CONSIDERATI I REFERITOARE LA
ASEZARILE FAZEI CVCVTEN I A
TRIPOLIE B1 DIN UCRAINA
SI REPUBLICA MOLDOVA
....
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de Victor Sorokin
Lucrarea de faţă 1 a fost concepută ca o componentă a unui repertoriu ce ar fi cuprins
aşezări le fazei Cucuteni A-Tripolie B1 din întreaga lor arie de răspândire, dl'.r din
motive care nu au depins de noi ne-am limitat numai la cele situate la est de Prut.
Publicarea informaţiilor şi materialelor din aşezări le acestei faze, credem că va fi utilă
cititorului român, deoarece multe din acestea sunt inedite sau mai put in accesibile.
Sistemul de înregistrare are drept bază unitatea administrativă, care este în Repu
blica Moldova raionul, iar în Ucraina regiunea, plasate în ordine alfabetică. Acelaşi
principiu a fost utilizat pentru plasarea oraşelor şi comunelor în cazul Republirii
Moldova :,;i a raioanelor, regiunilor, oraşelor şi selskaia rada (în continuare s.r.) pentru
Ucr�ina. Din considerente metodologice, pentru o clasificare cât mai explicită am
utiliz&t un sistem de numerotare în maniera următoare: pentru Ucraina am numerotat
regiumle cu litere, raioanele cu cifre romane şi localităţile cu cifre arabe, iar pentru
Republica M0ldova am utilizat numerotarea cu cifre romane în cazul raioanelor şi cu
cifre arabe în cel al localităţilor. Literele au fost considerate având corespondentul
cifric conform poziţiei în alfabet, fiind eliminate literele ş şi ţ, pentru a nu se crea
confuzii. Chiar dacă sunt regiuni, raioane sau comune, pe teritoriul cărora nu au apărut
aşezări din faza Cucuteni A-Tripolie B1, ele şi-au păstrat numărul de ordine, astfel
încât putem înregistra raionul sau comuna cu numărul 3 urmat de raionul sau comuna
cu numărul 7. Această modalitate va permite ca în viitor să se poată completa
repertoriul fără să fie necesară renumerotarea tuturor aşe�ărilor, sistemul ră�.1nând
deschis pentru descoperirile viitoare.
Informaţiile şi materialele aşezărilor de pe teritoriul Republicii Moldova în majo
ritatea cazurilor au putut fi verificate pe teren şi în fondurile muzeelor, încadrarea lor
cronologică fiind sigură, pe când oele din Ucraina au fost culese din publicaţii.
(1)

Victor Sorokin a redactat capitolele Consideraţii referitoare la aşezările fazei Cucuteni
A-Tripolie B1 din Ucraina şi Republica Moldova şi Repertoriul aşezărilorfazei Cucuteni
A-Tripo/ie B1 din Ucraina. Capitolul Repertoriul aşezărilor CucutenfA din RP,publica
Moldova a fost redactat de Victor Sorokin in colaborare cu Veaceslav Bikbaev.
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I STORICUL CERCETĂRILOR
Primele aşezăr i ale culturii Cucuteni-Tr ipolie de pe teritoriul actual al Ucrainei au
fost descoperite şi cerc� tate în anii ' 70 ai secolului trecut de arheologii polonezi A.
Kirkor (Kirkor, 1 878) şi J . Kopernicki (Kopemicki, 1 878), continuate puţin mai târziu
de G. Ossowski (Ossowski, 1 893). Î ncepând cu anul l 893, în staţiunile din bazinul de
mijloc al Niprului întreprinde cercetări V.V. Hvoiko, c are le interpretează ca a
parţinând unei civilizaţii distincte. Cercetătorul ucr ainean a menţionat că una din
trăsătur ile specifice ale ei o constituie ceramica pictată (Hvoiko, 1 90 1 ). În perioada
de până la primul război mondial săpătur i mai importante într-o aşezare din faza
Tr ipolie B 1 au fost efectuate la Borisovka de N.F. Beleaşevski în anii 1 904- 1 905 şi au
fosţ r eluate de acelaşi arheolog în anul 1 925, când a degajat restur i de bordeie şi de
locuinţe de suprafaţă (Beleaşevski, 1 926). Î n timpul primului r ăzboi mondial, P.V.
Siuzev descoperă staţiunea de l a Kudr incy ( 1 9 1 5), ale cărei mater iale sunt publicate
mai târziu de T.S. Passek (Passek, 1 935).
Î n perioada inter belică, în Ucr aina sovietică îşi desflşoară activitatea arheologii
M. Rudinski, E. Kri�evski, E. Lagodovskaia, A. Dobrovolski ş.a. M. Rudinski efec
tuează cercetăr i de teren şi săpături la Kadievcy şi Ozarincy în bazinul de mij loc al
Nistrului (Rudinski, 1 926, 1 927, 1 927b, 1 93 0). E. Lagodovskaia şi A . Dobrovolski în
anul 1 932 sondează staţiunea Sabatinovka 1 şi intr eprind săpătur i în anii 1 938-1 939,
reluate de ultimul în anii 1 94 7-1 948 (Dobrovolski, 1 952). E. Kr i�evski cercetează prin
săpătur i aşezarea de la Kr asnostavka în anul 1 940, materialele fiind publicate mai
târziu de T.D. Belanovskaia (Belanovskaia, 1 957).
Î n aceeaşi per ioadă, în regiunile de vest ale Ucrainei activează L. Kozlowski, M.
Smiszko ş.a. Primul efectuează săpătur i în anul l 926 în aşezarea plur istratigrafiată de
la Nezvisko, trasând trei tranşee ( 1 0x 3 m) de-a lungul Nistrului. El obţine informaţii
pr eţioase despre stratigrafia sitului şi astfel a putut preciza cr onologia relativă a unor
cultur i din această zonă (Kozlowski, 1 930, 1 939; Hutchinson, Preston, 1 930). În
bazinul superior al Nistrului, în anii 1 938- 1 939, M . Smiszko întreprinde săpături în
aşezarea din punctul Horodişte de la Horodnica, în car e a degajat locuinţe de suprafaţă
şi bordeie cu un bogat inventar aparţinând fazei Cucuteni A (Smiszko, 1 93 9). Asupra
mater ialelor rezultate din cercetăr ile lui M . Smiszko revine mai târziu V.P. Kravec,
car e le atr ibuie etapei de tr anziţie de la Tr ipolie A la Tripolie B 1 (Kravec, 1 954).
După cel de-al doilea război mondial, în anii '40- ' 5 0, aşezările culturii Cucuteni
Tripolie din faza Tripolie B1 de pe ter itoriul Ucrainei sunt cercetate de ex pediţiile
conduse de T.S. Passek, M.l. Artamonov, E.K. Cernys ş.a. Î n anii 1 946- 1 948 şi
1 952-1 953 colectivul condus de M.I. Artamonov într eprinde investigaţii în interflu
viul Nistru-Bugul de Sud, în urma căror a au fost depistate un şir de staţiuni din faza
Tr ipolie B 1 . S-au sondat sittirile de l a Borisovka, Ozarincy şi s-au efectuat săpătur i la
Peciora (Artamonov, 1 949, 1 955). P.l. Boriskovski, în anii 1 946- 1 948, efectuează
periegheze în regiunile Cernăuţi şi Vinica, semnalând şi situri din faza Cucuteni A
(Boriskovski, 1 950). În aceeaşi per ioadă o activitate intensă a desflşurat colectivul
condus de T.S. Passek. Numai în regiunea Cernăuţi au fost descoperite peste 1 3 0 de
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staţiuni cucuteniene din difer ite faze de dezvoltare. Sunt sondate o ser ie într eagă de
situr i şi efectuate săpături sistematice la Polivanov Jar , soldate cu materiale şi infor 
maţii inter esante (Passek, 1 96 1 ). E.K. C emys , în anii 1 95 1 , 1 95 3 - 1 954, 1 95 6- 1 95 7
reia săpătur ile de la Nezvisko, în urma căror a a pr eciz at stratigr afia staţiunii. Au fost
atestate două niveluri de locuire ale cultur ii Cucuteni-Tripolie, cel infer ior aparţinând
fazei Cucuteni A (C emy§ , 1 962).
În anii '60, pe ter itor iul Ucr ainei, cele mai însemnate săpătur i într-o aşezare din
faza Tripolie B1 au fost întrepr inse la Ber ezovskaia GES, iniţiate de V.N. Danilenko
în anul l 95 5 şi continuate de V.P. Cybeskov în 1 962- 1 965, fiind degaj ate 1 2 locuinţe
de suprafaţă, 1 4 locuinţe de tipul bordeielor şi semibor deielor şi 1 1 gropi menajer e
(Cybeskov, 1 964, 1 9 7 1 , 1 976).
Investigaţiile în aşezăr ile din faza Tripolie B 1 , în anii ' 70-'80, pe teritor iul Ucrainei,
sunt legate de expediţiile conduse de E.V. Cvek, 1.1. Zaec şi V.C. Zbenovici. E.V.
Cvek efectuează săpătur i mai impor tante la Zarubincy, Kr asnostavka ( 1 974- 1 975),
Onoprievka 1 ( 1 983- 1 985), 1.1. Zaec la Trosteanec ( 1 973) şi Ladyzin ( 1 978). Un
interes deosebit îl r eprezintă descoper irea unui mor mânt în aşezarea de la Ladyzin
(Zaec, 1 979); V.G. Zbenovici şi V.A. � umova intreprind săpături la Vasilievka,
degajând restur ile a 6 locuinţe de suprafaţă şi ale unui semibordei (Zbenovici, � umo
va, 1 989).
Pr imele săpătur i într-o staţiune cucuteniană din inter fluviul Nistr u-Pr ut au fost
întrepr inse în anul 1 893 la Şipeniţ, aşezare care în decursul a câtorva decenii a suscitat
interesul mai multor specialişti. Î n ur ma săpătur ilor au apăr ut câteva studii şi o
monografie (Szombathy, 1 894- 1 896; Kaindl, 1 904; Childe, 1 923; Kandyba, 1 937;
Nestor , 1 93 8).
Î n Basar abia, pr imele săpătur i într -o statiune cucuteniană s-au efectuat la începutul
secolului XX la Petreni, de E. von Stern (Ster n, 1 906).
Din rândul celora car e au activat în per ioada interbelică pe teritor iul Basarabiei şi
în special în zona ei de nor d se reliefează C. Ambroj evici, N. Moroşan şi 1. Moroşanu.
Pr imul descoperă un şir de aşezăr i în bazinele Nistrului şi Prutului şi efectuează
săpături la Dar abani, staţiune în care a identific= at două nivelur i cucuteniene, cel
infer ior apar ţinând fazei Cucuteni A (Ambroj evici, 1 93 3 , 1 944 ). N. Moroşan şi 1.
Moroşanu pr in cercetăr i per ieghetice au contr ibuit la descoper irea mai multor situri,
pr intre car e şi cele cucuteniene de la Polivanov Jar, Naslavcea, Alexăndr eni, Edineţ,
Corpaci etc . (Moroşanu, 1 928; Mor oşan, 1 929).
Î n legătură cu construirea hidrocentr alei de la Dubăsari, în anii 1 952- 1 954 au fost
cercetate ambele malur i ale Nistr ului de la Camenca până la Dubăsar i, având ca
r ezultat descoper ir ea unor noi staţiuni din difer ite faze de dezvoltar e ale complexului
cultural Cucuteni-Tr ipolie (Passek, 1 96 1 ).
În anii ' 50-'60, pe teritoriul Republicii M oldova, prin săpătur i meto dice, au fost
cer cetate aşezăr ile de la Jura şi Ruseştii Noi 1. Î n pr ima staţiune, S.N. Bibikov a studiat
parţial vestigiile a trei locuinţe de suprafaţă (Bibikov, 1 954). Pr intr e aşezările din faza
Cucuteni A-Tr ipolie B1, staţiunea plur istratigrafiată Ruseştii Noi 1 prezintă un interes
deosebit. Ea este situată la frontier a dintre stepă şi silvostepă şi a fost investigată de
V .1. Marchevici în anii 1 962- 1 964. În nivelul Cucuteni A au fost degajate resturile a
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două locuinţe de suprafaţă (una dezvelită parţial). Au f ost descoper ite mater iale ce
atestă relaţiile comunităţii de aici cu triburile de păstor i din stepele nord-pontice şi a
culturilor Bolgrad-Aldeni şi Gumelniţa (Marchevici, 1 970).
Î n anii ' 70 şi începutul anilor '90, în Republica Moldova, staţiunile din faza
C ucuteni A-Tr ipolie B1 sunt cercetate de expediţiile conduse de V.l. Mar chevici, E.
C erny�. N.V. Ryndina şi V. Sorokin. Săpături mai importante s-au efectuat la Cuco
neştii Vechi, Duruitoarea Nouă, Jora de Sus, Druţa 1, Putineşti Il, Putineşti III etc. i n
acest timp, în investigaţiile arheologice se introduc pe scar ă largă cer cetăr ile interdis
ciplinare; sunt utilizate metodele aerofotometr iei, determinării rezistivităţii solului,
cercetările traseologice, paleobotanice, palinologice etc.

CADRUL FIZICO-CiEOCiRAFIC
C omunităţile civilizaţiei C ucuteni-Tripolie, in pr ima lor f ază d e dezvoltare, au
locuit in zona de silvostepă, cu toate că se cunosc unele penetraţii izolate şi in stepă
(Burdo, Stanko, 1 98 1 ).
L.S. Berg, încă la inceputul secolului XX , a divizat teritor iul Basar abiei în patru
zone, fiecare având caracteristici proprii de relief, condiţii specifice de climă etc.: 1 )
zona for estieră Hotin, 2 ) stepa Bălţi, 3) Codr ii şi 4) Bugeacul. i n pr ima zonă, c u aspect
de podiş, se află cele mai inalte puncte din Basar abia, cel maxim atingând 4 70 m
(Berg, 1 993).
Î n spaţiul carpato-nistrean, Podişul Moldovei alcătuieşte unitatea de relief cea mai
întinsă. C a ar ie geografică, el incepe la est de culoarele râurilor Moldova şi Siret şi
se intinde până in Ucraina, in apropiere de Bug, trecând in partea de nord in forme de
relief de tip podolic, iar la sud fiind limitat de Câmpia Bâr ladului. i n r egiunile limitrofe
ale Ucr ainei, la nord-est de Nistru, ca unităţi geogr afice se evidenţiază Podişul
Wolhyno-Podolic dintre Nistru şi Bug şi Podişul Niprului dintre Bug şi Nipru. Încli
narea generală in direcţia N-V-S-E a supraf eţei teritoriului interfl uviului Nistru-Prut
este întrer uptă de câmpii joase, care alternează cu înălţimi puternic fragmentate
(Mihăilescu, 1 969).
i n zona de silvostepă a Republicii Moldova au fost delimitate două provincii
naturale: 1 ) de silvostepă a Moldovei de Nord şi 2) f orestieră a Moldovei Centrale
(Codr ii). Î n cadr ul primei provincii se disting următoarele unităţi geogr afice: 1 )
platoul Moldovei de Nord, 2 ) Câmpia Prutului de Mij loc, 3 ) stepa Bălţului, 4) Podişul
Sorocii, 5) Dealurile Ciuluc-Soloneţ, 6) înălţimea Nistrului, 7) C âmpia Camencii. A
doua provincie a fost divizată in două r aioane: 1 ) C odr ii de Nor d şi 2) Codrii de Sud
(Râmbu, 1 980, 1 985; Belenki, Boboc, 1975).
i n reconstituirea mediului vegetal din spaţiul ocupat de comunităţile f azei Cucuteni
A-Tripolie B1 un r ol insemnat il au rezultatele cercetăr ilor polinice în staţiunile Druţa
1, Ruseştii Noi 1 ş.a.
i n nivelul anter ior existenţei aşezării Druţa 1 au fost documentate speciile arbori
cole reprezentate de pădurile de stejar, tei şi alun. i n subarbor et este prezent arinul
care, pr obabil, creştea în lunea r âului. Î n vegetaţia ierboasă s-a întâlnit frecvent
polenul familiei speciei Geraniaceae. Î n nivelul corespunzător funcţionării staţiunii
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s-a constatat c ă suprafaţa pădurilor din imprejurill)i s-a redus, dar covorul vegetal n-a
suferit metamorfoze esenţiale. E remarcabilă prezenţa polenului viţei-de-vie ( Vitis
si/vestris), care are o arie de răspândire limitată şi, deci, probabil creşte in apropierea
sitului (Kremenecki, 1 99 1 , p. 88-90).
În urma cercetărilor din staţiunea Ruseştii Noi 1, situată in lunea râului Botna din
Codrii de Sud, s-a ajuns la concluzia că vegetaţia din jurul ei era de păşune de stepă
şi pe malurile râului era prezent arinul. Pădurile de tei, ulm, stejar şi carpen creşteau
in zona cumpenii apelor. În timpul funcţionării aşezării situaţia de la frontiera de sud
a Codri lor, in comparaţie cu cea actuală, nu s-a schimbat in mod esenţial. În partea de
sud-est a Codrilor pe cumpenele apelor s-au păstrat pădurile iar în lunci le râurilor era
răspândită vegetaţia• de stepă (Kremenecki, 199 1 , p. 95-96).
O altA situaţie a fost documentată la nord de Codri. După cum s-a stabilit in cursul
investigaţiilor polinice, suprafaţa stepei Bălţiului s-a micşorat simţitor, fiind redusă
de formaţiunile forestiere şi de silvostepă (Kremenecki, 1 99 1 , p. 80, 1 39).
În perioada atlantică (mileniile VI-III i.H.) existau condiţii propice pentru creşterea
pădurilor de foioase. Procesul de încălzire din prima jumătate a perioadei respective
a contribuit la răspândirea specii lor de arbori termofili. În Codri predomina ulmul. Un
rol insemnat il avea carpenul şi a fost atestatA prezenţa fagului.
În sudul Podişului Wolhyno-Podolic erau răspândite pădurile de ulm, stejar (Quer
cus robur L, Quercus pubescens Willd) şi tei. În acel timp cAdea aproximativ aceiaşi
cantitate de precipitaţii atmosferice ca şi in prezent.
În a doua jumătate a atlanticului s-au pAstrat condiţii prielnice pentru creşterea
pădurilor de foioase, dar clima a devenit mai umedă. Caracterul vegetaţiei indică climA
mai puţin continentală decât cea actuală. Temperaturile medii din ianuarie erau mai
ridicate cu 1°, iar cele din iulie mai joase cu 2°. Spre sfârşitul mileniului III i.H. in
climă au loc schimbl!.ri esenţiale (Kremenecki, 1 99 1 , p. 1 74- 1 75).
Compoziţia faunistică a spaţiului ocupat de comunităţile fazei Cucuteni A-Tripolie
B 1 poate fi reconstituită dupA resturile osteologice recuperate in staţiunile cercetate
prin sApAturi. În păduri îşi găseau adApostul căprioara (Capreo/us capreo/us), cerbul
(Cervus e/aphus), zimbrul (Bison bonasus), bourul (Bos primigenius Boj), elanul
(A ices alces), iepurele (Lepus europaeus Pali), lupul (Canis lupus), vulpea ( Vu/pes
vulpes), ursul ( Ursus arctos), bursucul (Meles meles), râsul (Felix lynx), mistreţul (Sus
scrofa ferus) ş.a.
Aşezarea Ruseştii Noi 1 se deosebeşte in cuprinsul staţiunilor din faza Cucuteni
A-Tripolie B1 printr-un bogat şi variat material faunistic. În cadrul lui au fost identi
ficate diverse specii de păsări: cocoşul sAlbatic, potâmichea cenuşie, prepeliţa o
bişnuită, porumbelul, raţa sălbatică, turturica obişnuită, şoimul, vulturul etc. (David,
1 982, p. 24-34). Luncile râurilor mari şi mici erau populate de vidră (Lutra lutra),
castor (Castor fiber) ş.a. (David, 1 982, p. 29, 33, 56-58).
Ihtiofauna râurilor din zonă era reprezentată in neo-eneolitic de numeroase specii
de peşti ale căror resturi au fost descoperite in staţiuni: păstruga (Acipenser stel/atus
Pal/as), ştiuca (Essox lucius), bibanul (Perca jluviatilis), plătica (Abramis brama),
somnul (Siluris glanis), carasul (Carassius carassius), crapul (Cyprinus carpio) etc.
(Marchevici, 1 974, p. 3 1 , 46, 59, 1 1 7).
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În Republica Moldova şi Ucraina au fost atestate 9 1 şi respectiv 56 de staţiuni,
dintre care in Ucraina 12 cu infonnaţii incomplete. Ele, de regulă, se află pe cursurile
celor trei râuri mari: Prutul, Nistru! şi Bugul de Sud, cât şi pe afluentii lor. Marea
majoritate a aşezărilor sunt situate pe promontorii, terase sau platouri, protejate de
cele mai multe ori de pante relativ abrupte şi, deci, ocupau o poziţie dominantă.
După dimensiuni, majoritatea staţiunilor de pe teritoriul Republicii Moldova pot fi
incluse în categoria aşczărilor mijlocii ( 1 -2 ha, 20-5 0 locuinţ� sau mari (2-5 ha,
50- 1 00 locuinţe), cu toate că se cunosc situri şi cu suprafeţe mai mari (Sofia I II,
Badragii Vechi IX, Hârtop I I etc.). Aceiaşi situaţie o putem constata şi pentru staţiunile
din Ucraina. Reţinem apariţia în zona tripoliană a unor aşezări cu dimensiuni foarte
mari (Onoprievka 1, 30 ha).
Referitor la sistemele de fortificaţii ale aşezărilor de la est de Prut, informaţii
arheologice au fost obţinute in staţiunea Polivanov Jar III, in care au fost investigate
resturile a două şanţuri. Primul a fost cercetat pe o porţiune de 1 2 m (lungimea şanţului
era de 70-75 m) şi avcatadâncimea de 2 m şi lăţimea în partea superioară de 2 m. Al
doilea şanţ se afla la 1 6 m E de primul şi avea aceiaşi adâncime (Passek, 1 9 6 1 ). V 1
Marchevici, pe baza observaţiilor vizuale, susţine că aşezarea de la Cuconeştii Vechi
ar fi fost întărită cu două şanţuri şi două valuri dispuse paralel pe şeaua promontoriului
(Marchevici, 1 98 1 , p. 72). În staţiunea Sofia III, V. Bikbaev, în unna cercetărilor
aerofotometrice şi vizuale, a depistat unnele a două şanţuri şi, între ele, resturi de
construcţii.
O altă problemă privind aşezările fazei Cucuteni A-Tripolie B1 este cea a orga
nizării lor. În stadiul actual al cercetărilor au fost atestate trei modalităţi de organizare:
.

Lopatna

Fig.

l.

Aşezarea de la
Jora de Sus.

Iora de Sus

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

.

Aşezările Cucuteni A - Tripolie Br din Ucraina şi Moldova

13

1 ) în cerc sau oval, 2) pe şiruri, 3) în grupuri sau dispersate. Despre organizarea internă
deţinem informaţii privind 1 2 staţiuni. Prima modalitate a fost documentată la Hă
băşeşti, Târpeşti, Corlăteni (Râşcani), Berezovskaia GES, a doua la Truşeşti, Hangu
Chiriţeni, Cuconeştii Vechi 1, Nezvisko, Vasilievka, Putineşti III şi ultima la Druţa 1
şi Duruitoarea Nouă. Aceste trei modalităţi sunt caracteristice şi culturii Precucuteni
Tripolie A, de la care le-au preluat comunităţile fazei Cucuteni A-Tripolie Br. În unele
staţiuni din faza menţionată s-a constatat o sinteză a primelor două modalităţi de
organizare care s-a manifestat mai preganant în fazele ulterioare ale civilizaţiei.
Trebuie să remarcăm faptul că indiferent de modalitatea de organizare a aşezărilor, ca
element esenţial al structurii lor se impune grupul de locuinţe (Sorokin, 1 993).

LOCUINŢELE
În aşezările fazei Cucuteni A-Tripolie Br din Republica Moldova şi Ucraina au fost
atesta te două tipuri de locuinţe: 1 ) de suprafaţă şi 2) adâncite în pământ (bordeie şi
scmibordeie). După dimensiuni, locuinţele de suprafaţă se împart în trei categori i: 1 )
mici ( 1 5-50 m2 ), mijlocii (50 - 1 00 m2) şi mari este 1 00 m2 ). Cele mai mici locuinţe
au fost descoperite la Vasilievka (L3; 1 5 m ) şi Duruitoarea Nouă (L3 ; 16 m2 ).
Locuinţe mari au fost depistate la Duruitoarea I, Druţa I (L2; 1 1 1 m2 ), Putineşti III
(L2; 1 32 m2 ) . După cum am menţionat mai sus, ca clement esenţial al structurării
staţiunilor a fost grupul de locuinţe, care consta, de regulă, dintr-o casă mare şi 2-3
sau mai multe locuinţe mici şi mijlocii. Locuinţele de suprafaţă degajate integral în
aşczările din Basarabia au forma rcctangulară. La construirea lor s-a utilizat lemnul
rotund sau despicat în două, cu diametru) ce variază între 8- 1 0- 1 8 cm şi 20-25 cm.
Pereţii locuinţelor erau construiţi din furci, nuiele iar uneori şi din blăni de lemn.
Amprentele de la furci au fost semnalate în staţiunea Druţa 1 unde au fost observate
pc perimetrul casei. În aşezarea de la Duruitoarea Nouă (L2) pe perimetrul platformei
s-au constatat amprente de nuiele, ţăruşi şi blăni de lemn, provenite de la pereţii casei.
La D ruţa I (LI ) s-au descoperit bucăţi de lut ars de la lipitura pereţilor cu un strat de
feţuială vopsit cu culoare alb-gălbuie şi roşie crudă. Tot în această statiune (în L 1 ,2,3,
sub platformă) au fost atestate sectoare de podea de lut. În unele cazuri, platfonna a
fost construită pe un strat de pământ presărat în prealabil. În L 1 s-a constatat că unele
sectoare de podea au fost reparate de 2-3 ori. Pe suprafaţa superioară a platformelor
se observă destul de frecvent un strat de lut ars cu grosimea de 0,5-4 cm, care probabil
reprezintă resturile podelei primului etaj . În unele locuinţe (Cuconeştii Vechi I; L I ,
2), printre bucăţile de lut ars au fost semnalate pietre de calcar sau gresie, care,
probabil, au fost folosite la construirea lor. La Cuconeştii Vechi 1 pietrele de calcar
s-au găsit pe perimetrul şi în nemijlocita apropiere a platformelor.
În arealul de est, în staţiunile fazei Tripolie Br, predomină construcţiile simple de
dimensiuni mici şi mijlocii cu podeaua de pământ, împărţite în camere. Destul de
frecvent se întâlnesc case in care partea adâncită in pământ se îmbină cu cea de
suprafaţă şi au un interior mai variat. În afară de locuinţe de formă rectangulară au
fost atestate case de forma literelor L şi T (Cvek, 1 980).
_., ( '
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Fig. 2. Jora de Sus. Planul şi profil urile locuinţelor. l , chirpic; 2, cenuşă;
3, cărbune; 4, lut steril arheologic; 5, Clase de animale; 6, fragmente de ceramică;
7. pietre; 8. valve de scoici Unio.
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Î n interiorul locuinţelor d e suprafaţă se găsesc, de obicei, resturi d e cuptoare, laviţe,
"mese" etc. O deosebită atenţie merită cuptoarele din L I de la Cuconeştii Vechi 1.
Unul din ele, cu soclu de pământ, a fost construit pe resturile unei construcţii aflate
pe platformă. Al doilea cuptor, de formă rectangulară, se găsea sub platformă şi era
la fel construit pe un soclu de pământ, fiind înzestrat şi cu gardină. În aceiaşi aşezare,
în L3, au fost atestate resturile unei vetre cu suport de pământ construită pe platformă.
În staţiunea Druţa I, în L 1 , sub platformă au fost depistate, în sectoarele E şi V,
resturile a două cuptoare. Tot sub platformă au fost semnalate resturi de cuptoare cu
gardină şi în LI şi L3 din aşezarea de la Vasilievka. În LI vatra a fost construită pe
un suport de lut şi avea urme de reparaţii, iar în L3 din exterior acesta era înconjurat
cu pietre. Ambele cuptoare, în jurul sau în faţa lor, aveau câte o porţiune mică de
lipitură de lut. La Putineşti III resturi de cuptoare au fost atestate în LI, 6 şi 7. În L I
vestigiil e cuptorului, de formă rectangulară şi, probabil, c u cupolă, a u fost descoperite
pe platformă. Cuptorul din L6 avea urme de reparaţii şi era construit direct pe pământ.
În L7 vestigii le cuptorului, de formă ovală, se aflau pe platformă.
Resturi de "mese" au fost semnalate în toate cele patru locuinţe de suprafaţă
degajate la Nezvisko. În LI şi L2 a aşezării Druţa I au fost descoperite sub masa de
lut ars resturile unor "mese" pentru râşnit. "Masa" cu gardină din L I fusese construită
pe un suport de pământ şi pietricele, iar în apropierea ei se aflau două silozuri mici.
Resturile unei laviţe de formă pătrată au fost atestate pe platforma L3 din aceiaşi
aşezare.
Un alt element al locuinţelor de suprafaţă sunt gropile. Ele au fost semnalate la
Nezvisko (L2), Duruitoarea Nouă (L2, 3), Druţa I (L I ), Vasilevka (L6). Gropile din
staţiunile menţionate, de obicei au forma rotundă cu diametru! ce variază între 1 -2 m
şi adânc imea între O,70- 1 m. Excepţie fac cele de la Druţa 1 şi Vasilievka care se
deosebesc după formă şi dimensiuni. Ele, de regulă, sunt situate pe o latură sau într-un
colţ al casei.
Al doilea tip de locuinţă în aşezările fazei Cucuteni A-Tripolie B1 sunt casele
adânc in te în pământ. Adânc imea lor, de regulă, variază între 0,50- 1 ,5 0 m, ceea ce ne
obligă să presupunem că o parte din pereţi şi acoperişul se aflau deasupra solului.
După E.K. �erny�. bordeie în adevăratul sens al cuvântului pot fi considerate doar
locuinţele a căror adâncime depăşeşte 1 ,50 m (Cernl�• 1 959). După dimensiuni,
semibordeiele se impart în trei categorii: mici (6- 1 5 m ), mijlocii ( 1 6-30 m2 ) şi mari
(peste 30 m2 ). După formă se deosebesc trei tipuri de semibordeie: ovale sau ovale
neregulate, rectangulare cu colţurile rotunjite şi de forma cifrei 8 .
Pereţii locuinţelor sunt, d e obicei, verticali, iar p e o latură î n pantă uşoară, loc care,
probabil, indică intrarea. În unele case au fost remarcate trepte cruţate în lutul viu
(Nezvisko: L22, Putineşti II: L I , Putineşti III: L4). Uneori pereţii semibordeielor erau
muruiţi cu un strat subţire de lut (Nezvisko: L4, 9). Resturi de podea au fost descope
rite la Nezvisko (L8) şi Putineşti II.
În unele semibordeie (Vasilievka, Putineşti III) în partea superioară a umpluturii
au fost semnalate bucăţi de lut ars cu pleavă şi paie tocate, grupate în unul din
sectoarele casei, având uneori impresiuni de lemne (Vasilievka).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 3. Jora de Sus. Piese de silex.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

Aşezările Cucuteni A

Tripolie Br din Ucraina şi Moldova

17

13

Fig. 4. Jora de Sus. Piese de silex.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

Victor Sorokin

18

Fig.

S.

Jora de Sus. Piese de silex.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

Aşezările Cucuteni A - Tripolie B1 din Ucraina şi Moldova

L..!L..!

3
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Semibordeie le se îndilzeau de cele mai multe ori cu ajutorul rugurilor, ale căror
resturi se găsesc intr-o alveolare sau groapă, uneori lipite cu lut (Nezvisko). i n
loc uinţele mari şi foarte mari au fost depistate două (Cuconeştii Vechi) sau trei gropi
(Nezvisko) cu resturi de ruguri. Uneori se întâlnesc şi vetre p lasate direct pe fundul
gropii (Putineşti III, L3).

UNELTELE DE MUNCĂ
Comunităţi le fazei Cucuteni A-Tripolie 81 îşi confec ţionau uneltele din silex,
diferite roci ca silicolit şi corn, os, cupru, lut şi, probabil, lemn. Silexul uti lizat la
confecţionarea uneltelor provine din zăcămintele de pe Prut şi Nistru şi este de culoare
cenuşie sau neagră-cenuşie cu pete albe sau gălbui. i n aşezările din bazinul N istrului
au fost descoperite ateliere de prelucrare a· silexului care au func ţionat pe parcursul
mai multor faze (Nezvisko, Polivanov Jar ş.a.). Pentru exemplific are menţionăm
atelierul din L I de la Polianov Jar III care cuprindea 1 4 bolovani de silex cu urme de
debitaj, 58 de nuclee de formă prismati că şi conică, cu înălţimea de 5 - 1 O c m, 23 de
percutoare, 6 retuşoare pe lame, deşeuri de producţie (aproape 3000 de aşchii), lame
neretuşate şi peste 3 00 de unelte (Popova, 1 980a). Dec i, prelucrarea primară şi
secundară a silexului a avut loc in locuinţă, fapt documentat şi in alte staţiuni (t erny�.
1 967).
Î n prezentarea uneltelor de silex apelăm la analiza făcută de noi asupra industriei
din aşezarea de la Jora de Sus, unde au fost identificate următoarele tipuri: nuclee
amorfe, gratoare pe lame şi aşc hii, printre care predomină ultimele; lame cu retuşe pe
ambele laturi drepte sau convexe, aşchii retuşate pe o latură dreaptă sau c oncavă,
străpunglitoare asimetrice, vârfuri de săgeată foii forme şi triunghiulare c u baza dreaptă
(Sorokin, 1 99 1 ).
Uneltele de piatră sunt reprezentate de topoare, tesle, săpăligi, râşniţe etc ., lucrate
din silicolit şi gresie. Zăcăminte de acest fel sunt cunoscute şi accesibile în bazinul
Nistrului. Topoare, după informaţiile publicate, au fost identificate prin metoda trase
ologică numai la Polivanov Jar III (5 ex., Korobkova, 1 98 7, p. 266). Teslele, deşi
comparativ puţine la număr, sunt prezente aproape in toate staţiunile cercetate prin
săpături şi, de regulă, sunt lucrate din silicolit de culoare cenuşie sau neagră-cenuşie.
Ele au forma trapezoidală cu tăişul arcuit, drept sau puţin oblic şi profilul simetric sau
asimetric. O săpăligă de formli trapezoidală a fost depistată prin metoda traseologică
la Polivanov Jar III (lungimea 7,5 c m, lăţimea 5-6 cm, grosimea maximă 2 cm,
Popova, · 1 980). Râşniţele, destul de numeroase (în LI de la Polivanov Jar III s-au găsit
peste 20 de exemplare), sunt de regulă de formă ovală, mai rar dreptunghiulară cu
colţurile rotunjite, de dimensiuni mici şi mij locii.
Triburile fazei Cucuteni A-Tripolie 81 confecţionau din corn şi os săpăligi, spatule,
suie, împungătoare etc. Săpăligile, după forma părţii active şi dispunerii ei in raport
cu gaura pentru coadă, au fost clasificate în trei tipuri: 1 ) cu partea activă de forma
lamei de teslă, dispusă diagonal, 2) c u partea activă de formă c onică, 3) cu partea
activă de forma lamei de teslă, dispusă perpendicular. Primele două tipuri au fost
atestate la Polivanov Jar III (Popova, 1 980b), al doilea şi al treilea la J ora de Sus
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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(Sorokin, 1 99 1 , fig. 10/ l -3 ) şi toate trei tipurile la Ruseştii Noi 1. Experimentările au
de monstrat că săpăligile tipului al tre ilea sunt universale şi e ficiente pentru toate
varietăţile de soiuri. Cele cu partea activă conică au arătat o productivitate mai mare
la pre lucrarea solurilor friabile şi la săparea gropi lor, şanţurilor de apărare, loc uinţelor
de tipul borde ielor şi se mibordeielor etc. Săpăligile cu partea activă dispusă diagonal
s-au dovedit a fi comode şi eficiente la afânare a solului şi indreptatea pere ţilor la
construcţiile adânc ite în pământ (Korobkova, 1 975). Lungimea săpăligilor este de
l l - 1 4 cm, unele exemplare atingând 23-25 cm. Fragmente le de săpăligă erau deseori
utilizate ca mânere pentru instrumente le de silex, piatră, os. Remarcăm două instru
mente de la Jora de Sus, luc rate pe aşchii de corn despic ate pe rpendicular, de formă
conică, cu partea conică puţin curbată şi îndoită în sus. Ambe le sunt lustruite şi au
fost utilizate la împletit (Sorokin, 1 99 1 , p. 77, fig. 9/ l ).
Dintre unelte le de os cele mai numeroase sunt sule le şi împungătoare le lucrate , de
regulă, pe aşchii de' oase tubulare şi îngrijit lustruite . Şlefuitoarele , c u toate că se
găse sc într-un număr mic, sunt prezente aproape în toate staţiunile cercetate prin
săpături şi sunt confecţionate pe oase tubulare . Partea lor activă, de obicei, este
lustruită, ceea ce dovede şte că erau folosite, după dete rminările trase ologice, la
prelucrarea blănilor şi pieilor.
Piese de cupru au fost descoperite la Polivanov Jar III, Ruseştii Noi 1, Sabatinovka
1, Horodnica, punctul Horodişce şi Berezovskaia GES. Din e le fac parte suie, ace,
cârlige de pe scuit, topoare-c iocan de tip Vidra (Berezovskaia GES) ş.a. (Ryndina,
1 9 7 1 ).

RELAŢI ILE CU VECINII
Comunităţile fazei Cucuteni A-Tripolie Bt au întreţinut re laţii c u purtătorii cultu
rilor vecine, acestea fiind atestate prin import\)ri reciproce . Legăturile cu triburile de
păstori din stepele nord-pontice sunt documentate de prezenţa în aşezări le ace stei faze
a ceramicii Cuc uteni C (Berezovskaia GES, Krasnostavka, J ora de Sus etc.), a scep
trelor zoomorfe (Berezovskaia GES, Krasnostavka, Jora de Sus) şi a altor materiale
de origine stepică (Dergacev, Sorokin, 1 986). Din mormântul tumular de la Găinari
provine un vas de ceramică caracteristic aşezărilor aspectului regional Hăbăşeşti
(Movsa, Cebotarenco, 1 969). Î n necropola plană Nicolsc oe, de tip Mariupol, în
umplutura unui mormânt a fost de scoperită o cupă modelată din pastă fină decorată
pe gât cu caneluri şi două rânduri de împunsături orizontale, iar pe c orp este ace laşi
ornament, dar dispus oblic. Vasul respectiv are analogii în aşezările aspectului regio
nal Borisovka (Borisovka, Peciora; Te leghin, 1 99 1 ). Î n aşe zarea pluristratigrafiată de
la Strilcea Ske lea, situată pe o insulă a Niprului inferior, au fost desc operite 5
fragmente de ceramică tripoliană. Două din ele, unul decorat c u caneluri şi îm
punsături şi altul pictat, au fost găsite în nive lurile culturilor neolitice Surskaia şi
Nadporojskaia. Trei fragmente, de asemenea ornamentale cu cane luri şi pictate , se
aflau în nive lul culturii Srednii Stog II şi la baza nivelului culturii Jamnaia. Autorii
datează importurile acestea la fine le faze i Tripolie A şi începutul fazei Tripolie 811
(Te leghin, Constantinescu, 1 992). După opinia noastră, toate aceste importuri pot fi
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 7. Jora de Sus. Ceramică pictată.
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Fig. 9. Jora d e Sus. Ceramică grosieră.
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Fig. 11. Duruitoarea Nouă. Planul unei locuinţe de suprafaţă (după E.K. Cemys).
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atribuite fazei Tripolie B 1 . În staţiunea de la Uspenka din faza Savrani a culturii
Bugo-nistrene au fost descoperite câteva fragmente de ceramică tripoliană din faza
Tripolie B1 (Titova, 1 983). Importuri ceramice din faza Tripolie B1 s-au semnalat şi
în staţiunea culturii Dnepro-Doneţk de la Grini, situată la gura râului Teterev (Tele
ghin, 1 968). În aşezarea tripoliană de la Greblea s-a găsit un fragment de ceramică
aparţinând culturii Dnepro-Doneţk (Cvek, 1 980, p. 1 72). Relaţiile cu cultura Lengyel
au fost documentate prin descoperirea unui vas de ceramică în aşezarea de la Horodni
ca, punctul Horodişce, din faza Cucuteni A (Cmihov, Cemjakov, 1 988, p. 66).
Deosebit de interesantă ni se pare ipoteza avansată de N.V. Ryndina şi I.G. Ravic
ca rezultat al analizei pieselor de cupru din necropola neolitică plană de la Hvalynsk
din bazinul Volgăi, conform căreia operaţiile utilizate la forjarea unor piese de metal
din această necropolă sunt similare celor din fazele Tripolie A şi Tripolie B 1 . De
asemenea se presupune că centrul tripolian a j ucat un rol important nu numai la
transmiterea unor piese finite de cupru triburilor de păstori, ci şi a unor idei despre
prelucrarea cuprului (Ryndina, Ravic, 1 987).

CRONOLO{iiA ABSOLUTĂ
Pentru cronologia absolută a aşezărilor fazei Cucuteni A-Tripolie B 1 dispunem de
date C1 4 şi arheomagnetice. Analiza unei probe de cărbune din staţiunea Polivanov
Jar III a indicat data de 3490+70 î.H. (GrN�5 1 34). Staţiunile de la Zarubincy şi
Krasnostavka au fost datate prin metoda arheomagnetică între anii 3500 î.H. şi 3400
î.H. (Zagni, Rusakov, 1 982). Datele Ct4 pentru complexul cultural Cucuteni-Tripolie
au fost sintetizate într-un studiu de D. Monah. După acest autor, sfârşitul culturii
Precucuteni poate fi stabilit între anii 3750-3700 î.H. (Monah, 1 987, p. 75). V.G.
Zbenovici datează sfârşitul culturii Precucuteni-Tripolie A între anii 3700-3600 î.H.
(Zbenovici, 1 989, p. 143). Aceste date sunt un terminus post quem pentru aşezările
fazei Cucuteni A-Tripolie B1. D. Monah plasează etapele Cucuteni A3 şi A4 între anii
3400-3200 î.H. (Monah, 1 987, p. 76). E.K. Cemys încadrează faza Cucuteni A-Tri
polie B 1 între anii 3600-3400 î.H. ( �emy�. 1 982, p . 1 9 1 ). Aşa cum reiese din datele
C1 4 şi arheomagnetice publicate până în prezent, ni se pare mai verosimilă datarea
fazei Cucuteni A-Tripolie B 1 între anii 3700/3600-3400 î.H.

ÎNDELETNICIRILE
Ocupaţiile de bază ale comunităţilor civilizaţiei Cucuteni-Tripolie în general şi a
celor din prima ei fază de dezvoltare au fost cultivarea plantelor şi creşterea animalelor
domestice. După cum am subliniat mai sus, la prelucrarea solului triburile acestei faze
au folosit trei tipuri de săpăligi lucrate din corn de cerb şi mai rar din silicolit. Piesele
componente pentru seceri sunt lucrate, de regulă, pe lame prismatice retuşate pe latura
activă. În complexele de unelte ele constituie la Jora de Sus 2,6%, la Polivanov Jar
III 1 2%, Berezovskaia GES 2,9% din numărul total de unelte.
În urma cercetărilor paleobotanice în aşezări le fazei Cucuteni A-Tripolie B 1 au fost
identificate următoarele specii de cereale: Triticum monococcum, Tr. dicoccum, Tr.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 12. Putineşti II. Piese de silex din �L I (Cucuteni A).
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Fig. 13. Putineşti Il. Ceramică din nivelurile Precucuteni III (5, 8, 1 0)
şi Cucuteni A.
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spelta, Tr. aestivum-compactum şi Hordeum vulgare var. nudum, prec um şi H. vulgare
(Jora de Sus, Bulboc i, Polivanov Jar III, Ţipordei, Ruseştii Noi 1). După Z. Jan usevil! ,
din tre spec iile men ţion ate c omun ităţile c ulturii Cuc uteni-Tripolie c ultivau mai des
Triticum dicoccum şi Hordeum vulgare var. nudum (Janusevic , 1 976). Un in teres
deosebit il prezintă desc operirea la Ruseştii Noi 1 a amprentelor de sâmburi de zarzăre,
c ais, prun şi a semin ţelor de viţă-de-vie c ultivată c are, probabil, c reşteau pe lân gă c ase
(Jan usevi�. 1 976).
A doua oc upaţie a triburilor fazei Cuc uteni A-Tripolie B 1 a fost c reşterea anima
lelor domestic e. În loturi le de oase rec uperate in timpul săpături lor au fost iden tific ate
următoarele mamifere: Bos taurus, c are oc upă primul loc , urmat de ovicaprine, Sus
scrofa domestica, Equus (formă domestic ă) şi Canis familiaris. Bos taurus, din n u
mărul total de indivizi, la Berezovskaia GES c onstituia 44,5%, ovic aprin ele 22,2%,
porc in ele 2 2,2% şi c alul domestic I l , 1% (Calkin, 1 970), la Ruseştii Noi 1 bovin e le
3 1 ,5%, ovic aprin ele 1 9,4%, porc in ele 16,4% şi c alul I l ,5% (Sorokin, 1 99 1 , p. 1 22).
Reţin em proc en tul relativ in alt de oase de c al domestic din staţiun ile an alizate. Oasele
de animale domestic e, după numărul de in divizi, in dic ă la Berezovskaia GES 49,4%,
iar c ele sălbatic e 50,6%, in timp c e la Ruseştii Noi 1 c orespund c u 78,8% şi respec tiv
2 1,2%.
·.·

��

,

�-

.J

Fig. 14. Putineşti III. Planul aşezării.
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Fig. 16. Putin eşti III. Diverse materiale Cuc uten i A.
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Fig. 19. Fragmente ceramice de la Bul boci ( 1 -7) şi Corp aci (8- 1 1 )
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Fig. 20. Mereşeuc a, punc tul Cetăţuia. Ceramic ă din n ivelul Cuc uten i A.
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Harta nr. 1 A•ezllrile Cucutenl A din Republica Moldova. Lista a•ezllrilor.
1 . Blllţii Noi; 2. Berllnţi; 3 . Bogdllneşti; 4. Brlceni 1; 5. Briceni tt; 6. Briceni ltl; 7. Caracuşenii Vechi; 8. Lipcani; 9. PererAta;
1 0 . Cuhureştll de Jos, Ţipordei; 1 1 . Hristovoia ttl; 1 2. Japca, Bursuc; 1 3 . Vlllcin'eţ; 14. Cemoleuca; 1 5 . Climlluţi 1; 1 6 . Moşana I;
1 7. Moşana Il; 1 8 . Nlcorenl; 1 9. Ţaul; 20. Hlanlşenll Mari J; 2 1 . Hllln l•enii Mari Il; 22. Sotia ttl; 2 3 . BrAnzeni, Badragii Noi i;
24. BrAnzeni, Badragii Vechi IX; 25. B rAnzeni, BrAttzeni IV; 26. Corpaci 1; 27. Cuconeştii Vechi 1; 28. Cupcini; 29. Oaşpar 1;
30. Tereb"a ; 3 1 . T4rnova; 32. Ohindeşti, HArtop; 3 3 . Nicolaevca; 34. Putineşti II; 3 5 . P ut in e şti Iti; 36. Rldulenii Vechi 1;
37. Camenca, Buteşti 1; 38. Cobani; 39. Fundurii Vechi, Fundurii Noi ttl; 40. S turz eşti; 4 1 . Horodca, Horodca Mare;
42. Ruseştii Noi 1; 43. Cepeleuţl 1; 44. 04ngeni IV; 45. Mereşeuca 1; 46. Jora de Mij loc, Jora de Sus; 4 7. Pohomlceni;
48. Trebujenl ; 49. Jura; 50. Popenchi; 5 1 . Sovietakoe, Vasilievca; 52. Alexlndreştl, Cucueţii Vechi; 53. Cor11teni; 54. Coateşti;
5 5 . Coateotl VI; 56. Duruîtoarea 1; 57. Durultoarea Il; 58. Pelinia IV; 59. Pociumbenl, Druţa 1; 60. Pociumbenl, Druţa VI;
6 1 . Poclumbeni 1; 62. Sturzeni ; 63. Vlratic, Coate$tii Noi; 64. Vlratic, Duru itoarea Noul; 65. Vlratic VI; 66. E�himluţi;
67o Rezina, Stohnala I; 68. Alexlndreni; 69. Ţ4pleţeştl; 70. Bilicenli Vechi VIII; 7 1 . B i l i cenil Vechi X; 72o SAnaereii Noi;
73 . Bulboci l: 74. Bulbocl Il; 75. Cremenclua lt; 76. Cremenclug, Sobari; 77. Hrl11ticl, ZBIItAnca; 78. Rldi·Cereşnovlţ I;
79o Rub l enlţa ; 80. Schlnenl, Schlnenll Noi; 8 1 . Slobozla-VIlrllnclu IV; 82. S oroca ; 83. Soroca; 84. Soroca; 85o Vldcml t;
86. Vqlovlţa Ilt; 87o Hllngenl 1;
88. Hlingenl tl; 89. Poiana
I; 90. Mlgurele; 9 1 . Mlnolleştl, Rezlna.
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
•
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Oc upaţia următoare c a importanţă, vânătoarea, a juc at un rol destul de însemnat în
ec onomia c omunităţilor fazei Cuc uteni A-Tripolie Br. A fost doc umentată sigur vâ
narea următoarelor animale: Ce",us e/aphus, Capreo/us capreo/us, Lepus europaeus,
Bos primigenius, Sus scrofa ferus, Alces alces, Canis lupus, Vulpes vulpes, Ursus
arctos, Meles meles, Bison bonasus, Castor fiber ş.a. (David, 1 982).
Purtătorii fazei Cuc uteni A-Tripolie Br prac tic au în mod obişnuit pesc uitul. Oase
de peşte au fost desc operite la Jora de Sus (David, 1 98 6), c ârlige de c upru şi os s-au
găsit la Ruseştii Noi 1, Duruitoarea Nouă ş.a. O altă oc upaţie sec undară pratic ată de
ac este c omunităţi era c ulesul, doc umentat prin amprente de sâmburi de c oarne (Jora
de Sus), ghindă de stejar ş.a., valve de sc oic i de apă dulc e şi melc i (Jora de Sus). La
Jora de Sus au fost desc operite peste 4000 de valve de sc oic i.
Î n c adrul îndeletnic irilor triburilor fazei Cuc uteni A-Tripolie Br se evidenţiază
unele deosebiri loc ale. Î n ec onomia c omunităţii de la Polivanov Jar III rolul princ ipal
îl deţineau c ultivarea plantelor şi c reşterea animalelor domestic e, în subsidiar aflându
se vânătoarea. La Berezovskaia GES predominau c reşterea animalelor domestic e şi
vânătoarea, în timp c e c ultivarea plantelor avea un rol sec undar. În c omplexul de
unelte al ac estei aşezări prevalează instrumentele utilizate la c reşterea animalelor şi
vânătoare (2 1 ,8% din numărul total) şi numai 4,2 5 % pentru agric ultură (Korobkova,
1 987, p. 268). Î n ec onomia c omunităţii de la Jora de Sus rolul princ ipal îl deţinea
c ultivarea plantelor, vânătoarea având un rol important, iar c reşterea animalelor fiind
o ramură sec undară. Uneltele agric ole c onstituie 1 4, 1 %, în timp c e c ele folosite la
c reşterea animalelor şi pentru vânătoare ating doar 4%. Totuşi, în lotul de oase
predominau c ele de animale sălbatic e (Sorokin, 1 99 1 , p. 1 3 1 ).

REPERTORIUL AŞEZĂRILOR FAZEI
CVCVTEN I A-TRIPOLIE B1 D I N UCRAI NA
A.

Regiunea Cerkassy

X. Raionul Manovka
9. S.R. �asnostavka. Aşezarea se găseşte la marginea de SV a satului pe un promontoriu format
de râul Rudoi şi de un afluent al său şi ocupă o suprafaţă de aproximativ 5 ha. Resturile
de construcţii se observă la suprafaţa promontoriului la o distanţă de 20-25 m unele faţă
de altele. A fost semnalată în anul 1 928. Cercetată prin săpături de E. Kri�evski in anul
1 940, materialele obţinute fiind publicate mai târziu de T.D. Belanovskaja. Investigaţiile
au fost reluate de E.V. Cvek in anii 1974- 1975. Au fost degajate resturile unor locuinţe de
suprafaţă şi de bordeie. Au fost descoperite, după E.V. Cvek, "importuri ceramice" din
cadrul culturii Gumelniţa. Aşezarea a fost datată prin metoda arheomagnetică la

Bibl. Belanovskaja,

3400 i.H.
1 957, p. 3 1 -39; Cvek, 1980, p. 167- 1 72; Zagnij,Rusakov, 1982, p. 1 23.

XIII. Raionul Talnoe

2.

S. R.

Cifovka. În apropierea satului

se

află o staţiune din faza Tripolie

Cvek, 1 980, p. 1 7 1 .

81.

1 2 . S.R. Lesovoe. În apropierea satului a fost semnalată o aşezare din faza Tripolie 81.
Bibl. Cvek, Sav�enko, 1986.
Bibl.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 2 1 . Buteşti 1. Ceramic ă.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

6

AşezAriie Cucuteni A

-

Tripolie 81 din Ucraina şi Moldova

39

-)

3

,l
�,
7

16

w

o

w

6

Fig. 22. Fragmen te de c eramic ă din aşezări1e Druţa 1 ( l -5),
Cuc
on eştii Vec hi 1 (6- 1 6)/ http://cimec.ro
şi Pelin ia ( 1 7-20).
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Fig. 23. Buteşti 1 . Ceramic ă.
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1 6. S.R. Onoprievka. Aşezarea Onoprievka l a fost descoperită şi cercetată prin săpături
sistematice de expediţia condusA de E.V. Cvek in anii 1983- 1 985. Dimensiunile aproxi
mative ale staţiunii sunt de 30 ha. Au fost degajate vestigiile a două locuinţe de suprafaţA,
dintre care una avea dimensiunile de 90 m2 . În L l , in afară de alt inventar, au mai fost
descoperite 40 de unelte de muncă de diferite tipuri, utilizate la prelucrarea lemnului
(determinările traseologice au fost efectuate de G.F. Korobkova). T.N. Gubskaja-Lyzi
presupune că Ll aparţinea unui meşter lemnar.
Bibl. Cvek. Sav�enko, 1 986; Cvek, 1987; Gubskaja-Lyzi, 1 990, p. 1 2 1 .
22. Oraşul Taraşcia. La marginea oraşului a fost semnalată o aşezare din faza Tripolie B1
atribuită de E.V. Cvec aspectului Krasnostavka.
Bibl. Cvek, 1984, p. 337; 1992.
27. S.R. Zarubincy. Staţiunea se găseşte la 2 km SE de sat şi e situată pe un promontoriu inalt
de pe malul drept al râului Gomyi Tiki�. Dimensiunile aproximative ale staţiunii sunt de
3 ha. A fost cercetatA prin sllpături de E.V. Cvek. Au fost degajate resturile unei locuinţe
de formă rectangulară (6x4 m). Complexul ceramic constă din trei categorii: grosieră, cu
decor canelat şi incizat. Prin metoda arheomagnetică aşezarea a fost datată la 3500 î.H. Ea
a fost atribuită de E.V. Cvek aspectului regional Borisovka.
Bibl. Cvek, 1980, p. 1 64-1 67; Zagnij,Rusakov, 1 982, p. 123.

XIV. Raionul Uman
14. S.R. Kolodistoe. Situ! se află pe terasa a doua a râului Sinica (afluent pe stânga al Bugului
de Sud) la înălţimea de 6 m de la nivelul apei. A fost descoQerit de colaboratorii Mu�eului
din Uman in anul 1 926, care au şi efectuat săpături (72 m2 ). Au fost depistate bucăţi de
lut ars, aşchii de silex, ceramică. După cum a subliniat T.S. Passek, in complexul ceramic
se întâlnesc elemente decorative similare celor de la Borisovka.
Bibl. Passek, 196 1 , p. 8 1 -82.
8. Regiunea Cernăuţi

II. Raionul Hotin
3. S.R. Darabani. Sit cu mai multe nivele de locuire. Se găseşte in punctul Zamcisco şi a fost
semnalat in timpul primului război mondial. Săpături sistematice a efectuat C. Ambrojevici
in perioada interbelică şi in anul 1 942. Au fost descoperite vestigiile locuinţelor de tipul
semibordeielor. În anul 1 948, T.S. Passek a sondat aşezarea. Nivelul inferior aparţine fazei
Cucuteni A.
Bibl. Ambrojevici, 1933, 1944; Passek, 1935, 196 1 .
4 . S.R. Kaplievka. Staţiunea se află i n punctul Lysyi Gorb ş i e situată pe u n promontoriu limitat
pe două laturi de râpi, pe fundul cărora curg pâraie. A fost recoltată ceramică pictată
policrom din faza Cucuteni A.
Bibl. Passek, 196 1 , p. 2 1-22.
4. S.R. Kaplievka. Situ1 se găseşte in punctul Reaboi-Jar şi e situat pe un promontoriu. A fost
descoperit de expediţia condusA de T.S. Passek.
Bibl. Passek, 1 96 1 , p. 2 1 .
·

III. Raionul Kelmenty
4. S.R. Konovka. În punctul Bavki se află o staţiune din faza Cucuteni A descoperită de expediţia
condusA de T.S. Passek in anul 1 948. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM
(numruul de inventar 753).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 24. Fragmen te de c eramic ă din staţiun ile Bulboc i 1 ( 1 -3), Soroc a 1 (4-5),
Coban i (8, 1 2 , 1 3), Brân zen i IV (7, 1 0),
Carac uşen ii Vec hi (6, 9), Alexăn dren i ( 1 1 ).
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8. Komarovo. Aşezarea se afli\ la NV de sat, în aval, pe malul Nistrului, în punctul Krini�ki

II

şi este situati\ pe un promontoriu. Au fost recoltate fragmente de ceramicâ cu decor incizat,
canelat, pictate policrom, piese de silex (nuclee prismatice), gratoare pe aşchii, piese
componente pentru seceri pe lame etc. Unele fragmente ceramice cu ornament canelat au
interspaţiile vopsite cu culoare roşie crudă.
Bibl. Passek, 196 1 , p. 23-24.
·

8. S.R. Kom arovo. Situl cu resturi culturale din mai multe perioade istorice se găseşte în punctul
Polivanov Jar din apropierea satului şi este situat pe un promontoriu de pe malul drept al
Nistrului, Ia 100 m altitudine de Ia nivelul apei. Pe două laturi este limitat de râpi adânci.
A fost cercetat prin săpături metodice de T.S. Passek în anii 1 949- 1 95 1 . Nivelul inferior
(Polivanov Jar l l l) aparţine fazei Cucuteni A, care, după T.A. Popova, are două orizonturi
de construcţii. În orizontul Polivanov Jar lll a fost degajatâ o locuinţâ de suprafaţâ (L I)
cu dimensiunile de 20 x l O - 12 m, divizat!\ în două camere. În cea de V se aflau resturile
unui cuptor, iar in cea de E a două cuptoare. După T.A. Popova, intre cuptoare s-a
descoperit un "atelier" de prelucrare a silexului. În al doilea orizont au fost depistate
vestigiile unui semibordei cu dimensiunile de 2 1 x l , 5 - 4,5 m. În el au fost atestate
resturile a două cuptoare, unul din ele fiind in sectorul de N, iar altul in cel de S. Materialele
din săpăturile lui T.S. Passek se păstrează Ia Ermitaj. Asupra materialelor de Ia Polivanov
Jar a revenit în repetate rânduri T.A. Popova.
Bibl. Passek, 1950, 1 95 1 , 1952, 1 953, 1 96 1 ; Ryndina, 1961, 1 97 1 ; Popova, 1 967, 1968,
1 970 a, 1 970 b, 1 972, 1979, 1 980 a, 1 980 b, 1980 c.

1 5. S.R. Percovcy. Sit cu mai multe nivele culturale. Se află in punctul Motuz şi e situat pe un
promontoriu limitat din două pArţi de râpi, pe fundul cărora curg pâraie. Nivelul inferior
aparţine fazei Cucuteni A. Aşezarea a fost descoperită şi sondati\ in anul 1 948 de expediţia
condusă de T.S. Passek. Materialele se păstrează Ia MA al AŞ din RM (numărul de inventar

396).

Bibl. Passek, 1961, p. 2 1 .
18. S.R. Varticovcy. În imprejurimile satului se află o staţiune din faza Cucuteni A semnalată
de expediţia condusă de T.S. Passek in anul 195 1 . Materialele se păstrează in fondurile
MA al AŞ din RM (numărul de inventar 599).

IV. Raionul Kicmani

1 8. S.R. Şipeniţ. Aşezarea se găseşte pe prima terasă a Prutului la înălţimea de 10 m de la nivelul
apei, Ia 15 km NV de oraşul Cernăuţi. Staţiunea este orientat!\ V-E. Pe laturile S, V şi,

parţial, N este inconjurat!\ de un pârâu. Primele săpături le efectuează Szombathy şi Kaindl
in partea centrală. Au fost degajate locuinţe de suprafaţâ, de fonnli rectangulară, prevlizute
cu cuptoare şi bordeie. Materialele de la Şipeniţ au fost analizate în lucrările lui G. Childe,
O. Kanyba, l. Nestor ş.a. Este prima aşezare cucuteniană din interfluviul Nistru-Prut
cercetati\ prin săpături sistematice ( 1 893).
Bibl. Szombathy, 1894-1896; Kaindl, 1 904; Childe, 1937; Nestor, 1 935-1936; Passek,

1 96 1 .
VII. Raionul Sochireni

5. S.R. Kormani. Staţiunea se găseşte în punctul Perelog pe malul drept al Nistrului şi a fost
semnalati\ de expediţia condusă de T.S. Passek in anul 1949. În fondurile MA al AŞ din
RM se păstrează fragmente de ceramicli (numărul de inventar 784).
5. S.R. Kormani. Aşezarea se află în punctul Luzok.
Bibl. Kolesnikov, Kolesnikova, 1 98 1 , p. 26-27.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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15. S.R. Vasilievka. Staţiunea se găseşte la marginea de SE a satului şi e situată la gura râului
(:obolcea (afluent de stânga al Nistrului), pe malul lui drept, pe prima terasă, înaltă de 6-7
m de la nivelul apei. Ea are dimensiunile aproximative de 4 ha şi în anul 1 987 V.G.
Zbenovit! şi V .A. Sumova au degajat resturile a 6 locuinţe de suprafaţă şi a unui semibordei.
Locuinţele de suprafaţă au forma rectangulară cu dimensiunile de 1 5-30 m2• Casele erau
organizate pe şiruri, de-a lungul râului.
Bibl.

Zbenovi�, Sumova,

1 989;

�umova,

1 990.

H. Regiunea Hmelniţk

VIII. Raionul Kameneţ-Podolski
4. Fridivcy (denumirea actuală n-o cunoaştem). În apropierea satului se află o aşezare menţionată
de E.S. Sctinskij şi T.S. Passek. După T. S. Passek, ceramica de la Fridivcy este similară
celei de la Nezvisko.
Bibl. Sebnskij, 1927, fig. 38; Passek, 1 949, p. 47, fig. 16-5.
5. S.R. Gavrilovcy. Staţiunea se găseşte în punctul Stinca şi a fost semnalată de T.G. Mov�a in
anul 1 974, fiind atribuită fazei Tripolie BJ.
Bibl. /lfovsa, 1975, p. 327.
1 2. S.R. Kadievcy. Aşezarea este situată pe panta unui deal de pe malul stâng al râului t:vanl!k
(afluent e stânga al Nistrului), in punctul Bavki. În anul l 926 M. Rudinski a săpat o casetă
�
de 65 m , descoperind resturile unor construcţii de suprafaţă, piese de silex, corn, os,
fragmente de ceramică etc. În complexul ceramic predominA, după T.S. Passek, vasele
pictate policrom.
Bibl. Rudinski, 1 926; Passek, 1 949, p. 46.
34. S.R. Vrublevcy. Luca-Vrubleveckaja Il. Staţiunea este situată pe un promontoriu înalt de pe
malul stâng al Nistrului. A fost recoltată ceramică cu ornament incizat şi pictată policrom.
După S.N. Bibikov, aşezarea este mai timpurie decât staţiunile de la Kadievcy, Kudrincy
şi Darabani.
Bibl. Bibikov, 1955, p. 1 38- 1 39.

1. Regiunea Ivano-Frankovsk

IV. Raionul Gorodenka
6. S.R. Horodnica. Aşezare cu resturi culturale din mai multe perioade istorice. Se află în punctul
Gorodişte şi e situată pe un platou inalt mărginit pe două laturi de pante abrupte. A fost
descoperită în secolul al XIX-lea şi cercetată in anii 1 878 şi 1 882 de arheologii polonezi

J. Kopernicki şi V. P�ibislavski. Au fost săpate 40 de casete (dimensiunile fiecăreia de 5
x l m), in care au fost depistate bucăţi de lut ars de la construcţii, fragmente de ceramică,
piese de silex, piatră, os etc. În anii 1938- 1939 săpăturile au fost realuate de M. Smiszko
care a cercetat o suprafaţă de 1 200 m2. Au fost degajate locuinţe de suprafaţă şi bordeie.
Autorul săpăturilor presupune că locuinţele de suprafaţă şi bordeiele alcătuiau complexe
de locuire.
Bibl. Smiszko, 1939; Kravec, 1954.

1 5 . S.R. Nezvisko. Staţiunea este situată pe botul primei terase a Nistrului, înaltă de 5-6 m de la
nivelul apei. Primele săpături sistematice au fost efectuate de L. Kozlowski în anul 1 926
şi reluate de de E.K. Cerny� in anii 1 95 1, 1 953-1954, 1 956-1957. Aşezarea are resturi
culturale din mai multe perioade istorice şi două niveluri aparţin culturii Cucuteni-Tripolie.
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În nivelul Cucuteni A au fost documentate două orizonturi de construcţii. În primul orizont
au fost degajate integral 4 semibordeie şi altele trei parţial. Printre ele se deosebeşte
semibordeiul N8 de formă neregulată cu dimensiunile de 1 5 x 7 m. În partea centrală s-au
găsit gropi, probabil de la stâlpii care susţineau acoperişul. Toate semibordeiele integral
sau parţial erau suprapuse de locuinţele de suprafaţă din orizontul superior. Î n ultimul nivel
au fost depistate 4 locuinţe. Între materialele din semibordeie şi locuinţele de suprafaţă nu
se observa nici o deosebire. După cum a remarcat E.K. �cmy�. locuinţele erau dispuse pe
şiruri de-a lungul Nistrului. O parte din materialele de la Nezvisko se păstrează la Ermitaj.
Bibl. Kozlowski, 1930, 1939; Hutchinson, Preston, 1930; Cerny!, 1 962.
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Fig. 25. Aşezarea de la Po!ivan ov Jar: 1 , şan tierele; 2, son dajele;
3, hotarul aşezării (după T.S . Passek).
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Fig. 26. Polivanov Jar III. Fragmente de c eramic ă pic tată (după T.A. Popova).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 28. Polivan ov Jar III. Ceramic ă (după T.S. Passek).
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L. Regiunea Kirovograd

VI. Raionul Gaivoron
7. Zak�il!i. În împrejurimile satului se găseşte o aşezare din faza Tripolie B1 descoperită de E.V.
Cvek în anul l 99 l .
Bibl. Cvek, 1993, p. 1 30- 1 3 1 .
1 5. Orăşelul Zavalie. Berezovskaia GES. Primele investigaţii î n aşezare le întreprinde V.N.
Danilenko în anul l 955. Săpăturile sunt reluate de V.P. Cybeskov în anii 1 962-1965. Au
fost degajate vestigiile a 12 locuinţe de suprafaţă, 1 4 locuinţe de tipul bordeielor şi
semibordeielor şi I l gropi menajere. Locuinţele de suprafaţă sunt de formă rectangularli
cu dimensiunile de 30-40 m2 • Bordeiele şi semibordeiele sunt rotunde, ovale sau de forma
cifrei 8. În evoluţia aşezării, V.P. Cybeskov a semnalat patru etape principale şi două de
tranziţie, însă materialul publicat pare să fie unitar. Locuinţele sunt dispuse în două cercuri
concentrice cu centrul liber de construcţii. Materialele descoperite de V.N. Danilenko se
păstrează în fondurile lA al AŞ din Ucraina. iar ale lui V.P. Cybeskov la MA (Odessa) al
AŞ din Ucraina.
Bibl. Cybeskov, 1964, 1 97 1 , 1978; Burdo, Constantinescu, Lea�ko, Son, 1 99 1 , p. 2 1 -22.

XVI. Raionul Uleanovka
I l . S.R. Sabatinovka. Sabatinovka 1. Sit cu resturi culturale din mai multe perioade istorice. Se
află pe o terasă de pe malul stâng al Bugului de Sud. În 1 932 este sondat, iar primele
săpături sunt întreprinse în anii 1938- 1 939 de O.F. LagodovstGtja şi A.V. Dobrovolski,
reluate de ultimul în anii 1 947- 1948. Au fost degajate vestigii de locuinţe de suprafaţă.
Complexul cerarnic constă din următoarele categorii: 1 ) grosier!, 2) cu decor incizat, 3)
cu decor canelat, 4) cu pictură policromă (comparativ puţină la numlir) şi 5) Cucuteni C.
Materialele se păstrează în fondurile lA al AŞ din Ucraina şi MA al AŞ din Ucraina
(Odessa).
Bibl. Dobrovolski, 1 952, p. 78-88; Passek, 1949, p. 47-53 ; Burdo, Constantinescu, LeaJko,
Son, 199 1 , p. 2 1 .
R . Regiunea Odesa

VII. Raionul C hilia
7. S.R. Mirnoe. Mirnoe 1. Staţiune cu două niveluri de locuire: mezolitic şi Cucuteni A. Se aflli
la 0,5 km SV de sat pe malul drept al râului Dracula. A fost descoperită de N.M. Smagli
in anul 1 963 şi cercetată prin săpături sistematice in anii 1 969-1976 de V.N. Stanko.
Bibl. $magii, 1965, p. 3 1 ; Burdo, Stanko, 198 1 ; Stanko, 1 982.

V.

Regiunea Ternopol

II. Raionul Bodl:ev
1 3 . Kudrincy. Staţiunea se găseşte pe malul râului Zbruci (afluent pe stânga al Nistrului) şi a
fost semnalată de P.V. Siuzev in anul 1 9 1 5. Complexul cerarnic a fost publicat de T.S.
Passek in anul 1 935. Materialele se plistrează la Muzeul de Antropologie şi Etnografie
"Petru cel Mare" al AŞ din Rusia (St. Petersbrug).
Bibl. Passek, 1 935, 1949.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 29. Nezvisko. Plan urile semibordeielor. 1 , buc ăţi de c hirpic ; 2, râşn iţe;
3, valve de sc oic i Unio; 4, resturi de ruguri; 5, gropi de la stâlpi (după E.K. Cemy!).
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Fig. 30. Nezvisko. Plan urile loc uin ţelor de suprafaţă. 1 , buc ăţi de c hirpic ; 2, resturi
de "mese"; 3, resturi de vetre; 4, sc oic i Unio; 5, gropi de stâlpi; 6, aşc hii de silex;
7, râşn iţe; 8, gropi recen te; 9, direc ţia ampren telor de lemn e (după E.K. t:em�).
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XII. Raionul Zalesfiki
5. S.R. Gervonograd (denumirea veche Goligrad). În împrejurimile satului este cunoscută o
aşezare, după materialele descoperite fortuit care se păstrează la Muzeul de Istorie din
Lvov.
Bibl. Poleanski, 1 928; Kravec, 1955.
X.

Regiunea Vinica

1. Raionul Bar
14. S.R. Kotiulani. În apropierea satului se află o staţiune din faza Tripolie 81 descoperită de
expediţia condusă de M.l. Artamonov.
Bibl. Artamonov, 1949, 1955.
25. Nifneolcedaev. În împrejurimile satului se găseşte o aşezare cu resturi culturale din mai
multe perioade istorice. Unul din niveluri aparţine fazei Tripolie BJ. A fost descoperită de
expediţia condusă de M.l. Artamonov.
Bibl. Artamonov, 1949; Kolesnikov, Kolesnikova, 1 98 1 , p. 26-27.
39. S.R. Vyseolcedaev. În apropierea satului � fost semnalată, de expediţia condusă de M.l.
Artamonov, o staţiune din faza Tripolie B1.
Bibl. Artamonov, 1 949; Kolesnikov, Kolesnikova, 1 98 1 .

IV. Raionul Hmelnik
32. S.R. Ulanovka. În împrejurimile satului este cunoscută o aşezare din faza Tripolie 81.
Bibl. Zaec, Gusev, 199 1 , p. 29-30.

VI. Raionul Ilincy
1. S.R. Borisovka. Sit pluristratigrafiat. Se află la l km SV de sat, terenul fiind ocupat de pădure.
A fost cercetat prin săpături sistematice de N.F. Beleaşevski în anii 1 904- 1 905 şi 1925.
Acesta a degajat vestigii de bordeie de formă ovală şi rectangulară cu colţurile rotunjite şi
locuinţe de suprafaţă. În anul 1 949, expcdiţia condusă de T.S. Passek a efectuat câteva
sondaje, reluate apoi în anul l 976 de expediţia lui 1.1. Zaec. A fost descoperită ceramică
cu ornamente incizate. Din punctul de vedere al formelor predomină vasele piriforme.
Ceramica, neagră-cenuşie, este decorată cu caneluri şi motive imprimate. Passek a atri
buit-o fazei Tripolie, A.E. Cemy� şi E.V. Cvek au încadrat-o în faza Tripolie BJ.
Bibl. Beleasevski, 1 926; Passek, 1949, p. 36; Cerny!, 1975 ; Zaec, Jurakovschi, Lobai,
1977, p. 294-295; Cvec, 1 980.
28. S.R. Soroka. În împrejurimile satului a fost semnalată de expediţia condusă de 1.1. Zaec, în
anul 1976, o aşezare din faza Tripolie BJ.
Bibl. Zaec, Jurakovschi, Lobai, 1977, p. 294-295.

XII. Raionul Moghiliov-Podolski
24. S.R. Mihailovka. Mihailovka 1. Aşezarea se află pe malul stâng al Nistrului la 4 km în aval

de sat, între Iampol şi Moghiliov-Podolski. A fost semnalată de P.l. Boriskovschi. După
autor, grosimea stratului de cultură atingea 1 ,20 m. Dimensiunile aproximative sunt de 5
ha.
Bibl. Boriskovski, 1 950; Passek, 1 96 1 , p. 1 7.

28. S.R. Ozarincy. Staţiunea se găseşte pe teritoriul satului, lângă şcoală, pe malul drept al râului
Nemija (afluent pe stânga al Nistrului). Săpături limitate a efectuat M. Rudinski în anii
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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1 927-1 928. A mai fost sondatâ de M.l. Artamonov ( 1 946-1 948) şi 1.1. Zaec (198 1 ). Au
fost descoperite fragmente de ceramicâ decoratâ cu caneluri, incizii şi pictată, piese de
silex, statuete antropomorfe şi zoomorfe. Dimensiunile staţiunii sunt de 150 x 1 00 m.
Bibl. Rudinski, 1 927, p. 123; 1930, p. 235; Artamonov, 1 949; Zaec, 1 983, p. 260.
43. S.R. Vila-Jaruskaja. Aşezarea este situatâ in punctul ��iovb şi a fost depistatâ de D.
�rerbakovski in anul 1926.
Bibl. !iterbakovski, 1927.
44. Voevodlincy. Staţiunea a fost semnalată de D. ��erbakovski in anul l926.
Bibl. Sterbakovski, 1927.
•

XVI. Raionul Tyvrov

1 7. S.R. Trosteanec. Staţiunea se găseşte in partea de SE a satului şi e situată pe terasa a doua.
2
· Au fost cercetate vestigiile a doull bordeie cu dimensiunile de 1 6- 1 8 m şi adâncimea de
1 ,20- 1 ,50 m. Au fost identificate resturile cuptoarelor. Dimensiunile aproximative ale
sitului sunt de 500 x 100 m. Staţiunea este puternic deterioratll. Dupll 1.1. Zaec şi colabo
ratorii săi aşezarea este sincronll cu staţiunea de la Borisovka.
Bibl. Zaec, Malinkovskaia, Lobai, 1 974, p. 275-276.

XVII. Raionul Trosteanec

8. Orăşelul Lady1in. Aşezarea se află pe malul drept al râu lui Sob, în apropierea de confluenţa
lui cu Bugul de Sud. Au fost cercetate resturile unui bordei (35 m2 ), parţial distrus de apele

râului. În partea centrală a locuinţei, în apropierea resturilor rugului, au fost găsite doull
statuete feminine şi una zoomo�. La 4 m NV de construcţie, într-o groapă cu dimensiunile
de 2 x l m, la adâncimea de 0, 1 0 m de la nivelul antic, a fost descoperit un mormânt.
Scheletul se afla în poziţie chircitâ, pe partea dreaptâ, cu faţa spre SE. În mormânt se aflau
două fragmente de ceramică tripoliană: unul decorat cu incizii, al doilea cu ornament
canelat şi imprimat şi o lamă prismatică de silex. În aşezare s-au mai săpat 8 casete cu
dimensiunile de 2 x 2 m şi adâncimea de 1 ,20 - 2 m.
Bibl. Zaec, 1979, p. 33 1 .

XVIII. Raionul Tul�in
20. S.R. Pe�iora. Staţiunea cuprinde resturi culturale din mai multe perioade istorice. Se află pe
un promontoriu înalt de pe malul drept al Bugului de Sud, mărginit pe o latură de o râpă,
iar pe alta de malul râului. A fost semnalatâ în anii 1 936- 1 93 7 de V.D. Petruni şi sondatâ
în anul 1 947 de cxpediţia condusă de M.l. Artamonov care in anul următor a efectuat
săpâturi. in nivelul inferior au fost degajate vestigiile unui semibordei de formă ovală
neregulată, cu fundul accidentat şi dimensiunile de 3,70 x 3,0 m. Semibordeiul avea
adâncimea de 0,50 m de la nivelul antic. in partea de E a locuinţei, intr-o alveolare cu
diametru! de l m au fost depistate resturile rugului ce constau din cenuşâ şi bucăţi de
cărbuni de lemn. Din locuinţă s-a recoltat un bogat inventar printre care predomină
ceramica. Complexul ceramic cuprinde trei categorii: grosieră, cu decor canelat şi incizat.
Aşezarea a fost atribuitâ aspectului regional Borisovka.
Bibl. Artamonov, 1 949; Berezovec, 1 952; c!;ernys, 1959, 1975; Cvek, 1980.
XIX. Raionul Vinica
Î
5. S.R. Buhonniki. n imprejurimile satului 1.1. Zaec a semnalat o aşezare din faza Tripolie B1,
în anul 1979.
Bibl. Zaec, 1 980, p. 272.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 32. Nezvisko. Ceramică pictată (după E.K. temy�.
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Aşezări cu informaţii incomplete

l. Belicovcy
Bibl. Cvek, 199 1 .
2 . Beresovo, punctul Bereg
Bibl. Kolesnikov, Kolesnikova, 1 98 1 .
3. B . Zalesie, punctul Lysaia Gora
Bibl. Kolesnikov, Kolesnikova, 1 98 1 .
4 . Derdova
Bibl. Artamonov, 1949.
5. Glibovka
Bibl. Artamonov, 1949.
6. Grigorievka,

pe râul Cotlubani
Bibl. Kolesnikov, Kolesnikova, 198 1 .

7 . Kamos
Bibl. Kolesnikov, Kolesnikova, 198 1 .

8 . Lizikovskie Hutora
Bibl. Cvek, 1991.
9. Nagoreane, p e râul Leadova. Materialele din periegheză se păstrează la MA a l AŞ din RM
(numărul de inventar 402).
Bibl. Boriskovski, 1 950; Passek, 196 1 .
10. Perecorincy
Bibl. Artamonov, 1949; Kolesnikov, Ko/esnikova, 198 1 .
I l . Greblea
Bibl. Cvek, 1980.

REPERTORIUL AŞEZĂRILOR CVCVTENI A
D I N REPUBLICA MOLDOVA

1. Bălţi

1. Aşezarea se găseşte la 1 ,5 km SE de sat şi e situată pe un promontoriu format
de pâraiele Rodnicov şi Bezîmeanîi. La suprafaţă se observă bucăti de lut ars de la resturile
de constructii. Au fost recoltate fragmente de ceramică grosieră, cu decor canelat şi pictat,
topoare de piatră, vârfuri de săgeată. Dimensiunile aproximative ale statiunii sunt de 250
x 1 50 m. A fost descoperită de P.P. Gricenko în anul 1950.
Bibl. Marchevici, 1 973, p. 1 14.

3 . 1 . Bălţii Noi

IV. Raionul Briceni
3.

Corn. Berlinţi, s. Berlinţi. În apropierea satului în punctul Scala Mot se află o aşezare cu două
niveluri cucuteniene din fazele A şi B. Statiunea a fost descoperită de V. Bikbaev şi V.
Marchevici în anul 1 979. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM
.

4. Corn. Bogdăneşti, s. Bogdăneşti. Aşezarea se găseşte pe malul stâng al Prutului, la 200 m E
de marginea satului şi la 100 m NE de ferma de bovine a gospodăriei locale. Situ! are mai
multe niveluri de locuire. Au fost recoltate fragmente ceramice din fazele Cucuteni A şi
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 33. Nezvisko. Ceramică (după E.K. � emy�).
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Harta nr. 2 . Aşezările r 'ucuteni A-Tripolie B1 din Ucrai;:Ja. Lista �şezărilor.
L Krasnostavb; 2. Cimvka; 3. Lesovoe; 4. Onoprievka; 5. Tara��ia; 6. Zarubincy; 7. X:.olodistoe; 8. Darab<ni; 9. Kaplievica-Lysyi Gorb; 1 0. Kaplievka-Reaboj-Jar; I l . Konovka;
12. Komarovo-Polivanov Jar; 1 3. Percovcy; 14. Varticovcy; 15. Şiţ�niţ; 1 6. Kormani-Perelog; 1 7 . Korml!r.i-Lufok; 1 8. Vasilievka; 1 9 . Fridivcy; 20. Gavrilovcy; 2 1 . Kadievcy;
22. Vmblevcy; Gorodnica-Gorodenka; 24. Nezvisko; 25. 2akei�i; 26. Zavalie-Berezovskaja GES; 27. Sabatinovka; 28. Mirnoe; 29. Kudrincy; 30. Cervonograd; 3 1 . Kotiutani;
32. Nijneoleedaev; 33. Vyseolfedaev; 34. Ulanovka; 35. Borisovka; 36. Soroka; 37. Mihailovka; 3 8 . Ozari_�cy; 39. Vila-Jaruskaja; 40. Voevodl:incy; 4 1 . Trosteanec; 42. Lady�in
http://www.muzeu-neamt.ro
/ http://cimec.ro
43. Pe�iora; 44. Buhorui<i.
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B şi din timpul culturii Noua. Staţiunea a fost semnalată de P.P. Bârnea în anul 1966.
Bibl. Bârnea, Bejlekb, 1969.

4. Orăşelul Briceni. Briceni /. Staţiunea se află la distanţa de 1 ,5 km de localitate în punctul

Lysaja Gora şi este situată pe un promontoriu calcaros înconjurat din trei părţi de apele
râului Lopatnic. Dimensiunile aproximative sunt de 5 ha. Staţiunea ocupâ întreaga supra
faţă a promontoriului. Grosimea stratului de cultură este de circa 0,40 m. Au fost culese
unelte de silex: gratoare, percutoare, lame retuşate etc. A fost descoperită de C. Ambroje
vici în anii '20.
Bibl. Ambrojevici, 1933.

4. Orăşelul Briceni. Briceni II. Aşezarea este situată pe un loc înalt de pe malul râului Lopatnic,
în partea dreaptă a drumului spre satul Tabani. Ceramica este similară celei recoltate în
staţiunea Briceni l. A fost semnalată de C. Amrojevici în anii '20.
Bibl. Ambrojevici, 1933.

4. Orăşelul Briceni. Briceni III. Situ! se află pe teritoriul centrului raional în apropierea
cimitirului evreiesc. A fost depistat de geologul N.P. Frolov şi verificat de C. Ambrojevici
în anii '20.
Bibl. Ambrojevici, 1933.

6. Corn. Cărăcuşenii Vechi, l .s. Cărăcuşenii Vechi. Aşezarea se găseşte la N de sat şi a fost
descoperită, în anul 1960, de N.A. Chetraru. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM
.

1 6. Orăşelul Lipcani. Situ! se află în punctul Zemstvo şi este situat pe malul stâng al Prutului.
Grosimea stratului de cultură este de 1 ,75 m. Dimensiunile aproximative ale staţiunii sunt
de 300 x 200 m. După C. Amrojevici, ceramica de la Lipcani este similară cu cea de la
Darabani. Probabil că situ! are mai multe nivele de locuire. Materialele aparţin fazelor
Cucuteni A şi B. A fost semnalat de C. Ambrojevici în anii '30.
Bibl. Ambrojevici, 1933.

20. 1 . Corn. Pererâta, s. Pererâta. Staţiunea, cu resturi culturale din mai multe perioade istorice,

se găseşte în punctul "Zamca" la marginea de SV a satului, pe malul stâng al Prutului. În
anii 1 965- 1966 au fost întreprinse săpături de expediţia condusă de G.B. Fiodorov. A
şezarea a fost depistată de N.A. Dem�nko în anul 1 962. Materialele se pâstrează la MA
al AŞ din RM
Bibl. Fiodorov, 1967; Bârnea, Bejlekci, 1 969.
.

VI. Raionul Camenca

3.2. Corn. Cuhureştii de Jos, s. Ţipordei. Staţiunea se gâseşte la marginea de S a satului şi e
situată pe o înălţime slab pronunţată dintre două văi. Dimensiunile ei sunt de 250 x 300
m. La suprafaţa aşezării au fost recoltate numeroase piese de silex: gratoare, vârfuri de
săgeată, lame retuşate etc. Ccramica este reprezentată de fragmente cu decor canelat,
incizat şi pictat policrom. A fost depistată de V. Marchevici în anul 1958. Materialele se
pâstrează la MA al AŞ din RM
Bibl. Marchevici, 1973, p. 1 16.
.

7. 1 . Corn. Hristovaia, s. Hristovaia. Hristovaia Ill. Situ! se află pe teritoriul satului la 50 m V
de bazinul de apă. Dimensiunile aproximative sunt de 200 x 200 m. A fost descoperită de
V. Marchevici în anul 1976. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM
Bibl. Maket, p. 420.
.

9.2. Corn. Japca, s. Bursuc. Aşezarea este situată pe malul înalt din dreapta Nistrului, la 350-400
m SE de sat şi ocupă un promontoriu mărginit pe două laturi de râpi. Suprafaţa aproximahttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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tivă este de 250 x 1 00 m. A fost semnalată de expediţia condusă de T.S. Passek in anul
1 952.
Bibl. Passek, 196 1 ; Marchevici, 1 973.
IX. Raionul Călăraşi

22. 1 . Corn. Vălcineţ, s. Vă/cine/. În imprejurimile satului se află o aşezare din faza Cucuteni A.
Aceasta a fost descoperită in anul 1 950. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM.
XV. Raionul Donduşeni

4. 1 . Corn. Cernoleuca, s. Cernoleuca. Staţiunea se găseşte Ia 1 km SVV de sat şi e situată in
partea centrală a unui promontoriu. Au fost recoltate fragmente ceramice din fazele
Cucuteni A şi Bm. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM.

5 . 1 . Corn. Climăuţi, s. Climăuţi. Climăuţi 1. Aşezarea este situată pe un promontoriu din valea
râu lui Cubolta şi se găseşte Ia 2,6 km de la marginea de E a satului. Suprafaţa staţi unii este
intersectată de hotarul silvic dintre satele Climăuţi şi Plop. Paralel cu hotarul silvic trece
linia de electricitate de înaltă tensiune. Starea actuală a sitului este satisBcătoare. A fost
descoperită de E.Tka�iuk in anul 1983. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM.
1 5 . 1 . Corn. Moşana, s. Moşana. Moşana 1. În imprejurimile satului a fost depistată, de expediţia
condusă de T.S. Passek, o aşezare din faza Cucuteni A. A fost publicat un fragment de
figurină feminină cu decor incizat.
Bibl. Passek, 196 1 ; Marchevici, 1 973; Pogo'teva, 1 983, fig. 10-3.
1 5 . 1 . Corn. Moşana, s. Moşana, Moşana Il. Staţiunea este situată pe panta de SV a unui
promontoriu orientat SE-NV şi se găseşte Ia 0,5 km de sat.
XVI. Raionul Drochia

12. 1 . Corn. Nicoreni, s. Nicoreni. Staţiunea se află la 3,5 km SE de sat pe botul unui deal de la
gura unui pârâu (afluent pe dreapta) ce se varsă in râul Răut. Prin aşezare trece un drum
de ţară, cu un rând de nuci pe margine. A fost descoperită de V. Bikbaev in anul 1993.
Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM.
24. 1 . Corn. Ţaul, s. Tau/. Ţaul l. Aşezarea se găseşte la distanţa de 0,25 km SE de sat, in punctul
Luţan. A fost semnalată de 1. Manzura in anul l 993. Materialele se păstrează Ia MA al AŞ
din RM.

8. 1 . Corn. Hăsnăşenii Mari, s. Hăsnăşenii Mari. Hăsnăşcnii Mari 1. Aşezarea este situată pe un
promontoriu de pe malul stâng al râului Cubolta, la 300 m SV de ferma de vite a
gospodăriei locale. Este parţial distrusă de o carieră de piatră. Au fost culese materiale
aparţinând fazei Cucuteni A. A fost semnalată de V. Bikbaev in anul l 976. Materialele se
păstrează la MA al AŞ din RM.
Bibl. Maket, p. 245.
8. 1 . Corn. Hăsnăşenii Mari, s. Hăsnăşenii Mari. Hăsnăşenii Mari Il. Staţiunea se află pe malul
drept al unui pârâu, intre satele Hăsnăşenii Mari şi Moara de Piatră. A fost depistată de V.
Marchevici in anul 1975. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM.
19. 1 . Corn. Sofia, s. Sofia. Sofia III. Aşezarea se gliseşte la 100 m SE de la marginea de SE a
satului, pe locul "La casa lui lsac" şi este situată pe un promontoriu format de două pâraie.
Dimensiunile aproximative ale sitului sunt de 250 x 400 m. După datele primite în urma
cercetării aerofotometrice efectuate de V. Bikbaev staţiunea era fortificată cu două şanţuri.
În anul 199 1 , V. Bikbaev a depistat urmele şanţurilor şi intre ele resturi de construcţii.
Locuinţele, probabil, erau dispuse pe şiruri in lungul promontoriului, iar in sectorul de NV
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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formau un cerc sau oval. A fost descoperită de V. Bikbaev in anul 1982. Materialele se
păstrează la MA al AŞ din RM
.

XVIII. Raionul Edineţ

4. 1 . Corn. Brânzeni, s. Badragii Noi. Badragii Noi 1. În apropierea pichetului de grăniceri se
află o aşezare din faza Cucuteni A. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM
4. 1 . Corn. Brânzeni, s. Badragii Noi. Badragii Noi Il. Staţiunea este situată in marginea de NV
a satului pe un promontoriu format de malul stâng al Prutului şi o râpă orientată NE-SV.
Dimensiunile aproximative sunt de 200 x 1 40 m. Au fost culese fragmente de ceramică cu
decor incizat şi pictură policromă. A fost depistată de P.P. Bârnea in anul 1 967. A fost
verificată de V. Marchevici in anii 1 967, 1 97 1 .
Bibl. Bârnea, Bejlekci, 1 969.
.

4.2. Corn. Brânzeni, s. Badragii Vechi. Badragii Vechi IX. Aşezarea se află pe un promontoriu
format de un meandru al pârâului Drăghişte, in punctul Ostrov. Promontoriu! este orientat
V-E. Dimensiunile aproximative sunt de 500 x 200 m. După V. Marchevici, in partea de
V a promontoriului se observă urmele unui val de apărare. Situ! se găseşte la 3 km in
amonte de la gura pârâului, pe malul drept al lui şi la 1 ,5 - 2 km NE de şoseaua
Brânzeni-Badragii Vechi. A fost semnalată de V. Marchevici in anul 1 970. Materialele se
păstrează la MA al AŞ din RM
Bibl. Marchevici, 1973, p. 56.
.

4.3. Corn. Brânzeni, s. Brânzeni. Brânzeni IV. Staţiunea se găseşte in locul "La livada din deal"
sau "Târla lui Ştefan" şi e situată la marginea de E a satului pe un promontoriu limitat din
trei părţi de pante abrupte. A fost descoperită de V. Marchevici in anul 1970, care a
intreprins· săpături in anii 1 977 şi 1 98 1 . Au fost descoperite resturi culturale ale civilizaţii
lor Cucuteni (fazele A şi 8), Noua şi o necropolă Sântana de Mureş-Cemeahov. Materialele
se păstrează la MA al AŞ din RM
Bibl. Marchevici, 1 973', 1 98 1 .
.

6. 1 . Corn. Corpaci, s. Corpaci, Corpaci 1 . Aşezarea se află la E d e sat, p e malul stâng al Prutului,
in locul "În Ponoară". Dimensiunile aproximative ale sitului sunt de 1 20 x 80 m. În ruptura
malului se observă resturi de construcţii. O mare parte din staţiune a fost distrusă de
alunecările de teren. A fost descoperită de 1. Moroşanu in anii '20. A fost verificată de V.
Marchevici in anii 1967, 1970. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM
Bibl. Moroşanu, 1 928, p. 1 1 9- 1 20; Marchevici, 1 973, p. 64.
.

7.2. Corn. Cuconeştii Noi, s. Cuconeştii Vechi. Cuconeştii Vechi 1. Aşezarea se găseşte in punctul
"Stânca lui Harasca" şi este situată pc un promontoriu format de malul stâng al Prutului
şi al afluentului său Racovăţul Sec. Ea a fost semnalată de 1. Moroşanu. Staţiunea a fost
cercetată prin săpături metodice de V. Marchevici în anii 1 973 şi 1976, fiind degajate 5
locuinţe de suprafaţă şi un semibordei. Locuinţele de suprafaţă sunt de forma rectangulară
cu dimensiunile de 40-98 m2 şi dispuse pe un şir. Materialele din săpăturile lui V.
Marchevici se păstrează la MA al AŞ din RM Muzeul Naţional de Etnografie şi Istoria
Naturii al RM şi la Catedra de Arheologie a Universităţii de Stat "M.V. Lomonosov" din
Moscova.
Bibl. Moroşanu, 1928; Marchevici, 1 973, 1978, p. 466-467, 1 977.
8. 1 . Orăşelul Cupcini. În împrejurimile localităţii se află o aşezare din faza Cucuteni A, lângă
cariera de piatră, descoperită in anul 1970. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM
1 0. 1 . Corn. Gaşpar, s. Gaşpar. Gaşpar 1. În imprejurimile satului se găseşte o staţiune din faza
Cucuteni A, descoperită in anul 1 982. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM
,

.

.
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20. 1 . Corn. Terebna, s. Terebna. Staţiunea este situată pe malul stâng, înalt, al râului Racovliţul
Sec, vizavi de marginea de SV a satului, la altitudinea de 80- 1 00 m de la nivelul apei.
Dimensiunile aproximative ale sitului sunt de 200 x 1 80 m. Au fost recoltate fragmente
ceramice cu decor incizat şi pictat policrom. A fost descoperită de V. Marchevici în anul
1 978. Materialele se plistreazli la MA al AŞ din RM
Bibl. Maket, p. 352.
.

2 1 . 1 . Corn. Târnova, s. Târnova. Aşezarea se aflli situatli pe un promontoriu, la 2,5 km NV de
sat, pe malul de NV al unui iaz. Vestigiile se observli la adâncimea de 1 ,20 - 1 ,50 m de la
suprafaţa actualli a solului. Au fost culese percutoare, retuşoare, piese componente pentru
seceri, gratoare, sfredele etc. Complexul ceramic a fost divizat în urmlitoarele categorii:
grosieră, cu decor incizat, canelat şi pictat. Staţiunea a fost semnalată de 1. Borziac şi O.
Leviţki în anul 1980. Materialele se plistreazli la MA al AŞ din RM
.

XX. Raionul Floreşti
1 0.2. Corn. G hindeşti, s. Hârtop. Hârtop Il. Staţiunea e::.te situată pe partea stângll a unei vlii
între marginea de NE a satului şi iaz. Dimensiunile aproximative ale staţiunii sunt de 500
x 500 m. Multe construcţii au fost deteriorate de arlitura adâncli. Au fost recoltate fragmente
ceramice cu ornament incizat şi pictat, piese de silex, douli statuete antropomorfe etc. A
fost depistată de V. Marchevivi în anul 1 986.
Bibl. Marchevici, 1987, p. 49-50.
1 8. Corn. Nicolaevca, s. Nico/aevca. Aşezarea se gliseşte pe un promontoriu de pe partea dreaptă
a unei vlii dintre satele Valea Norocului (raionul Sângerei) şi Nicolaevca, vizavi de fostul
sat Emineşti. Dimensiunile aproximative ale staţiunii sunt de 1 50 x 150 m. Materialele se
plistreazli la MA al AŞ din RM A fost descoperită de V. Bikbaev în anul 1 974.
.

22. Corn. Putineşti, s. Putine$ti. Putineşti li. Aşezarea se află la l km E de biserica satului şi e
situată pe prima terasă a malului stâng al râului Răut, în locul "Valea în plan". Ea a fost
descoperită de V. Marchevici în anul 1955. in anul 1989, V. Sorokin a efectuat săpături,
în urma clirora s-a dovedit eli situ! are mai multe nivele de locuire: Precucuteni-Tripolie
A. Cucuteni A şi B, Sântana de Mureş-Cemeahov şi epoca medievală. În nivelul Cucuteni
A s-au cercetat resturile unui bordei de formă ovală neregulată cu dimensiunile de 4,50 x
3,20 m. În locuintă s-a descoperit un atelier de prelucrare a silexului. in stratul de cultură
şi în bordei au fost atestate următoarele categorii ccramice: grosierli (5 1 ,4%), cu decor
canelat (28,9%), cu ornament incizat {9, 1%), cu decor pictat {9,8%) şi Cucuteni C {0,8%).
Materialele şi documentaţia de şantier se păstrează la MA al AŞ din RM
Bibl. Marchevici, 1 973; Sorokin, 1990.
.

22. 1 . Corn. Putineşti, s. Putine$ti. Putineşti lll. Staţiunea se găseşte în punctul "Pe şes" sau
"Podul Dobrâi" la 6 km NV de sat şi la aproximativ aceeaşi distanţă, în amonte, de la
confluenţa râurilor Răut şi Cubolta Ea este situată pe un promontoriu de pe malul drept
al râului Cubolta. Pe laturile de N şi V aşezarea este protejată de pante relativ abrupte,
accesul iăcându-se pe laturile de S şi E. În anii 1989- 1991 V. Sorokin a întreprins slipături
în urma clirora au fost degajate vestigiile a 5 locuinţe de suprafată şi a douli semibordeie.
Locuinţele de suprafată sunt de formă rectangulară, cu dimensiunile de 35-97 m2 . Semi
bordeiele au formli ovalli (L3) şi rectangularli (L4) cu colţurile rotunjite. in anul 1 989
staţiunea a fost cercetată de V.P. Dudkin prin metoda rezistivităţii solului. Astfel s-a
constatat că satul eneolitic ocupă o suprafată de 5 ha şi este format din 95 de constructii.
Locuinţele sunt dispuse pe trei şiruri paralele şi totodată sunt grupate în jurul unor curţi
cu sau libere de construcţii. În sectorul de N casele formeazli un semicerc. Slipăturile au
confirmat dispunerea caselor pe teren; indicată de V.P. Dudkin. După complexul ceramic,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 37. Kudrincy. Ceramică (după T.S. Passek).
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aşezarea poate fi atribuită aspectului regional Drăguşeni-Jura. Situ! a fost semnalat de V.
Marchevici in anul l 995.
Bibl. Marchevici, 1 973; Sorokin, 1990, 1 99 1 , 1 992, 1 993.
23. Corn. Ridulenii Vechi, s. Rădulenii Vechi. R.ădulenii Vechi 1. Aşezarea se află la 1 km SV
de sat. Dimensiunile aproximative sunt de 350 x 250 m. Situl a fost complet distrus de
construcţiile fermei de vite a gospodăriei locale. A fost descoperită de V. Marchevici in
anul 1955.
Bibl. Marchevici, 1973.

XXI. Raionul Glodeni
2.2. Corn. Camenca, s. Buteşti. Buteşti 1. Staţiunea se află pe un promontoriu de calcar situat pe
malul stâng al râului Camenca şi se intinde de-a lungul râului. Dimensiunile aproximative
sunt de 100 x 350 m. A fost semnalată de N.A. Chetraru in anul 1 960. Au fost culese
fragmente ceramice cu decor incizat, canelat şi pictat. Materialele se păstrează la MA al
AŞ din RM.
Bibl. Marchevici, 1 973, p. 7 1 .
4 . Corn. Cobani, s. Cobani. Situl este situat la 3 km S E de sat. A fost descoperit de V . Sorokin
in anul 1984 şi in acelaşi an a fost sondat. Au fost recoltate fragmente ceramice, figurine
antropomorfe cu decor incizat, piese de silex. Materialele se păstrează la MA al AŞ din
RM.
7. 1 . Corn. Fundurii Vechi, s. Fundurii Noi. Fundurii Noi III. În imprejurimile satului se află o
aşezare din faza Cucuteni A. Materialele recoltate in anul l 973 se păstrează la MA al AŞ
din RM.
1 5 . 1 . Corn. Sturseşti, s. Sturseşti. Staţiunea este situată la marginea de S a satului pe panta unei
văi, vizavi de ferma de bovine a gospodăriei locale. Au fost culese fragmente ceramice şi
unelte. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM.
Bibl. Maket, p. 1 75.

XXIV. Raionul Ialoveni
7.2. Corn. Horodca, s. Horodca Mare. Sit cu resturi culturale din mai multe perioade istorice.
Se găseşte la 1 km V-SV de satul Horodca Nouă in punctul "La cetate" sau "Cetăţuia", la
izvoarele unui afluent de dreapta al pârâului Horodca, pe un platou inalt limitat din trei
părţi de pante abrupte. Dimensiunile aproximative ale staţiunii sunt de 260 x 1 80 m. Ea
este parţial deteriorată de alunecările de teren. A fost descoperită de G.D. Smimov in anul
1946 şi in anul următor sondată de T.S. Passek.
Bibl. Passek, 1 949, p. 58-59.
1 4. 1 . Corn. Ruseştii Noi, s. Ruseştii Noi. Ruseştii Noi 1. Staţiunea se află la marginea de SE a
satului şi e situată in lunea pârâului Botna. A fost semnalată de L.L. Polevoi in anul 1 959.
În anii 1962- 1 964 a efectuat săpături V. Marchevici, in urma cărora s-a constatat că
staţiunea este pluristratigrafiată. Au fost descoperite materiale ale civilizaţiilor ceramicii
liniare, Precucuteni-Tripolie A, Cucuteni A şi B, Sântana de Mureş-Cemeahov şi din evul
mediu timpuriu (sec. Vll-VIII). in nivelul Cucuteni A au fost degajate vestigiile a două
locuinţe de suprafaţă. După complexul ceramic aşezarea poate fi atribuită aspectului
regional Hăblşeşti. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM.
Bibl. Marchevici, 1 970, 1973; KusurgiJceva, 1970, Pogo!eva, 1 983.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 38. Borisovka. Ceramică (după T.S . Passek).
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XXVII. Raionul Ocniţa
4. 1 . Corn. Cepeleuţi, s. Cepeleu(i. Cepeleuţi l. Aşezarea este situată intre marginea de SE a
satului şi iaz, pe partea dreaptă a unei văi, in locul numit "La iaz". Dimensiunile aproxi
mative ale aşezării sunt de 200 x 280 m. A fdst culeasă ceramică cu ornament incizat şi
pictat. Informaţiile provin de la elevii şcolii din sat.
Bibl. Marclrevici, 1 973. p. 54.
7. 1 . Corn. Dângeni, s. Dângeni. Dângcni IV. Staţiunea se află pe un promontoriu, in apropierea
satului, pe partea de N a unei văi, in punctul ''Hârtop". A fost rccoltată ceramică cu
ornament incizat şi pictat. A fost semnalată de P.P. Bârnea în anul 1 959. Materialele se
păstrează la MA al AS din RM .
Bibl. Bârnea, Bejlekci, 1 969
1 2. 1 . Corn. Mereşeuca, s. Mereşeuca. Mereşeuca l. Sit cu resturi culturale din mai multe perioade
istorice. Se află la 260 m E de sat, in punctul Cetăţuia, pc malul drept al Nistrului, intre
şosea şi calea ferată. Cea mai mare parte a sitului este acoperită cu pădure, cu excepţia
unui sector de la N. A fost descoperit de expediţia condusă de T.S. Passek in anul 1 949.
Î n anul următor se efectuează un sondaj. Î n anul 1 975 a efectuat un nou sondaj V.A.
Dergacev. Săpături au întreprins V. Sorokin, l. Vlasenko ( 1 980) şi l. Vlasenko ( 1 984).
Patru niveluri ale situ lui aparţin complexului cultural Cucuteni-Tripolie.
Bibl. Passek, 1952; Dergacev. 1980; Sorokin, 1983a, 1 983b; Sorokin, Vlasenko, 1985;
1'/asenko. 1983.

XXVIII. Raionul Orhci
1 5.3. Corn. Jora de Mijloc. s . Jora de Sus. Aşezarea se găseşte la 0.5 km V de sat, în locul "Pe
şes··. Ea ocupă un promontoriu de pe malul drept al Nistrului, orientat S-N. A fost
descoperită de l. Borziac şi l. Manzura în anul 1980. Î n anul unnător, V. Sorokin a
întreprins săpături sistematice cercetând resturile a două locuinţe de suprafaţă şi a două
scmibordeie. Locuinţele de suprafaţă au dimensiunile de 7 x 6 m şi 7,4 x 6,60 m.
Semibordciele aveau fonna ovală şi rectangulară cu colţurile rotunjite. Complexul ceramic
a fost divizat in următoarele categorii: grosieră (5 1 ,6%), cu decor incizat (3,9%), cu decor
canelat (5,4%), cu decor pictat (38,6%) şi Cucuteni C (0,5%). Aşezarea se încadrează în
aspectul regional Hăbăşeşti. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM
Bibl. Dergacev, Sorokin. 1 986; Sorokin, 1 99 1 , 1 993a.
.

22. 1 . Corn. Pohorniceni. s. Polrorniceni. Sit cu stratigrafie multiplă. Este situat la 3 krn SSV de
sat şi la 0.8 km NE de drumul Orhei-Brăneşti, pe panta înaltă a unei văi. A fost descoperit
de V. Haheu în anul 1 984 şi cercetat de acelaşi arheolog un an mai târziu prin săpături
sistematice. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM.
Bibl. /fa/reu, 1 985.
29. 1 . Corn. Trebujeni, s. Trebujeni. Printre materialele provenite din cunoscutul sit pluristrati
grafiat Orheiul Vechi se află şi fragmente de ceramică din faza Cucuteni A. Materialele
se păstrează la MA al AŞ din RM (numărul de inventar 642).

XXIX. Raionul Râbniţa
1 0. 1 . Corn. Jura, s. Jura. Staţiunea se găseşte la marginea de S a satului, pe malul stâng al
Nistrului, la altitudinea relativă de 2 --2,50 m. A fost cercetată prin săpături de S.N. Bibikov
în anul 1 952. Resturile locuinţelor se observă in ruptura malului. Au fost studiate, parţial,
trei locuinţe de suprafaţă. A fost recoltată o bogată colecţie de ceramică şi piese de silex
etc. Materialele se păstrează în fondurile Institutului de Arheologie al AŞ din Ucraina şi
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 39. Pel!iora. Ceramică incizată (după E.K. Cemy�).
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la Ermitaj. Actualmente staţiunea se află sub apele lacului de acumulare al hidrocentralei
de la Dubăsari.
Bibl. Bibikov, 1954; Burdo, Constantinescu, Leasko, Son, 1 99 1 , p. 22.
1 7. 1 . Corn. Popenchi, s. Popenchi. Aşezarea se află la marginea de S a satului, pe malul stâng
al Nistrului. În ruptura malului se observă resturile materiale ale aşezării. A fost cercetată
de S.N. Bibikov in anul 1 952.
Bibl. Bibikov, 1954.
1 8.2. Corn. Sovietskoe, s. Vasilievca. Staţiunea este situată la 500 m NV de şoseaua Molochişul
Mare-Plopi, la N de ferma de porcine a gospodăriei locale, pe un versant de platou.
Dimensiunile aproximative ale sitului sunt de 300 x 200 m. A fost descoperită de V. Haheu
in anul 1982. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM
.

XXX. Raionul Râşcani
1 .3. Corn. Alexăndreşti, s. Cucuie(ii Vechi. Staţiunea se găseşte pe o terasă a malului stâng al
râului Camenca, la marginea de SE a satului, deasupra malului de NV al iazului cu numele
de Bulhac. Dimensiunile aproximative ale sitului sunt de 800 x 250 m. A fost descoperită
de V. Bikbaev in anul 1 992. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM
.

5 . 1 . Corn. Corlăteni, s. Corlăteni (denumirea veche a satului - Leadoveni). Aşezarea se află pe
prima terasă a pârâului Copăceanca (afluent al Răutului) la aproximativ 2,8 km SV de sat
şi la 0,4 km in amonte de gura pârâului. A fost descoperită in anul 1 976 şi cercetată prin
metoda aerofotometriei de V. Bikbaev. Planul aerofotometric indică dispunerea cons
trucţiilor in cercuri concentrice. În afară de ceramica din faza Cucuteni A s-a mai recoltat
ceramică aparţinând culturii Noua. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM.
Bibl. Sorokin, 1993b.
6. 1 . Corn. Costeşti, s. Costeşti. Staţiunea se găsea la marginea de SE a satului pe un promontoriu
de pe malul stâng al râului Ciugur, in locul numit "La moara lui Petrea". Au fost recoltate
fragmente de ceramică din faza Cucuteni A, a culturii Noua şi din epoca medievală. A fost
descoperită de l. Hâncu in anul 1 986. În prezent se aflll sub apele lacului de acumulare de
la Costeşti. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM
Bibl. Fiodorov, tebotarenco, 1 974, p. 22.
.

6. 1 . Corn. Costeşti, s. Costeşti. Costeşti IV. Aşezarea se află in apropierea satului pe un
promontoriu format de malul stâng al râului Ciugur şi un pârâu. Ceramica culeasă este
decorată cu incizii, caneluri şi pictată policrom. A fost semnalată de N.A. Chetraru in anul
1958.
Bibl. Ketraru, 1964.

7. 1 . Corn. Duruitoarea, s. Duntitoarea. Duruitoarea l. Staţiunea se află la 250 m SE de la
, extremitatea de S a satului, pe un promontoriu inalt cu laturile stâncoase, format la
joncţiunea unei văi cu canionul pârâului Duruita, pe malul stâng al acestuia. Suprafaţa ei
este de aproximativ 250 x 250 m. A fost depistată de N. Chetraru in anul 1 958, care a
recoltat de la suprafaţă resturile unei locuinţe. Au mai fost recoltate numeroase piese de
silex (nuclee, percutoare, gratoare, vârfuri de săgeată, lame retuşate, aşchii etc.). Se
presupune că in locuinţă se afla un atelier de prelucrare a silexului. În anul 1973, E.K.
Cemy� şi V. Marchevici au degajat vestigiile unei locuinţe de suprafaţă cu dimensiunile
de 17 x 6,50 m. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM
Bibl. Ketraru, 1964; Marchevici, Cernys, 1974.
.

7. 1 . Corn. Duruitoarea, s. Duruitoarea. Duruitoarea Il. Aşezarea este situată pe un promontoriu
inalt, format la joncţiunea unei văi cu pârâul Duruita, la 400 m SE de biserica satului.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 40. Pe�iora. Ceramică incizată (după E.K. Ccrnys).
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Dimensiunile aproximative ale sitului sunt de 300 x 200 m. A fost semnalată de N.A.
Chetraru in anul 1 958. Au fost constatate două niveluri de locuire cucuteniene din fazele
A şi B.
Bibl. Maket, p. 623.
1 4. 1 . Corn. Pelinia, s. Pelinia. Pelinia IV. Aşezarea se află la 4,5 km NV de extremitatea de V
a satului, la 0,4 km N-NV de la marginea de N a satului Ciobanovca. pe un promontoriu
de pe malul stâng al râului Răut, în punctul "Moşia lui David". A fost descoperită de V.
Bikbaev in anul 1993. Dimensiunile aproximative ale sitului sunt de 250 x 250 m.
Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM
.

1 7. 1 . Corn. Pociumbeni, s. Druta. Druţa l. Aşezarea este situată pc un promontoriu înalt de 80
m, de la confluenţa râului Ciugurcţ cu Ciugur. Are dimensiunile de 2 ha. Săpături sis
tematice au fost întreprinse de N. V. Ryndina in anii 1982- 1 984. Au fost dcgajatc 5 locuinţe
de suprafaţă. Casele sunt de formă rectangulară şi au dimensiunile de 43 - 1 1 2 m2 • Ele
erau dispuse in grupuri compacte şi distanţa dintre ele nu depăşea 1 ,50 m. Autorul
săpăturilor presupune că astfel de grupuri erau în aşezare nu mai puţine de 5. Numărul
locuitorilor staţiunii a fost apreciat la 100- 1 20 oameni. Aşezarea a fost încadrată de N. V.
Ryndina in etapa Cucuteni A3. însă, după complexul ceramic, ca face parte din aspectul
regional Drăguşeni-Jura. Materialele se află la Catedra de Arheologie a �nivcrsităţii de
Stat "M.V. Lomonosov" din Moscova.
Dibl. Ryndina, 1984, 1985, 1986; Ryndina, Angovatova, 1 990; Bafabina, 1 988.
1 7. 1 . Corn. Pocium beni, s. Druta. Druţa VI. Aşezarea este situată la 2,2 km SE de marginea de
S a satului, la 1 ,4 km SE de răscrucea şoselei Râşcani-Văratic, pe malul stâng al râului
Ciugur, in aval de digul unui iaz. A fost descoperită de V. Marchevici in anul 1 982.
Dimensiunile aproximative ale staţiunii sunt de 250 x 80 m. Grosimea stratului de cultură
este de 0,30 - 1,20 m. În cursul sondajelor s-a constatat că situ! are două niveluri de locuire
cucuteniene din fazele A şi D. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM .
Dibl. Maket, p. 62 1 .
1 7.2. Corn. Pociumbeni, s. Pociumbeni. Pociumbeni l . Staţiunea este situată l a 0,7 km N de
extremitatea de NE a satului, pe malul drept al râului Ciugur, în punctul Nisipării. Grosimea
nivelului de cultură este de 0,40 - 0,60 m. Dimensiunile aproximative ale aşezării sunt de
200 x 1 00 m. Situ! are trei niveluri de locuire cucuteniene din fazele A, A-D şi D. A fost
descoporit de V. Bikbaev în anul 1 982. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM
.

20. 1 . Corn. Sturzeni, s. Sturzeni, Sturzeni l. Staţiunea se află pe malul de NV al unui iaz, pe un
promontoriu format la confluenţa a două pâraie, in punctul "Sălişte''. Punctul se găseşte
la 1 , 1 km N-NE de marginea de N a satului şi la 1 ,5 km S-SV de şoseaua Râşcani-Costeşti.
Pe teritoriul sitului se află doi tumuli. Staţiunea are depuneri ale civilizaţiilor Cucuteni
Tripolie (faza Cucuteni A), Noua şi Sântana de Mureş-Cemeahov. A fost semnalată de l .
Musteaţă in anul 1 984 ş i i n acelaşi an a fost verificată d e V . Marchevici. Materialele se
păstrează la MA al AŞ din RM .
Dibl. Maket, p. 667.
24. 1 . Cort). Văratic, s. Costeştii Noi. Aşezare cu resturi culturale din mai multe perioade istorice:
Cucuteni A, Hallstatt, necropolă plană a culturii Sântana de Mureş-Cemeahov. Se găseşte
la 1 ,75 km V-SV de extremitatea de V a satului Duruitoarea Nouă, in partea de NV a
localităţii, in partea de NV a unui promontoriu înalt de pe malul de E al lacului de
acumulare de la Costeşti. Staţiunea se află parţial sub apele lacului. A fost descoperită de
N.A. Chetraru in anul 1 958 şi verificată de V. Bikbaev in anul 1 993. Dimensiunile
aproximative ale sitului sunt de 300 x 300 m. Materialele se păstrează la MA al AŞ din
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Fig. 41. Pd!iora. Ceramică canelată şi imprimată (după E.K. Cemy�.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

Aşezările Cucuteni A

-

Tripolie 81 din Ucraina şi Moldova

73

RM
Bibl. Ketrarn, 1964
.

24.2. Corn. Văratic, s. Durnitoarea Nouă. Situ! se afl!l pe prima teras!\ a râului Ciugur. A fost
descoperit de V. Marchevici in anul l 973 şi cercetat prin 51\p!\turi metodice de E.K. Cemy�
in anii 1974-1 975; in urma acestora au fost degajate locuinţe de suprafaţă cu dimensiunile
de 40-88 m2 • Pe perimetrul unor locuinţe au fost observate gropile de stâlpi de la scheletul
casei şi amprente de bl!\ni de lemn. Dup!\ cum a menţionat autoarea 51\p!\turilor, locuinţele
erau organizate in grupuri. În afam de materiale cucuteniene au mai fost descoperite
complexe ale culturii Sântana de Mureş-Cemeahov şi ceramic!\ medieval!\. O parte din
materiale se p1\streaz1\ la MA al AŞ din RM
Bibl. Cernys, Popova, 1 915; Cernys, Marchevici, 1 916.
.

24.3. Corn. Văratic, s. Văratic. Văratic VI. Aşezarea este situat!\ la marginea de NE a satului,
pe prima teras!\ a malului stâng al râului Ciugur. Dimensiunile aproximative ale sitului
sunt de 250 x 250 m. Parţial este inundat!\ de apele lacului de acumulare de la Costeşti. A
fost semnalată de V. Bikbaev in anul 1 983. Materialele se p1\streaz1\ la MA al AŞ din RM.
Bibl. Maket, p. 612.

XXXI. Raionul Rezina
5.1. Corn. Echimăuţi, s. Echimăuţi. EchimAuţi. Aşezarea are o stratigrafie multipli\ şi se afli\ la
2 km NE de sat, pe dreapta şoselei Orhei-Rezina, in punctul "La cetăţuie". A fost parţial
distrus!\. Dimensiunile aproximative ale aşezării sunt de 500 x 200 m. A fost descoperită
de expediţia condus!\ de T.S. Passek in anul 1947.
Bibl. Passek, 1 949a, Marchevici, 1 973.
1 6. Oraşul Rezina. Stohnaia 1. Staţiunea se găseşte la NV de sat (actualmente o suburbie a
oraşului), pe partea stâng!\ a drumului Echimăuţi-Rezina. Dimensiunile aproximative ale
sitului sunt de 300 x 400 m. Au fost recoltate materiale din faza Cucuteni A. hallstattiene
şi medievale timpurii. A fost semnalat!\ de expediţia condus!\ de T.S. Passek in anul 1947.
Bibl. Passek, 1949a, Marchevici, 1 913.

XXXII. Raionul Sângerei
1 . 1. Corn. Alexăndreni, s. Alexăndreni. Aşezarea este situată la distanţa de 1 ,5 km N de localitate.
Pe o suprafaţă de aproximativ 2 ha, dup!\ arat, se observ!\ buc!\ţi de lut ars de la construcţii,
fragmente de ceramic!\, pietre de râşniţă etc. S-a g!\sit o strachini\ cu decor incizat, un topor
de piatr!\, vârfuri de 51\geată, lame cu retuşe, percutoare etc. A fost semnalat!\ de 1.
Moroşanu in anul 1 928.
Bibl. Moroşanu, 1928.
1 .2. Corn. Alexăndreni, s. Ţâpleţeşti. Staţiunea, cu resturi culturale din faza Cucuteni A şi cultura
Noua, se afli\ pe terasa de pe malul stâng al râului Răut la 250 m NE de marginea de NE
a satului. Dimensiunile aproximative ale aşezării sunt de 200 x 100 m. Parţial a fost distrus!\
de o lut!\rie. A fost descoperită de V. Bikbaev in anul 1 977. Materialele se păstrează la
MA al AŞ din RM
.

4. Corn. Bilicenii Vechi, s. Bilicenii Vechi. Bilicenii Vechi VIII. Aşezarea se g!\seşte la 1 km N
de sat şi la 1,5 km SE de ferma de vite a gospod!\riei locale, pe un promontoriu format la
joncţiunea văilor "La sterpa" şi "Condurache". Dimensiunile aproximative ale sitului sunt
de 200 x 350 m. A fost depistat!\ de V. Bik.baev in anul l975. Materialele se p!\strează la
MA al AŞ din RM
.
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4. Corn. Bili cenii Vechi, s. Bilicenii Vechi. Bilicenii Vechi X. Aşezarea se află Ia 1 ,5 km V-SV
de biserica satului, pe un promontoriu de pe malul drept al pârâului Ciulucul Mare, în
punctul "Râpa lui Anton". Dimensiunile aproximative ale staţiunii sunt de 350 x 350 m.
A fost semnalată de V. Bikbaev în anul 1 975. Materialele se păstrează Ia MA al AŞ din

RM

.

22. 1 . Corn. Sângereii Noi, s. Sângereii Noi. Situl, cu resturi culturale din faza Cucuteni A şi evul
mediu dezvoltat, este situat pe un promontoriu de la confluenţa râu lui Soloneţ cu un pârâu.
Aşezarea se află la 1 km NE de biserica satului şi la 0,5 km SE de ferma de vite a
gospodăriei locale. A fost descoperită de V. Bikbaev în anul 1 974. Materialele se păstrează
Ia MA al AŞ din RM
.

XXXIV. Raionul Soroca
3 . 1 . Corn. Bulboci, s. Bulboci. Bulboci 1. Aşezarea este situată pe malul stâng al râu lui Căinari,
în punctul "La ferme··. O bună parte a teritoriului ei este ocupat de constructiile fermei de
vite. În ruptura malului, Ia adâncimea de 0,60 - 0,70 m de la suprafata actuală a solului,
se observă resturile constructiilor şi stratul bogat în vestigii arheologice. A fost recoltată
ceramică grosieră, cu decor incizat, canelat şi pictat. Prezintă interes o statuetă unicat
zoomorlă (un berbec?). care are montat pe cap două sârmulite de cupru. Informatiile despre
aşezare au fost furnizate de un locuitor al satului Melnic şi verificate de V. Marchcvici in
anii 1 967 şi 1 970. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM .
Bibl. Marchevici, 1 973, 1 98 1 .
3 . 1 . Corn. Bulboci, s. Bulboci. Bulboci 11. Statiunea se găseşte la 2,7 km V de sat. în punctul
··valea păpuşoaelor··. pe malul stâng al unui pârâu, pe o pantă lină. Partial este distrusă.
Dimensiunile aproximati . (� 1le sitului sunt de 1 50 x 1 00 m. fiind descoperit de 1. Borziac
in anul 1 976. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM
.

7. 1 . Corn. Cremenciug, s. Cremenciug. Cremcnciug 11. Aşezarea se allă la marginea de NE a
satului. pe malul drept al Nistrului. Prin statiune trece drumul spre satul Oclanda. Dimen
siunile aproximative ale aşezării sunt de 300 x 250 m. Situl este deteriorat parţial. A fost
descoperit de V. Marchevici în anul 1 969.
Bibl. Marchevici, 1 973.
7.2. Corn. Cremenciug. s. Sobari. Sobari I l . Statiunea este situată la 1 ,5 km NV de sat, pe partea
dreaptă a unei văi. Dimensiunile ci aproximative sunt de 1 5 0 x 1 00 m. A fost semnalată
de E.A. Rikman în anul 1 962. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM
Bibl. Marchevici, 1 973, p. 89.
.

1 2.2. Corn. Hristici. s. Zastânca. Zastânca I I I . Statiunea se află la 1 00 m V de sat şi e situată pe
partea stângă a râului Ocolina. Dimensiunile aproximative ale ei sunt de 270 x 200 m.
Aşezarea este parţial deteriorată. S-a recoltat ceramică cu decor incizat şi pictat. Situl a
fost depistat de V. Marchevici în anul 1 970.
Bibl. Marchevici, 1 973.
1 8 . 1 . Corn. Rădi-Cereşnovăt, s. Rădi-Cereşnovăt. Rădi-Cereşnovăt l . Statiunea este situată la
0,7 km E de sat pe panta dreaptă a unei văi, în locul "La şosea". La suprafata sitului se
observă resturile constructiilor (bucăti de lut ars). Dimensiunile aproximative ale aşezării
sunt de 300 x·l70 m. Au fost recoltate fragmente de ceramică cu ornament incizat şi pictate
policrom. A fost semnalată de V. Marchevici în anul 1 962.
Bibl. Marchevici, 1 973.
1 9. 1 . Corn. Rubelnita, s. Rubelnita. În împrejurimile satului se află o aşezare din faza Cucuteni
A. Materialele se păstrează la MA al AŞ din RM
.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

Aşezările Cucuteni A - Tripolie Br din Ucraina şi Moldova

75

20.2. Corn. Schineni, s. Schinenii Noi. Staţiunea este situată pe partea dreaptă a văii Balicele, la
1 00 m S de sat. Parţial este distrusă. A fost descoperită de 1. Borziac în anul 1 993.
2 1 .2. Corn. Slobozia-Cremene, s. Sfobo=ia- Vârâncău. Slobozia-Vărăncău IV. Aşezarea se gă
seşte la 1 km in amonte de sat. pc un promontoriu format de Nistru şi pârâul lşnovăţ. La
suprafaţa aşezării se observă 1 7 pete de bucăţi de lut ars de la construcţii. Dimensiunile
aproximative ale situ lui sunt de 300 x 1 80 m. Au fost culese fragmente ceramice cu decor
incizat sau pictate policrom. A fost semnalată de V. Marchevici inanul 1 962. Materialele
se păstrează la MA al AŞ din RM
13ibl. Marchevici, ! 973.
.

22. 1 . Soroca. Aşezarea este situată pc malul drept al Nistrului in zona bazei de turism. Grosimea
stratului arheologic este de 0,50 -· 1 .50 m. În ruptura malului se observă resturile con
strucţiilor de suprafaţă şi ale bordcielor. Au fost recoltate unelte de silex şi piatră, ceramică
grosicră sau cu decor incizat şi pictat. Nu lipsesc cupele cu pereţii subţiri, ornamentale cu
caneluri. A fost descoperită in anul 1 956 de V. Marchevici.
13ibl. Maket, p. 676.
22. Or. Soroca. În fondurile MA al AŞ din RM se păstrează ceramică din faza Cucuteni A dintr-o
staţiune din zona fabricii de cărămidă, descoperită in anul 1 960.
22. Or. Soroca-Cetate. Printre materialele depistate in timpul săpături lor din cetate se găsesc şi
materiale din faza Cucuteni A. Săpături metodice în cetate au efectuat L.L. Polevoi ( 1 956)
şi G.F. tebotarenco ( 1 959- 1 960, 1 968- 1 969). Materialele se păstrează la MA al AŞ din

RM

.

Bibl. t"ebotarenko, 1 964, 1 972, 1 984.

27. 1 . Corn. Vădeni, s. Vădeni. Vădeni 1. Staţiunea se află la NE de sat, in punctul '·La iezătură"
şi c situată pe panta stângă a unei văi şi malul stâng al iazului. Aşezarea este puternic
dcteriorată. A fost semnalată de V. Marchcvici în anul 1 959.
13ibl. Marchevici, ! 973.
28. 1 . Corn. Voloviţa, s. Volovi(a. Voloviţa III. Aşezarea era situată pe panta stângă a văii râului
Racovăţ. in via gospodăriei locale. la SE de marginea satului. A fost complet distrusă. A
fost descoperită de V. Marchevici in anul 1962.
Bibl. Marchevici, 1973.

XXXVI. Raionul Şoldăneşti

9. 1 . Com. Hligeni. s. llfigeni. Hligeni 1. Aşezare cu vestigii culturale din mai multe perioade
istorice. Se află la 0,5 km SE de sat, in punctul "La Roşa·· şi e situată pc malul stâng al
râului Ccma. Prin staţiune trece drumul spre satul Miguleni. Dimensiunile aproximative
ale sitului sunt de 250 x 400 m. A fost parţial distrusă de o carieră de piatră. A fost depistată
de V. Marchevici in anul 1 954.
Bibl. Marchevici, 1 955, 1 973 .
9. 1 . Corn. Hligeni, s. Hfigeni. Hligeni I l . Staţiunea este situată pe partea stângă a unei văi, in
punctul '·La izvoare". Aşezarea este traversată de drumul spre �ateuţi. Dimensiunile
aproximative sunt de 300 x 200 m. A fost descoperită de V. Marchevlci în anul 1 954.
Bibl. Marchevici, ! 955, 1 973.

14. 1 . Corn. Poiana, s. Poiana. Poiana 1. Aşezarea se găseşte pe malul drept al râului Nistru in
vatra satului. Dimensiunile aproximative sunt de 300 x 1 80 m . Au fost culese fragmente
ceramice cu decor incizat şi pictate policrom. A fost semnalată de V. Marchevici in anul
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1 954.
Bibl. Marchevici, 1 955, 1973.

XL. Raionul Ungheni

16. 1 . Corn. Măgurele, s. Măgurele. Măgurele 1. Staţiunea se află la 3,6 km NV de sat şi e situată
pe panta de S a înălţimii "Movila Măgurei". Altitudinea absolută a colinei este de 387,6
m. Au fost recoltate unelte de silex, fragmente ceramice cu ornamente incizate şi pictate
policrom. Dimensiunile aproximative sunt de 200 x 1 70 m. Sectoarele de N, V şi S sunt
afectate de eroziunea terenului. A fost descoperită de N.A. Chetraru in anul 1959.
Bibl. Marchevici, 1973.
38. Corn. Mănoileşti, s Rezina. Situl, cu resturi culturale din mai multe perioade istorice, se află
in marginea de NV a satului, fiind acoperit aproape in intregime de constructiile şi grădinile
acestuia şi ocupând terasa versantului drept al văii "Pe şes". A fost descoperit in 1995 de
V. Bikbaev şi in acelaşi an a fost sondat. Conform observaţiilor de pe teren, aşezarea
Cucuteni A are o suprafaţă de aproximativ 1 00 x 50 m. Au fost cercetate resturile a trei
gropi cucuteniene, dintre care una poate fi considerată ca provenind de la un bordeL De
asemenea s-au semnalat vestigiile a două locuinţe de suprafaţă. Materialele recoltate se
păstrează la Muzeul de istorie şi etnografie din Ungheni.
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CONSIDERATIONS SUR LES HABITATS CVCVTENI A 
TRIPOLYE B1 DE L'VKRAINE ET DE LA REP. MOLDOVA
Resume
Les auteurs ont essaye de reunir toutes les infonnations publiees et inedites
aeeessiblcs cn vue de realiser un instrument de travail actualise.
Pour 1 'Ukrainc on presente 44 points ou on a decouvert des vestiges archeologiques
attribues a ! ' etape Tripolye B 1 . Sur le territoire de la Republique Moldova on a
deeouvert 9 1 habitats attribues a la meme etape - Cucuteni A-Tripolye B 1 .
Dans le premier chapitrc de l 'ouvrage, on a formule toute une serie de considera
tions sur le type d'habitat, sur le fortifications, sur les datations c 1 4 , sur les outils et
sur les occupations.
L E GENDE DES FIGURES
Fig. 1. L'habitat de Jora de Sus.
Fig. 2. Jora de Sus. Plan ct profiles des habitations. 1, torehis; 2, eendre; 3, eharbon; 4, sol vierge;
5, osscments d ' animaux; 6, fragmcnts eeramiques; 7, pierres; 8, valves de eoquilles Unio.
Fig. 3. Jora de Sus. J>ieees cn silex.
Fig. 4. Jora de Sus. Pieecs en silex.
Fig. 5. Jora de Sus. Pieces en silex.
Fig. 6. Jora de Sus. Outils en eorne et en os.
Fig. 7. Jora de Sus. Ceramique peinte.
Fig. 8 J ora de Sus. Ceramique.
Fig. 9. Jora de Sus. Ceramique grossiere.
Fig. 10. Ruseştii Noi 1. Ceramique (d 'apres V.l. Mareheviei).
Fig. 1 1 . Duruitoarea Nouă. Plan d'un maison (d apn!s E. Cemys).
'
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Fig. 12. Putineşti Il. Pieces en silex de l"habitation no. 1 (Cucuteni A).
Fig. 1 3 . Putineşti Il. Ccramique des niveaux Precucuteni III (5, 8, 1 0) et Cucuteni A.
Fig. 14. Putincşti III. Plan de !"habitat.
Fig. 15. Putineşti III. Picces en silex.
Fig. 16. Putineşti III. Materiei Cucuteni A.
Fig. 1 7. Putineşti III. Picces en terre cuite.
Fig. 1 8. Putineşti III. Picces en terre cuite.
Fig. 1 9. Fragments ccramiques de Bulboci ( 1-7) et de Corpaci (8- 1 1 ).
Fig. 20. Mereuşca. lieu-dit Cetăţuia. Ccramique du niveau Cucuteni A.
Fig. 2 1 . Buteşti 1. CCramique.
Fig. 22. Fragmcnts ccramiques des habitats Druţa 1 ( 1 -5), Cuconeştii Vechi 1 (6- 16) et Pelinia
( 1 7-20).
Fig. 2 3 . Butcşti 1. Ccramique.

Fig. 24. Fragrncnts ccramiques des stations Bulboci 1 ( 1 -3 ), Soroca 1 (4-5), Cobani (8, 1 2- 1 3),
Brânzcni IV (7. 1 0). Caracuşcnii Vechi (6, 9), Alexăndreni ( I l ).
Fig. 25. L "habitat de Polivanov Jar. 1 . chantiers; 2, sondages; 3, limite de !'habitat (d'apres T.S.
Passek).
Fig. 26. Polivanov Jar III. Fragments ccramiques peints (d 'apres T.A. Popova).
Fig. 27. Polivanov Jar III. Ccramique (d"aprcs T.A. Popova).
Fig. 28. Polivanov Jar III. Ceramique (d'apn!s T.S. Passek).
Fig. 29. Nezvisko. Plan des habitations demi-enterrees. 1, torchis; 2, meules; 3, valves de
coquilles Unio: 4. restes de foyers: 5. trous de poteaux (d'apres E.K. �emy�).
Fig. 30. Nezvisko. Plan des maisons. 1 . torchis: 2, restes de "tables"'; 3, restes de foyers; 4,
coquilles Unio: 5. trous de poteaux: 6. cclats en silex; 7, meules; 8. fosses recentes; 9,
direction des empreintes des morceaux de bois (d'apn!s E.K. temy�.
Fig. 3 1 . Nezvisko. Picces en silex (d'apres E.K. Cemy�).

temy�)..
Nezvisko. Ccrarnique (d'aprcs E.K. temy�).

:-i;::.. 31. Nezvisko. Ccramique peinte (d'apres E.K.
Fi�;.

33.

Fig. 34. !krezovskaja GES. Ccran1ique (d'apn!s V.P. Cybdkov).
Fig. 35. Hm odnica. lieu-dit Horodis�e. Objets en terre cui .a (d'apres V.P. Kravec).
Fig. 36. Slbatinovka. Ccramique (d 'aprcs A. V. DobroYolskij).
Fig. 37. K!.ldrincy. Ccramique (d'aprcs T.S. Passek).
Fig. 38 Borisovka. Ccramique (d'aprcs T.S. Passek).
Fig. 39. Pecora. Ccramique inc:isce (d 'arrcs f.K. Cemys).

Fig. 40. Pc�ora. Ccramique incisce (d'sprcs E.K.

Cemys).

Fig. 4 1 . Pe�ora. Ccramique cannclce ct imprimee (d 'apres E.K.

Ce mys).
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