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afecţiuni, cum ar fi de exemplu deformarea dobândită a oaselor. De la pagina 1 34 şi
până la pagina 1 79 se află planşele VIII-XXX, care ilustrează aspectele patologice
discutate în text, dar, întotdeauna cu menţiuni privind locul descoperiri, vârsta şi sexul
individului studiat.
Începând de la pagina 1 8 1 şi până la 1 82 este redată lista localităţilor unde s-au
aflat siturile arheologice cu descoperirile scheletelor prezentate.
Sub formă de concluzii (p. 1 85 - 1 8 8), se face o caracterizare a populaţiilor vechi,
din punct de vedere al stării de sănătate.
Volumul se încheie cu o serie de sugestii privind modalitatea de abordare a studiilor
de patologie, pentru ca rezultatele obţinute să fie corecte şi comparabile cu cele
obţinute de alţi cercetători, propunându-se în acest sens şi o fişă de paleopatologie
(p. 1 9 1 - 1 96).
Pe paginile cuprinse între 1 99-208 se află indexul termenilor de specialitate, iar
între paginile 2 1 1 -2 14 referinţele bibliografice.
Rezumatul, redactat în lim�a engleză, este prezentat pe trei pagini (p. 2 1 7 -2 1 9).
După cum afirmau autorii acestei valoroase lucrări, principalele scopuri urmărite
au fost !lrmătoarele:
- dt: a informa cercetătorii asupra afecţiunilor patologice ale oaselor şi articu
laţiilor, identificate pe schelete vechi;
- de a scoate în evidenţă diferenţele dintre modificările patologice şi caracterele
epigenetice;
- de a facilita diferenţierea anumitor boli cu urme caracteristice sau nespecifice
pe oase şi articulaţii;
- de a propune utilizarea acestei cărţi ca un practicum sau manual de expertiză
paleopatologică.
În concluzie, lucrarea realizată de Evgenije Ho�ovski şi .Zivko Mikic reprezintă un
studiu foarte complex, bine documentat şi argumentat, util antropologilor, dar şi altor
specialişti care manifestă interes pentru paleopatologie. pe asemenea, poate fi mcotit
un exemplu demn de urmat pentru cercetarea de specialitate din România, care, 1in
păcate, în prezent, duce lipsă de astfel de studii.
·

Alexandra COMŞA

S.O. (juse·} �
TRIPIL'S'KA KVL'TVR,, SREDN'O(jO
POBV22JA. 'W�.��lv iV·I I I TIS. DO N.E.,
Vinnicja, �.99'5, p. 304, fig. 1 74.
Consemnăm apariţip m'on('I>Thifel lui S.A. Gusev, consacrată problP.'lld or comu
nităţilor tripoliene di: bazinul mijlociu al Bugului de Sud (regiuni:� •·inica şifl-lmel
nick) de la răscrucea mileniilor IV-III î.e.n. Ea constă din introdtlcere, şapte capitole,
încheiere, bibliografie şi rezumate în limbile rusă şi engleză. În introducere 'se menţiohttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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ncază rolul economiei producătoare în neo-eneolitic, locul culturii Cucuteni-Tripolie
în sistemul civilizaţiilor balca_1o-dunărene şi au fost scoase în evidenţă problemele ce
şi le-a propus autorul spre cercetare.
Îr,primul compartiment sunt expuse istoricul cercetărilor şi istoriografia. Primele
perig,{eze în aşezări le tripolicne dirJ zonă au fost efectuate în anii 80 · 90 ai secolului
trecut de lu. Secinski, iar primele săpături au fost întreprinse de N. Belea�evski în anii
1 904- 1 905 la Borisovka, reluate mai târziu de 1. Zaec. O contribuţie valoroasă la
stud.\crea culturii tripoliene a adus-o S. Gamccnko, descoperind în anii 1 909- 1 9 1 3
.aprc-:: imativ 60 de aşezări, iar în patru 'd�L ele a făcut săpături. Spre deosebire de N.
Belea�evski, ultimul a efectuat investigaţj pe suprafeţe mari, depistând platforme,
bor �cie, gropi, ceea ce i-a permis să pună problema structurii staţiunilor, însă majo
rit��;ca materialelor şi informaţii or au rămas inedi 'e . -După cel de-al doilea război
mc:ndial, în zonă, întreprinde săpături M. Artamonov la Peciora şi Nemirov ( 1 9461 948). În aceiaşi ani efectuează Jerigheze D. Be�ezovec. În anii următori întreprinde
perigheze şi săpături pe suprafeţe mici f · Havltuk, continuate de I. Pilipeiuk şi V.
Gopak ş.a. O nouă etapă în cercetarea aşezărilor tripoliene din zonă începe în anul
1 969 odată cu prima campanie de săpături în staţiunea de la Kli��ev, continuate pe
parcursul mai multor ani de I. Zaec. Este prima aşezare din zonă, în care au fost
întreprinse cercetări interdisciplinare (traseologice, paleobotanice etc.). În aceşti ani
au fost depistate peste 1 20 de situri şi efectuate săpături la Voro!:ilovka, Cvijyn ş.a.
În prima aşezare începând cu anul 1 975, cu unele întreruperi, investigaţiile continuă
până în anul 1 99 1 , făcându-se în paralel şi cercetări interdisciplinare. În ultimele două
decenii, săpături mai importante s-au făcut la Beloziorka, Belicovcyu, Cecelnik ş.a.
Înainte de a trece la problemele de istoriografie tratate de autor, credem că e
necesară o explicaţie referitoare la unii termeni. În istoriografia sovietică şi postso
vietică se foloseşte tradiţional noţiunea de "perioada mij locie a culturii tripoliene" sau
ca sinonim "Tripolie dezvoltat " cu etapele BI, BI-Bili, BII, CI. În privinţa etapelor
BI-BII şi CI sunt anumite divergenţe. Acestor termeni în arheologia română le cores
pund în timp (dar nu şi conţinutului cultural) noţiunile "cultura Cucuteni" cu fazele
A, A-B şi B. Etapele în istoriografia sovietică se divizează în subetape sau faze.
Autorul monografiei foloşeşte termenii tradiţionali dţn istoriografia menţionată.
În paragrafele consacrate istoriografiei S. Gusev abordează două probleme - cea a
cronologiei relative a siturilor şi a specificului lor local. Autorul trece în revistă
opiniile referitoare la cronologia relativă a aşezărilor tripoliene formulate de V. Hvo
iko, N. BeleaSevski, S. Gamcenko, T. Passek, C. Kandyba, L. Kozlovski ş.a., dezvol
tate mai târziu de S. B ibikov, T. Mov�a, V. Zbenov��, V. Kruc, E. C erny� etc. Prima
divizare cronologică a aşezărilor tripoliene din zonă a 'k-st realizată de P. Havliuk
( 1 956). În etapa timpurie (Tripolie A) au fost incluse siturile 'Jlanovka, Borisovka,
Rohni, în BI-BII-Nemirov, Verbovka, Kisleak, în CI-B.orisovka-2, Ilincy ş.a. Lista
aşezărilor din etapele menţionate a fost corectată şi completată mai târziu de 1. Zaec
şi S. Gusev. La1nceputul anilor '70 T. Mov!:a ( 1972) a definit încă Q. etapă BIII cu
trei subetape BIII 1 , BIII2, BIII3, dar care n-a fost acceptată de cercetători. În literatura
sovietică s-a discutat timp de mai mulţi ani locul aşezărilor fazei Tripolie CI în
sistemul cronokigic al culturii tripoliene. Unii cercetători plasează siturile acestei faze
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în perioada mijlocie (V. Zbenovi�, V. Dergaciov, A. Kolcsnikov, V. Sorokin ş.a.). a l p i
(T. Passck, E. �cmy�. V . Marchcvici ş.a.), în perioada tripoliană târzic. Autorul
susţine opinia primilor, şi în monografie analizează materialele şi informaţiile aşezări
lor din etapele Tripolic BI-BII, BII şi CI. Regretăm că S. Gusev n-a reflectat în acest
paragraf polemica referitoare la etapa Tripolie BI-BII.
Specificul local al staţiunilor tripolicne din bazinul mij lociu al Bugului de Sud a
fost sesizat de N. Belca�evski în tipurile de locuinţă din aşezarea Borisovk:i. Unele
deosebiri locale au fost observate de S. Gamcenko în complexele ccramice de la
Nemirov şi Krini�ki. Problema aspectelor regionale 1-a preocupat şi pe M. Artamonov,
care a menţionat că cultura tripoliană în marele său areal este reprezentată c o serie
de variante locale, care s-au dezvoltat paralel şi au interacţionat între ele. Mai târziu
această problemă a fost cercetată de V. Danilenko, T. Mov�a, E. Cvek, E. l:crny� ş.a.
V. Danilenko ( 1 974) a evidenţiat două linii de dezvoltare în cadrul acestei civilizaţii
cucuteniană şi tripoliană. O contribuţie importantă în investigarea aşezări lor tripoliene
din zona dată a adus-o 1. Zaec ( 1 987, 1 988), care susţine că specificul lor poate fi
sesizat începând cu Tripolie A (Trosteanec, Scurinty) şi până la finalul perioadei
mijlocii (Voro�ilovka).
Al doilea compartiment al cărţii cuprinde caracteristica geografică a regiunii,
topografia siturilor, modalităţile lor de organizare şi locuinţele. Zona cercetată a
bazinului mij lociu al Bugului de Sud este limitată la nord de râul Sob, la sud de râurile
Dohna, Savranka, la vest de cumpăna apelor interfluviului Nistru-Bug şi cursurile
superioare ale râurilor mici Rov, Rovec, Zgar, Zgarok şi la este pe linia convenţională
a bazinclor superioare a râurilor Sluci, lkvi, Teterev, Gnilopeati, ceea ce însumează
aproximativ 1 7 mii km2 . Ea reprezintă partea de sud, de silvostepă, a câmpiei ruse.
Bugul de Sud arc malurile joase, deseori se întâlnesc mlaştini şi lunci. De la gura râului
Vovk şi până la gura râului Dcsna malurile Bugului şi îndeosebi cel drept sunt
acoperite cu păduri. Aceleaşi caracteristici le au şi râurile Zgar, Rov, Bujok, Dohna,
Desna ş.a. Popularea zonei, după autor, a început în etapa timpurie a culturii tripoliene
(Tripolie A) şi s-a terminat la sfârşitul Tripolianului dezvoltat. Din punct de vedere
teritorial se evidenţiază două grupe compacte de situri : 1 ) interfluviul Bugul de
Sud-Sob, 2) bazinele râurilor Rov, Rovet-Zgar-Zgarka. Majoritatea aşezărilor de pe
cursul mijlociu al Bugului de Sud, după cum afirmă autorul, sunt situate pe locuri cu
o poziţie dominantă (promontorii, platouri, terase etc.) şi apăratc pc două-trei laturi
de râpi, mlaştini, maluri de râu etc. Subliniem că această regulă este caracteristică
siturilor din întregul areal al culturii Cucuteni-Tripolie.
În zona cercetată, S. Gusev a constatat două modalităţi de organizare a aşezărilor.
Prima modalitate-dispersate cu elemente de "cuib" (a fost documentată în etapa
Tripolie B I-BII şi începutul etapei BII), a doua - în cerc - a fost observată în siturile
etapei Tripolie CI. Prin metoda măsurării rezistivităţii solului au fost investigate
aşezările Kli��ev, Trostean�k. Beloziorka şi Voro�ilovka. În ultima aşezare locuinţele
erau dis[!use fără un plan determinat din timp, având în zona centrală dimensiunile de
2
2
40-50 m2 şi la periferie de 20-25 m , scăzând deseori la 9 m (L9). La Beloziorka au
fost documentate, după autor, patru "cuiburi", din care făceau parte câte 8- 1 8 locuinţe
fiecare. Cele patru aşezări menţionate mai sus aveau dimensiunile de 7, 8, 4 şi 8 ha.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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În aşezările tripoliene din bazinul Bugului de sud au fost descoperite locuinţe
adâncinte în pământ şi de suprafaţă. Primele sunt reprezentate de două tipuri: 1 )
semibordeie ş i 2 ) bordeie. Ambele tipuri de locuinţă au forma ovală, dimensiunile de
3-4 x 5-6 m şi adâncime de 1 - 1 ,20 m pentru semibordeie şi 1 ,50-2,50 m pentru bordeie.
La construcţia pereţilor se folosea frecvent o carcasă de lemn unsă cu lut; deseori era
muruit şi fundul gropii. În centrul locuinţelor adâncite se afla un cuptor cu cupolă pe
un suport de lut ş.a. şi, în unele cazuri, resturi de rug s-au găsit pe suporturi de piatră.
Astfel de locuinţe au fost atestate la Belikovcy, Cvijyn, Sosny, Voro�ilovka ş.a.
Autorul monografiei, pe baza informaţiilor din 9 locuinţe de suprafaţă degajate la
Voro�ilovka, a evidenţiat trei tipuri. Primul tip este reprezentat de locuinţe cu dimen
siunile de 4-5 x 5 m (L l -5, 7), construite nemijlocit pe pământ cu ajutorul unei carcase
de lemn. Resturile de locuinţe constau din trei straturi. Stratul superior şi cel inferior
(L 1 ), după structura lor, sunt identice. În lutul lor se observă amprente de pleavă, nisip
şi amprente de lemn (7 x 3 cm) şi nuiele. Stratul mijlociu constă dintr-o pastă fină cu
nisip. Într-un laborator din Vinica s-a efectuat analiza chimică a unei probe de lut ars
din stratul inferior (L I , Voro�ilovka), care avea următoarea componentă: 74-77% de
Si02 , 1 2- 1 4% - A h0 3 , 3-4% - Fe203 , câte 2% de CaO şi MgO şi mai puţin de 1 %
diverse minerale. În interiorul acestui tip de locuinţă a fost atestată o "laviţă" cons
truită direct pe sol. Autorul presupune că tipul dat reprezintă o locuinţă pentru o
familie mică a comunităiii respective.
Al doilea tip de locuinţă de suprafaţă (L6, 8) are dimensiunile de 4 x 1 0 sau 5 x 1 2
m şi constă din trei camere. Ca şi la tipul precedent s-au depistat trei straturi de lipitură,
din care cel inferior avea amprente de lemn ( 1 5-20 cm). În construcţia pereţilor s-au
folosit pietre. Numai în una din cele trei camere (L8) s-a descoperit un "altar" de lut
construit direct pe sol.
Al treilea tip de locuinţă est reprezentat de construcţiile de la periferia aşezării şi
au dimensiunile până la 9 m2 . Pc toată suprafaţa lor lipitura era aşternută într-un
singur strat. În ultima instanţă, autorul ajunge la concluzia că primul tip de construcţie
servea ca locuinţă, al doilea ca sanctuar şi al treilea era utilizat în scopuri gospodăreşti.
O asemenea interpretare ni se parc superficială, sunt necesare argumente de rigoare,
mai ales în privinţa sanctuarelor. Un alt aspect al problemei e lipsa totală, după autor,
a unor resturi de la sistemele de încălzire (primul tip). Cerc etătorul susţine că, în
siturile din zonă ambele categorii de locuinţe (de suprafaţă şi adâncite în pământ) sunt
sincrone, însă în literatură există opinia că semibordeiele şi bordeiele reflectă etapa
iniţială de funcţionare a aşezării. În etapa Tripolie BI-BII şi începutul etapei BII
locuinţele adâncite în pământ se întâlnesc frecvent, în CI prevalează construcţiile de
suprafaţă.
În al treilea compartiment sunt analizate pe etape complexele ceramice. Cu toate
că autorul afirmă că drept criterii la clasificarea ceramicii i-a servit elementele
tehnologice, în realitate, în afară de ele, au fost utilizate cele decorative şi morfologice.
În baza lor, în etapa Tripolie BI-BII, a identificat două grupeCl'ramice - fină şi de uz
comun -, prima fiind divizată în două sub grupe - cu decor pictat şi incizat. În general,
ceramica aşezărilor etapei respective se caracterizează prin vase decorate policrom cu
tendinţa evidentă de predominare a picturii monocrome (negre). În ornamentul incizat
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se deosebesc două metode de decorare, deseori asociat cu pictura. În următoarea etapă
(BII) se observă o stabilizare a tehnologiei ceramicii. Vasele sunt lucrate din pastă
fină, folosindu-se ca degresant nisipul şi şamota. S. Gusev a evidenţiat pe ceramică
pictată şapte compoziţii ornamentale, cu toate că fiecare complex are şi unele trăsături
individuale. Toate compoziţiile ornamentale au fost pictate cu negru, cu exceptia
ceramicii de la Verbovka. Ceramica incizată a fost atestată pe scară redusă (0,06% 
Voro�ilvka). Ceramica din aşezările etapei Tripolie CI provine din perigheze şi
sondaje. În categoria ceramicii fine predomină vasele pictate monocrom şi sunt rare
cele cu decor bicrom (negru+roşu). În compartimentul dat sunt publicate şi datele
statistice ale complexelor ceramice (p. 1 O 1 )
În al patrulea capitol este examinată problema divizării cronologice a aşezărilor.
Cel mai timpuriu sit din etapa Tripolie BI-B I I din zonă este considerat KliS<!ev, urmat
de Belikovcy, Beloziorka, Zalujne, Gorodi�ce- 1 , Cvijyn, Vi �enka- 1 , Viknka-2. Ulti
mele şapte aşezări, în baza similititudinii compelxelor ceramice, formează aspectul
Bel ikovcy, care, după autor, nu este legat genetic de Kli!l�ev. În prezent încă nu este
clară baza genetică a aspectelor Kli��ev şi Belikovcy, însă se poate afirma cu siguranţă
că unul din componente a fost aspectul Borisovka (Tripolie Bl). Autorul sincronizează
aşezările de tipul Belikovcy cu aspectul Vesiolyi Kut din interfluviul Bugul de Sud
-Nipru şi ţ;ale�<!ki-Polivanov Iar II din zona pruto-nistreană.
Aşezăr he de la începutul etapei Tropilie BII din bazinul mijlociu al Bugului de sud
sunt reprezentate de siturile de la Vovciok şi Tcrdcvcy pc care S. Guscv le sincro
nizează cu aşezările din interfluviul Nistru-Prut: Iabloana, Racovăţ şi Florcşti V, însă
ultimele două staţiuni sunt mai recente în raport cu Iabloana.
Mij locul etapei Tropilic BII este caracterizat de aşczărilc aspectului Voro�ilovka
(Sosny, Seli!ke, Verbovka ş a.). În complexele lor ccramicc raportul dintre categoria
pictată monocrom (cu negru sau ncgru-ciocolatiu) şi cea cu decor incizat se schimba
brusc în favoarea primei (VoroWovka - ccramica pictată 4 1 %, incizată 0,06%, Sosny
1 4,5% şi Sel i�cc' 7 1 ,7% şi 8,7%). Compoziţiile decorative ocupă 2/3 sau mai puţin din
suprafaţa vaselor. Autorul susţine că pentru zona cercetată etapa Tripolic B I I a fost
un moment de cotitură, când tradiţiile vestice încep să prevaleze în decorarea ccramicii
fine. S. Guscv găseşte analogii în formele şi decorul ccramicii pictate din aspectul dat,
în ccrmnica din siturilc Nczvisko, Brânzcni VI I I , Mcrcşcuca-Cctăţuic, Konovka etc.
În continuare, în etapa Tripolic BII aşczărilc aspectului Vorosilovka s u nt schimbate
de cele ale tipului Ncmirov (Karolina, Vcrbovka, Kri�topovka) sesizate de autor în
formele şi compoziţiile ornamentale ale ccramicii. În complexele ccra m icc de la
Ncmirov şi Karolina ceramica incizată dispare complet. La est aspectul Nemirov se
sincronizează cu aşczările grupului local Ncbclovka, la vest, în bazinul Nistrului, cu
siturilc de tipul Konovka.
În etapa Tripolie CI, S. Guscv defineşte două aspecte. Din primul, numit Gorodike,
fac parte aşczări le Lisogorka, Kojuhov, Kurilovka şi Gorodi!lce-2, pe care le si ncro
nizează la vest cu siturilc Caracuşenii Vechi, Brânzeni IV, Petreni, la est cu Staraia
Buda, Kolodistoe, Popudnia ş.a. După ele um1ează ultimul aspect reprezentat de
staţiunile Torkov, Rahny, Maia Mociulka, Ncmirov, punctul Moghilki şi Borisovka-2.
.
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Al cincilea capitol este consacrat uneltelor şi îndcletnicirilor comunităţilor tri ··
poliene din zonă. G.A. Paşkcvici a identificat la Voro�ilovka Triticum dicoccum şi
Triticum monococcum, la Sosny Triticum compactum Host., Hordeum vulgare L. ,
l a Cvijyn Hordeum vulgare var. varnudum. În continuare cercetătorul descrie pie
trele de' râşniţă, săpăligele de corn şi p iatră, piesele componente pentru seceri etc. Din
punct de vedere istoriografic este abordată problema tipului de agricultură la triburile
tripoliene. Au�vrul susţine că . o parte din piesele componente pentru seceri erau
pierdute pe te�e, Jurile agricole şi cu acest scop a cercetat câmpurile din apropierea
staţiunii de la Lisogorka. La 300 m de aşezare pe o suprafaţă de 6,72 ha, au fost găsite
peste 20 dc_fng.nrntc de piese componente pentru seceri . S. Gusev analizează şi datele
referitoare •ia creştere..- vitelor şi vânătoare. Ca şi în alte zone ale culturii Cucuteni
Tripolie, ..,e primul loc se plasează Bos taurus, pe al doilea şi al treilea ovicaprincle
şi por�i -le. Dintre animalele sălbatice se vânau cerbul nobil, căprioara şi mistreţul.
După d:terminăr�1e- lui V .f'. P.c truni, silexul din aşezările din zonă era adus din
Wol;nia, Nistru! superior şi mij lociu. La Voro!:ilovka, în apropierea lA, au fost
1t:scoperite resturile unui atelier de prelucrare a silexului. În industriile litice ale
siturilor au fost identificate următoarele tipuri de unelte: gratoarc pc lame şi aşchii,
cuţite pc lame, burine, sfredele, străpungătoare, topoare, dălţi, teslc şi vârfuri de
săgeată. Ele au fost studiate din punct de vedere funcţional de N.N. Skakun şi datele
au fost înglobate într-un tabel (p. 1 86). Un deosebit interes îl reprezintă descoperirea
unui cuptor de ars ceramică de tip Ariuşd în aşezarea Gorodi�ce-2 (Tripolie CI).
Resturile cuptorului se aflau la 13 m est de sit şi în el s-au găsit 10 vase cu defecte
tehnologice, 30 fragmente de ceramică, o figurină zoomorfă (?), trei fragmente de
lamc de silex şi un fragment de piatră de râşniţă. Autorul presupune că resturile
cuptorului reprezintă un obiect de cult.
···

---

În al şaselea capitol sunt analizate obiectele de cult. Cea mai numeroasă colecţie
de statucte antropomorfe a fost descoperită în aşezarea de la Voro�ilovka (peste 1 50
ex.), in cuprinsul căreia prevalează părţile inferioare (56,9%). Majoritatea absolută a
statuetelor fac parte din varianta C2 (după A. Pogo�eva) . Varianta C3 ocupă un loc
neinsemnat (6 ex.), însă, după T. Mov�a şi A. Pogo:leva, ele sunt specifice aşczărilor
de pe cursul mij lociu al Bugului de Sud . Statuetele feminine "in picioare" predomină
şi numai 3 piese sunt in poziţie şezândă; 9 figurine au fost vopsite cu ocru roşu şi un
exemplar pictat cu negru. În aşezarea de la Nemirov au fost depistate de M. Artamonov
60 de statuete, publicate de A. Pogo�eva. Pe trei figurine au fost identificate amprente
de boabe de grâne (G. Pa�kevi�). Pe piesa de la Bol�an!:a au fost determinate amprente
de Triticum monococcum, la Voro�ilovka amprente de Triticum dicoccum şi la Cvijyn
amprente de Hordeum vulgare var. nudum. Figurine zoomorfc, in aşezările ccnoctatc,
s-au găsit intr-un număr mic şi majoritatea lor reprezintă bovine şi ovicaprinc. După
autor, o statuetă de la Vorosilovka a fost modelată pe roţi (fig. 69). În aceeaşi aşezare
a fost descoperit modelul unei locuinţe pe piloni ( 1 .8). -.
Î n ultimul capitol intitulat "Din istoria populaţiei tripolicne de pc Hugul mijlociu",
autorul abordează problemele populării zonei, a specificului local şi a relaţiilor lor. S .
Gusev a definit trei valuri d e migraţie din arcalul de vest i n regiunea cercetată . Primii
au pătruns in zona comunităţilor precucuteniene ( sau tripoliene timpurii), care au
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asimilat populaţia neolitică autohtonă. Regretăm că autorul n-a menţionat elementc:c
neolitice vechi prezente în cultura Precucuteni-Tripolie A, cu toate că a expus punctele
de vedere ale cercetătorilor V. Danilenko, S. Bibikov, V. Zbcnovi� ş.a. asupra probl � 
mei. Al doilea val, după autor, a avut loc la începutul etapei Tripolie Bl-BII (=C:ucu
teni A-B) şi este documentat de aşezarea de la Kli�<!ev, unde altături de elementele
locale sunt reprezentate cele din vest şi anume din aspectele Solonccni şi Zale�(!ki. Al
treilea val şi cel mai masiv a avut loc la mijl'o cul etapei Tripolie BII şi a adus în zonă
ceramica pictată monocrom (neagră). Autorul susţine că populaţia din primele două
valuri a venit de pe cursul mijlociu al Nistrului şi ultimul val de pe cel superior.
Comunităţile de pe Bug s-au orientat în ultimul caz spre depozitele de silexuri de pe
Nistru! superior. În concluzie, S. Gusev menţionează că în rezultatul migraţiei popu
laţiei vestice pc cursul mijlociu al Bugului de sud, s-a format un grup de aşezări cu o
cultură sincrctică, care devine trăsătura distinctă a culturii Tripolie dezvoltate din
spaţiul cercetat.
În al doilea paragraf este examinată problema specificului local al culturii comu
nităţilor din zonă. autorul trece în revistă aspectele regionale din etapele Tripolie BI,
BI-BII, BII şi CI din regiunile limitrofe. Pe baza a trei elemente caracteristice a
ceramicii, şi anume 1 ) structura pastei, 2) angoba şi 3) tehnica decorului incizat,
autorul a încercat să demonstreze specificul culturii tripoliene de pc Bug. Cultura
Cucutcni este reprezentată în zonă de aşezările Tere�evty, Voro�ilovka, Sosny, Kuri
lovka şi Lisogorka, iar cea tripoliană de Belikovcy, Verbovka-2, restul siturilor au
elemente sincretiee. Remarcăm, că aşezările aspectului �'oro�iivvka lhl numai că fac
parte din cultura Cucutcni, ci şi di'l aspectul Mer�:,�euca definit de noi. După cum am
arătat cu o altă ocazie, în acest asp�ct au fost incluse siturile Brânzeni VIII, punctul
Sâeci, Nezvisko, nivelul superior, M iorcani (Botoşani), Bodaki ş.a. Tipurile de lo
cuinţe, ceramica, plastica antropomorfă din aşezările enumerate sunt întru totul simi
lare cu cele de la Vorosilovka, Sosny, Selisce ş.a. Materialele publicate de S. Gusev
ne permit să susţinem că arealul aspectului Mereşeuca e cu mult mai extins decât cel
presupus iniţial şi a jucat un rol important în procesele culturale din aria tripoliană.
Ultimul paragraf este consacrat relaţiilor comunităţilor din zonă cu triburile vecine.
Se arată că începând cu ctaJba Tripolie BI-BII, ele folosesc tot mai pe larg silexul de
pc Nistru! superior şi Wolynia de Vest. În aşezarea de la Voros i lovka s-au descoperit
două cupc, un capac (fig 29/4, 8) şi un fragment de statuetă antropornorfă (fig. 59/5),
care, după autor, atestează relaţiile cu purtătorii aspectelor Vladimirovka sau Nebelo
vka. În situ! de la Liso6orka s-a găsit un vârf de lamă, lucrat după tehnica triburilor
Srednii Stog Il.
În încheiere autoru. subliniază principalele rezultate primite în um1a in vestigaţiilor
întreprinse în aşczăriie de pe Bugul de Sud, despre rolul comunităţilor din zonă în
procesele culturale dintre triburile cucuteniene şi tripoliene.
În concluzie remarcăm că S. Gusev a pus la dispoziţia cercetătorilor un material
valoros dintr-o zonă relativ puţin cercetată, iar în ceea ce priveşte interpretarea lui se
vor isca, după cum e �-i firesc,noi discuţii.

Victor SOROKIN
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