STADIUL CERCETĂRILOR
ARHEOBOTANICE PENTRU
ENEOLITICVL D I N MOLDOVA DE VEST
de Felicia Monah şi Dan Monah
Moldova de vest este regiunea cu cea mai veche şi cea mai susţinută cercetare
arheobotanică dintre toate provinciile româneşti. Cea mai veche menţiune despre
descoperirea unor macroresturi vegetale datează din secolul trecut când Gh. Diamandi
identifica meiul în materialele provenite de la Cetăţuia-Cucuteni 1 . Această informaţie
va fi preluată de G. Buschan2, unul dintre întemeietorii arheobotanicii ca disciplină
ştiinţifică, care o va include într-unul dintre primele repertorii de macroresturi vege
tale antice3 .
Un alt moment important în cercetarea arheobotanică din provincia noastră îl
constituie activitatea profesorului Fritz Netolitzky de la Universitatea din Cernăuţi. În
mod surprinzător în cercurile arheologice româneşti realizările lui pe plan metodolo
gie dar şi în practica determinării macroresturilor vegetale antice sunt total necunos
cute. Profesorul cernăuţean şi-a încefut activitatea înaintea primului război mondial
şi a continuat-o, cu succese notabile , până la începutul celei de a doua conflagraţii
(1)
(2)
(3)
(4)

Gh. Diamandi, Sta/ion prehistorique de Coucouteni (Roumanie) i n Bul/. de la Soc.
d 'Anthrop. de Paris, 3 s�rie, t. XII, Paris, 1889, p. 586.
G. Buschan, Vorgeschichtliche Botanik der Cu/tur und Nutzpflan::en der a/ten Welt auf
Grundprtihistorischer Funde, Bres1au, 1 895, p. 69.
Ibidem.
Fr. Netolitzky, Neue Funde priihistorischer Nahrungs und Heilmittel, in Xenia.
Hommage inter. a / 'Universite de Grece, 1 9 1 1 ; idem, Hirse und Cyperus aus dem
prtihistorischen .-fgypten, în Beih. Bot. Centrbl., 29, 1 9 1 2, Abt. 2; idem, Die Hirse aus
antiken Funden, in Silz. Ber. Akad. Wien, 1 23 Abt 1 , 1 914, p. 725-759; idem, Die Rtitsel
der Hirse, în Mannaus, 8, 1 9 1 6 Heft l/3 u. 5, p. 380; idem, Ein Cruciferensamen aus
dem vorgeschicht/isen Griechenland, în Bul. Fac. de Ştiinţe Cernăuţi (mai departe
BFSC), 3, 1929, Heft 1 ; idem, Der Himmelstau, eine Speise aufdem Ineu, in Archf.
Landeskunde der Bukowina, 1 , 1 930; idem, Beitrag zur tiltesten Geschichte unserer
Heii-Gift und Gewiirzpf/anzen, în Pharmazeutische Monatshefie, Viena, 12, 193 1, p.
77-80; idem. Unser Wissen van den a/ten Kulturpf/anzen Mitteleuropas, în Deutsches
Archtiologisches Institut. ROmisch-Germanische Kommission. Zwanzigster Bericht
1930, Frankfurt am Main, 193 1 , p. 1 4-76; idem, Mikroskopische Untersuchung gtiz/ich
verkohlter vorgeschicht/icher Nahrungsmitte/ aus Tirol, în ZeÎtschr. f. Unters. der
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mondiale. Î n perioada interbelică Fritz Netolitzky a organizat, în nordul Moldovei, o
şcoală arheobotanică care începuse să se afirme pe plan european. Elevul şi doctoran
d u l lui Netolitzky, Radu Popovici va fi orientat spre determinări aritracologice şi va
elabora câteva lucrări de sinteză privind pădurile paleolitice şi neolitice din nordul
Moldovci 5 • Cercetătorul cernăuţean a dat atenţia cuvenită şi materialelor obţinute din
afara provinciei în care activa. Materialele arheobotanice i-au fost furnizate aproape
în exclusivitate de Ceslav Ambrojevici6 şi proveneau din nordul şi sudul Moldovei.
Doar VI. Dumitrescu îi va oferi câteva mostre de cărbuni din aşezarea Cucuteni A de
la Bonţeşti. Lipsa de reacţie a arheologilor din România faţă de existenţa în ţară a unui
laborator arheobotanic activ şi cu o bună reputaţie europeană rămâne, pentru noi, de
neînţeles.
După al doilea război mondial, în condiţiile unei grave perturbări a vieţii ştiinţifice,
colaborările dintre arheologi şi botanişti rămân în continuare sporadice, nepermiţând
formarea unor adevăraţi specialişti. La solicitarea lui Constantin Matasă, Traian
Săvulescu efectuează o expertiză botanică asupra macroresturilor vegetale descoperite
7
la Frumuşica . Pentru alte descoperiri determinările au fost �cute empiric sau prin
consultarea agronomilor8 . Întrerupte un timp, cercetările arheobotanice, acum axate
pe determinarea macroresturilor vegetale dar şi pe analize de polen, au fost reluate în
anii ' 70 la iniţiativa lui Marin Cârciumaru9. O încercare a noastră de a realiza şi
determinări antracologice a eşuat în special din lipsa dotărilor tehnice necesare.
Deşi laboratoarele arheobotanice de Ia Bucureşti şi Iaşi sunt scandalos de slab
dotate tehnic s-a reuşit colectarea şi determinarea unui număr suficient de eşantioane
vegetale care ne permit conturarea unei imagini destul de complete asupra plantelor
cultivate în eneoliticul din Moldova de vest. Din păcate, în absenţa unui număr mai
mare de analize polinice, informaţiile cu privire Ia flora spontană sunt mai puţine deşi
nu lipsesc cu desăvârşire.

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

Nahrungs und Genussmittel, 1 990; idem, Arbeitsmethoden zur mikroskopischen
Untersuchung verkohlter K6rper, in Mikrokosmos, 20, Stuttgart, 1926-1927.
R. Popovici, Entwicklungsgeschichtlich-anatomische Untersuchungen iiber die Samen
von Ruta graveolens, in Pharm. Monatsheften, Viena, 1926; idem Untersuchung
prahistorischen Nadelhof=kohlen Nord-Bessarabiens, in BFSC, V, Cernăuţi, 1 93 1 ,
p. 260-266; idem, Ein Beitrag zur mikroskopischen Untersuchung von prahistorischen
Holzkohlen, in BSCF, VI, Cernăuţi, 1932, p. 1 42- 144; idem, Beitrage zur
Waldgeschichte Nord-Rumiiniens, in BFSC, VI, 1932, p. 229-250; idem. Ein weiterer
Beitrag zur Waldgeschichte unseres Landes, in BFSC, VII, 1 933, p. 244-249; idem.
Pădurile paleo şi neolitice din nordul României, in BFSC, VIII, 1934, p. 277-295.
Ibidem, p. 279.
Tr. Săvulescu, La Flore, în C. Matasă, Frumuşica. Village prehistorique a ceramique
�nte dans la Moldavie du nord. Roumanie, Bucureşti, 1946, p. 37-42.
VI. Dumitrescu et al., Hăbăşeşti. Monografie arheologică, Bucureşti, 1954, p. 505-506;
R. Vulpe, Izvoare. Săpăturile din 1936-1948, Bucureşti, 1 957, p. 263.
Spre sîarşitul anilor '70 colegul bucureştean care efectuase o serie de determinări de
macroresturi şi analize polinice şi-a extins aria de investigaţie şi asupra Moldovei. Cu
această ocazie am schiţat împreună un program de cercetare arheobotanică complex care
cuprindea determinări de macroresturi, analize de polen şi antracologice.
.
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Nu putem decât să regretăm cvasiabsenţa informaţiilor privind flora şi vegetaţia
spontană a perioadei neolitice. Această lacună constituie un serios handicap şi pentru
cercetările privind mediul înconjurător în care au trăit populaţiile eneolitice.
Materialul arheobotanic recoltat în regiunea dintre Carpaţi şi Prut poate fi structurat
în patru mari categorii: a) seminţe şi fructe carbonizate; b) amprente pe chirpic sau
ceramică; c) cărbuni de lemn şi d) polen. Fiecare disciplină şi categorie de materiale
poate furniza anumite date botanice şi doar utilizarea lor sistematică şi coroborarea
informaţiilor poate avea ca rezultat o reconstituire veridică a climei şi mediului
ambiant a perioadei istorice studiate.
Î n cele ce urmează vom prezenta stadiul cercetărilor arheobotanice pentru fiecare
fază a culturilor Precucuteni şi Cucuteni. Trebuie să spunem încă de la început că
pentru fazele Precucuteni 1 şi Cucuteni A-{l nu dispunem de nici un fel de date arheo
botanice.

CVLTURA PRECVCVTENI
Pusă în evidenţă, pentru prima dată, d e săpăturile din 1 936 d e l a lzvoare-Piatra
Neamt 1 0 , cultura Precucuteni nu s-a bucurat de la descoperire de o investigare foarte
susţinută. Din. cele trei faze ale culturii doar ultima fază beneficiază de să�ături mai
ample şi implicit de un volum mai mare şi mai diversificat de informaţii 1 Până în
momentul de faţă săpături mai ample au fost efectuate la Traian-Dealul Fântânilor şi
Dealul Viei 1 2 , Poduri-Dealul Ghindaru 13 , lzvoare-Piatra-Neamt 14 şi Târpeşti-Râpa lui
Bodai 1 5, ultimele staţiuni beneficiind şi de publicarea monografică a rezultatelor
cercetărilor.
•

Datorită săpăturilor puţin numeroase, a suprafeţelor relativ restrânse investigate,
precum şi a neutilizării metodei flotării materialului arheobotanic cantitatea de ma
croresturi vegetale recoltate din excavaţii, cu excepţia celor de la Poduri şi Izvoare,
este foarte redusă.
( 1 0) R. Vulpe, Descoperirile arheologice de la b:oare, în ALPR, 1 935- 1 936, p. 49 şi urrn.;
idem, Civilisation precucutenienne recemment decouvert a l::voare, en Moldavie, în
ESA, XI, 1 937, p. 134 şi urrn.
( I l) S. Marinescu-Bâlcu, Cultura Precucutenipe teritoriul României, Bucureşti, 1 974.
( 1 2) H. Dumitrescu, Şantierul arheologic Traian, în SCJV, lll, 1 952, p. 1 2 1 - 1 36; idern,
Şantierul Traian, în SC/V,IV , 1 953, l -2, p. 47-6 1 ; idem, Contribuţii /a prob/ema
originii culturii Precucuteni, în SCJV, Vlll, 1 957, l -4, p. 1 1 5- 1 24; H. şi VI. Dumitrescu,
Activitatea şantierului arheologic Traian, în Materiale, Vlll, 1 962, p. 46-58;
S. Marinescu-Bâlcu, op. cit., p. 1 70-1 73.
( 1 3) D. Monah et al., Săpături/e arheologice din te/1-u/ cucutenian Dealul Ghindaru, corn.
Poduri, jud. Bacău, în CA, V, 1 982, p. 9-22; idem, Cercetările arheologice de la
Poduri-Dealul Ghindaru, în CA, 1 983, p. 3-22.
( 1 4) R. Vulpe, l::voare. Săpăturile din 1 936-1 948, Bucureşti, 1 957.
( 1 5) S. Marinescu-Dâlcu, Târpeşti. From Prehistory to History in Eastern Romania, în
DAR-International Series 1 07, Oxford, 198 1 .
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Tabelul nr. 1. Conspect floristic pentru Cultura Precucuteni
Specia

Famil ia

Nr. rxrmpl.
nat. mat.

'

Staţiu n i

Specii cu valoa re al imentară

Gramineae

Triticum monococcum

926

Triticum dicoccum

car. carb.

PDG

2524

car. carb.

PDG/Ghigoieşti

Triticum aestivum

3856

car. carb.

PDG

Triticum aestivum ssp.
compactum

1 16

car. carb.

PDG

Triticum spelta

16

car. carb.

PDG

Legum inosae
Polygonaceae

Târpeşti

Triticum cf. compactum

38

car. carb.

PDG

Triticum cf. spelta

97

car. carb.

PDG

car. carb.

PDG

Triticum

Corylaceae

- ampr .

Triticum cf. dicoccum

cf.

durum

6

Hordeum vulgare

1 77 1

car. carb.

PDG

Hordeum vulgare var.
nudum

5550

car. carb.

PDG/Izvoare

Hordeum sp.

101

car . carb .

PDGffârpeşti

Corylus avellana

fructe carb., ampr. fr.

Vicia sp.

21

Vicia cracca

1

Fagopyrum esculentum

PDG/Izvoare

sem . carb.

PDG

sem . carb.

PDG

polen

Târpeşti

Specii util izate pentru construcţii

Corylaceae

Corylus avellana

ampr. tr. şi fr.

PDG/Izvoare

Tiliaceae

Tilia plathyphyllos

ampr. tr. şi fr.

PDG

Betulaceae

Alnus sp.
(A. glutinosa?)

ampr. tr. şi fr.

Izvoare

Specii segetale, ruderale şi altele

2

sem. carb .

PDG

Polygonum aviculare

2

sem . carb.

PDG

Polygonum cf.
hydropiper

1

sem . carb.

PDG

Polygonum sp .
Polygonaceae
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Familia

Specia

Nr. rxrmpl.

nat. mat.

Staţiuni

Rumex acetosa

9

sem. carb.

PDG

Rumex acetosella

9

sem. carb.

PDG

Rumex crispus

12

sem. carb.

PDG

Polygonum convolvulus

2

sem. carb.

PDG

Rubiaceae

Gali um spurium

1

sem. carb.

PDG

Malvaceae

Malva sp .

ampr. fr.

PDG

Polygonaceae

301

PDG = Poduri-Dealul Ghindaru
Doar patru staţiuni furnizează totalitatea informaţiilor arheobotanice pentru între
gul areal cuprins între Carpaţi şi Prut. Cantitatea materialelor recuperate din săpături
este foarte inegal repartizată atât în funcţie de fazele cronologice cât şi de zonele
geografice. Până în prezent au fost determinate aproximativ 30 de eşantioane. Marea
maj oritate a loturilor de materiale determinate este compusă din seminţe carbonizate.
Mult mai puţine sunt determinările de amprente de seminţe sau frunze imprimate pe
chirpic sau ceramică. Informaţiile obţinute pe baza analizei carpologice sau a deter
minărilor de amprente sunt completate de unele date furnizate de diagrama polinică
de la Târpeşti 1 6 •
Cu excepţia unor modeste informaţii privind cultivarea în staţiunea Precucuteni II
17
de la Ghigoieşti a speciei Triticum cf. dicoccum alte date asupra plantelor cultivate
în primele două faze ale culturii nu sunt disponibile. Această lacună va trebui să fie
acoperită cât mai curând prin cercetări complexe care să includă atât determinări de
macroresturi vegetale cât şi analize antracologice şi polinice.
Pentru faza Precucuteni III informaţiile arheobotanice sunt mult mai numeroase,
provenind din identificarea unor amprente de frunze de la Poduri şi Izvoare, analiza
polinică de la Târpeşti şi un mare număr de loturi de seminţe carbonizate descoperite
în aşezările de la Poduri şi Izvoare.
Platforma de lut a unei locuinţe Precucuteni III de la Poduri-Dealul Ghindaru a fost
construită deasupra unei podine formată din trunchiuri cu diametru! de 8-! (1 cm
acoperite, la rândul lor, cu un strat gros de ramuri şi frunze. Au fost determinate frunze
de Corylus avellana şi Ti/ia plathyphylos 1 8 . Observaţiile făcute asupra unui număr
mare de bucăţi de chirpic ne-au semnalat faptul că precucutenienii de la Poduri au
( 1 6) S. Marinescu-Bâlcu, M. Cârciumaru, A. Muraru, Contribuţii la eco/ogia /ocuirilor pre şi
protoistorice de la Târpeşti, in Mem.Antiq., IX-XI, 1 985.
( 1 7) M. Cârciumaru, Etude pa/eobotanique pour les habitats neo/ithiques et eneo/itiques de
Roumanie, in Palaeoethnobotany and Archaeo/ogy. Acta Interdisciplinaria
Archaeologica, VII, p. 66; idem, Paleoetnobotanica, laşi, 1 996, p. 78.
( 1 8) F. Monah, Amprente de frunze În staţiunea arheologică Poduri-Dealul Ghindaru, jud.
Bacău, in Mem. Antiq., IX-XI, 1985, p. 685-692.
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tăiat tei şi aluni pe care i-au folosit fără să-i cureţe de crengi şi frunze. Cu această
ocazie au fost antrenate şi câteva frunze ale unei �lante din genul Ma/va care au putut
fi identificate dar fără a se putea preciza specia 1
O situaţie similară întâlnim şi în cunoscuta statiune arheologică de la Izvoare-Pia ·
tra-Neamţ. Aici, pe bucăţi de chirpic provenind din platforma locuinţei nr. 7/1 988,
datată în faza Precucuteni III, au fost observate mai multe amprente de frunze, ramuri
şi trunchiuri de copaci necurăţaţi de scoarţă . După amprentele de frunze imprimate pe
chirpic a fost identificată prezenţa alunului (Cory/us ave/lana) şi a arinului (Ainus
sp. ). În cazul ultimei identificări ar putea fi vorba de Alnus glutinosa (L.) Caertn. 20 .
Şi în campania 1 984 pe chirpicul platformei unei locuinţe Precucuteni III au fost
identificate amprente de frunze de alun2 1 •
Identificarea pc baza amprentelor de frunze a speciilor lemnoase utilizate la cons
trucţiile prccucutenicne depinde prea mult de şansă deoarece adeseori copacii tăiaţi
sunt curăţaţi de crengi şi frunze. Din această cauză s-ar impune şi utilizarea deter
minărilor antracologice pentru cărbunii provenind de la locuinţe, Trunchiurile folosite
la construcţiile precucuteniene de la Poduri şi Izvoare par să fie aduse de la oarecare
distanţă, probabil de pc liziera pădurii care fusese îndepărtată de aşezare prin defrişări .
Ipoteza pare să fie susţinută de dimensiunile reduse ale trunchiurilor folosite precum
şi de rezultatele analizei polinice de la Târpeşti care semnalează, pentru perioada
Precucuteni III, v restrângerc a suy rafeţei pădurii şi extinderea terenurilor populate cu
diverse specii din genul Cerea/ia 2 .
O defrişare desiul de importantă ne este semnalată şi de rezultatele analizelor
arheozoologice. La Târpcşti, în perioada Precucuteni, animalele domestice sunt net
dominante (94,65%)faţă de cele sălbatice (5,34%)23 .
Dacă analiza amprente lor ne oferă puţine informaţii asupra plantelor cultivate, nu
acelaşi lucru se poate spune şi despre depozitele de cereale uneori excepţional con
servate. Din acest punct de vedere aşezarea Precucuteni III de la Poduri-Dealul
Ghindaru constituie o fericită excepţie. Din aşezarea menţionată, cercetată încă pe
scară destul de rcstrânsă, au fost colectate mai multe zeci de kilograme de cariopse
carbonizate găsite în trei locuinţe şi 1 5 depozite de mărimi diferitc2 4 . Trebuie să
remarcăm şi faptul că toate depozitele găsite în nivelul Precucuteni III de la Poduri
conţineau cereale, seminţele de la alte plante constituind o infimă minoritate. Dintre
•

(19) ibidem, p. 690.
(20) ldem, Amprente de plante descoperite în ase::ari eneolitice din Moldova, in ArhMold. ,
XV, 1992, p. 185- 1 88.
(2 1) M. Cârciumaru, F. Monah, Determinations pa/eobotaniques pour les cultures
Precucuteni et Cucuteni, în M. Petrescu-Dâmboviţa et al (eds), La civilisation de
Cucuteni en contexte europeen, laşi, 1987, p. 1 74.
(22) S. Marinescu-Bâlcu, M. Cârciumatu, A M\Jraru, op. cit. , p. 650-65 1 .
(23) Ibidem.
(24) M. Cârciumaru, F. Monah, Raport preliminar privind seminţele carboni::ate de la
Poduri-Dealul Ghindan1, j11d. Bacau, în Mem. Anliq., IX-XI, 1 985, p. 699-706; D.
Monah Cereals i pa a 1 'Europa de 1 'est i Central, în Cota Zero. Rivista d'Arqueologia i
Ciencia, Barcelona, 12, 1996, p. 81-82; fig. 3-5.
.

,
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cereale erau prezente doar grâu! şi orzul. Grâu! era reprezentat, îndeosebi, de trei
specii: Triticum aestivum (plus ssp. compactwn), T. dicoccwn şi T. monococcum Deşi
Triticum spelta este reprezentat de aproximativ_ o sută de cariopse această specie parc
să nu fi fost cultivată intenţionat la Poduri 2 ' . Spelta ar putea avea, în contextul
depozitelor de la Poduri, caracterul unei plante segetale. Din conspectul floristic (vezi
fig. 1 ) se observa că la Poduri erau cultivate în proporţii aproape egale speciile cu
bobul îmbrăcat (T. monococcum şi T. dicoccum) şi cele nude (T. aestivum plus ssp.
compactwn). Fiecare dintre speciile menţionate prezenta unele avantaje şi dezavantaje
asupra cărora nu vom insista acum.
O altă cereală cultivată pe scară largă la Poduri era orzul, reprezentat de speciile
Hordeum vulgare şi H. vulgare nudum. Cultura orzului parc să fi avut la Poduri aceeaşi
importanţă ca şi cea a grâului. Amintim că din cele patru si lozuri descoperite în
construcţia nr. 44 două conţineau mari cantităţi de orz, în timp ce celelalte adăposteau
rezerve 1 e d e grau26 .
Depozitelc de cereale de la Poduri sunt caracterizate printr-o puritate remarcabilă.
În general amestecurile de grâu şi orz sunt destul de rare şi chiar când acestea există,
specia (sau speciile) minoritară arc procentaj c scăzute, uneori insignifiante27 . Purita
tea depozitelor ar putea fi explicată prin existenţa unor câmpuri şi locuri de depozitare
separate nu numai pentru grâu şi orz ci şi pentru speciile diferite. Culturile care
aprovizionau aşezarea de la Poduri par să fi fost deosebit de "curate", seminţele de
plante segetale fiind foarte rare. Îmburuienarea redusă ar putea indica recoltarca spic
cu spic dar şi schimbarea frecventă a câmpurilor cultivate pe care buruienilc nu
.
aJ ungeau să se mmu 1 ţcasc ă28 .
Judccând după situaţiile întâlnite în cele trei locuinţe precucuteniene de la Poduri
locuitorii de aici practicau o agricultură destul de intensă şi cu rezultate notabile.
Faptul că dispuneau în mod regulat de recolte bogate se poate deduce din existenţa
unor amcnajări speciale (lăzi de provizii şi silozuri)29 , diferite de vasele mari de
provizii care şi ele erau folosite pentru depozitarea cerealelor. Alimentaţia bazată pe
cultivarea cercalelor este susţinută şi de prezenţa în fiecare locuinţă a mai multor
râşniţe, precum şi a unor locuri special amenajate pentru râşnit. Grâu! şi orzul erau
probabil consumate în fie11uri de genul colivei sau păsatului, iar făina era u tilizată
30
pentru prepararea terciurilor, a turtelor şi a pâinii . Nu trebuie să uităm că în ni velul
Cucuteni B de la Calu-Piatra Şoimului au fost descoperite resturile unei pâini sau a
unei turte din făina de mei 3 1 .
•

•

M. Cârciumaru, F. Monah. op. cit p. 70'\-705.
Ibidem.
Ibidem, p. 699-706.
Z. Janusevic, Kul 'turnye rastenija Jugo-Zapada S.S.S.R. po paleobotaniceskim
issledovanijam, Chişinău, 1 976, p. 36 şi 48.
(29) D. Monah, op. cit. p. 8 1 -82.
(30) Ibidem, p. 8 1 -83.
(3 1 ) Ibidem; R. Vulpe, Lesfouilles de Calu, în Dacia, VII-VIII, 1 94 1 , p. 2 1 ; C. M atasă
Cercetări din preistoriajudetului Neamt, în BCMI, 97, 1 940, p. 1 6 şi 23 .

(25)
(26)
(27)
(28)

. .

.
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O altli statiune, datată în faza Precucuteni III, care ne oferă unele informaţii despre
plantele cultivate de precucutenieni este cea de la Izvoare-Piatra-Neamţ. În campaniile
1 98432 şi 1 987- 1 98933 au fost recoltate nu mai puţin de 26 de loturi de seminţe
carbonizate. D in păcate, autorul publicaţiei34 nu indică întotdeauna contextul şi atri
buirea c:ulturală a descoperiri lor. Din această cauză doar două loturi de macroresturi
vegetale por fi atribuite cu certitudine fazei Precucuteni III. Ambele depozite, destul
de mari (900 i 1 500 cariopse), conţineau, în exclusivitate, cariopse de Hordeum
�
vulgare nudum 5 .
O succintă şi destul de aproximativă statistică asupra determinărilor arheobotanice
pentru cultura Precucuteni ne semnalează investigarea doar a patru staţiuni de unde
au fost analizate aproximativ 30 de eşantio�ne, dintre care unul singur atribuit fazei
Precucuteni II, celelalte provenind din aşdări Precucuteni III. Conspectul floristic
relevă identificarea a 21 de specii, cele mai multe determinliri aparţinând plantelor
cultivate. Se remarcă cultivarea cu certitudine doar a trei specii de grâu (T. mono
coccum, T. dicoccum şi T. aestivum) şi a orzului (Hordeum vulgare şi H. vulgare
nudum). Repertoriul destul de sărac al plantelor cultivate pare să fie completat de
hrişcă (Fagopyrum esculentum), pusă în evidenţă de analiza polinică de la Târpeşti3 6 .
Hrişca putea avea o importanţă destul de mare în alimentaţia· precucutenienilor.
Amintim că din seminţe de hrişcă se prepară cea mai apreciată ka'§a, mâncare naţională
la ruşi şi ucrainieni. O utilizare asemănătoare, sub forma unei fierturi, a unui păsat
putem presupune şi pentru timpurile preistorice.
Destul de modeste sunt şi informaţiile privind utilizarea, în alimentaţie, a fructelor
provenind din flora spontană. În dieta precucutenienilor alunele (fructe de Corylus
avellana) sunt singurele fructe atestate cu certitudine. În împrej urimile aşezărilor de
la Poduri şi Izvoare alunul creştea se pare din abundenţă.
Deşi conspectul floristic pentru cultura Precucuteni pare destul de bogat,totuşi nu
ne putem declara mulţumiţi deoarece numărul de staţiuni investigate arheobotanic este
mult prea redus iar pentru primele două faze ale culturii nu dispunem de nici un fel
de informaţii. De asemenea, constatăm un puternic dezechilibru între informaţiile
furnizate de diferitele discipline arheobotanice. Din acest tablou antracologia lipseşte
cu desăvârşire iar palinologia ne oferă unele informaţii doar prin diagrama de la
Târpeşti. În aceste condiţii o evaluare a importanţei acţiunii factorului antropic asupra
mediului natural este încă inoportună.

(32) M. Cârciumaru, F. Monah, op. cit. , în La civi/isation ... , p. 172-173.
(33) S. Marinescu-Bâlcu, M. Ciacâru, Un vas cultic de la Izvoare-Piatra-Neamţ, în
Mem.Antiq., XIX, 1994, p. 97- 1 1 4; M. Cârciumaru, Paleoetnobotanica, p. 86-89.
(34) Ibidem, p. 87.
(35) Ibidem.
(36) S. Marinescu-Bâlcu, M. Cârciumaru, A. Muraru, op. cit., p. 65 1 .
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FAZA CVCVTEN I A
Prima fază a culturii Cucuteni din spaţiul dintre Carpaţi şi Prut este relativ bine
cunoscută datorită unui număr de aşezări săpate integral sau pe scară largă, unele
dintre ele beneficiind şi de o publicare monografică. Deşi de-a lungul timpului au
existat unele tentative de a utiliza competenta unor botanişti sau agronomi pentru
identificarea macroresturilor vegetale descoperite în săpături, absenţa specialiştilor
consacraţi a împietat asupra credibilităţii unor rezultate publicate37 . Acţiunea iniţiată
împreună cu Marin Cârciumaru în anii ' 80 a dat unele rezultate deşi programul iniţial
care cuprindea şi analize de polen şi antracologice nu a putut fi îndeplinit. Datorită
condiţiilor materiale precare s-au putut efectua doar determinări de macroresturi
vegetale şi identificări de amprente care nu sunt suficiente pentru a alcătui un tablou
satis�cător al mediului ambiant şi agriculturii eneolitice. O slabă consolare găsim în
38
diagramele polinice de la Târpeşti ş i Drăguşeni-Săveni care, în general, confirmă
unele observaţii arheologice.
Cele peste 50 de eşantioane analizate provin din şapte aşezări datate în faza
Cucuteni A. Parcurgerea conspectului floristic care cuprinde 3 5 de specii grupate în
1 4 familii poate da cititorului, arheolog sau botanist, un sentiment de mulţumire, dar
trebuie să atragem atenţia că din cele câteva mii de specii de plante existente în flora
epocii doar o infimă parte se regăseşte în conspectul nostru.
Oricum lista floristică a fazei Cucuteni A este mai bogată decât cea a fazei
Precucuteni III şi permite unele observaţii care, pe alocuri, ar putea căpăta caracterul
unor concluzii provizorii.
Şi pentru această fază este firesc să acordăm o atenţie deosebită plante lor cultivate
şi mai ales cerealelor deoarece acestea constituiau baza alimentaţiei cucutenienilor.
Ca şi în faza precedentă remarcăm cultivarea preponderentă a speciilor Triticum
dicoccum şi T. aestivum, ultima specie fiind prezentă prin subspeciile vulgare şi
compactum. Se pare că T. aestivum, specie cu bobul neîmbrăcat, mai uşor de treierat
şi de râşnit începe să fie preferată de cucutenieni. Faţă de observaţia formulată mai
sus aparent este firească prezenţa foarte scăzută a speciei T. monococcum, doar 3 5 de
cariopse determinate cert şi acestea provenind doar din două staţiuni. Totuşi dacă
ţinem seama de numărul mic de aşezări investigate arheobotanic, de răspândirea1 se
pare, largă a lui T. monococcum în timpul culturii Precucuteni (vezi fig. 1) şi de
atestarea sa frecventă în aşezările contemporane din Basarabia39 ipoteza ar putea fi
(37) Vezi VI. Dumitrescu et al., Hăbăşeşti, p. 505-506; R. Vulpe, Izvoare, p. 263; Tr.
Slivulescu, loc. cit. şi M. Cârciumaru, F. Monah, Reconsiderări asupra determinărilor
de seminţe carbonizate de la Frumuşica şi Valea Lupului, in SC/VA, 36, 1 984, 4,
p. 3 5 1 -352; M. Cârciumaru, Pa/.eoetnobotanica, p. 78.
(38) S. Marinescu-Bâlcu, M. Cârciumaru, A. Muraru, loc. cit. ; M. Cârciumaru,
Paleoetnobotanica, p. 74-78, fig. 4 1 -42 şi 50; S. Marinescu-Bâlcu, Al. Bolomey, M.
Cârciumaru, A. Muraru, Ecologica/, Economic and Behavioura/Aspects ofthe Cucuteni
A-1 Community at Drăguşeni, in Dacia, N.S., XX.Vlll, 1 984, 1-2, p. 4 1 -46.
(39) Z. Janu�vi�. op. cit., p. 26-35.
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hazardată. Astfel suntem tentaţi să considerăm cvasiabsenţa lui T. monococcum din
conspectul floristic al fazei Cucuteni A ca fiind o lacună de cercetare.
Tabelul nr. 2. Conspect floristic pentru faza C ucuteni A

Familia

Specia

<

< <

: nat., mat. ,

Specii c u valoare alimentară •

·� · ·

.,

1

Staţiuni '
�: j ·•

.

'

. •'

3 1 58

car. carb.

PDG/Izvoare

Triticum aestivum ssp
vulgare

1119

car. carb.

PDG/Izvoare

Triticum aestivum ssp.
compactum

291 car. carb.

PDG/Mărgineni

Triticum spelta

274 car. carb.

Fr./Mărgineni

Triticum cf. spelta

car. carb.

35

20 car. carb.

PDG/Izvoare
Frumuşica

Triticum cf. dicoccum

1 1 car./ampr.

PDG/Măr./Drăg.

Triticum cf. dicoccoides

222 car. carb.

PDG/Izvoare

Triticum cf. durum

1

Triticum sp.

18

. Hordeum vulgare
Hordeum vulg. var. nudum
Hordeum cf. distichum
Secale cereale
Avena saliva
Panicurn miliaceum

car. carb.

Mărgineni

car. carb .

Mărgineni/Pr.

3490 car. carb.

PDG/Măr./lz./Pr.

4032 car. carb.

PDG/Fr./Măr./lz.

370 car. carb.

Măr./lzvoare

car. carb .

11

1 0 1 car. carb.
1

PDG
PDG/Pr.

car. carb.

PDG

Prunus domestica

1

sâmb.

PDG

Cerasus avium

1

sâmb.

PDG

Rubus idaeus

1

sâmb.

PDG

Cornaceae

Cornus mas

66

Corylaceae

Corylus avellana

Leguminosae

Pisum sativum ssp.
arvense

-·

Rosaceae

"

;<

Triticum dicoccum

Triticum monococcum
Gramineae

, �r. ex� m P '·

Vicia sp.

1

sâmb.

PDG/Izvoare

fr. fruct

PDG

1

săm.

PDG

1 săm.

PDG
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- - --

Staţiuni

Specii utilizate pentru construcţii
Gramineae

ampr. tulp.

Phragmites australis

PDG

--

··-

---·--- -

Typha sp.

Typhaceae

polen

Drăguşeni

Specii aegetale, ruderale fi altele
Chenopodium album

Chenopodiaceae

----

Atriplex sp.

-----· ---

Brassica nigra

Crucifereae

----- - -

r- -

--

··- --

-- -- - - --

4 sem.

r--·

--------

1

Polygonaceae

săm.

-

--

Rumex acetosa

3 sem.

PDG

1

PDG

PDG

săm.

----- - ·

3 sem.

Fagopyrum convolvulus

Polygonum hydropiper
Rubiceae

- -

.

Galium spurium

•· ·

1

Lolium sp.
---

- - - - ------------

Bromus sp.

-

----

Papaver somniferum

Papaveraceae

- --- ·--- - · - -

--·

------ - ·

Boriginaceae
-- .

..

.

. . . .. ---- - - -- --

- - ------- ----------- ----

··-

--- ------

- - . --

· · - - - --- - -

Arctium sp.

Compositae

7

sem.

PDG
PDG
..

· --·------ ---·

1 săm. carb.

Preoţeşti
---

- - - - -- - --

ampr.

PDG/Izvoare

f--

Mărgineni

-- --- -

9091 sem .
· - - - - ----- ----- - - - -

PDG/Iz./Măr
Mărgineni

car. carb.

3 car. carb.

1--

-

Lithospermum purpureocoeruleum

săm.

--

- - - --- ------- --

1 car. carb.

Lolium tumulentum
Gramineae

1
-

-

-

PDG

----

4 sem.

-

--

1--- - ·---.. - -

1 săm.

- --- --- - -- --

·

r-- ·---

Thlaspi arvense

Polygonum aviculare
c-

PDG
PDG

- - - -- - · -- - --· ·-- ------

Rumex crispus

-

-

2 sem.

---- ---------

r--- ·

PDG
-

1-

Izvoare

- - · - - · - · ------

Truşeşti

PDG = Podun-Dealul Ghmdaru; Iz. = Izvoare; Măr. = Mărgmeni;
Pr. Preoteşti; Fr. Frumuşica; Drăg. "" Drăguşeni
=

=

Pe scară mai redusă pare să fi fost cultivată specia Triticum spelta c are este atestată
doar la Frumuşica şi Mărgineni şi care, probabil, va fi identificată şi în alte aşezări
contemporane.
Semnalarea, la Poduri şi Izvoare, a unui număr destul de mare de cariopse suscep
tibile de a aparţine speciei Triticum dicoccoides este deosebit de interesantă. Această
specie, dacă determinările se confirmă, ar putea proveni din flora spontană sau mai
degrabă ar putea fi rezultatul sălbăticirii şi degenerării unor exemplare de Triticum
40
dicoccum . Celelalte specii şi subspecii ale genului Triticum, identificate cu mai
multă sau mai puţină certitudine, nu ridică probleme deosebite. Ele sunt asociate
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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întâmpHitor speciilor dominante şi din acest punct de vedere pot fi considerate ca
plante segetale deşi cariopsele lor se bucurau de aceeaşi apreciere la consum ca şi
.
speciile dominante, cultivate intenţionat.
Cultivarea orzului pare să aibă pentru cucutenienii din faza A aceeaşi importanţă
ca şi cea a grâului (vezi fig. 2). Acest lucru ne este semnalat de existenţa unor depozite
de orz importante în nu mai puţin de cinci staţiuni din faza Cucuteni A. Constatăm
atât existenţa depozitelor pure dar şi a celor în care diverse specii de grâu şi orz sunt
în amestec. Arnestecurile pot fi explicate prin alternarea culturilor de grâu şi orz şi
prin melanjarea, în vederea consumului, a cerealelor cu seminţe de la alte plante
comestibile. Un amestec, evident, pentru consum, conţine cereale şi leguminoase4 1 .
Ce gust avea o astfel de mâncare încă nu ştim.
Interesantă este şi apariţia, pentru prima dată în spaţiul geografic de care ne
ocupăm, a secarei (Secole cereale) şi a ovăzului (Avena sativa). Evident acestea nu
erau cultivate ci aveau caracterul de plante segetale care îmburuienau culturile de grâu
şi orz42 • După datele obţinute până în prezent leguminoasele par să nu fi avut
importanţă în alimentaţia cucutenienilor din faza A. Dar ne îndoim de justetea unei
astfel de aprecieri deşi cele două seminţe de leguminoase de la Poduri nu pot susţine
existenţa unor culturi de acest gen. Enigmatică ni se pare şi absenţa, dintre cerealele
cultivate în faza Cucuteni A, a meiului (Panicum miliaceum). Este evident o lacună a
cercetărilor sau mai degrabă rezultatul hazardului specific descoperirilor de macro
resturi vegetale. Informaţii mai vechi care nu au putut fi verificate menţionează destul
de frecvent depozite de mei în aşezările cucuteniene. Alături de grâu şi orz meiul pare
să fi avut o contribuţie semnificativă la alimentaţia cucutenienilor. Rămâne ca pe viitor
să aducem dovezile arheobotanice necesare pentru susţinerea acestei aserţiuni.
Lista speciilor de plante segetale şi ruderale este mai bogată decât cea a fazei
Precucuteni III dar în continuare depozitele de cereale sunt foarte curate. Deosebit de
interesantă este utilizarea seminţelor de Lithospermum purpureo-coernleum .Eentru
alcătuirea unor coli ere în care, se pare, că seminţele alternau cu imitaţii de lut 3 .
Informaţiile privind arborii fructiferi sunt destul de puţine dar cu atât mai impor
tante. Din flora spontană este a testată utilizarea fructelor de coamă ( Cornus mas), alun
(Corylus avellana) şi cireş sălbatic (Cerasus avium). Deosebit de interesant este faptul
că locuitorii fazei Cucuteni A de la Poduri-Dealul Ghindaru cultivau perjul (Prnnus
44
domestica) • Descoperirea ne semnalează existenţa unor arbori fructiferi cultivaţi şi
M. Cârciumaru, Paleoetnobotanica, p. 1 27, 1 59- 1 60.
Ibidem, p. 1 73-178.
Z. Janu�vi�. op. cit., p. 1 38, 14 1 .
M. Cârciumaru, Le collier de semences d'Ulmeni (cu/ture de Gumelniţa), in Dacia,
N.S., XXIX, 1985, 1-2, p. 1 25-1 27; M. Cârciumaru, F. Monah, op. cit. , in La
civilisation .. . , p. 1 72; S. Marinescu-Bâlcu, M. Cârciumaru, Coliere de Lithospermum
purpureo-coeruleum şi ''perle " de cerb În neoliticul din România În contextul centrului
şi sud-estului Europei, in SC/VA, 43, 1 992, 4, p. 355-370; M. Cârciumaru,
Paleoetnobotanica, p. 78, 87, 1 86.
(44) F. Monah, D. Monah, Macrorestes vegetaux decouverts dans les niveaux Cuculeni A2 et
B1 de Poduri-Dealul Ghindaru, in Gh. Dumitroaia, D. Monah (eds), Cucuteni

(40)
(4 1 )
(42)
(43)

.
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poate chiar unele preocup!iri pentru alc!ituirea unor livezi. Aceast!i infonnaţie este
deosebit de important!i pentru evaluarea resurselor de hran!i a cucutenienilor şi pentru
"
o reconstituire a dietei lor. La fel de interesantă este şi semnalarea consumului de
zmeură (Rubus idaeus) care, făr!i îndoial!i, provenea din flora spontantă.
Nu lipsit!i de interes este atestarea arheobotanic!i a utiliz!irii la construcţia pereţilor
şi probabil la acoperişurile cl!idirilor a stufului (Phragmites australis) şi a papurei
45
(Typha sp.) .
Rezultatele cercet!irilor arheobotanice pentru faza Cucuteni A sunt, pentru mo
ment, satisflic!itoare dar, în paralel cu detenninarea sistematic!i de macroresturi vege
.ale, vor trebui întreprinse noi eforturi pentru efectuarea de noi analize polinice şi la
demararea unui program pentru analize antracologice.

FAZA CVCVTENI B
Pentru faza finală a culturii Cucuteni infonnaţiile arheobotanice provin din şase
staţiuni, fiind în exclusivitate detennin!iri de macroresturi vegetale. Din cele şase
staţiuni , S!irata Monteoru se află în estul Munteniei şi încadrarea ei cultural!i este
discutabil!i46 . Num!irul de nou!i eşantioane supuse analizei este foarte redus şi trebuie
s!i remarcăm ca şi numărul absolut de exemplare detenninate este mult mai scăzut
decât în cazul fazelor Precucuteni III şi Cucuteni A.
Şi pentru această fază atenţia noastr!i este captivată de cerealele cultivate care atât
prin frecvenţă cât şi prin cantitate se detaşează de celelalte plante (vezi fig. 3). Din
genul Triticum trei specii par să fie constant cultivate: T. monococcum şi T. dicoccum,
aflate la egalitate şi T. aestivum care pare să devin!i dominant!i acum. Aparent
cultivarea orzului pare s!i-şi piardă importanţa în faza Cucuteni B, dar, fliră îndoială,
acest lucru nu este adevărat, fiind vorba de o distorsiune datorată hazardului desco
peririlor. Deşi numărul de cariopse de Secole cereale detenninate începe să capete o
anumită semnificaţie, credem că încă nu avem dovezi pentru a susţine cultivarea
intenţionat!i a acesteia. Spre deosebire de Secole, meiul (Panicum miliaceum) este
acum cu certitudine cultivat şi pare să joace un rol important în alimentaţia uman!i.
Se citează de către Radu Vulpe şi C. Matasă descoperirea la Calu-Piatra Şoimului a
47
un� i bucăţi de turtă sau pâine de mei . Această descoperire care, din păcate, nu mai
poate fi reexaminat!i se înscrie printre cele mai timpurii semnal!iri de acest gen din
Europa de est48 .
Pentru leguminoase, cu excepţia maz!irii (Pisum sativum), nu dispunem de noi date
privind cultivarea lor intenţionată. Totuşi, cele peste 3000 de seminţe de Pisum
aujourd 'hui, B.M.A., III, Piatra-Neamţ, 1 996, p. 50-5 1 .
(45) Ibidem, p. 5 1 ; M . Cârciumaru, Paleoetnobotanica, p. 1 2 1 .
(46) Cf. D. Monah, Şt. Cucoş, Aşezări/e culturii Cucuteni din România, Iaşi, 1 985, p . 142 cu
bibliografia.
(47) C. Matasă, op. cit., în BCMJ, p. 16 şi 23; R. Vulpe, op. cit., în Dacia, p. 2 1 .
(48) D . Monah, op. cit. , în Cota Zero, p. 83.
·
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sativum descoperite la Văleni-Piatra-Neamţ documentează nu numai cultivarea ei

intenţionată ci şi rolul important pe care il avea in alimentaţia cucutenienilor.
Tabelul nr. 3. Conspect floristic pentru faza Cucuteni 8
Nr. exempl.

Specia

Familia

Staţiuni

nat. mat.

Specii cu valoare alimentară

Triticum aestivum

1----·
-

---

PDGNUBăiNăl

Triticum aestivum ssp.
compactum

140 car. carb.

Văleni

Triticum sp.

·-'-·

-

--

78 car. carb.
Bălăneasa
. ----f--·-- · -

·--

-.

-

-

5

-- - ·-

f--------=------- ---

5

165

car. carb.

---- ------

Panicum miliaceum

69

r--

car. carb.

......

, . , , _,_______.... . . . ..

Leguminosae

. . .

.

-

Vicia sp.
-

8 sem. carb.

-------

73

sâmb .

. --Caprifiliaceae
.

---

2 nucule

Sambucus nigra

·

--

-

-

·

-·

-

-

BăiNăl. ____
__

"

SM
PDGNăl .

-

.. .

----- ·-------.

-

. ..

Văleni

--·---.... -

.,, _

Văleni

_ _ "_.,___ _ .

,_

.

. . . ..

·-

.

-

PDG
PDG/Băl.

··- 1------ . ·----- - . . ..
.

. r-- . .
.

2 sâmb. carb.

Cornus mas

PDG

1 săm. carb.

Prunus cf. insititia

-·

- -

Văleni

---

___

. . . . . .______ ____

---------- ·-- --- -'-----1- --

·

-

Bălăneasa

3432 sem. carb.

Vicia saliva

·---

--

car. carb.

-

PDG

--

--

Pisum sativum

-

4 car. carb.

145

-

r---·

-

------

Secale cereale

· -

--

------

Hordeum sp.
--

-

-----+-

24 car. carb.

car. carb.

--

-

----

101

Hordeum vulg. vulgare

-------- ·----

car.carb.

Hordeum nudum

---

- -

car. carb.

- - -----

Hordeum vulgare

Cornaceae
--

--

448 car. carb.

-

1-------

-·

Triticum dicoccum

Triticum cf. durum

1-

-

BăiNL

· --- ------------ · -· - - ----------

r- ----

1-

�----

633 car. carb.

"______________

Rosaceae

--

Triticum monococcum

Triticum cf. spelta

f--

BăiNăl.

car. carb.

-- --

_ _______ " _ _ _ _ _

Gramineae

71 5

-t-

"

SM

. . . , __" ..

- r---·-

PDG
--

PDG

---- "

-- ... .
..

·-

�====-==-���--�----�--��--�---------r--=======··---·Specii segetale, ruderale fl altele

Rumex acetosella

Polygonaceae

Gramineae

t---

Rumex crispus
Rumex acetosa
Bromus sp.

--

··-

1

săm. carb.

-·- ---- -----

1

săm. carb.

1

săm. carb.

---- ------· -

1 3 sem. carb.

-�---=----�=-
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Nr. exempl.
nat. mat.

',

,

!

Familia

Specia

Boraginaceae

Lithospermum purpureocoeruleum

Coryphyllaceae

Agrostemma githago

12

sem. carb.

VLNăl.

Sinapis alba

21

sem. carb.

Văleni

35 sem. carb.

Văleni

Cruciferae
---------·--···

Rubiaceae

Sinapis arvensis
Camelina asativa
Galium spurium

··- -·--

1

sem. carb.

\

·-----
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' ' } - �·

Văleni

---------·--

2 sem. carb.

Văleni

Băi. = Bălăneasa; Văi. = Văleni-Piatra-Neamţ; PDG = Poduri-Dealul Ghindaru
SM = Sărata Monteoru; Fr. = Frumuşica; VL = Valea Lupului
Fără îndoială culegerea fructelor din natură îşi păstrează importanţa, fiind docu
mentată de descoperirile de sâmburi de coamă (Cornus mas) şi soc (Sambucus nigra).
Î n ceea ce priveşte Prunus cf. insititia (goldan) situaţia este mai complicată. Cei peste
70 de sâmburi descoperiţi la Sărata Monteoru ar putea proveni fie de la un arbore
cultivat sau de la unul din flora spontană. Şi cucutenienii din faza B continuă colec
tarea seminţelor de Lithospermum purpureo-coeruleum (mărgeluşă) dar nu s-au ob
servat la ele urme de prelucrare49 . Deşi numărul total de seminţe provenind de la specii
de plante seg('tale şi ruderale este mai mare decât în fazele precedente este prea
devreme să tragem concluzii. Pentru un studiu fitosociologic am avea nevoie de
depozite mari la care intervenţia umană să fie minimă.
Î n final putem remarca că deşi conspectul floristic al fazei Cucuteni B pare destul
de bogat el ne furnizează mai puţine informaţii decât conspectele fazelor precedente.
Această situaţie, aparent paradoxală, se datorează lipsei analizelor polinice, a deter
minărilor de amprente şi a determinărilor antracologice.

DETERMINĂRI ANTRACOLO(jiCE
Nu putem încheia această succintă evaluare a stadiului cercetărilor arheobotanice
pentru eneoliticul din Moldova vestică fără să amintim şi rezultatele unor mai vechi
analize antracologice. Acestea, cu excepţia determinării de la Frumuşica50, au fost
efectuate în exclusivitate de Radu Popovici înainte de cel de al doilea război mondi
a!5 1 . Cercetătorul cernăuţean a folosit pentru determinarea resturilor de lemn carbo
nizate metodele consacrate în anii '30. A utilizat, cu rezultate modeste, metoda
maceraţiei pentru obţinerea transparenţei materialului examinat şi a recurs la metoda
(49) M. Cârciumaru, F. Monah, op. cit., în SCIVA, 36, 1984, 4, p. 1 50; M. Cârciumaru,
Paleoetnobotanica, p. 78.
(50) Tr. Săvulescu, op. cit. , p. 39.
(5 1 ) Vezi supra nota 5.
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examinării microscopice a cenuşii fără ca rezultatele să fie prea spectaculoase. Totuşi
datorită acestei metode pusă la punct de profesorul său Fritz Netolitzky a obţinut unele
rezu itate52 • Principala metodă utilizată de Radu Popovici pentru detenn inări a constat
în examinarea sub microscop a fracturi lor transversale proaspete. Această metodă stă
la baza celei mai recente tehnici de determinare antracologică utilizată �cum, singura
deosebire constând în aparatura folosită. În momentul de faţă se utilizează micro
scoape so fisticate cu lumină polarizată. Noi apreciem fiabilitatea determinărilor efec
tuate de Radu Popovici ca fiind destul de mare dar, fără îndoială, se impune o
verificare a rezultatelor obţinute cu peste şase decenii în urmă.
Tabelul nr. 4. Determinări antracologice

..

Frumuşica

Quercus robur

Darb/Perc/Bila/Lipc.

Quercus cerris

Darb/Lipc.

Quercus ilex

Darabani

Castanea sativa

PercAuţi

Fagus sylvatica

Bila

Tilia sp.

Bonţeşti

Tiliaceae

r--·
--- ------------ Ulmaceae ----------

·

--

---·

-··----

Ulmus sp.

-------

Lipea ni

Oleaceae

Fraximus sp.

Darabani/Percăuţi

Salicaceae

Salix sp.

Lipea ni

Corylaceae
Buxaceae

Junglandaceae

Darb

Staţiuni

Quercus pedunculiflora

Fagaceae

r----

..

Specia .

Familia

-

Ostrya carpinifolia

Percăuţi

Buxus sempervirens

Darabani/Bonţeşti

Junglans regia

Percăuţi

·-

--

= Darabani; Pere. = Percăuţi; Lipc. = Lipcani; Bonţ. = Bonţeşti

Materialele examinate de Radu Popovici provin în cea mai mare parte din nordul
Moldovei, excepţie făcând doar câteva eşantioane de cărbuni de la Bonţeşti din estul
Munteniei. Rezultatele obţinute de antracologul de la Cernăuţi sunt deosebit de
interesante deşi condiţiile de descoperire şi încadrarea culturală nu sunt specificate.
Nu vom face prea multe consideraţii asupra conspectului floristic antracologic, dar
trebuie să remarcăm că majoritatea speciilor determinate sunt termofile. Unele dintre
acestea precum Quercus ilex şi Buxus sempervirens sunt absente acum din flora
spontană a României. Trebuie să subliniem şi faptul că specii precum Junglans regia
(nucu!) şi Castanea sativa (castanul bun) puteau avea o importanţă economică deose
bită pentru locuitorii din zonă. Nu trebuie neglijat nici faptul că fructele de la Fagus
(52) Ibidem.
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si/vaticus şi cele d e la diferitele specii d e Quercus puteau fi folosite î n alimentaţia
animalelor şi chiar a oamenilor. Lista determinărilor antracologice, veche de peste o
jumătate de secol, ne dezvăluie posibilităţile încă neexploatate la noi ale acestei
discipline arheobotanice. ·
Tabelul nr. 5. Conspect floristic pentru eneoliticul din Moldova de vest

Nr. crt.

.

.

..

. ; )\ .

',<

,'

Specia

.

· .

..

, ·:. •

;;�ii: ��tculturt/fj:îÎ,;;�;,:l�·t:�ţ.

1

Acer sp.

2

Agrostemma githago

3

Alnus sp.

4

Arctium sp.

5

Atriplex sp.

Cucuteni A

6

Avena sativa

Cucuteni A

7

Brassica nigra

Cucuteni A

8

Bromus sp.

Cucuteni A

9

Buxus sempervirens

Cucuteni A

10

Castanea sativa

Eneolitic

11

Cerasus avium

Cucuteni A

12

Chenopodium album

13

Cornus mas

14

Corylus avellana

Precucuteni 1 11/Cucuteni A

15

Camelina sativa

Cucuteni A

16

Fagopyrum convolvulus

Cucuteni A

17

Fagus sylvatica

Eneolitic

18

Fraxinus sp.

Eneolitic

19

Fagopyrum esculentum

20

Galium spurium

21

Hordeum vulgare

Pre. 111/Cucuteni A/Cucuteni B

22

Hordeum vulgare nudum

Pre. 111/Cucuteni A/Cucuteni B

23

Hordeum distichum

Cucuteni A

------r--

Eneolitic

Cucuteni B
Precucuteni

III

Cucuteni A

----

1------

- - - ----

Cucuteni A

Cucuteni A/Cucuteni B

Precucuteni
··--

·-··

III

Pre. 111/Cucuteni A/Cucuteni B

24

Junglans regia

Eneolitic

25

Lithospermum purpureo-coeruleum

Cucuteni A/Cucuteni B

26

Lolium temulentum

Cucuteni A

27

Malva sp.

Precucuteni
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Nr/�lt.

Specia

28

Ostrya carpinifolia

29

Papaver somniferum

30

Panicum miliaceum

-

31

Polygonum aviculare

34

Polygonum hidropiper

35

Prunus domestica

36

Prunus cf. insititia

Quercus pedunculiflora

42

Rubus idaeus

43

Rumex acetosa

r----

-- ---

44

- - - --

45
-----

----

-

Rumex crispus

1---·

- --

�

--- - · · · ·- - ·-

Secale cereale

---

---

50

··-

-

-- --- - - -

-

- - ------·

----

Sinapis alba

- - - -- - ---

-------------·--

Thlaspi arvense

�--

55

- -1---

- - - -- -

56

-·�--·

Triticum aestivum ssp. vulgare

57
- ---

58

·-·----

59

- - - - - ------·

Triticum dicoccum

� ...

Triticum durum

-

- -----

--

Triticum monococcum
Triticum spelta

-

--

---

-

--

-

-- --- --

-- -

Pre. 1 11/Cucuteni A/Cucuteni B

---·-·-

- - - ·---

Cucuteni A/Cucuteni B

·--·-········ - - ------- - - - - ---- ---- - · - - -·-- .

--· -------- ---

Cucuteni B

- ----

Cucuteni B

----------·· --· . - - - - - - - --

-

- -- ----

-

Cucuteni A

--

P(ecucuteni

-

III

-

--

-

-------- -

--- - ---- -

Pre. 1 11/Cucuteni A/Cucuteni B
Pre. 111/Cucuteni A!Cucuteni B

··· - -

- -- -

- - -- - -

--

----

-- ·--- · · ·

Eneolitic

Precucuteni 111/Cucuteni B

-

-- -----

Triticum aestivum ssp. compactum

---

- - - ---- - - - - - · -- ------ -- -- -

--

-- -

-

- -----

Eneolitic

Eneolitic
----------t- ------- ---Cucuteni
B
1----- ----------

-- -- --

---

1--

-- - ·

--------

- --

-·

Eneolitic

Cucuteni A - - Pre. 111/Cucuteni A/Cucuteni B

r--·-

-

- - - - - --

-

--

1--

-

----- ---

--

Eneolitic

··------

·· - · · · - - --- - · - ·· · ·

Tilia plathyphyllos -- 1-- - -----Triticum aestivum
53
54

-----

- - - - · -----

52

-

-

-----

- - --- ----

Sinapis arvense

51

-

-

Cucuteni A

-r-----------

------· --

48

------

Cucuteni B

-- -- - - - - --

- --- - - - - - - - - -- -

-- --- --- - -

--

Cucuteni A

-- - - - --- - ·

- - ---- ·-

Sambucus nigra

49

-

-----

--

Precucuteni 111/Cucuteni A

-- - - - - - --

-

- --

··- --------- ---

Precucuteni 111/Cucuteni A

-

-- -

-

--

47
-- - - - -·

-

-

Salix sp.

--

r-

-

Rumex acetosella

--

--

Cucuteni B

- ---- - - -- -- - -- --

---- - - -

40

Quercus robur

-

-- -- --- --

Quercus ilex

46

--

--

39
r-- -- ···

-

Cucuteni B

------

Quercus cerris

41

--

Cucuteni A

-

-

Phragmites australis

-

1----1--

-

33

38

Eneolitic

_

-� : �

Cucuteni A/Cucuteni B

------ - - --- -- -- ------- --

--

cutturA/tazl:t:v!-�·rrr :-

-

Pisum sativum ssp. arvense

37

1--

-,__

Pisum sativum

32

::,�, .

-

Cucuteni A

- -

--

- - - -- - -

-- -------- · ·

-

..•.

· ··---·-·

Pre. 111/Cucuteni A/Cucuteni B

-·-·-· - ------·---- - - - -· -·····--·· - ---· - - · ·

1- ----- Pre. 1 11/Cucuteni A/Cucuteni B

-·- -- -- - · - · - · - · ·

--

·-----

1-

Pre. 111/Cucuteni A/Cucuteni B

- - · - - --------- - ------ ---··

Pre. 111/Cucuteni A!Cucuteni B
- -
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Nr. crt
60
61

r-·----- f-----·..
62

r------ --- ·
63

· -- - - - ·

b-..-

64

-

Specia

Culturi/fază

Triticum cf. dicoccoides

Cucuteni A

Typha sp.

····--- ·-----------·- ·- - --·---·---· - ...

-- - ---

--

.

_ .. _ ...

Precucuteni 11 1/Cucuteni A

·--- - -

--------.. ----- ---·

Ulmus sp.

..--- -- --- ·-·-------.. - - ----

Vicia cracca

r----..- -.-- ..- -. . · -----..

-- ---- . . .

Vicia sp.

___ _ _ ,

.. ,. . . - -

315

Eneolitic
------.. · - - - __ __ " _____ _

Precucuteni

III

. . . . .___ ...____. , ____ ________".... ...

Pre. 11 1/Cucuteni A/Cucuteni B

CÂTEVA CONSIDERAŢII
D e l a primele semnalări d e macroresturi vcgctalc cncoliticc î n Moldova d e vest
s-au scurs peste o sută de ani. Î n acest timp identificarea resturilor vegetale a avut un
parcurs sinuos. Au existat perioade când s-a creat un cadru instituţional şi interesul
pentru arheobotanică a fost mai viu. Aceste perioade însă au alternat cu lungi intervale
în care arheologii, în absenţa unor laboratoare specializate, au renunţat la obţinerea
de informaţii arhcobotanice. Un moment deosebit în cercetarea arhcobotanică din
România îl constituie activitatea şcolii cernăuţcnc, întemeiată de Fritz Netolitzky. Din
păcate, această mare şansă a fost prea puţin folosită de arheologii români, profesorul
Netolitzky lucrând adesea pc materiale primite din străinătate. Numărul mic şi am
ploarea redusă a săpături lor interbelice ca şi metoda mai puţin minuţioasă de cxcavare,
nu au permis acumularea unui material arhcobotanic semnificativ. Î n perioada postbe
lică, deşi numărul de arhcologi începuse să crească şi se cfcctuaseră prospectări vaste
şi săpături de amploare, inexistenta unor laboratoare arheobotanice nu a permis
progresul disciplinei. De abia în anii '70 când a fost înfiinţat laboratorul de la
Bucureşti, iniţial numai pentru analize de polcn, se poate observa o relansare a
interesului pentru cercetările arhcobotanice. Sfârşitul anilor ' 70 este marcat de iniţie
rea unei campanii sistematice de colectare a macrorcsturilor vegetale, acţiune între
prinsă de Marin Cârciumaru.
Unele preocupări pentru colectarea şi determinarea de macroresturi vegetale s-au
întreprins, la începutul anilor '80, în cadrul Muzeului de Istoric din Piatra-Neamţ, dar
de abia, în 1 99 1 , înfiinţarea Laboratorului de Arheobotanică la Institutul de Arheolo
gie din Iaşi a permis crearea unui cadru institutionalizat cercetărilor arheobotanice din
Moldova. Iniţial s-a dorit ca acest laborator să realizeze determinări de amprente de
plante, identificări carpologice, analize de polen şi antracologice. Utilizarea întregii
game de investigaţie arheobotanică ar fi permis, după un număr de ani, reconstituiri
utile şi credibile asupra agriculturii şi mediului înconjurător din diferite epoci istorice.
Din păcate, o manifestă lipsă de înţelegere a importanţei acestei întreprinderi de către
factorii de decizie a tacut ca laboratorul, cu o dotare de o precaritate înspăimântătoare,
să nu poată face decât detcrrninări de macroresturi vegetale. Principala piedică în
progresul cercetărilor arheobotanice, indispensabile unei investigări arheologice de
cente, este mentalitatea factorilor decizionali care refuză cu obstinaţie modernizarea
cercetării arheologice româneşti, alinierea ei la adevărata arheol-ogie europeană.
Succesele care au fost înregistrate in ultimele două decenii se datorează doar efortuhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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rilor individuale ale unor cercet1\tori şi cu toate cii, în momentul de faţ1\, putem ofC'ri
cititorului conspecte floristice destul de ample pentru eneoliticul din Moldova vestici\,
suntem inci\ foarte departe de imperioasa reconstituire al mediului natural al acestei
epoci deosebit de importanti\ pentru istoria noastr1\.

L'ETAT DES RECHERCH ES ARCHEOBOTANI QVES
CONCERNANT L'ENEOLITH IQVE DE LA
MOLDAVIE D'OVEST
Resume
On presente les principales etapes des recherches archeobotaniques, etant mise en
relief l ' importance de l'ecole de Cem1\uţi fondee par le prof. Fritz Netolitzky. La
plupart des donrcs archeobotaniques provient de l'analyse des macrorestes vegetaux
et des empreintes de plantes imprimees sur la ceramique et sur le torchis. Bien que
les analyses du pollen ne manquent pour la Moldavie d'Ouest, celles-ci sont peu
nombreuses. L'apport des analyses anthracologiques est assez important, mais presque
toutes les determinations datent de la periode d' entre·les-deux- guerres.
A la fin, les auteurs considerent que les realisations obtenues jusqu'a present sont
satisfaisantes et suggerent les directions futures de developpement de l 'archeobotani
que eneolithique de la Moldavie d'Ouest.
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