ARHEOLOGIE .,..,.... ISTORIE

SONDAJUL DE SALVARE DIN AŞEZAREA NEO-ENEOLITICA
DE LA VERMEŞTI-COMANEŞTI (I) *
de DAN MONAH

Vestigiile aşezării neo-eneolitice au fost identificate pe platoul şi parte
din terasele dealului "Cetăţuia" de pe t eritoriul satului Verme;;ti, înglobat
acum ora şului Comăneş ti (jud. Bacău). Situată p e malul st îng al Trotuşu
lui, La circa 4 km de rîu, "Cetăţuia" se află în imediata apropiere a şos'elei
Comăneşti-Moineşti şi 1a mai puţin d e 30 km de trecătoarea Ghimeş. Aşe
zarea se află la nord de satul Vermeşti în imediata apropiere a ho tarului cu
satul Văsieşti. Dealul "Cetăţuia" domină depresiunea în care se adăpos
te�te oraşul C omăneşt i, fiind complet izolată de î nă lţimi le dinspre NE şi SE.
Spre nord, v:est şi sud pant ele sînt foarte abrupte, cu o înclinare de 70-75°.
Platoul "Cetăţuiei" este relativ mic, dar spre nord şi est sînt două terase
largi f avorabile locuirii şi care par să fi fost locuite.
Aşezarea preistorică de la Vermeşti este cunoscută din anul 1966 cînd
au fost întreprinse cercetări «;le suprafaţă de către Şt. Cucoş, care a
publicat şi rezultatele unui mic sondaj 1. Cu multă amabilitate colegul Şt.
Cucoş ne-a semnalat această aşezare şi ne-a însoţit intr-o periegheză în
anul 1969, cind am avut p os ibil itatea să examinăm materialele provenite
din sondajul menţionat 2.
In urma perieghezelor întreprinse în anii următori am observat că aşe
z::trea era serios afectată de săpăturile efectuate de profesorii din împreju
rimi şi de căutătorii de com ori Această situaţie ne-a determinat să între
prindem un sondaj de salvare car e să pu nă capăt săpăturilor nesistematice
şi, mai ales, să precizez e stratigra fia aşezării. Săpăturile au fost efectuate
in iulie 1971 şi în octo mbrie 1972, rezultatele obţinute au permis elucidarea
problemelor principale ridicate de staţiune de la Vermeşti a.
Săpăturile, In cadrul sondajului din anul 1971 locrările s-au desfă
şurat doar pe platoul afectat de săpăturile anterioare şi de tranşeele mili
tare din primul război mondial. Terenul fiind împărţit intre foarte mu lţi
proprietari, sondajul nostru s-a redus la trasarea a două secţiuni in lungul
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In acest volum publicăm prima parte a raportului privind săplturile de sal
vare de la Vermeşti, urmind ca tn volumul urmltor sl continulm publicarea
materialelor aparţinind culturii Cucuteni.
St. Cucoş, tn MemAntiq., II, 1970, p, 481 şi urm., şi n. 3.

Ibidem.
Ibidem.
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Cetăţuia Vermeşti, vedere generală.

platoului (fi.g. 1). Doar la prima �ecţiune am putut efectua lărgirile nece
sare pentru dezvelirea locuinţei.
Secţiunea 1 a fost orientată N-S, măsurînd la inceput 20/2 m. Cu o
prelungire de 12/1 m a ajuns la capăltul de S al platoului. De la adincimea
de 0,15-0,30 m au inceput să apară fragmente ceramice corodate şi C1lirpic
masat, indicind resturile unei locuinţe cucuteniene. Chir?iocul b.cuirJţei
(L,_) apare intre metrii 3,50 şi 9,50. In afara acestor limite resturile sb.t
sporadice, iar in prelungire dispar cu totul. Prooedind la deschiderE-a case
te1or am reuşit să delimităm conturul locuinţei (fi.g. 2/1). DupJ. indep�.rta
l'ea primului strat de ohirpic, provenit din dărămături:e pereţilor, a<I ince
put să apară cioburi pictate şi vase intregibile care stăteau pe platforma
locuinţei.
Secţiunea II, paralelă cu SI, cu dimensiunile de 31/1 m, a fost tra
sată pe partea opusă a platoului, cu intenţia de a controla stratigrafia a�e-;_
zării. Vestigiile locuinţelor cucuteniene ocupă un spaţiu mai mare, fiind
observate intre metrii 12,50 �i 30,50. Ca şi in cazul precedent stmtul de
cultură cucutenian nu este continuu, fiind S€sizat doar in apropierea loooin
ţelor. In partea de N a secţiunii au fost descoperite doar cîteva fragmente
ceramice din epoca bronzului.
Campania din octombrie 1972 s-a desfăşurat in condiţii climaterice
nefavorabile. Am incercat să degaj6m vestigiile locuinţelor cuouteniene de
pe S II, să precizăm complexele crişoide şi să verificăm eventuala locuire

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

10

DAN MONAH

de pe terase. Din păcate ploile repetate au dus la pră�irea'taluzurilor şi
au făcut impobisilă degajarea locuinţelor cucuteniene. Cele d ouă mid sec
ţiuni trasate pe terasele de N şi E nu au dat rezultate, nedescoperindu-se
niciun complex de locuire. In faţa unor dificultăţi intimpinate în anii ur
mători, a trebuit să renunţăm la continuarea săpăturilor. Totuşi materia
lele şi informaţiile stratigrafice, mai ales din prima campanie, permit
conturarea caracteristicilor generale ale s taţiunii Verme şti .
Stratigrafia. Deoarece situaţia stratigrafică este deosebită în ce le două
secţiuni, le vom prezenta separat, procedînd la descrier:ea lor în su...
"'Cesiunea
de sus în jos.
Secţiunea 1 (fig. 2/2). 1. Solul vege.tal, cenu�iu-deschis cu textura gra
nuloasă, are o grosime variind între 0, 10-0,30 m şi conţine mici fragmente
cucuteniene puternic corodate. In sDlul vegetal din caseta nr. 2 (fig. 2/1),
în apropierea martorului secţiunii, a fost descoperită o pLesă de aramă sau
bronz şi un ciob de dimensiuni mici, cal:'1e indică existenţa unei locuiri de
scurtă durată din bronz;ul timpuriu. Stratul vegetal acoperă direct supra
faţa de ohirpic a locuinţei. Pe masa de chirpic, pătrun zî nd, în pnrte, în solul
vegetal erau cîteva cio.buri şr un vas de factură Gorodsk-Usatovo, precum
şi cîteva fragmente ceramice Cucuteni B. U neori a2este doburi se găsesc
şi la adîncimi mai mari fără a se observa deranjamentele stratigrafice prin
care au pătruns.
2. SUJb solul vegetal '·urmează un strat consistent de depuneri cuC'Ute
niene, aparţinînd locuinţei din subfaza A2• Grosimea acestui nivel variază
de la 0,90 m, în partea de nord a secţiunii, îngu stlndu-se treptat spre sud,
unde ajunge la o grosime de 0,10 m în afara locuinţei, de unde se pierde
treptat. In p a rtea de sud a secţiunii nu a�1 fost descoperite resturi arheo
logice, solul vegetal suprapune direct pămîntul viu, care destul de subţire,
este •aşezat pe stîncă. Stratul cucutenian este unitar, to tuşi partea supe
rioară cu chirpicul pirOVenit din dărlmarea pereţilor locuinţei are culoarea
brun-gălbuie, iar partea inferioară de sub platformă capătă o nuanţă ce
nuşie. La adîncimea de 0,65 m apare platforma loouinţei, care se p re zi ntă
sub fosrma unui strat de chirpic, groo de 10-15 am, foarte bine ars, avînd
culDarea roşie-înohisă. Stratul de sub podină conţine foarte multă cenuşă
proveni·tă de la arderea bîrnelor pe care era construită aceasta.
3. Solul galben-argilos, reprezentînd stratul viu, are în partea superi
oară slabe pigmentări cu chirpic. Acest strat este străpuns de groapa nr. 1
(asupra căreia vom reveni la descrierea locuinţei).
Secţiunea. II (fig. 3). 1. Solul vegetal are aceleaşi caracteristici cu cel
din S I. In capătul de N al secţiunii, în solul vegetal care suprapune direct
pămîntul ga1ben-argilos, au fost descoperi·te cîteva fragmente ceramice din
epoca broru:ului. Vestigiile cucutenien:e sint in:existente în acea zonă unde
stinca este foarte aproape de suprafaţă.
2. Resturile locuirii cucuteniene sint adăpostite, ca şi în S 1, într-o
alveolare naturală. Grosimea medie a stratu1ui es·te de 0,60-0,85 m, cobo
rind uneori pină la 1,10 m in gropile care părund în nivelul mai veohi.
Stratul are aceeaşi culoare brun�gălbuie, mai deschisă în partea superioară
şi mai inchisă in pal'ltea inferioară. Nu am putut !:le5iza cu claritate prezenţa
podinei şi nu s-a putut preciza dacă €Ste vorba de o singură locuinţă foarte
mare (mai puţin probabil), sau de locuinţe foarte apropiate.
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3. Sub ace st strat am constatat o depunere de culoare inohisă, aproape
neagră, net deosebită de depunerea oucuteniană. Grosimea variază intre
0,40-0,50 m, fiind in unele locuri deranjată de pitrunderi cucuteniene,
care se diferenţiază clar. In acest nivel am putut observa pre:renta a nume
roase framente de vase aparţinînd culturii Criş. Intre straturil e de depuneri
Cucut�ni şi Criş nu există n ici cea mai mioă. urmă de steril.
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Fig. 2. - 1. Locuinta cucuteniană (1. - Rişniţă ; 2. - gropi de pari ; 3. - vatră ;
4. - conturul probabil al platformei; 5. - conturul dărîmăturilor) ; 2. Profilul S I
(6. - strat vegetal ; 7. - nivelul cucutenian ; 8. - chirpic şi platforma; 9.
sol
galben -argilos).
-
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4. Solu_.l �..u>.en-argilos, dl;!stuJ. c:;le supţir.e.. suprapune stînca.
In concluzie, in secţiunea I constatăm p�ţa unui nivel cucutenian
care suprapune dire<Jt solul viu. La limita acestui strat cu solul vegetal s-au
găsit materiale Gorodsk-UsatoVlO, Oucuteni B şi din epoca broll7JU1ui, fără
cq aţestea să facă parte dintr-un n Lvel consistent oare &ă poată fi delimitat

stratigrafic.

�

In. s
unea II cel mai veohi nivel este repre�ntat prin depunerile
Criş, care sint suprapuse de vestigiile din faza Cucuteni A. In afara alveo
lării naturale care adăp ost eşte aceste depuneri, la baza stratului vegetal
apar fragmente ceramioe din epooa bronzului.

Observaţiile noastre stratigoo.fice confirmă, în
stratigrafia stabilită anterior de colegul Şt. Oucoş.

cea

mai mare parte,

Locuinţele. In cadrul sondajului, a fost desvelită integral o singură
locuinţă cucuteniană intersectată de secţiunea I. Locuinţa apare sub forma
unei suprafeţe de chirpic compact, compusă din numeroase fragmente mari
de ohirpic de culoare găLbuie sau roşialică. Forma locuinţei era, probabil,
dreptunghiulară (fig. 2/1), fapt confirmat şi de porţiunile de platformă păs
trate. In partea de vest se afla, poate, o anexă de dimensiuni mici. Menţio
năm că sub chirpicul "anexei" nu am descoperit urmele podinei obişnuite.
Dimensiunile locuinţei erau de ap roximativ 10,50 m pe 6 m, "anexa" avind
1,50 m pe 2,30 m.
La îndepărtarea -ahi.rpioului prO!Venit din dărîmarea pereţilor am obser
vat că n'l.liYleroase fragmente purtau urmele nuielelor şi birnelor din struc
tura locuinţei. După îndepărtarea acestui strat de chirpic au ieşit la iveală
porţiuni bine păstrate din platforma locuinţei. Platforma fusese construită
pe bîrne aşezate paralel cu laturi le scurte. Diametru! acestor bîrne, pro
babil despicate, variază intre 0,15 şi 0,30 m. Grosimea lutuielii de deasupra
bîrnelor era de 6-15 cm, partea de contact cu bîrna fiind bine arsă.

Pe podina locuinţei se aflau cioblllri, vase intregibile sau intregi, nume
roase rîşniţe şi topoare de piatră. Resturile ceramice se concentrează de-a
1 ungul peretel.Jui de noro, în zona vetrei şi spre centrul locuinţei.
In caseta nr. 2, pe axul lunfJ al construcţi.ei, aflate La mică distanţă una
de alta, au fost descoperite două amprente de bîrne cu di.ametrul de 0,25 şi

m, care străpungeaUJ platforma. Am urmărit oo cea mai mare atenţie
amprentele şi am constatat, după fibra lemnului carbonizat, că bîrnele erau
în poziţie verticală .şi se adînceau ou 0,15-0,20 m sub pLatformă. Ace51te
bîrne aveau, probabil, rolul det a susţine aooperiş11l 1ocu.inţei. In mod nor
mal ar fi trebuit să intilnim ampreate asemănătoare in caseta nr. 1. Cu
toate că am Lucrat cu cea mai mare atenţie, pandarutul necesar nu a fost
descoperit. Menţionăm că nici pe la turile locuinţei nu au fost observate
gropi de pari sau bîrne. Vatra locuinţei se afla in partea de est, însă din
ea nu s-a păstrat decît o porţiune mică şi destul de prost conservată. Din
această cauză nu am putut stabili dacă vatra era construită direct pe pă
mînt.

0,30

Remarcăm numărul deosebit de mare de ri.şniţe şi! topoare din piatră,
împrăştiate pe toart:ă suprafaţa locuinţei. Citev� piese par să fie exemplare
în curs de preLucoore.
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Dup!i demontarea chirpicului de culoare roşie-închis!i al podinei, ime
diat sub aceasta, a fost descoperită o groapă (Gr. 1) cu diametru} de 1,10 m,
care mergea pînă la adîncimea de 1,50 m, intrind destul de mult in solul
viu. In groapă au fost găsite 21 de fragmente mari de rîşniţe vechi, intens
folosite, toate aşezate ou partea utilă in jos şi clădi:t.e unele peste altele.
Deasupra acestor fragmente se aflau 6 rîşniţe mari, lucrate cu grijă, aşe
zate cite două, deasemeni cu partea utilă in jos. Pe ultimele două rîşniţe
am observat urme din lutuiala platformei. Probabil lutul a ajuns printre
două bîrne care nu aderau perfect.
Credem că ne aflăm in faţa unui ritual de fundare a unei locuinţe-ate
lier pentru prelucrarea pietrei. In favoarea acestei ipoteze pledează :groapa
cu ri�niţe aflată in centrul locuinţei, numărul mare de rişni�e şi topoare
finite sau in curs de prelucrare, precum şi citeva bucăţi de marnă găJ.buie
folosită la confecţionarea topoarelor.
Constructorii cuoutenieni au săpat intii groapa in care au depus ritual
fragmentele şi ri�niţele intregi peste care au construit platforma, a�oi au
procedat la ridicarea, in modi..il cunoscut, a locuinţei"· Ţinem să subliniem
că in momentul construirii platformei groapa rituală era deschisă.
Rit·..:rile de fundare a locuinţelor sint cunoscute in aşezările cucu
teniene, mai a:es in cazul unor locuinţe cu destinaţie sp?cială 5 ; de obicei
se folosesc vase. Ingroparea rituală a rişniţelor este pentru prima dată sem
nalată prin descoperirea de la Vermeştl.
Vestigiile descoperite in S II proveneau de la o locuinţă sau mai dC'
grabă de la două lccuinţe foarte apropiate. Din cauza suprafeţei mici săpate,
acest lucru nu a puLt fi precizat.
In ultimii ani s-a discutat mult despre tehnioa construirii locuinţelor
eneolitice şi mai ales a platformelor 6. Nu intenţionăm să relu?m a�ea�tă
discuţie ci doar să precizăm impresiile noastre pe baza observaţiilor de la
Vermeşti.
Putem afirma cu certitudine că p!atforma locuinţei era construită pe
bîrne aşezate pe pimin.tul proba':il nivelat. In apropierea am;>rente!or d�
bîrne verticale platforma se întrerupea, fiind inlcoi..iită cu o lutuială. La
Vermeşti principiile generale de construc',ie sint respectate, totuşi in ca:irul
unor principii generale există diferenţe in maniera de construire a locuin
ţelor, in funcţie de condiţiile locale şi de zona geografică, de natura solului
şi de materialele de construcţie aflate la in:iemină.
- La Vermeşti, atit cucutenienii, cît şi purtătorii culturii Criş au căutat
protecţie impotriva vintului in alveolările naturale de la capJ.tul p:atoului.
ln ceea ce priveşte nivelul Criş, nu putem preciza dacă este vorba de un
complex de locuire sau de o groapă menajeră.
•

4
5
6

•

•

Cf. VI. Durnitrescu şi colaboratori, Hăbăşeşti, Bucureşti, 1954, P• 18 şi urm.
A. Niţu, St. Cucoş, D. Monah. în MemAn.iq., III, 1971. p. 59.
1. T. Dragomir, tn SCIV, XIII, 1962, 2, p. 393 şi urm. ; Iuliu Paul, in SCIV, 18.
1967, 1, p. 6 şi urm. ; VI. Durnitrescu, în AMN, V, 1968, p. 389 şi· urm.
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Cultura Criş.

In nivelul aparţinînd culturii Criş au fost descoperite numeroase frag
mente ceramice, lipsind aproape total uneltele din piatră şi os 7.
După modul de preparare a pastei .şi după intensitatea arderii, am deo
sebit patru categorii de ceramică (pe care le-am notat A-D). Subliniem că
această împărţire se aplică doar materia1ului ceramic de la Vermeşti, nefiind
în intenţia noastră de a propune o clasificare valabilă pentru o arie mai
largă. Intenţia noastră a fost să obţinem o clasificare cit mai nuanţată a
materialului ceramic de la V.ermeşti, chiar atunci cînd diferenţele în com
poziţia şi frămîntarea pastei nu sînt prea mari. Cri·teriul conducător a fost
proporţia de pleavă şi de nisip înglobată în pastă, proporţie care variază nu
numai de la o categorie la alta, ci şi în cadrul aceleeaşi grupe ceramioe,
prezentînd, totuşi, suficiente elemente de apropiere (în cadrul aceleeaşi ca
tegorii) şi de diferenţi•ere (între grupe), care să ne permită susţinerea acestei
clasificări.
In general rămîne valabilă .şi pentru materialiul Criş de la Vermeşti
împărţirea în două mari categorii : ceramică grosolană şi ceramică fină.
Grupa notată de noi cu litera A corespunde ceramicii de tip A descrisă de
Draga Garasanin B, numită de cercetătorii români ceramică grosolană 9•
Grupele B-C corespund categoriei ceramică fină lustruită (B la Draga
Garasanin), ultima grupă deosebindu-se doar prin prezenţa picturii.
A. In prima grupă am încadrat fragmentele de vase cu pereţii groşi.
din pastă de calita•te inferioară, cu multă pleavă sau paie tocate. Alături
de pleavă întîlnim pietricele, nisip şi paiete de mioă. Frămîntarea pastei
este neglijentă. In majoritatea cazuriil.or miezul fragmentelor este ars slab,
avind nuanţe de la negru-închis, cu aspect de cărbune, pînă la brun-închis.
Exteriorul şi interiorul v·aselor este acoperit cu barbotină din lurt fin, fără
pleavă, care în .urma arderii este de cele mai multe ori brun-gălbuie, avînd
şi nu;anţe cem..L�ii, roşcate sau violacee. ln unele cazuri interiorul v•aselor
barbotina·te a fost lustruit cu grijă, pentru a se mia;;ora porozitatea pere
ţilor. De cele mai multe ori se constată desoojirea, mai ales la interior, a
barbotinei aplicate.
Menţionăm şi existenţa cîtorva fragmente de vase fără barbotină, cu
un aspect mai grosolan. Vasele din pastă de calitate inferioară constituie
majoritatea ma•terialului oeramic, aproximativ 60--,..-70%.
B. In a doua categorie am inclus fragmentele de vase cu pereţii sub
ţiri, cu o ardere mai bună, care a dus la apariţia unei game variate de cu
lori, de la cărămiziu şi brun-desohis pînă la oenuşiu-inohis. Majoritatea
.:·fragmentelor nu au obişnuitul miez de culoare închisă. Frămîntarea pastei
este mult mai îngrijită. Pleava este mai rar folosită, degre5antul principal
7

8
9

O singură piesă poate fi pusă in legătură cu nivelul Criş. Este vorba de un
topor de tip vălătuc. Piesa va fi prezentati in capitolul rezervat uneltelor cu

cuteniene. St. Cucoş (op. cit., p. 482) menţionează descoperirea unei lame din
obsidian, a unor silexuri microlitice şi a unui topor calapod.
D. Gara8anin, Starcevacka Ku1tura, Lubliana, 1954, p. 159.
M. Petrescu-Ddmboviţa, tn Materiale, III, 1957, p. 69 ; E. Zaharia, in SCIV, XV,
1964, 1, p. 22; N. Vlassa, in AMN, III, 1966, p. 19.
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fiind nisipul fin, ales ou grijă, fără pietricele. Barbotina şi slipul sînt foarte
rare, vasele din această categorie avind un decor specific. Un singur fra�
ment de la un vas barbotinat prezintă urme de slip r�u pe buza înălţată.
Slipul a fost lustruit atît la exterior cit şi la interior (fig. 812).
C. Această grupă este constituită din fragmentele cerami1ce acoperite
cu slip lustruit. Proporţia de pleavă in pastă diferă de la fragment la frag
ment, fiind mult mai abundentă decit la categoria anterioară. Vasele de
dimensiuni mai mari, cu pueţii groşi, au mai multă pleavă, in timp ce
pentr..1 vasele cu peTieţii subţiri se foloseşte mai mulot nisipul. Ardf!rea este
foarte diferită. Intilnim fra. ,m.ente ar e neoxidant (probabil acoperite de
alte vase), de culoare neagră sau castanie-::nohisă, gri-argintii cu luciu me
talic şi brun-deschise sa·.1 cem:şii.
Grupele ceramice B şi C sint prezente in proporţii egale, formind oea
mai mare p:1rte din categori-a ceramidi fine.
D. Fragmentele ceramice cu urme de pictură sint puţin numeroase,.
doar 1-2%. Pasta are aceleaşi caracteristici cu aceea folositi pentru vasele
din grupa C, slipul este bine lustr;.;it şi ader1 perfect. Pe fondul roşu sau
brun-inchis se observă urme de pictrră.
Forme �i ornamente. Din cauza materialului fo�rte fr�mentat nu am
putut stabili cu precizie, decit foarte p"Jţine forme oeramice. Cele mal multe
fragmente provin de la vasele mari de provizii modelate din past::l grupei A,.
avind gitul cilindric, uneori distinct, corpul p--ternic bombat şi fundul sim
plu �au profi:at (fig. 411-4 ; 5/6-7). De ob:cei diametru! fundului este de
dimensiuni mici faţă de gura vasului, in majoritatea cazurilor se observă o
profilare caracteristică �i îngroşarea fundului (fig. 4/4). Este forma cea mai
caracteristică pentn. oult-...:ra Crir., fiind adesea întîlnită in af1ezările din
Transilvania 10 şi Moldova 11, Un singu.r fragment din pastă grosieră pare
a prDveni de la un bol de mici dimensiuni (fig. 10/2).
Vasele din pastă grosolană au o gamă vari1tă de ornamente. Barbotina,
prezentă pe aproape 90% din fragmentele grupei A, este de două feluri :
organizată şi neorganizată.
Barbotina neorganizată a fost ob'inută 12, probabil, prin
stropirea
vasuh:i cu o emulsie de lut fin care acoperă intreaga suprafaţă (fig�
6/8 ; 7/6).
Barbotina organizată a fost obţinută in acel�i mod, d�r inainte de
uscarea vasralui, cu ajutorul spatulei sau ou degeflele au fost trase "dire"
pe învelişul vasului. In cele mai multe cazuri, "d"rele11 de spatulă sint ver
ticale, coborind pînă la fun-dul vasului (fig. 4/3 ; 5/6). Un a:t mod de orga-
nizare a barbotinei e.ste trasarea, cu ajutorul degetelor, a unor "dire" şer
puitoare (fig. 5/4) Pe un fragment se pare că a fO&t reprezentat un decor·
spiralic (fig. 6/7).
Tortiţele se intilnesc pe ceramica grupelor A şi B, fn majoritatea ca-·
zurilor sint asociate cu barbotina, iar in �1 vaselor din grupa Br ru linii
.

10 N. Vlassa, op. ctt., p. 21.

�i4

11 M. Petrescu-Drmboviţa, in ActaArch-BudtJpest.G, IX. 1-4, 1958; p. 18.
12 Pentru vrasele foarte mari, barbotina a fost aplicată In alt mod ; );II'Opabfl ennd:si'a
de lut fin era turnată pe suprafaţa exterioarA.
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frînte incizate. Stnt atestate doar tortiţele din bandă cu secţiune ovală, per
forate orizontal (fig. 7 /2, 4, 6).
Proieminenţele plastice apar sub forma unor butoni ovali grupaţi cîte·
doi (fig. 5/2), de formă rotundă cu virful ascuţit prin presare ou degetele
(fig. 5/1) S8IU alveolaţi (fig. 6/8). Proieminenţele plastice sint asociate de
--------

cele mai multe ori cu barbotina.
Un alt ornament, mai rar intilnit apare sub forma briurilor plastice
alveolate, aplicate sau organice. Gropiţele sînt realizate prin apăsare cu
vîrful degetului (fig. 412). In acelaşi mod a fost obţinută şi rozeta care îm
podobea un vas de provizii (fig. 411). De obicei briurile plastice erau apli
cate pe pîntecele bombat al vaselor 13, în timp ce rozeta se afla imediat sub
buza vasdui.
Vasele din pasta grupei B, pă�trează in general formele întîlnite şi în
grupa A. Se păstrează gîtul cilindric mai mul-t sau mai puţin înălţat, corpul
bom �at, fundurile simple (fig. f)/2) sa·u chiar rotunjite (fig. 10/5).
Ornamentul cel mai frecvent este alcătuit din linii frî'1te incizate care
coboard. de st.:b buza vasului pînă la fund. In majoritatea cazurilor liniile sînt
paralele (fig. 8/1, 6, 9), ircizarea fiind superficială. Alteori liniEe incizate au
orientări diferite (fig. 7/5) sau. se întretaie (fig. 6/2). Unele vase ou pereţii
m1i groşi au fost decorate cu incizii profunde şi lar;:i (fig. 5/3 ; 8/5). Pe
vasele cu decor inclzat întîlnim şi tortiţe din ban.dă (fig. 7/5). Pe vasele cu
bJrbotină ir.ciziile apar foarte rar.
Un crnammt specific culturii Criş sint a�veolele realizate prin cit!
p:turi cu unghiJe în p1sta vasului. Acestea dnt dispuse neregulat (fig. 6/3)
sau în şiruri ;:nralele (fig. 6 5), decorul acoperind intreaga suprafaţă exte
rioară a VJsului. La Vcrmeşti a(!est dec:>r c.:;tc m::li rar.

Din pasta categoriei C au fost modelate cupe cu pidor înalt, străchini,
vase cu corp"Jl oval şi pr::>babil ce;cuţe. Majoritatea fragmentelor par să
provlnă de la C"Jpe tronconice •CU picior. Din păcate, nici. un vas nu a putut
fi întregit. Din această cauză va trebui să dcs·crlem s-eparat fragmnetele de
ct:pe şi fr::�.gmentele de pidoarC'. Intilnim variante de cu?e 14 cu buza h
groşată (fig. 10/7), sau cu marginea bine articulată �i t�ită oblic la exte
rlrr J5 (fig. 10/6, 8, 9). Uneori pereţii sint ega:i de groşi p':nă 11 buză (fig.
10/1, 4-5, 11-12). Analogiile cele mai clare le găsim in ultimele nivele (II
!;i III de la Leţ) 16. C;.ipe:e tronc:mice cu marginea bine art'culat3, destul
de numeroase la Vermeşti, sînt c1racterlsFce ultimei faze Criş din aşezarea
de la Leţ. Ele constituie varianta cea mai evaluată 17.

Picioarele de O'Jpe sint mal puţin numer:x�se. Avem trei fragmente
provenind de la picioare de cupe. Primele două au formă trol"conică (fig.
4/5), al treilea este cilindr:c ('ig. 416). Toate au interi"rul gol. Fragmentele
sînt acoperite cu slip lustruit. Piciorul tronconk masiv (fig. 4'5) este aco
perit cu un strat de slip fin de culoare gri, care în urma lustruirli a c3p'i
tat o nuanţă argintie-metalică. Cele:alte fragmente sint acoperite cu slip.
13
14
15
16
17

Cf. N. Vlassa, op. dt., p. 21.
Vezi E. Zaharia, op. cit., p. 25, fig. 7/11-13.
Ibidem, fig. 7/14-16.
Ibidem, p. 25 şi urm.

Ibidem.
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brun-deschis deasemeni lustruit, dar care s-a păstrat mal prost, menţintn
du-se doar pe aloouri.
Străchinile ·bitronconice sint bine articulate, C\1 partea inferioară foarte
joasă, wb un unghi foarte dtesohis şi ou f.u.ndul simpLu (fig. 9/7). Alte stră
dhini au trecerea mai lină şi o uşoară şănţuire S'Ub buză (fig. 9/1, 4), cu
analogii clare in faza Leţ III 18.
Vasele ou corpul oval (fig.; 9/2) sint mait rare la Vermeşti şi au intot
deauna gitul distinct, cu buza puţin arcuită in afară. Un fragment din
această categorie pare să fi fost pictat cu o maJterie neagră r�inoasă. Un
ciob cenuşiu cu pete bi'Iune pare a semnala prezenţa unor ceşouţe sau cupe
cu o şănţuire sub buză şi cu oorpul probabil globular (fi:g. 9/3).
O categorie oarecum deosebită este reprezenta� de altăr�ele de ·CUlt
(opaiţe) cu patru picioare. Pentru modelare, a fost folosită pas·ta grupei B
pe care s-a aplicat slipul obişnuit la vasele categqriei C. La Verm�ti au
fost descoperite două fragmente de altăraşe cu partea superioară termi
nată cu o cupă nu prea înaltă. Primul fmgment este decorat ou 'incizii-ca
neluri paralele, care străbat S'oclul al.tăr.aşului şi coboară pe pidorul ou sec 
ţiune triunghiulară (fi:g. 7/1). Pe partea interioară a piciorului se observă
o şănţuire adîncă. Exteriorul vasului de cult este acoperit cu slip brun
roşiatic lustruit. Interiol'1ul cupei este deaseme ni lustruit, dar culoarea este
mai închisă. Al doile<�� fragment, la care se păstrează o parte din buza
dreaptă şi puţin :ină]Jţată a oupei, are decorul format din două caneluri largi
paralele (fig. 7/3). Slipul cen�iu-dnchis este mai aspru şi lustruirea a fost
mai neglijent ·executată, acoperind atit interiorul cît şi exteriorul altăra
şului.
In aşezarea cercetată de noi, decorul canela.t apare doar pe fragmentele
de ·altăraşe.
Din categoria ceramicii pictate (grupa D) nu au fost descoperite decît
două fragmente. Unul din fragmente (fig. 9/8) provine de la o strachină
sau oupă cu şănţuire sub buză şi ou trecerea lină. Pe fondul brun i nchis a
fost pictat cu negru (acum alterat) un motiv care nu poate fi reconstituit.
Al doilea fragment provine de la un vas cu corpul oval, acoperit cu slip
roşu lustruit pe care s-a pictat cu o materie neagră răşinoasă, care nu s-a
păstrat decît pe alocuri.

Alte citeva fragmente de cupe tronconice par a arvea urme de pictură
neagră pe fondul brun-îlllOhis sau mai deschis, intotdeauna lustruit.
�

de vedere geografic aşezarea de la Vermeşti

Din punct de vedere a tipologiei materialului ceramic cit şi din punct
se inoadrează in grupul cul
tural Criş din Moldova, in care-i găsim numeroase analogii, avind însă le
gături strlnse şi ou aşezările de acelaşi tip din Transilv·ania de est, mai ales
cu ultimele nivele de la Leţ. Am menţionat că Cetăţuia-Verm�ti se află
la mai puţin de 30 km de trecătoarea Ghimeş, deci pe una din principalele
căi de comunicare cu Transilvania.

18

Ibidem, fig. 6/12-13.
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Materialul foarte fragmentat, lipsa uneltel•or şi numărul mic de frag
mente pictate, lipsuri dato:rete faptului că nu am descoperit complexe clare
de locuire, ne obligă la multă prudenţă in incercarea de încad.rare in una
din fazele complexului Stareevo-Criş din România. Cu toate pmgresele rea
lizate în ulrtimii ani, încă nu avem o lucrare care să stabilească cronologia
internă a grupului cultural Criş din MoLdova 19, situaţia nefiind mult mai
bună nici în restul ţării 2o.
Cele mai apropiate analogii tipologioe pentru materialele Criş de la
Vermeşti le găsim în aşezările contemporane din MoldoVa. şi mai ales in
fazele Leţ II şi III din aşezarea Leţ-Varhegy raliată d� cercetătoarea Euge
nia ·Zaharia gi"upului Criş din Moldova 21.
Ceramica de la Verm�ti prezintă o serie de elemente general crişoide
in tehnica de pr.eparare a pastel, ornamentare şi in formele vaselor. Există
însă numeroase elemente oare pledează pentru atribuirea staţiunii de la
Vermeşti uneia din fazele tîrzii ale culturii Criş.
Majoritatea vaselor mari de provizii decorate cu barbotină aparţin spe
ciei cu barbotină organizată. Aceeaşi situaţie o intilnim in faza Leţ III, care
se caracterizează prin prezenţa mai frecventă a barbotinei organizate 22.
Pe vasele cu bar;botină organizată (grupa A) apar destul de frecvent proie
minenţe plastice, rozete şi brîuri alveolate, considerate ornamente tipice
pentru fazele tîrzii 23.
La Vermeşti aproximativ 15% din materialul ceramic (grupa B după
clasificarea noasrtră) este decorat cu linii incizate în zig-zag. Ornamente-le
incizate apar în toate fazele culturii Criş, dar cele in formă' de zig-zag sau
triunghiuri haşurate sint caracteristice pentru fazele tirzii 24• In afară de
analogiile cu materiale din Banat şi Transilvanîa găsim numeroase ase
mănări în Moldova, la Valea Lupului 25, Podul-lloaiei şi Perieni 26. Subli
niem că majoritatea vaselor din categoria B, decorate cu linii in zig-zag, au
foot modelate dintr-<> pastă cu foarte puţină pleavă, degresarea fiind făcută

19
20

21
22

23
24
25

26.

Singura lucrare de sinteză asupra grupului cultural Criş din Moldova datează
din 1958. Cf. M. Petrescu-Dimbovita, in ActaArch-Budapesta, IX, 1-4, 1958, p. 67.
Pentru Banat sînt cîteva lucrări asupra culturilor Criş şi Vinca ·care se sprijină
pe descoperirile din ·arta Starcevo. Cf. Gh. Lazarovici, în AMN, VI, 1969, p. 9 şi
urm.; ldem, în AMN, VIII, 1971; ldem, in AMN, VII, 1970, p. 473 şi urm.; ldem,
in Banatica, 1971, p. 17 şi urm. Pentru Transilvania, cu toate că avem lucrări
valoroase asupra neoliticului timpuriu, nu a fost realizată incA o•schemă crono
logică clară. Cf. N. Vlassa, in AMN, III, 1966, p. 17 şi urm.; Idem, ân AMN, IV,
1987, p. 403 şi urm. Pentru Muntenia de est avem doar semnalări a unor aşezări
Criş. Cf. V. Teodorescu, in SCIV, XIV, 1963, 2, p. 247 şi urm.
E . Zaharia, in SCIV, XV, 1964, 1 , p . 3 9; Idem, i n Dacia, NS., VI, 1982, p . 2 1 ş i urm. ;
z. Szekely, in Materiale, 1, 1951 ; I. Nestor, in Materiale, III, 1957, p. 6 1 şi urm.
E. Zaharia, in SCIV, XV, 1964, 1, p. 39.; el şi Gh. Lazarovici, in Bana.tica, 1971,
P . . 21, pl. IV; Idem, �n AMN, VI, 1969, p. 11; consideră că: ,.barbotina... cunoaşte
o evoluţie in fazele tirzii". Este vorba, fără îndoială, de evoluţia spre barbotina
organizată.
Gh. Lai.aroyici, tn AMN, VI, 1969, p. 11 şi 23 ; M. Petrescu-Dimbovita, in Mate
riale, III, 1957, p. 69.
E. Zaharia, in SCIV, XV, 1964, 1, p. 39, 15/7-10; Gh. Lazarovici, in AMN, VI,
1969, p. 9, fig. 4/19-22.
E. Zaharia, ap. cit., p. 39. Autoarea consideră ceramica din această aşezare ca
fiind mai evoluată şi o încadrează ulterior fazei Leţ III.
M. Petrescu-Dimbovita, op. cit., p. 69.
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nisip fin. Anierea f-oarte bună al pătruns pereţii pe întreaga lor grosime.
Aceste elemente sînt caracteristice nu numai pentru ultimile faze Criş
(Starcevo-Criş III şi IV), ci şi pentru faza Vinca A 27. Din pastă asemănă
toare sînt vasele deoorate ou şiruri de ciupituri, un alt ornament ce apare
în Crişul tirziu 28• Decorarea "in spic de griu" nu apare la Vermeşti, dar
această lipsă se poate explica prin suprafaţa mică a săpăturii.
Decorul canelat, destul de rar la Vermeşti, apare doar pe altăra;e.
C€ramica cu decor oanelat este întîlnită şi în aşezările de la Glăvăneştii
Vechi, Valea Lupul,ui �i Leţ 29. Acest element decorativ ar putea fi pus in
legătură ou unele influenţe ale primei faze Vinea.
Considerăm că formele caracteristice pentru aşezarea de la Vermeşti
:sint : vasele ovale cu buza lăţită, cu.;>ele tron.oon ice cu o uşoară şănţuire
·exterioară şi cu buza îngroşată sau .teşită oblic la exterior. Nu lipsesc nici
cupele tronoonioe cu pereţii la fel de groşi pînă la buză, f"Ormă considerată
caracteristică pentru ultima fază de la Leţ ao. Remarcăm şi existenţa stră
oehini1or bitronoonice de culoare neagră şi a picioa!"lelor de cupe de culoare
,gri-argintie.
Toate aceste elemente ne determină să încadrăm �ezarea de la Ver
m�ti in una din fazele finale ale culturii Criş (Starcevo-Criş III sau IV).
Atribuirea staţiunii de la Vermeşti fazei Starcevo-Criş IV rămîne sub sem
nul întrebării pînă la oonfirmarea existenţei acestei fa:re in Moldova.
După materialele rezultate din sondajul nostru, care nu sint total con
dudente, şi după o serie de materiale de la Tre€tiana 31 şi Suceava "Platoul
Cimitirului" 32, înclinăm să credem că această fază a existat şi in Moldova :Ja.
Amintim că in urma unui sondaj efectuat la Bonţeşti-Focşani, au fost
descoperite materiale Criş, printre care un fragment de picior de cu.p3. de
.oom.t cu grupuri de cîte două oaneluri ver-ticale şi fragmente ceramice de
.corate cu "spic de griu" 34. Autorul raportului datează aşezarea de la Bon
ţeşti in "faza mai tirzie a culturii Criş" 35. Prof. D. Berciu consideră că
materialele de la Bonţeşti aparţin fazei Starcevo IV 36• Cert este că in Mol
dova, cultura Criş prezintă caracteristicile unui aspect tirziu asemănător
fazei Starcevo-Criş IV. Este posibil şi un fenomen de intirziere a culturii
.Criş din Moldova datorat poziţiei sale excentrice. Această dăinuire s-ar
putea explica prin faptul că la periferia nord�estică a complexului Starcevo
Criş nu s-a extins cultura Vinca, grupul cultural din Moldova prelu.ngin
du-�i existenţa pînă la pătrunderea liniar-ceramicei cu "note muzicale" 37•
<!U

27
'28
29
.30
31
32
·33
.34

:35
:36

:37

Gh. Lazarovici, în AMN, VIII, 1971, p. 409.
Idem, în AMN, VI, 1969, p. 9.
E. Zaharia, op. cit., p. 40.
Ibidem, p. 23 şi urm.
Văzute de noi in anul 1972 prin amabilitatea colegei Eugenia Popuşoi, căreia
ii mulţumim şi pe această cale.
N. Ursulescu, in Ca.rpica, V, 1971, p. 69 şi urm .
Această ipoteză ne-a fost confirmată ş i d e colegii E . Popuşol, N . Ursulescu şi
A. Lăszl6 cu care am discutat materialele de la Vermacşti.
Gh. Bichir, in Materiale, V, 1959, p. 259 şi urm., fig. 7/3 ; 8 /1-9.
Ibidem, p. 262.
D. Berciu, Contributii la problemele neoliticului în Romdnia în lumina noil01'
cercetări, Bucureşti, 1961, p. 33 şi urm.

Ibidem.
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DAN MONAH

Pentru definirea grupului cultural Criş din Moldova, de primă importanţă
este elucidarea raporturilor sale cu cultura Vinea. ImpreSia noastră este
că la Vermeşti ne aflăm in faţa unor elemente sau mai degrabă a unor
influienţe Vin�a. Această sttuaţie s-ar putea explica prin apropierea de
Transilvania şi prin calea lesnicioasă de comunicare, pe care se găs,eşte aşe
zarea de la Vermeşti. Interesantă este şi poziţia pe înălţime, care poate are
vreo legătură cu datarea tirzie a s·taţiunii. P entru a putea afirma o even
tuală pătrundere a elementelor sau influenţelor vincene pe valea Trotuşu
lui spre Moldova, va trebui documentat:l existenţa unor aşezări de acest
tip in Transilvania de sud-est 38. In cazul in care nu vor fi puse in evidentă
aşezări de tip Stareevo-Criş IV - Vinca A in Transilvania de sud-est, va
trebui căutată o altă cale pentru a se explica păt:r:underea elementelor sau.
influenţelor vineene in Mo1dova.

SONDAGE DE SAUVEGARDE DE LA CITE N EO- EN E OLITHIQUE DE V&"l:.VIEŞTI 
COMANEŞTI

(l)

Resume
Les vestiges de la cite neo-eneolithique se trouvent sur le plateau de la colline
.,Cetăţuia" du territoire du village Verme.şti (ville de Comăneşti, dep:1rtament de
Bacău).
La station qui domine la depression intracarpatique de Comăneşti, se trouve a:
une distance d'env. 30 km du defile Gh ime.ş , qui fait la liaison avec la Transylvanie.
Dans le cadre du sondage on a trace deux sections (S I et S U ) . Dans la premiere
section ont a pratique les elargissements necessaires a deg ager l'habitacle cucutenien_
La stratigraphie dans S I se presente de la maniere suivante (fig. 2/2) :
1. Sol vegetal gris-clair, dans lequel se trouvent des fragments ceramiques cucu
teniens corrodes, des fragments ceramiques de l'epoque du bronze, Gorodsk-Usatovo
et une petite gouge en cuivre ou bronze.
2. Sous le sol vegetal suit une couche consistante de dep6ts cucuteniens appar
tenant a !'habitat de la phase A2.
3. Sol jaune-argileux representant la couche vierge.
Section II (fig. 3) : 1. Le sol vegetal a les memes caracteristiquee que celui du S I.
Au bout N de la section, dans le sol vegetal qui supperpose directement la terre jaune
argileuse, ont ete decouvertes quelques fragments ceramiques de l'epoque du bronze.
2. Les vestiges cucuteniens sont deposes, de meme que dans S I, en une structure
alveolaire naturelle.
3. Sous cette couche j'ai observe un depot de couleur foncee, presque noire, nette
ment different du dep6t cucutenien. La grosseur varie entre 0,40-0,50 n\. Dans ce
niveau j'ai pu observer de nombreux fragments de vases appartenant a la eul
ture Criş.
4. Le sol j aune-argileux, assez mince, supperpose la roche.
Les habitats. Dans le cadre du sondage a ete defouillee une seule habitation cucu
tenienne (fig. 2/1). L'habitation avait, probablement, une forme rectangulaire, avec
une petite annexe dans le cote ouest. L'habitation etait prewe d'une plate-forme
construite sur poutres. Sur la plate-forme se trouvaient des vases peints et des
objets de l'inventaire de !'habitat. Sur l'axe de !'habitat on a decouvert deux empre
intes de poutres verticales qui, probablement, soutenaient le toit. Sous la plate-forme
de l'habitation on a decouvert une fosse de 1,10. m qui s'approfondit jusqu'a 1,50 m.
Dans cette fosse ont ete trouves 2.1 grands fragments de meules, fortement utilisees�
places avec la partie utilisable en bas et empiles les uns sur les autres. Sur ces.
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fragmenta se trouvaient 6 grandes meules, placees deux par deux, troujours avec la
partie utilisable en bas. Nous croyons nous trouver devant un rituel de fondation
d'une habitation-atelier pour l'usinage de la pierre. En ce qui concerne le niveau
Criş, nous ne pouvons pas preciser s'il s'agit d'ufl complexe d'habitation ou d'une fosse
menagere.
La culture Criş. La ceramique de la culture Criş de Venneşti peut etre partagee
en quatre categories : A. fragmenta de vasses aux parois epais, en pâte de qualite
inferieure, avec beaucoup de balle, petit'> cailloux et sabie. La pâte est trituree
negligemment. La cuisson est incomplete, le noyau des fragmenta est cuit faiblement,
ayant des nuances du noir fonce jusqu'au brun fonce. L'extărieur et l'interieur des
vases est couvert de barbotine. A certains vases, l'inteneur barbotine a ete polie avec
soin. Les vases de cette categorie constituent la majorite du materiei ceramique,
approximativement 60-70%.
B. Dans cette categorie j'ai inclu les fragmenta de vases aux parois minces, avet>
une meilleure cuisson, qui a cause l'apparition d'une gamme variee de couleurs
allant du rougeâtre et brun jusqu'au gris clair. La trituration de la pâte este meilleure
et le degroissage se fait specialement avec du sabie. La barb otine et le slip sont
tres rares, les vases de cette categorie ont un decor specifique.
C. Ce groupe est constitue par des fragments ceramiques couverts de slip
polie. La proportion de balle est tres differente, en fanction de la grandeur du vase.
Les groupes ceramiques B et C sont presents en proportions egales, formant la
plus grande partie de la categorie de ceramique fine.
D. Des fragmenta ceramiques avec des traces de peinture, sont tres peu, a peine
1-2%. La pâte est pareille a celle de la categorie C, le slip etant bien polie. On a
peint avec du noir sur fond rouge ou brun.
Formes et ornement.s. A cause du materiei tres fragmente on n'a pu etablir, avec
precision, que peu de formes ceramiques. La pluspart des fragmenta proviennent des
grands vases de provisions, modeles de la pâte groupe A, ayant le col cylindrique,
le co.rps puissamment bombe et le fond simple ou profile. Le decor est realise avec
de la barbotine organisee ou nonorganisee.
Les vases en pâte groupe B gardent en general la meme forme, l'ornement le
plus frequent est constitue par des lignes brises incises. Un ornament specifique sont
les alveoles realises par des pin!;ades faites avec les ongles disposees irregulierement
ou en rangees paralleles.
Pour la categorie C est atteste la presence des coupes a haute patte, jattes et
vases au corp ovale. Nous remarquons aussi la presence de deux fragmenta d'autels
decores par des canelures et des jattes bitronconiques de coleur noire.
L'habitat Criş de Venneşti s'enoadre dans le groupe culturel Crlş de Moldavie.
L'inventaire ceramique de Venneşti pennet la datation dans l'une des phases tar
div'es Criş, probablement avec certaines influences Vin�. Il n'est pas clair comment
s'est exercee cette influence; il est possible que ces elementa aient penetre par le
defile de Ghimeş. Les futures recherches de la T ransylvanie de sud-est devront
elucider ce probleme. Comme derniere remarque, !'habitat Criş de Venneşti se trouve
sur une hauteur dominante.
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Cetăţuia Venneşti - Vue generale
Fig. 1. - Plan generale des fouilles
Fig. 2. - L'habitacle cucutenien
Fig. 3. - Profil de la section U
Fig. 4. - Fragmenta ceramiques Criş
Fig. 5. - Fragmenta ceramiques Criş
Fig. 6. - Fragments ceramiques Criş
Fig. 7. - Fragmenta ceramiques Criş
Fig. 8. - Fragmenta ceramiques Criş
Fig. 9. - Fragments ceramiques Criş
Fig. 10. - Profiles des fragmenta ceramiques Criş
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