu variante diferite, este executat cu şnurul . Acesta
formează benzi orizontale însoţite de ghirlande, şi care uneori se repetă
în şiruri suprapuse aşa cum se întîlneşte pe ceramica din Volinia. Mo
tivul în şiruri de ghirlande apare, realizat în tehnica inciziei, şi pe eera
mica din zona poloneză, dar lipseşte in aria vestică ""· Este posibil ca
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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acest motiv să fie împrumutat din ornamentaţia ceramicii şnurate unde
a fost introdus de pe ceramica tripoliană şi cucuteniană, evident însă î n
tehnica proprie a inciziei ş i imprimării . U n motiv mai rar este acela exe
cutat din benzi orizontale şi verticale din puncte incizate, dar frecvent în
decorul ceramicii din zona vestică şi din zona poloneză unde formează
triunghi uri cu vîrful în jos, cît · şi pe! cel al benzilor de linii verticale gru
pate ca metope pe umărul vasului 5ti .

Varietatea motivisticii precLmJ. şi difuzarea ei în arii diferite ar putea
determina ipoteza că, în migrarea lor, unele mici grupe au trecut spre
est prin spaţiul polonez, volinian şi podolian, pînă în Moldova, în cău
tarea unor noi locuri. Aceasta ar explica unele analogii ale ceramicii
şi ornamenticii cu zona vestică, cît şi acele deosebiri antropologice sem
nalate.
*

Una din problemele controversate a fost aceea dacă purtătorii cul
turii amforelor sferice erau cultivatori de plante sau numai păstori. S-a
susţinut şi teza că aceştia practicau atît agricultura, cît şi păstoritul.
Cercetările din ultimele două decenii dau posibilitatea unei mai juste
aprecieri a bazei economice a popula'ţ iei culturii amforelor sferice. Por
nind de la faptul că mormintele acestora se află în locuri destul de fer
tile, unii cercetători au opinat pentru caracterul agricol al economiei.
Dar acest fapt nu este suficient de argumentat prin resturile materiale
descoperite în m orminte şi nici în puţinele aşeză·ri cercetate în aria po
loneză. Astfel, nu se cunosc, în întreaga arie, unelte care ar fi putut fi
[olosite la cultivarea plantelor, iar puţinele rîşniţe şi frecătoare găsite
în morminte nu confirmă o ocupaţie agricolă. Ne alăturăm ipotezei după
care aceste unelte foloseau la zdrobirea grînelor procurate de la popu
laţiile vecine cultivatoare de plante 57, sau poate la cu totul alte între
buinţări - zdrobirea oaselor de animale, baterea pieilor de animale pen
tru a le da flexibilitate etc. Pe de altă parte mormintele nu sînt legate
de aşezări în care să apară elemente ale cultivării plantelor şi este po
sibil ca acestea să se afle pe locuri cu soiuri mai bune şi pentru simplu
fapt că se excavau mai uşor. Însăşi faptul că mormintele nu se grupează
în necropole, ci sînt izolate, demonstrează că acestea au fost lăsate pe
traseele de pendulare a micilor grupuri de populaţie a culturii amforelor
sferice.
Păst6ritul, ca ocupaţie de bază, este însă pe deplin dovedit prin
prezenţa numeroaselor oase de animale între care pe primul loc se
situează porcinele, urmate de bovidee, apoi de ovicaprine 58. S-a susţinut
că porcinele sînt incompatibile cu nomadismul, dar din cercetările lui
T. Wişlanski , T. Sulimirski, V. Weber, St. Nosek ş. a., reiesă că purtă
torii culturii amforelor sferice creşteau turme de porci şi vite, depla
sindu-se cu acestea, lent, dintr-o pădure în alta 59, ipoteză care ni se
pare mai apropiată de realitate. De altfel, la nivelul perioadei, cu tot
relieful antropic realizat de cîteva milenii de către cultivatorii de plante
neo-eneolitici, locurile fertile de astăzi, unde se găsesc urmele purtătohttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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rilor culturii amforelor sferice, erau încă în mare parte acoperite de
păduri .
Vînătoarea, dovedită de prezenţa colţilor de mistrez, ocupa se pare
un loc cu totul secundar, întrucît utilajul litic nu o confirmă. În î ntreaga
arie se cunosc doar un vîrf de săgeată 1Şi alte două mici vîrfuri din silex.
Datele obţinute din celelalte zone, arată că această populaţie se ocupa
cu pescuitul şi culesul fructelor de pădure 60• Posibil că hrana consta
din acestea şi îndeosebi din produse animaliere. Şi tot aceste ocupaţii, în
care predomină creşterea animalelor în turme, a determinat şi ocuparea
de către purtătorii culturii amforelor sferice a unor zone de pădure în
care a dominat gorunul şi stejărişul şi nu zone deschise, stepice.
În ce priveşte practicarea unor meşteşuguri, în afară de prelucrarea
unor roci 6t pentru topoare şi dălţi, sau a osului pentru podoabe, care par
prin perfecţiunea lor să aparţină unor oameni specializaţi, putem presu
pune ca meşteşuguri casnice - olăritul realizat într-o tehnică primitivă.
cu o ardere deschisă şi prelucrarea pieilor de animale. Datele economice,
precum şi poziţia principală a unor schelete în morminte, sugerează că
rolul social de bază l-a avut bărbatul şi deci se poate presupune cu destui
temei un sistem patriarhal.
Mormintele culturii amforelor sferice descoperite pe teritoriul Mol
dovei nu dau posibilitatea încă pentru alcătuirea unei scheme a perio
dizării interne a acestei culturi. Coroborarea descoperirilor de aici cu
cele din întreaga arie şi raportarea lor la periodizarea acestora din urmă
ne oferă o serie de date prezumtive şi oricînd supuse unor serioase mo
dificări pe măsura unor noi cercetări.
În dezvoltarea culturii amforelor sferice, pe întreaga sa arie, s-au
precizat trei mari zone - vestică, poloneză şi estică, precum şi trei faze
ele evoluţie. Prima fază a fost documentată d oar în Polonia de nord-vest
de unde se consideră că în fazele următoare s-au răspîndit în celelalte
zone din vasta sa arie 62• Ceea ce ne interesează aici este aria estică în
care este cuprins şi teritoriul Moldovei . Referitor la zona estică T. Wiş
�
lanski consideră că , deşi unele materiale, mai ales vasele cu analogii şi
în zona vestică, ea s-a format prin extinderea culturii amforelor sferice
din Polonia în faza a II-a şi a III-a, arătînd că la est de Bug nu se regă
sesc elemente mai vechi ale acestei culturi 6:1. Ipoteza este susţinută şi de
către T. Sulimirski care, studiind mai ales grupele din Volinia şi Podo
lia, remarcă de asemenea analogiile cu zona poloneză 6".
Descoperirile din prima fază ocupă un teritoriu mai restrîns. Astfel
sînt mormintele de la Chelm-Hubrieszow, Varkovytsia în grupul Dubno
Ostrog, precum şi cele din partea de nord a Podoliei de vest, la Dzwino
grod şi Horodniţa, ca şi cele din Knyavia şi Mazovia 65.
În faza a II-a, cînd asupra culturii amforelor sferice se manifestă
şi influenţe ale culturilor locale, ceea ce duce la formarea unor grupuri
diferite în cadrul aceloraşi zone, purtătorii culturii amforelor sferice
ocupă un spaţiu mai vast, se extind spre vest, dar şi spre est peste
aproape întreaga Podolie, peste Volinia şi o parte din Moldova subcarhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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patică 66. Intr-un stadiu următor, unele grupuri au fost asimilate de
culturi ale ceramicii şnurate contribuind la geneza unor noi culturi.
Astfel, la vest de Vistula, cultura amforelor sferice contribuie la forma
rea culturii Zlota 66 bis . Acest proces d e interferenţă cu ceramica şnurată
a fost constatat şi în Podolia tii , iar pe baza unor legături cu cultura Ho'
rodiştea-Gorodsk a transmis unele influenţe, semnalate mai ales în de
corul u nor vase, culturii Folteşti-Usatovo 68.
Din cele de mai sus, dar mai ales pe baza analogiilor cerarnicii şi
inventarului mormintelor din Moldova cu cele din P"odolia şi Volinia, se
poate susţine că purtătorii culturii amforelor sferice au păt·runs pe teri
toriul Moldovei în faza a II-a de evoluţie a acestei culturi, spre finalul
etapei Cucuteni B2 w. Unele diferenţe între mormintele din Moldova,
evidente îndeosebi prin gruparea acestora şi orientarea lor diferită, aşa
cum am arătat şi cu alt prilej 10 , pot să definească posibile perioade dis
tincte de evoluţie internă, iar într-un alt stadiu au fost asimilate ele
mente ale culturii amforelor sferice în cultura Folteşti, prin contactul
produs în zona de sud-vest a Moldovei.
Deşi î n prezent sînt numeroase carenţe în ::;tabilirea cronologiei cul
turii amforelor sferice, totuşi, pe baza datelor stratigrafice din î ntreaga
arie se poate realiza o posibilă schiţă.
Î n Polonia, la Brzesc Kuj awski şi Kuczyna, nivelul amforelor sfe
rice suprapune nivele de locuire ale culturii Lengyel, deci este mai re
centă decît aceasta It. La Klementowice cultura amforelor sferice su
prapune înmormîntări şi nivele de locuire ale culturii paharelor în formă
de pîlnie, iar la Struzyzow mormintele culturii amforelor sferice erau
suprapuse de un nivel de locuire cu ceramică şnurată 12• Cei mai mulţi
cercetători sînt unanimi în ce priveşte contemporanietatea parţială a cul
turii amforelor sferice cu cultura paharelor în formă de pîlnie, pe baza
unor împrumuturi reciproce, dar în cea mai mare parte cultura amfo
r2lor sferice este mai nouă. De asemenea, se remarcă faptul că pe Bugul
tnijlociu şi între StY'r şi Horyn, grupurile amforelor sferice Chelm Hru
bieszow şi Dubno-Ostrog şucced cultura paharelor în formă de pîlnie 73.
De altfel, I. Kowalczyk punea dispariţia aşezărilor culturii paharelor în
hrmi'l de pîlnie de pe Bugul mijlociu şi mai spre sud, pe seama înain
!. :u.·ii culturii amforelor sferice ;r. _ Se pare că ipoteza este confirmată şi
de d a tele C I 4 , asupra căroc-a ne vom opri î n rîndurile urmAtoare.
În contactul cu ceramica şnurată a stepelor estice, T. Sulimirski
consic! r.:ră, t::ză acceptată şi de alţi cercetători 7\ că purtătorii culturii
ctmforelor sferice au contribuit la formarea culturii Gorodsk întrucît
c2ramica tipică a amforelor sferice a fost găsită împreună cu ceramica
ş n mată de tip Nipru-Desna la Cernyn, iaT pe baza datelor stratigrafice
d e la Dolheştii Mari susţine o relaţie între grupul culturii amforelor sfe
ricc din Moldova cu o etapă tîrzie a culturii Gorodsk '6 . Ni se pare că
i poteza conţine date contradictorii, i ar argumentele aduse confirmă mai
ele gcabă o contempocanieta'. e a culturii amforelor sferice cu prima fază
a culturii Gorodsk-Horodiştea.
In zona Podoliei este documentată o contemporanietate parţială în
tre cultura amforelor sferice şi faza tîrzie Tripolie Cl, deci Cucuteni B,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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fiind menţionate fragmente ceramice ale amforelor sferice î n aşezarea
de la Koszylowce, dar invocate şi unele motive incizate de pe ceramica
de la Kolomişcina I '7. Am putea adăuga la acestea descoperirea de la
Frumuşica. Şi în acest caz însă ni se pare mai firească o relaţie între
cultura amforelor sferice şi prima fază a culturii Gorodsk-Horodiştea,
problemă asupra căreia ne-am oprit şi altă dată It�. Dar referitor la cul
tura Horodiştea, E. Comşa o comideră ca fiind o etapă tîrzie a culturii
Gorodsk şi împinsă spre sud, în Moldova, de purtătorii culturii amforelor
sferice 79. Pe baza cercetărilor lui M. Dinu, cultura Gorodsk pătrumc':i pe
teritoriul Moldovei, respectiv Horodiştea, îşi continuă existenţa în m<Ji
multe etape : Horodiştea I - Erbiceni I şi Horodiştea II - Erbiceni J I .
Datele stratigrafice de la Dolheştii Mari unde mormintele amforelor sfe
rice sînt suprapuse de un nivel Gorodsk tîrziu �'0, deci Horodiştea II, n e
dă posibilitatea s ă considerăm cultura amforelor sferice contemporan{!
cu etapa Horodiştea I - Erbiceni I. A vînd în vedere cele de mai sus,
precum şi contemporaneitatea postulată între faza Cucuteni B2, Horo
diştea I şi Cernavoda I din sudul Moldovei şi estul Munteniei 81, se poate
presupune că purtătorii culturii amforelor sferice au pătruns pe teri
toriul Moldovei spre sfîrşitul etapei Cucuteni B2, iar în înaintarea l or
spre sud au transmis eleme:1te decorative culturii Folteşti. Pe de altă
parte, aşa cum arătam şi cu alt prilej, faptul că descoperirile aparţinind
culturii amforelor sferice se grupează la vest de Siret, cu excepţia celor
de la Scheia-Iaşi şi Băceşti-Vaslui, unde pînă în prezent nu s-au sem-
nalat aşezări de tip Horodiştea - Erbiceni I, ceea ce arată că fiind con
temporane şi instrusive şi-au definit arealul. Cultura Horodiştea - Erbi
ceni I nu a pătruns la vest de Siret, spaţiul fiind ocupat de purtătorii
Qulturii amforelor sferice, iar prezenţa acestora aici a dus posibil la
întîrzierea unor aşezări din etape Cucuteni B2 83.
Revenind la datarea absolută, deşi nu dispunem de date C 1 4 pen
tru descoperirile din mormintele din Moldova, pe baza contemporanie
tăţii acestora cu culturile vecine şi a datelor C14 obţinute pentru aceste a ,
credem c ă s e poate întocmi o aproximativă schiţă d e cronologie abso
lută a culturii amforelor sferice. După cum este cunoscut pentru aşeză
rile Cucuteni B de la Valea Lupului şi Capaeva s-au obţinut datele de
2980 + 100 î.e.n., pe care noi le-am presupus ca aparţinînd etapei Cu
cuteni Bl , considerînd sfîrşitul culturii Cucuteni î n jurul datei ele
2600 i.e.n. 83, iar cultura Usatovo-Folteşti s-ar plasa după 2700 î.e.n. w. ,
înseamnă că î n intervalul dintre 2700-2500 î.e.n. se poate plasa şi cultura
amforelor sferice. La această încadrare ne aj ută şi d ata C I 4 de Ia Zare
bowo-Polonia, de 267 5 + 4 0 î .e.n. atribuită culturii amforelor sferice şi pe
baza căreia se susţine o contemporaneitate parţială a culturii Trichter
becher, din faza tîrzie Wiorek, cu cultura amforelor sferice 85. Dacă î n
Cehoslovacia sfîrşitul culturii Trichterbecher, pe baza datelor C 1 4 este'
postulat în jurul datei de 2600 î.e.n. 86, ceea ce nu poate fi cu mult
î naintea celei din Polonia, şi d acă adăugăm la acestea relaţiile între cul
tura Trichterbecher şi cultura Cucuteni, faza B, postulat cu mult înain
te 87, se poate presupune o contemporaneitate parţială î ntre sfîrşitul fazei
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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Cucuteni B2-Cernavoda le, pentru care s-a reţinut de asemenea data de
2600 î .e.n. 88• Cultura amforelofl sferice a mai continuat totuşi pînă la asi
milarea elementelor ei de către cultura Folteşti. Î n acest fel perioada de
tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului la vest d e Siret incepe cu cul
tura amforelor sferice î n momentul î n care se stingeau ultimele elemente
ale culturii Cucuteni .
*

Fără î ndoială, cultura amforelor sferice, prin caracterul său de noma
dism şi cu o economie rudimentară, cu grupuri, se pare, destul de restrînse
şi aflate într-o permanentă pendulare nu a jucat un rol deosebit în
s chimbările structurale de l a sfîrşitul eneoliticului şi începuturile pe
rioadei de tranziţie l a epoca bronzului. Poate că această ideie a dus şi
l a lipsa de atenţie timp d e peste două decenii. Dar chiar aşa stînd lu
crurile, şi faptul posibil ca elementele ei să fi fost asimilate şi dizolvate
în masa marilor culturi care au pregătit epoca bronzului, considerăm că
stabilirea lecului ei în procesul complex de sfîrşit a eneoliticului şi de
început a perioadei de tranziţie este totuşi deosebit de important. Nu
avem pretenţia că punctul nostru de vedere, exprimat şi cu alte ocazii,
elucidează problemele legate de această cultură. Credem î nsă că el de
monstrează o datare mai timpurie a culturii amforelor sferice decît aceea
rămasă de peste două decenii şi este o încercare de a stabili sincro
nismele acesteia cu culturile vecine. Evident, sînt încă suficiente lacune,
dar tocmai acestea impun publicarea tuturor descoperi·r ilor, a tuturor
observaţiilor şi ipotezelor, precum şi o mai largă căutare a urmelor
acestei civilizaţii. Abia atunci vom putea să confirmăm sau să infirmăm
punctele de vedere exprimate. Modesta noastră contribuţie nu a făcut
altceva decît să readucă în actualitate un aspect al cercetării arheologice
oarecum uitat, încercînd să reflectăm doar stadiul cunoaşterii culturii
amforelor sferice de pe teritoriul Moldovei. Noile descoperiri de mor
minte în cutie de piatră de pe teritoriul j udeţului Suceava 89, total deo
sebite de cele ale culturii amforelor sferice, pun sub semnul întrebării
unele descoperiri mai vechi asupra cărora nu se deţin nici un fel de
informaţii, precum acelea din Podişul Moldovenesc, ceea ce îngreunează
mai mult stabilirea unor concluzii. Pe d e altă parte, publicarea mormin
telor din estul Transilvaniei şi atribuirea lor culturală 90, sprijină ipoteza
noastră referitoare la pătrunderea purtătorilor culturii amforelor sfe
rice în Moldova, pe sub Obcinele Sucevei în zona subcarpatică pînă în
depresiunea Tazlăului, de unde probabil au intrat în contact spre sud
cu primele elemente ale culturii Folteşti 91.

N O T E
1 Cele mai multe din descoperirile prezentate au fost salvate de către A. Buzilă,

căruia îi aducem şi pe această cale deosebitele noastre mulţumiri pentru a ne
fi pus la dispoziţie atit materialele, cît şi informaţiile culese cu multă minu
ţiozitate.
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LA CULTURE DES AMPHORES SPHERIQUFS DE LA DEPRESSION
SUBKARPATHIQUE DE LA MOLDAVIE
Resume

L'etude presente quelques decouvertes, longtemps inconnues, qui appartien
:nent a la culture des amphores spheriques du territoire subkarpatique de la Mol
davie et qui se referent presqu'a tous les problemes de cette culture.
1. Le tombeau de Bîrgăoani, departement de Neamţ, decouvert en 1963, avait
l'orientation SSE---NNV et contenait les squelettes de sept individus, dont trois
hommes et trois femmes. L'inventaire contient six recipients, un poignard en os,
deux haches en silex. Il s'agissait d'un tombeau de type "a ciste" (fig. 1 j2 ; 2 j l-2).
2. Le tombeau de CaZu-Piatra Şoimului. Decouvert en 1962, il etait une
tombe aux dalles de gres ; il a conserve le squelette d'un individu, les restes de
ceramiqne provenant de trois vases et une hache en silex.
3. Le tombeau de Şerbeşti-Ştefan cel Mare, dep. Neamţ. Decouvert en 1966,
completement bouleverse (fig. 3/1-2), avec les restes d'un squelette et des trois
vases aux analogies dans l'aire d'ouest de la culture des amphores spheriques
(fig. 1 /5 ; 5 /4).
4. Le tombeau de Mastacăn-Borleşti, dep. Neamţ, decouvert en 1977, avait
les parois de la ciste doublees, aux dalles de gres fa!;onnees. On a trouve â l'inte
rieur du sarcophage un squelette et six recipients et â l'exterieur, encore deux
vases et un ciseau en silex.
5. Frumuşica-Bodeşti, dep. Neamţ. On a trouve dans !'habitat eneolithique
c.ucuteni (fig. 5 j8), un fragment ceramique qui,peut-etre, n'appartient pas â l'in
ventaire d'un tombeau.
�
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6. Oniceni, dep. Neamţ. On a trouve sur la territoire de la localite deux
tombeaux a ciste dont on n'a pas pu recuperer l'inventaire qui a ete seulemen�
rE.'constitue selon des informations.
A la suite de l'analyse des 26 tombeaux connus sur le territoire de la Mol
davie on demontre que celles-ci ont une orientation differente de celles des autres
zones. L'analyse des materiaux et, specialement, celle de la ceramique a permis
d'etablir les plus proches analogies avec l'aire de la culture des amphores sphe
riques de Volhinia et Podolia, mais aussi avec la zone d'ouest.
Quant a !'economie des porteurs de la culture des amphores spheriques, on
en souligne le caractere pastoral nomade. A la suite des anaiogies petrographiques
l'auteur demontre que les haches decouvertes dans les tombeaux ne sont pas
toutes en silex, mais aussi en roche d'opale qui se trouve dans les Karpates
Orientales.
Selon les analogies de la ceramique et de l'inventaire on demontre que le�
porteurs de la culture des amphores spheriques ont penetre sur le territoire de l a
Moldavie pendant la deuxieme etape de la cronologie proposee par T. Wişlanski,
vers la fin de la phase Cucuteni B 2 et qu'ils ont pris contact avec la culture
Folteşti du sud-auest de la Moldavie. En tenant corupte des donnees de la stra
tigraphie des autres zones,ainsi que celles de DolhE'ştii Mari, on considere que
les porteurs de la culture des amphores spheriques de la Moldavie ont ete par
tiellement contemporains avec la fin de la culture Cucuteni et avec ]'etape Horo
diştea-Erbiceni I. Pour cette derniere culture an n'a pas decouvert des habitats ă
l'ouest de Siret ou se trouvaient les tribus de la culture des amplwres spheriques.
Selon les donnees Cg pour la fin des cultures Cucuteni, Cernavoda, Trichterbecher
et tenant compte aussi de celles concernant l'evolution de la culture Usatovo
Folteşti, an supose que la culture des amphores spheriques s'est developpee entre
2700-2500 av.n.e. et qu'elle represente le debut de la periode de transition dans
la region subkarpatique de la Moldavie. Quoiqu'elle a coincide dans cette zone
avec la fin de I'eneolithique, surtout de la culture Cucuteni, la culture des am
phores spheriques a continue jusqu'a l'assimilation de ces elements par la culture
Folteşti.

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1. - La tombe de Calu-Piatra Şoimului ; 2, la tombe de Bîrgăoani ; 3-4, lame
et hache en silex du tombeau de Bîrgăoani ; 5, vase du tombeau de Şer
beşti-Ştefan cel Mare.
Fig. 2. - 1-2, La tombe de Bîrgăoani ; 3-4, vases du tombeau de Bîrgăoani.
Fig. 3.
1, Les dalles du tombeau de Şerbeşti-Ştefan cel Mare ; 2, la fosse du
sepulc1·e de Şerbeşti-Ştefan cel Mare.
Fig. 4.
Ceramique (1-7), defenses du sanglier (8-9), hache en silex (10) et
poinard en os (11) du tombeau de Bîrgăoani.
Fig. 5. - Ceramique : 1-3, du tombeau de Calu-Piatra Şoimului ; 4, de la tombe
de Şerbeşti-Ştefan cel Mare ; 5-7, 9 1 0, du tombeau de Mastacăn-��rleşti ;
8, de l'etablissement de Frumuşica, dep. Neamţ.
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3-4, vase din mormîntul de la Bîrgă
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Fig. 3 .
1 , Lespezile mormîntului d e la Şerbeşti-Ştefan cel Mare ; 2 , groapa mor
mîntului de la Serbeşti-Ştefan cel Mare.
-
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Fig. 4 .

Ceramică (1-7), colţi de mistreţ (8-9), topor din s i lex (10) şi pumnal din
(11) din mormîntul
de l a Bîrgăoani .
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Fig.

Ceramică : 1-3, din mormîntul de la Calu-Piatra Şoimului ; 4, din mor
mîntul de la Şerbeşti-Ştefan cel Mare ; 5-7, 9-10, din mormîntul de la Mas
tacăn-Borleşti ; 8, din aşezarea de la Frumuşica, j udeţul Neamţ.
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