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MOTO
Dedicăm această lucrare cercetătoarei Hortensia Dumitrescu, cea
care a investigat pentru prima dată sistematic enigmaticul şi bogatul sit de
la Ruginoasa – Dealul Drăghici. De-a lungul întregii sale activităţi,
Hortenisa Dumitrescu a contribuit temeinic la cunoaşterea mai multor
aşezări deosebit de importante legate de Epoca Cuprului şi mai ales ale
culturii Cucuteni, deschizând noi orizonturi de cunoaştere, motiv pentru
care memoria sa, ca şi contribuţiile sale vor rămâne vii de-a lungul
viitoarelor generaţii.
Autorii
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INTRODUCERE
CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, GHEORGHE LAZAROVICI

Aezarea cucutenian de la Ruginoasa - Dealul Drghici este cunoscut în literatura de specialitate
înc din perioada interbelic graie cercetrilor organizate aici de Hortensia Dumitrescu în anul 1926 i
publicate ulterior în revista Dacia1.
În primvara anului 2001, din iniiativa Primriei Ruginoasa, în zona central a sitului a fost deschis o
carier de piatr care a distrus circa 20% din suprafaa aezrii. În vara aceluiai an, au fost sistate lucrrile
pentru extragerea pietrei i au fost recuperate o parte din obiectele ce au rezultat cu ocazia acestor lucrri de
ctre Complexul Muzeal Naional Moldova Iai prin M. C. Vleanu.
Conform deciziilor Ministerului Culturii i Cultelor din 2001 s-au demarat spturi de salvare, conduse
de Cornelia-Magda Lazarovici, rezultatele fiind publicate în Cronica cercetrilor arheologice, Campania 20012.
Descoperirea mai multor complexe interesante, extrem de bogate, a impus trecerea la o sptur sistematic i
protejarea staiunii. Cercetri arheologice pe Dealul Drghici s-au desfurat în anii 2001, 2002, 2003, 2004,
2005 i 2010. Fondurile pentru cercetarea sitului au fost asigurate de Ministerul Culturii în intervalul 20012004, în 2005 de ctre Dr. Romeo Dumitrescu i Fundaia „Cucuteni pentru mileniul III”, iar în anul 2010 am
beneficiat de o sponsorizare din partea firmei S.C. FARMEXPERT DCI S.A. Tuturor sponsorilor, mulumirile
noastre pentru susinerea lucrrilor de cercetare i regretm c Ministerul Culturii i Cultelor nu ne-a susinut
mai mult pentru continuarea investigaiilor.
Materialele descoperite în intervalul 2001-2004 au intrat în inventarele Muzeului de Istorie a Moldovei
din cadrul Complexul Muzeal Naional Moldova Iai, iar cele care au rezultat din campaniile 2005 i respectiv
2010 sunt în patrimoniul Centrului Interdisciplinar de Studii Arheoistorice aparinând Facultii de Istorie a
Universitii „Al. I. Cuza” Iai, conform înelegerii cu Dr. Romeo Dumitrescu, susintorul financiar (direct
sau indirect) al acestor lucrri.
La cercetrile arheologice de la Ruginoasa au participat alturi de Cornelia-Magda Lazarovici
(responsabil de antier, Institutul de Arheologie Iai) i Gheorghe Lazarovici (Universitatea „Eftimie Murgu”
Reia, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu), muzeografi din cadrul Muzeului de Istorie a Moldovei (Senica
urcanu, Ctlin Hriban, Carmen Ungureanu), de la Laboratorul zonal de restaurare Iai (Arina Huleag,
Maria Geba), studeni, masteranzi i doctoranzi de la universitile Babe-Bolyai din Cluj-Napoca (Sote
Angeleski, Roxana Vlad Angeleski, Oleg Chitic, Sandra Mantu, Patricia Serbac, Tatar Arpad, Paul Vrâncean),
„Alexandru Ioan Cuza” din Iai (Irina Ardelean, Letiia Scarlat, Iulian Leonti, Radu Furnic, Andreea Vornicu,
Bianca Bulgaru, Silviu Cotiug, Andreea Mîrzan .a.), „Eftimie Murgu” din Reia (Negrei Dumitru), „Lucian
Blaga” din Sibiu (Sorin Tincu, Maria Bona), ca i elevi din Ruginoasa, Iai sau din Sighetul Marmaiei. Pe

1
2

Dumitrescu H. 1933, p. 56-87.
Lazarovici C.-M. et alii 2002, p. 272-273.
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aceast cale mulumim din nou Primriei Comunei Ruginoasa, i în special D-lui primar Ioan Moraru, pentru
ajutorul constant pe care ni l-a acordat pe timpul desfurrii spturilor arheologice din 2001 i pân în 2010.
Pentru o investigare
complex a sitului am apelat i
la

ali

colegi,

specialiti

recunoscui în alte domenii de
cercetare, dup cum urmeaz:
pentru prospectri magnetice
am colaborat cu o echip de la
Institut

für

Frühgeschicte

Ur
al

–und

Christian-

Albrechts-Universität din Kiel,
Germania, sub conducerea Dr.
Carsten Mischka, i cu cei de
la Universitatea de Vest din
Timioara, sub conducerea Dr.
Dorel

Micle;

analiza

materialului paleofaunistic a
fost realizat de Dr. Maria
tirbu
Ruginoasa, fotografie aerian cu zona Dealului Drghici, apud APIA.

de

cercetri

la

Centrul

biologice

de

al

Academiei Române-Filiala Iai; identificarea pieselor din categoria IMDA a fost realizat de Conf. univ.
Dr. Luminia Bejenariu de la Facultatea de Biologie a Universitii „Al. I. Cuza” Iai; analizele referitoare la
mineralogia i chimismul ceramicii au fost realizate de Prof. univ. Dr. Corina Ionescu de la (Departamentul de
Geologie, Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca; Divizia Geografie i Geologie, Universitatea Paris
Lodron, Salzburg, Austria) i de Prof. univ. Dr. Volker Hoeck (Divizia Geografie i Geologie, Universitatea
Paris Lodron, Salzburg, Austria; Departamentul de Geologie, Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca).
Capitolul referitor la descrierea geografic i carcateristicile geologice l-am realizat împreun cu geolog Ionela
Ionescu de la Prefectura Judeului Iai. Precizm de asemenea c am colectat mai multe probe de crbune
pentru datare radiocarbon, care vor fi analizate graie amabilitii Prof. Dr. Svend Hansen de la Deutsche
Archäologische Institut, Berlin. Materialul ceramic a fost prelucrat statistic, ceea ce ofer posibilitatea obinerii
unor informaii interesante, aa cum se va vedea în cadrul capitolului cu privire la ceramica aezrii.
Desenele artefactelor prezentate în volumul de fa au fost realizate de Romeo Ionescu i Aneta
Corciov, iar fotografiile se datoreaz autorilor fiecrui capitol.
Tuturor celor care au aparticipat la spturi i la investigarea sitului le mulumim cu aceast ocazie din
nou.
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Pentru o mai bun înelegere a descoperirilor de pe Dealul Drghici am avut în vedere i descoperirile
anterioare, datorate Hortensiei Dumitrescu i aflate în colecia Institutului de arheologie „Vasile Pârvan” din
Bucureti. În acest sens dorim s mulumim D-lui Academician Alexandru Vulpe care ne-a permis studierea
pieselor i punerea lor în valoare în cadrul lucrrii de fa.
Conform unei informaii a colegei noastre D-na Silvia Teodor, o parte din materialele rezultate în urma
cercetrilor Hortensiei Dumitrescu au fcut parte din colecia muzeului din Flticeni. Ne-am deplasat la
Muzeul de Art „Ion Irimescu” de la Flticeni i am verificat piesele din aceast colecie. Din pcate multe
dintre ele nu sunt marcate, nu conin date cu privire la locul lor de provenien. Studiind registrul inventar, am
gsit îns i materiale de la Ruginoasa, culese de diferii amatori în perioada interbelic. Mulumim i pe
aceast cale D-lui Dsclescu, directorul muzeului, pentru sprijinul acordat în verificarea coleciei.
Aa cum se va vedea în paginile care urmeaz, aezarea cucutenian de la Ruginoasa - Dealul
Drghici a oferit informaii foarte interesante atât cu privire la sistemul de organizare al construciilor de
locuit, cât i referitor la sistemele de fortificare. Materialele arheologice descoperite în intervalul 2001-2010
completeaz inventarul celor anterioare i ofer o perspectiv mai complex asupra vieii comunitii de aici.

11
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CAPITOLUL I. DESCRIEREA FIZICO-GEOGRAFIC
CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, GHEORGHE LAZAROVICI, IONELA
IONESCU
Localitatea Ruginoasa (reedin de comun) se afl la circa 60 km nord vest de oraul Iai. Din
punct de vedere administrativ, din componena comunei Ruginoasa fac parte mai multe sate: Ruginoasa,
Rediu, Vascani, Dumbrvia, Hrmneti (fig. I.3).
Aezarea cucutenian de pe Dealul Drghici3 (fig. I.4-6, fig. I.9-10) se afl la circa 250 m de sat i la
1,5 km vest de staia CFR Ruginoasa, fiind amplasat pe latura de nord-vest a unui promontoriu impuntor
aflat la circa 250 m de sat, pe partea stâng a cii ferate (în direcia Pacani), parte a unei terase înalte, ce se
termin cu mai multe culmi pe latura de vest (spre Valea Siretului) i pe cea nordic (spre satul Ruginoasa).
Datele GPS ale sitului sunt: N 47º 13' 58.03", E 26º 50' 16.35". Promontoriul ofer o privelite de ansamblu
asupra unei zone largi spre nord (în direcia Cucuteni), dar i spre vest spre Siret, aflat la circa 4 km distan.
Latura de vest a promontoriului este foarte greu de escaladat (fig. I.4, fig. I.10), iar cea nordic nu este
accesibil, fiind foarte abrupt (fig. I. 9), în timp ce laturile de est (fig. I.6-7) i de sud comunic cu restul
dealurilor. La poalele promontoriului este un mic pârâia ce vine dinspre satul Dumbrvia, curge pe lâng
latura sa vestic (fig. I.7) i se îndreapt spre iazul Batogele, pârâu care îi dubleaz volumul în cazul unor ploi
abundente, ca cea din anul 2005 (fig. I.6, fig. I.8). Am putea spune c pârâul menionat face legtura dintre
bazinele hidrografice ale Prutului i Siretului, situl de la Cucuteni – Cetuia fiind în apropiere de izvoarele
sale.
Din punct de vedere geografic Ruginoasa se afl în Podiul Moldovei, mai exact în subunitatea
Podiul Sucevei, în care se încadreaz aua Ruginoasa-Strunga (fig. I.1-2)4, ali autori fiind de prere c aua
menionat este în apropiere de zona de contact dintre Podiul Sucevei i Podiul Central Moldovenesc5. aua
Ruginoasa-Strunga este considerat ca reprezentând ultimul sector sudic al Podiului Sucevei (Culmea Bour –
Dealul Mare) prin care se face trecerea spre regiunea mai joas a Podiului Bârladului. Este o zon
caracterizat printr-un relief destul de fragmentat, de fapt o platform de mari dimensiuni mrginit de cueste,
povârniuri abrupte i fragmentat de vi adânci (fig. I.7-8).
Aa cum am menionat deja, formaiunea geologic în discuie este parte a Podiului Moldovei,
format în bun parte în sarmaianul mijlociu, mai exact în Bessarabian (fig. I.11), coninând nisipuri, pietriuri,
marne, argile marnoase, calcare oolitice.
În partea superioar a dealului, pân la anul de aprare se gsete o fâie de calcar oolitic în bun
parte erodat, numit calcar de Ruginoasa – Hrmneti, situat la o altitudine de 295 m la Hrmneti i 300-301

3

Stenii numesc locul Dealul Drghici (denumire pe care am folosit-o i noi) i nu Colina Drghici, termen folosit
de ali autori: Chirica, Tanasachi 1985, p. 350; Chirica, Vleanu 2008, p. 13-14, 16, .a; Boghian 2004, p. 41, .a.
4
Conform Albu et alii on line, eile de pe stânga Siretului se datoreaz bazinelor hidrografice cu desfurare spre
est, nord-est, distruse treptat de aflueinii din bazinul Jijiei ce au înaintat rapid.
5
Chirica, Vleanu 2008, p. 9.
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m altitudine la Ruginoasa6. Solurile actuale sunt reprezentate de cernoziomuri levigate de aspect forestier,
soluri argiloiluviale cenuii i brune-cenuii, argiloiluviale podzolice, exceptând esurile cursurilor de ap a
albiilor majore unde predomin solurile aluviale i lcovitile7. În zona anurilor de aprare pe care le-am
investigat calcarele apar la circa -1-1,10 m.
Caracteristicile geologice ale zonei (fig. I.11) au fost cercetate de-a lungul timpului de mai muli
specialiti. Prima evaluare asupra geologiei zonei Ruginoasa - Costeti a fost fcut de geologul austraic
Foetherle8, care a cercetat aceast regiune, realizând studii necesare pentru construirea cii ferate Pacani –
Iai. El distingea dou orizonturi stratigrafice sarmaiene: un orizont inferior format din argile i un altul
superior, format din gresii i nisipuri9. In 1883 Gr. Coblcescu face un profil în care arat existena la Costeti,
deasupra unor pturi de argile i de nisipuri, a calcarului (adic gresie oolitic) la altitudinea de 160 m. De fapt,
aceast gresie oolitic este cu circa 90 m mai sus (adic la 240 m altitudine), dar neavând o hart în detaliu,
mai exact, nu a putut-o plasa corect10.
Ulterior, în 1885 Gr. tefnescu menioneaz formaiuni Miocene spre nord de Ruginoasa i la
Costeti. In anul 1935, inginerul Virgil Starck, face un studiu pe baza unei schie geologice a regiunii Heleteni
– Criveti11.
V. Tufescu fcea referire la prezena unor flexuri tectonice în Masivul Dealul Mare, punând pe seama
acestora aspectul morfologic general al regiunii, autorul remarcând existena unor ondulri largi, sub forma
unor uoare boltiri, cu diametre între 5-10 km, comparabile cu cele din Bazinul Transilvaniei12. Acelai autor
face un profil între Bljeti – Vascani - Cucuteni, stabilind în partea inferioar a acestui profil aa numitul
orizont cu Mactre mari, format dintr-o succesiune de nisipuri, argile glbui, argile nisipoase i un nivel oolitic.
Peste nivelul oolitic se gsesc apoi conglomerate, argile i nisipuri cu stratificaie încruciat, care încheie
orizontul cu Mactre mari. Conform aceluiai autor, deasupra acestui orizont urmeaz un altul, numit orizont cu
Mactre mici, format din nisipuri, gresii oolitice i argile rocate. V. Tufescu considera c separea celor dou
orizonturi se face numai pe cale paleontologic, trecerea de la un orizont la altul având loc treptat i
reprezentând de fapt o continuare de sedimentare13.
Din punct de vedere stratigrafic cele mai bune deschideri se gsesc spre vest, nord-vest i nord -est
de Ruginoasa, adic pe Valea Hrmnetilor i pe Valea Bahluieului (fig. I.11)14. Profilul de pe Valea
Hrmnetilor se continu i se poate recunoate i la sud de satul Ruginoasa, în Dealul Drghici, unde la

6

Macarovici, Turcule 1956, p. 289.
Obreja 1979, p. 197, apud Chirica, Vleanu 2008, p. 8.
8
Foetherle 1870.
9
Macarovici, Turcule 1956.
10
Macarovici, Turcule 1956.
11
Macarovici, Turcule 1956.
12
Tufescu 1937.
13
Tufescu 1937; despre Mactre: Ionesi B. et alii 1984; Ionesi L., Ionesi B. 1995.
14
Macarovici, Turcule 1956.
7
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altitudinea de 250 m se observ ieind la
zi

calcarele

oolitice

superioare

de

Hrmneti. Uneori foste gropi de carier
conin diferite resturi de molute. Aceste
calcare au o grosime de un metru, stau
peste nisipuri argiloase, iar deasupra lor
sunt argile acoperite de nisipuri cu o
grosime de circa 2 m. Ali doi cercettori,
N. Macarovici i I. Turcule au ajuns la
concluzia c Sarmaianul de la vest i
nord

–

vest

Hrmnetilor,

de

Ruginoasa,

prezint

dou

Valea
nivele

diferite de calcare oolitice (unul inferior
i altul superior), deasupra acestora fiind
Fig. I.1. O parte din Podiul Moldovei i localizarea comunei
Ruginoasa.

înc un nivel de gresii oolitice15. O astfel
de succesiune de trei strate cu oolite se
mai întâlnete înc în profilele aflate ceva
mai la nord de regiunea în cauz, între
Stolniceni i Cotnari. Spre est, pe Valea
Bahluieului, calcarul oolitic superior de
Hrmneti se apropie foarte mult pe
vertical de gresiile oolitice de Criveti,
de deasupra lui. Prezena celor trei strate
oolitice

din

regiunea

Ruginoasa

–

Vascani i respectiv Stolniceni - Cotnari
(unde V. Tufescu noteaz i un al
patrulea nivel) ne arat c din punct de
vedere paleogeografic regimul de ape
marine a fost de lung durat aici, la
începutul Sarmaianului mijlociu i a
corespuns unor condiii foarte prielnice
pentru
Fig. I.2. Harta cu Podiul Moldovei i subunitile geografice: 9,
aua Ruginoasa Strunga, dup WEB
http://www.oocities.org/dmarioara/subpodmo.htm

formarea

de

oolite.

Conglomeratele de deasupra, oolitele
superioare de Hrmneti marcheaz la

un moment dat o linie de rm care nu a persistat prea mult timp, deoarece regiunea a continuat s se scufunde.
Comparând oolitele de la Ruginoasa cu cele din Sarmaianul de pe dreapta Siretului dintre Dolhasca i
Flticeni, se constat c cele din urm sunt anterioare ca timp, adic aproape de Sarmaianul inferior.

15

Ionesi B. et alii 1984; Ionesi L., Ionesi B. 1995.

15
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Fig. I.3. Harta comunei Ruginoasa cu satele
componente, scara 1:100 000.

Fig. I.4. Dealul Drghici vzut dinspre (vest) oseaua
Târgu Frumos-Pacani.

Fig. I.5. Dealul Drghici (demarcat de linia punctat) i platforma înalt creia îi aparine, dup APIA.

Oolitele de la sud de Iai din Podiul Central Moldovenesc sunt ulterioare ca depunere i aparin
prii superioare a Sarmaianului mijlociu aa cum a artat I. Atanasiu16. Oolitele din regiunea Ruginoasa –
Vascani, Stolniceni - Cotnari au o vârst intermediar, ceea ce echivaleaz ca timp cu partea superioar a

16

Atanasiu 1943.
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Sarmaianului mediu. Pe msura îndeprtrii de Ruginoasa spre sud, faciesul petrografic devine din ce în ce
mai argilos.
În ceea ce privete clima
zonei,

ea

are

puternice

caracteristici continentale, cu
ierni reci i veri secetoase,
fiind influenate dinspre nord
de mase baltice reci i umede.
Temperatura

medie

anual (aceeai ca pentru
zonele sub 350 m altitudine)
este între 9-10º C, în lunile
calde atinge 20-25º C, dar i

Fig. I.6. Promontoriul Dealul Drghici (vzut dinspre est) pe care este amplasat
situl Cucuteni de la Ruginoasa i pârâul care se vars în iazul Batogele; imagini
din iulie 2005, când zona a fost inundat din cauza ploilor abundente.

temperaturi

mai

ridicate.

Precipitaiile

medii

anuale

sunt de 450-500 mm, iar
radiaia solar este de 122
kcal/cm² anual17.
La marginea cuestelor
menionate

din

zona

prezentat apar i izvoare, ca
i în cazul sitului de la
Cucuteni, unde la marginea
promontoriului Cetuia sunt
mai multe izvoare cu ap
sulfuroas sau de alt tip. În
zona

Ruginoasa,

în

satul

Costeti (amplasat la circa 34 km sud-est), în partea de jos
a satului, în curtea steanului
Vcrau Emil (casa cu nr. 420) am gsit o fântân cu ap srat (fig. I.14), folosit de localnici pentru
conservarea diferitor produse (carne, legume). Nu excludem posibilitatea ca în zon s mai existe i alte surse
de ap srat, care nu au fost înc înregistrate.

17

Albu et alii on line.
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Fig. I.7. Alte promontorii pe latura de vest vzute de pe Dealul Drghici, cu urmele
amenajrilor din cel de al doilea rzboi mondial.

Fig. I.8. Imagine din 2005, cu o parte a zonei inundate aflate la baza platformei din
care face parte Dealul Drghici.

Fig. I.9. Latura de nord, inaccesibil a Dealului
Drghici.

Fig. I.10. Latura de vest a Dealului Drghici, greu
accesibil.
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Fig. I.11. Structura geologic a solului în zona Ruginoasa (9: nisipuri, pietriuri, marne, argile marnoase,
calcare oolitice), dup Murgeanu, Miu 1968, Harta Geologic a României, scara 1:200.000.
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Fig. I.12. Gresie oolitic, Dealul Drghici.

Fig. I.13. Scoici (Cardium, Buccinum, Trochus).

Fig. I.14. Fântâna cu ap srat din curtea familiei Emil Vcrau din satul Costeti (casa cu nr. 420), vara 2010.
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CAPITOLUL II. ISTORICUL CERCETRILOR
CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, GHEORGHE LAZAROVICI
Aa cum am menionat în Introducere, primele cercetri arheologice sistematice la Ruginoasa - Dealul
Drghici au fost realizate de Hortensia Dumitrescu în cursul verii anului 192618. Aezarea de aici era
cunoscut anterior, informaii cu privire la piesele descoperite (statuete din lut ars) fiind aduse la cunotina
Muzeului de Antichiti prin intermediul revizorului colar M. Drguanu din Drgueni19. Unele piese
cucuteniene (statuete, fragmente ceramice pictate, piese de silex) au fost aduse i la muzeul din Flticeni, pe
care le-am regsit în colecia actualului Muzeu de Art „Ion Irimescu” din localitate.
Spturile propriu-zise, organizate în vara anului 1926, au durat 12 zile, cu acest prilej fiind trasate mai
multe seciuni (a, A, B, AB, C, C, E, F, G, H) ce au fost amplasate în zonele care nu conineau culturi agricole
sau plantaii de vie (fig. II.1). Cu aceast ocazie au fost investigai aproximativ 444 m², reprezentând circa 10%
din totalul aezrii, apreciat de H. Dumitrescu c ar avea o suprafa de circa 4000 m² (fig. II.1)20.
Seciunile au fost adâncite pân la nivele diferite, în funcie de constituia geologic a terenului,
respectiv apariia marilor dale de piatr (seciunea A: -1,70 m latura de est, -1,30 m latura de vest; seciunea C:
pân la -1,10 m; seciunea F: pân la -1,65 m)21.
În ceea ce privete stratigrafia, H. Dumitrescu o rezum astfel22:
- stratul de humus are o grosime de 0,25-0,40 m; aici apare ceramic Cucuteni, pictat sau nu, ca i
fragemnte de vase cu protome zoomorfe, unelte de silex i piatr, piese de os;
- între -0,40-0,80 m se constat cea mai mare concentraie de material arheologic cucutenian (ceramic
mai ales pictat, statuete de lut ars, scoici, fragmente de chirpici cu impresiuni de nuiele);
- între -0,80-1,20 m se observ diminuarea materialului arheologic, mai ales a ceramicii, fragmente de
chirpici i oase de animale sunt înc prezente; se atinge stratul de pmânt lutos i pietrele calcaroase, care
uneori sunt de mari dimensiuni, lefuite la partea superioar, atât de apropiate uneori, încât sublinia autoarea,
par a fi aranjate special;
- între -1,20-1,40 m au fost descoperite puine fragmente ceramice, fiind atins solul steril i
remarcându-se mari dale de piatr. Excepie face seciunea F, unde în taluzul sudic pân la -1,65 m s-au gsit
numeroase fragmente ceramice pictate, care presupunea H. Dumitrescu au putut cade dintr-un strat superior.
Autoarea menionat conchidea c zona investigat reflect prezena unui singur strat cultural, ce
corespunde ceramicii pictate de tip A23.
Referitor la tipurile de locuine, dei suprafeele investigate nu i-au permis stabilirea contururilor
acestora, H. Dumitrescu era de prere c erau reprezentate de cabane (cabane, cf. Dicionarului francez-român,
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Dumitrescu H. 1933, p. 56.
Dumitrescu H. 1933, p. 56.
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Dumitrescu H. 1933, p. 56-57.
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Dumitrescu H. 1933, p. 57-60.
22
Dumitrescu H. 1933, p. 60-61.
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caban, adpost, bordei), de form circular sau ptrat, c unele erau ridicate deasupra solului i presupunea
c dalele de piatr din structura geologic ar fi putut servi ca podele24; în susinerea acestui tip de locuin
autoarea amintea i prezena unor fragmente de chirpici cu impresiuni de paie i pari descoperite în nivelurile
superioare, ce apar uneori pân la -0,80-1,00 m, ca i a unui capitel25.
Probabil culturile agricole ce acopereau zona aezrii în momentul spturilor arheologice, ca i
divizarea proprietilor au împiedicat-o s constate prezena mai multor anuri de aprare la Ruginoasa.
Din pcate documentaia original (planurile, profilele) cu privire la aezarea de pe Dealul Drghici
s-a pierdut în timpul celui de al doilea rzboi mondial26, dar în colecia Institutului de arheologie „Vasile
Pârvan” din Bucureti am gsit majoritatea pieselor descoperite cu prilejul spturilor anterioare de aici,
ilustrate în articolul din Dacia.
Cercettoarea bucuretean a fcut o prezentare detaliat a materialului arheologic descoperit cu acest
prilej (arme i unelte din silex, piatr i os, obiecte diverse din argil i metal; ceramica; plastica)27, asupra
cruia vom reveni în capitolele urmtoare. La concluzii ea remarca asemnarea dintre siturile Cucuteni i
Ruginoasa în ceea ce privete amplasarea pe boturi de deal predominante, apreciind stratul cultural de pe
Dealul Drghici ca reflectând o locuire intens i de durat (uneori acesta atingând pân la 1,40 m), cu un
bogat material arheologic28.
În timpul celui de al doilea rzboi mondial pe promontoriul pe care este amplasat aezarea, Dealul
Drghici, dar i pe altele din zon au fost amenajate tranee i cuiburi de mitralier pentru supravegherea
transportului feroviar i a celui de pe oseaua ce face legtura între Iai i Pacani. Cu acest prilej, aa cum
vom prezenta în paginile ce urmeaz, o mare parte a aezrii a fost afectat de aceste amenajri. Totodat,
interesul localnicilor pentru extragerea pietrei (fapt remarcat i de H. Dumitrescu care semnaliza prezena unor
cariere pentru extragerea pietrei) de pe deal a rmas constant, iar ultima dovad în acest sens sunt lucrrile
neautorizate executate de primria comunei Ruginoasa, dei pe unul din pereii vechii coli generale era pictat
Dealul Drghici i vase cucuteniene (perete pe care l-am vzut în 2001, între timp cldirea colii a fost
refcut în interior i exterior), deci era cunoscut faptul c dealul adpostete vestigii preistorice.
Un alt moment legat de istoricul cercetrilor îl reprezint investigaiile legate de realizarea
repertoriului arheologic al judeului Iai, lucrare realizat de V. Chirica i M. Tanasachi29. Cu acest prilej s-au
fcut noi cercetri de teren i pe teritoriul comunei Ruginoasa, identificându-se noi puncte cu materiale
cucuteniene (numerele de mai jos din paranteze corespund celor de pe harta din fig. II.3):
(2) La nord de comuna Ruginoasa, pe partea stâng a oselei Ruginoasa-Todireti, în apropiere de
încruciarea oselelor Ruginoasa-Todireti i Todireti-Pacani, la limita cu comuna Todireti, pe dou
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Dumitrescu H. 1933, p. 60.
Dumitrescu H. 1933, p. 61.
25
Dumitrescu H. 1933, p. 61, fig. 3/2, chirpic cu amprente de nuiele i fig. 3/1, pies prezentat de ea drept capitel,
ce ar putea de fapt s fie un fragment dintr-o msu realizat din ceramic grosier.
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Informaii amabile Silvia Marinescu-Bîlcu.
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Dumitrescu H. 1933, p. 61-85.
28
Dumitrescu H. 1933, p. 86.
29
Chirica, Tanasachi 1984; 1985.
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promontorii au aprut alturi de materiale mai noi i fragmente ceramice atipice Cucuteni A. La sud de aceste
promontorii, pe un alt promontoriu, la marginea Pdurii Holm, lâng lacul Iezerul au fost identificate alte
materiale ce pot fi atribuite culturii Cucuteni30;
(6) În satul Dumbrvia, în punctul Bulhac-Bulhacul, la est de satul Boldeti (comuna Todireti), pe
panta unui deal (desprit de punctul Bobeauca prin dealurile Chetrria, Corhana i În Lungime), alturi de
piese litice paleolitice s-a gsit i un fragment dintr-un vas Cucuteni31;
(8) Tarlaua Iezerul. La circa 1,5 km nord de Dumbrvia, la vest de lacul Iezerul, în stânga oselei
Ruginoasa-Todireti, spre marginea podiului, pe o suprafa de circa 10 ha, între lac i pdurea Holm, s-au
descoperit ceramic Cucuteni B, alturi de piese din silex i piatr32;
(11) În satul Vascani, în vatra satului i în jurul grdinii lui Ion Iorgu s-au identificat materiale
Cucuteni A i B33;
(12) La nord-est de sat, pe platoul Podi, între pâraiele Drgoteni (Varnia) i Rgoaza (Pdureni), la
nord de Fabrica de telemea a fost identificat o aezare de înlime, aprat natural pe laturile de est i vest, cu
materiale Cucuteni A i B i mai târzii34;
(13) În marginea de est a satului Vascani, în locul numit Lutria, pe partea dreapt a drumului
Vascani-Giurgeti, între pârâul Puiului i Varnia (Drgoteni) s-a identificat o aezare de înlime cu resturi de
locuine, gropi menajere, cu materiale Cucuteni A-B i B35;
(14) Pe tarlaua Pcnia, deasupra satului Drgoteni, aflat la nord de sat, în stânga pârâului Drgoteni
s-au descoperit materiale arheologice ce pot fi legate de aezri aparinând mai multor epoci, una din ele fiind
36

atribuit fazei Cucuteni B .
În afar de punctele menionate, cartate, autorii repertoriului amintesc alte dou descoperiri
cucuteniene: pe dealurile Osoiul (la limita de sud-vest a comunei) i Cetuia, unde au fost semnalate materiale
Cucuteni37; pe teritoriul satului Ruginoasa (punct neprecizat) s-a descoperit un mormânt de inhumaie, în care
s-au gsit i materiale Cucuteni38.
Trebuie s amintim i alte câteva puncte de pe teritoriul satului Costeti (astzi reedin de comun),
unde sunt documentate aezri Cucuteni: Pietrria din Valea Hainei39, aflat la 1 km nord-est de satul Criveti
comuna Strunga, aezare cu mai multe nivele, unul din ele, Cucuteni A; punctul Cier, aezare Cucuteni A-B i
B40; în Vatra satului41, pe terenul din jurul colii generale i pe pantele estice ale dealului i în lungul vii s-au
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Chirica, Tanasachi 1985, p. 352, punctul LXIV.1.B. (2).
Chirica, Tanasachi 1985, p. 352, punctul LXIV.2.A. (6).
32
Chirica, Tanasachi 1985, p. 352-353, punctul LXIV.2.C. (8).
33
Chirica, Tanasachi 1985, p. 353, punctul LXIV.4.A. (11).
34
Chirica, Tanasachi 1985, p. 352, punctul LXIV.4.B. (12).
35
Chirica, Tanasachi 1985, p. 352, punctul LXIV.4.C. (13).
36
Chirica, Tanasachi 1985, p. 352, punctul LXIV.4.D. (14).
37
Chirica, Tanasachi 1985, p. 354, punctul LXIV.5.A. citeaz cercetarea fcut de D. Sturza, Gr. Tocilescu, D.
Butculescu i N. Beldiceanu.
38
Chirica, Tanasachi 1985, p. 354 punctul LXIV.5.B., citându-se o informaie a profesorului Ilie Creianu din
uora, 1978.
39
Chirica, Tanasachi 1985, p. 417, punctul 28, harta LXXIX.
40
Chirica, Tanasachi 1985, p. 418, punctul 29, harta LXXIX.
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descoperit materiale Cucuteni A i B; la aceste puncte se adaug alte dou, înc unul este tot în vatra satului
Giugeti42, în marginea de nord-est fiind amintit o aezare Cucuteni A; ultima aezare Cucuteni A este
menionat pe Dealul Mnstirii-Chetrosu-Sub Pdure de pe teritoriul aceluiai sat43.
Punctele prezentate demonstreaz c zona pe care o analizm, din jurul sitului de pe Dealul Drgici
era destul de intens locuit în timpul culturii Cucuteni, atât în timpul fazei A, cât i a fazei A-B.
Aa cum am amintit deja, în primvara anului 2001 Primria Ruginoasa a decis exploatarea pietrei de
pe Dealul Drghici, ocazie cu care a fost practicat o excavaie dreptunghiular cu trei ieiri, ce a afectat o
suprafa de circa 1000 m², ceea ce reprezint 20 % din situl principal i circa 14 % din toate rspândirile de
materiale (fig. II.3). Cu acest prilej s-au distrus mai multe complexe din care au fost recuperate o parte din
materialele arheologice, publicate parial de ctre V. Chirica i M.-C. Vleanu44.

Fig. II.1. Planul spturilor Hortensiei Dumitrescu de la
Ruginoasa – Dealul Drghici, dup H. Dumitrescu 1933.

Fig. II.2. Harta comunei Ruginoasa cu punctele
arheologice, dup V. Chirica, M. Tanasachi 1985,
p. 361.

Primele informaii cu privire la recuperarea materialelor i la situaia creat au fost prezentate de M.-C.
Vleanu la sesiunea de rapoarte arheologice de la Suceava din 2001. Din comunicarea prezentat la Suceava de
M.-C. Vleanu rezulta c existau mari locuine cu chirpici ce urmau a fi cercetate.
Aceste afirmaii nu au fost comfirmate de cercetrile de suprafa întreprinse de noi înaintea i în
timpul cercetrilor i nici de spturi; din suprafaa afectat de lucrri i din pmântul scos au fost recoltate
peste 25 de saci de materiale i doar circa 5-8 kg de arsur, provenind cel mai adesea de la elemente
arhitectonice (canaturi de ui, ferestre, plci de cuptor, vatr etc.) nu îns i chirpici.

41

Chirica, Tanasachi 1985, p. 418, punctul 30, harta LXXIX.
Chirica, Tanasachi 1985, p. 419, punctul 42, harta LXXIX.
43
Chirica, Tanasachi 1985, p. 419, punctul 41, harta LXXIX.
44
Chirica, Vleanu 2008.
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Fig. II.3. Amenajri din cel de al doilea rzboi mondial în zona central a aezrii i pe latura ei de vest.

a

b

Fig. II.4a-b. Imagini cu excavaia practicat de Primria Ruginoasa în 2001 pentru extragerea pietrei.

Ceea ce preau „platforme de locuine” pentru M.-C. Vleanu erau de fapt oxidri ale suprafeei
solului nisipos. In lungul profil de peste 120 m nu aprea nici o singur platform ci doar gropi care perforau
uneori stânca. De altfel Hortensia Dumitrescu, în studiul menionat nu pomenenise explicit despre existena
platformelor de chirpici.
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Începând din august 2001
am început spturile arheologice
în situl cucutenian de pe Dealul
Drghici,

în

apropiere

de

excavaia practicat de primrie,
care, aa cum s-a bnuit de la
început afectase i o parte din
sistemul de fortificare al aezrii,
precum i o serie de complexe
din interiorul fortificaiei, dovad
bogatul

material

recoltat

din

marginile carierei.
Cu o echip de topografi
ieeni
a
Fig. II.5. Amplasarea pe planul topografic a seciunilor practicate în 1926,
ca i a excavaiei Primriei Ruginoasa din 2001, ce a afectat i o parte din
primul an de aprare.

45

am realizat întâi planul

seciunii spate de primrie. Apoi
pornind de la punctul cel mai
înalt de pe Dealul Drghici, din
partea sa nordic, marcat de o
born topografic, corelat cu o
alt born topografic amplasat
pe latura de vest a promontoriului
am partajat spaiul sitului în mai
multe carouri, în care am plasat
ulterior i spturile efectuate de
Hortensia Dumitrescu (fig. II.4).
În

seciunea

„a1”

Hortensia Dumitrescu (fig. II.5)
amintete existena unui an de
aprare46 care poate fi unul din
cele cercetate de noi sau ambele.

b

45

Mulumim i pe aceast cale D-nei Ionela Ionescu pentru amabilitate, pentru susinere în realizarea planului
topographic al seciunii.
46
Dumitrescu H. 1933, p. 61.
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CAPITOLUL III. PROSPECTRILE MAGNETICE
CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, GHEORGHE LAZAROVICI

Înc de la începutul cercetrii de la Ruginoasa ne-am pus problema întinderii aezrii i a structurilor
de locuire pe care aceasta le coninea. Din acest motiv, prin amabilitatea D-nei Ionela Ionescu, am obinut de la
Direcia Judeean Iai un set de fotografii aeriene din anii' 70 pe care se observ mai multe urme (fig. III.1),
datorate atât amenajrilor preistorice cât i celor ulterioare i chiar moderne. Pe acest fotografie am amplasat
i excavaia fcut de Primria Ruginoasa în 2001 (fig. III.2).
Întâmplarea a fcut c am intrat în legtur cu o echip de arheologi de la Institut für Ur –und
Frühgeschicte al Universitii Christian-Albrechts din Kiel, care în cadrul unui proiect DAI „Geomagnetik in
Südeuropas” erau interesai s realizeze mai multe prospectri magnetice pentru situri neolitice i ale epocii
cuprului din România. Unul din obiectivele parial investigate a fost i situl Ruginoasa - Dealul Drghici.
Colectivul, format din studeni, mastranzi i doctoranzi a fost condus de Carsten Mischka (fig. III.4/a-b). Astfel
în toamna anului 2007, am mers împreun la Ruginoasa, unde din pcate nu a putut fi prospectat întreaga
suprafa a aezrii, datorit faptului c o mare parte a recoltei era înc pe câmp, iar lucerna sau alte resturi de
plante erau prea mari i ar fi dat erori de msurare. Pospectrile au continuat în octombrie 2008, dar nici cu
aceast ocazie suprafaa aezrii nu era complet liber. Cu acest prilej s-a continuat investigarea laturii de est i
de sud-est a aezrii. În total a fost prospectat o zon (incluzând cinci suprafee, 1-5, vezi fig. III.3) incluzând
un teren destul de accidentat, de circa 15.400 m². Pentru prospectri s-a folosit un magnetometru cu cesiu, ce
are o marj de siguran de ± 7 nT, iar msurtorile s-au fcut din 50 în 50 cm. Rezultatele obinute de colegii
germani au fost deja publicate i ofer date noi cu privire la sistemul de aprare i chiar referitor la întinderea
aezrii47.
Aa cum s-a menionat au fost prospectate cinci suprafee, de mrimi diferite din cauza motivelor
artate mai sus, amplasate pe partea dreapt a Dealului Drghici (spre nord), pân la drumul dintre tarlalele
care separ acest spaiu cu aezarea de actuala tarla a Kosarom. Ele au pus în eviden existena unui interesant
sistem de fortificaie, compus din patru anuri (fig. III.3), primul din ele cercetat parial prin propriile noastre
spturi i dublat de o palisad. Aceste anuri, cu un traseu uor curbiliniu, pornesc de pe latura nord-estic a
aezrii i continu spre latura vestic.
Distana dintre anuri este diferit, mai mare între anul 1 (în suprafeele 1 i 2) i 2 (circa 50 m),
respectiv între anurile 3-4 (circa 30-40 m) i mai mic între anul 2-3 (circa 10-12 m)48. C. Mischka aprecia
c primul an de aprare are o lime de circa 2-3 m, anul 2 o lime de circa 6-7 m, ca i anul 3, în timp ce
anul 4 are o lime de circa 4 m (fiind surprins atât în suprafaa 2 cât i în suprafaa 3, aici pe o lungime de
circa 30 m)49.

47

Mischka 2008, p. 111, 113-114, Abb. 17.
Mischka 2008, p. 113, Abb. 17.
49
Mischka 2008, p. 113, Abb. 17.
48
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Fig. III.1. Fotografie aerian a promontoriului
Dealul Drghici (1970), cu urme de amenajri
antropice.

Fig. III.2. Amplasarea excavaiei fcute de Primria
Ruginoasa pe fotografia aerian a Dealului Drghici i
traseele anurilor de aprare.

Fig. III.3. Ruginoasa - Dealul Drghici, suprafeele prospectate de colegii germani, dup C. Mischka 2008,
Abb.17.

Mai sunt unele structuri marcate de puncte mai întunecate care ar putea reprezenta gropi (nr. 5 din
fig. III.3) sau poate bordeie, ca cele pe care le-am cercetat, aa cum se va vedea în capitolul V; pe planul
suprafeei 5 se observ o anomalie liniar (notat cu 6), al crei sens nu a putut fi înc stabilit, care poate fi
legat de o perioad mai târzie sau chiar de cel de al doilea rzboi mondial50. Unele structuri de culoare mai
deschis (circulare sau aproape rectangulare), din suprafaa 1 pot fi puse în legtur cu amenajrile din cel de

50

Mischka 2008, p. 114, Abb. 17.
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al doilea rzboi mondial, C. Mischka considerând pe baza msurtorilor magnetice c zona prezint perturbri
foarte puternice.
O alt concluzie este c latura sudic a aezrii este puternic deranjat de lucrrile agricole intense,
ca i de gropile mai vechi pentru extragerea pietrei din zon. Prospectrile magnetice au surprins chiar i liniile
lsate de plug (cele verticale, fig. III.3, suprafaeele 3-5). Pe baza prospectrilor apreciam atunci c aezarea
are o suprafa de circa 28.000 m².
Deoarece colegii germani nu au putut reveni pentru continuarea prospectrilor i se impunea o nou
ridicare topografic, am apelat la cei de la Universitatea de Vest din Timioara. Astfel, în cursul lunii iunie
2009 s-a realizat noua ridicare topografic a sitului (fig. III.4-5), stabilinâdu-se c suprafaa aezrii acoper
circa 15,8 ha. Cu acest prilej s-au mai fcut prospectri magnetice pe o suprafa de circa 9250 m² în zona care
nu a putut fi investigat de colegii germani din cauza vegetaiei prea înalte, între suprafeele 2 i 4 i la sud de
acestea (fig. III.17, fig. III.21). S-au fcut msurtori topografice cu o staie total, s-au analizat fotografiile
aeriene mai vechi i ortoplanurile, s-a evaluat peisajul i s-au fcut modelri GIS51. Aceste date, coroborate cu
analizele efectuate pentru situl cucutenian de la Scânteia, au permis stabilirea unor caracteristici comune celor
dou aezri, avându-se în vedere i analiza pantelor celor dou platouri, a expunerii la soare, distana pân la
sursa de ap, ca i drumurile de acces.
Situl Ruginoasa - Dealul Drghici este amplasat pe terasa superioar a unui deal înalt de 293 m
(dup msurtorile noastre cu GPS 303 m). Caracteristica principal a dealului este forma triunghiular a
terasei superioare (fig. III.12-13), ce a permis amplasarea sistemului de fortificare (fig. III.2-3, fig. III.15-18)
doar pe latura de sud-est, aflat în pant uoar; diferena dintre piciorul-baza dealului i teras este de circa 40
m (fig. III.12B, fig. III.13, fig. III.16).
Aceast orientare a pantei (fig. III.15) asigura lumina soarelui i înclzirea construciilor de locuit pe
tot timpul zilei. Msurtorile efectuate au artat c laturile de nord i vest ale promontoriului au o înclinare
între 35-85º i nu conin fortificaii.
Profilul virtual realizat dup procesarea datelor topografice (fig. III.14) arat c pe axul nord-sudic al
aezrii exist o înclinare favorabil realizrii unei fortificaii, dar sistemul de fortificare este amplasat de fapt
pe latura sud-estic, latur care necesita cel mai mare efort pentru realizarea unei astfel de amenajri52. Profilul
de pe axul vest-est arat un unghi de circa 50º, dar i dou ci de comunicare adânci, curbe (fig. III.8, fig.
III.11-14), datorate aciunii torentelor de ploaie, dar i activitii antropice53. Precizm din nou c prospectarea
magnetic a colegilor de la Timioara a vizat zona de est-sud-est a sitului, nederanjat, folosindu-se metoda
fluxgate i un aparat Bartington Gradiometer Grad 601 dual (fig. III.15).

51

Mruia et alii 2010; Micle et alii 2010.
Mruia et alii 2010: de fapt anurile pornesc de pe latura nord-estic i se îndreapt spre cea sud-vestic descriind
o anumit curb.
53
Mruia et alii 2010.
52
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a
Fig. III.4a-b. Dealul Drghici, imagini cu colegii de la Kiel în timpul stabilirii punctelor fixe, înainte de
prospectrile magnetice: a, , vedere spre vest ; b, , vedere spre nord.

b
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Fig. III.5. Noua ridicare topografic a sitului, cu cele dou borne topografice, cu marcarea excavaiei primriei
(zona alb, dreptunghiular), sub care este sptura noastr (cea încadrat în dreptunghi).

Aa cum a reieit i din spturile arheologice sistemul de fortificare iniial (capitolul V) a fost lrgit
i modificat în timp prin amenajarea unor bordeie i locuine de suprafa deasupra anurilor, ceea ce
demonstreaz abandonarea fortificaiei într-un anume moment datorit extinderii zonei locuite sau nevoii de
refacere a sistemului de fortificare (umplerea anurilor, putrezirea palisadelor sau distrugerea lor .a.).

Fig. III.6. Vedere din faa marginii nordice a Dealului
Drghici, deasupra capului lui Dorel Micle se poate
observa marginea celui de al doilea an de aprare.

Fig. III.7. Liviu Mruia (dreapta) prospectând terasa 2,
la est de excavaia Primriei Ruginoasa.
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Fig. III.8. Imagine de ansamblu cu latura nord-estic a Dealului Drghici cu urmele cilor de acces i anurilor de
aprare (marcaj anul 1 i anurile 2 i 3), vizibile pe partea dreapt (stânga aici); 1 probe de lut.

Cercetrile menionate în acest capitol reprezint o verificare a observaiilor directe din teren, ajutând
la conturarea suprafeei locuite, a sistemelor de fortificaie, artând totodat cunoaterea i buna utilizare a
mediului natural de comunitatea cucutenian de aici. In fig. III.8. se poate observa în zona anului 2 (marcaj 2
cu rou) o denivelare de circa 1,5 – 2 m dup cum rezult din curbele de nivel i din imaginile razante. Aria
marcat cu 3 este zona dintre anurile 2 i 3. Ulterior panta s-a accentuat aici fiind cândva un drum de acces
pe Dealul Drghici, foarte probabil din preistorie pân în vremurile recente. De altfel anul 3 din fotografia
aerian (fig. III.19-20) se poate observa c ocolete drumul de acces, obligând la o intrare între anul 2 i
anul 3. Aceasta ne aduce aminte de unele sisteme de fortificaii care obligau accesul printre valuri. În
cercetrile viitoare ar trebui cercetat muchia dealului, poate se vor putea surprinde resturi de palisade, altfel
anurile i palisadele dinspre sud nu ar avea rost, accesul, cu toat panta abrupt nu este prea dificil.
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Fig. III.11. Ridicarea topografic cu curbele de nivel, dup L. Mruia et alii 2010.

Fig. III.12. Modelarea digital a terenului prin GIS (A-B), dup D. Micle et alii 2010.
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Fig. III.13. Unghiurile pantelor Dealului Drghici, dup D. Micle et alii 2010.
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Fig. III.14. Profile virtuale, N-S, V-E, dup D. Micle et alii 2010.

Revenim cu scurte comentarii privind analiza planului expunerii solare (fig. III.15). Din acesta se pot
observa genurile de teren din vecintatea aezrii i ce zone sunt favorabile practicrii agriculturii. Pe de alt
parte acestea subliniaz denivelrile terenului ca urmare a activitilor antropice (anuri de aprare, dar i
tranee militare sau alte intervenii din al doilea rzboi mondial, gropi pentru lut sau nisip recente).
Din modelarea GIS a Dealului Drghici (fig. III.16) se pot observa bine locul unde anurile merg
spre pant i unde au avut loc eroziuni datorate scurgerii apelor din anuri, iar pe de alt parte ne indic i
posibile ci de acces în fortificaie, desigur aprate de turnuri de poart sau foioare.
Prospectrile colegilor germani (Carsten Mischka i echipa) i români (Dorel Micle i Liviu Mruia)
combinate cu imagini razante ale noastre pe care au fort marcate traseele anurilor (fig. III.18), dar i
denivelrile terenului, ne permit formarea unei imagini mai clare asupra sistemelor de aprare, dar i a
vizibilitii aprtorilor asupra acestora (fig. III.17).
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Fig. III.15. Planul expunerii solare a Dealului Drghici, dup D. Micle et alii 2010.

Fig. III.16. Modelare GIS a Dealului Drghici, dup D. Micle et alii 2010.
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Fig. III.17. Prospectrile magnetice realizate de D. Micle i L. Mruia între suprafeele 2 i 4 ale colegilor
germani i la sud de acestea, modelare Gh. Lazarovici.

Fig. III.18. Imagine de ansamblu dinspre cariera veche (latura sud-vestic) cu marcarea anurilor 1-3 i a
teraselor crora le corespund.

Din fotografia aproape razant (fig. III.18) se poate observa mai clar prezena teraselor naturale la
marginea crora locuitorii strvechi au amplasat anurile de aprare i palisadele. Dac comparm i cu
profilurile prin sit (fig. III.14) atunci înelegem mai bine strdaniile i strategiile de aprare de la Ruginoasa.
Desigur cercetrile noastre s-au axat pe sistemul de aprare dat fiind locul suprefeei unde am început
cercetarea. Am comparat aceste imagini i cu alte fotografii aeriene mai vechi în care sistemele de aprare
strvechi apreau pe imagini. Din acele imagini se observau poteci i drumuri de coast sau de acces pe Dealul
Drghici, unele pstrate înc din preistorie (anul 3).
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Fig. III.19. Amplasarea anurilor de aprare 1-3 pe
fotografia aerian.

Fig. III.20. Marcarea celui de al 3-lea an de
aprare.

Fig. III.21.Ridicarae topografic i amplasarea zonei prospectate în 2009, dup D. Micle et alii 2010.
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CAPITOLUL IV. DESCRIEREA SPTURILOR I
COMPLEXELOR
CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, GHEORGHE LAZAROVICI

Aa cum am artat în capitolele anterioare, pornind de la cele dou borne topografice aflate pe Dealul
Drghici (fig. III.5, notate ca Baliz sit; fig. IV.11; fig. IV.21) am împrit întreaga suprafa în blocuri de 20 x
20 m, pe care le-am notat cu literele alfabetului (A, B, C....), în vederea localizrii atât a materialului din
spturi cât i a celui din periegheze sau cel afectat de lucrrile la Carier (excavaia primriei). Sistemul
folosete unei prelucrri automate pe computer privind distribuia statistic a materialului în blocuri, carouri,
sau complexe i corelaii dintre acestea în raport de diferite criterii: adâncime, poziie stratigrafic, atributele
materialului ceramic, factur, forme, ornamente, tehnologia de fabricaie.
Marcajul materialului recoltat din zona Carierei. Pmântul scos de excavator a fost depus pe
marginea Carierei (prin acest termen definim groapa pentru piatr, localizat în plan cu nume propriu, pentru
marcarea materialelor arheologice speciale, deoarece în marginea de nord a sitului, la panta dealului se afl o
veche carier de lut, fig. I.9; fig. III.8-9) în form de dreptunghi, cu ci de acces pentru excavator la coluri
(fig. II.5b).
Pentru a localiza, cât de cât materialul recoltat, în vederea unor recorelri ulterioare cu ajutorul
calculatorului, pmântul scos i depus pe marginea Carierei a fost marcat ca: Grmada de vest, Grmada de
est, Grmada de nord, Grmada de sud. Menionm c aceasta din urm cuprinde materiale din zona anului i
a complexelor din acea parte. Materialul din an este mai bine pstrat, probabil din cauza uoarei aciditi a
solului, spre deosebire de cel de la suprafa care avea depuneri mari de acizi humici i humus, care au afectat
calitatea materialului i pictura (respectiv au distrus luciul vaselor i au mcinat pictura).
Sptura noastr a fost amplasat în partea de jos, sudic a excavaiei fcut de primrie în 2001 (fig.
IV.1). Seciunea 1, avea iniial dimensiunile de 10 x 8 m, ulterior am extins-o spre est, astfel încât includea
dou blocuri, E1 i E2, partajate în carouri mai mici de 2 x 2 m demarcate cu numere pe latura sudic i cu
litere pe latura vestic (fig. IV.1). Amplasarea seciunii a avut în vedere atât surprinderea complexelor de
locuire, cât i a sistemului de fortificare, care era parial vizibil chiar dup excavaia primriei. Cele dou
blocuri, E1 i E2 au fost amplasate exact pe traseul anului de aprare. Menionm de asemenea c suprafaa
de la linia vertical dintre cele blocuri i respectiv blocul E2 (fig. IV.1) au fost afectate de excavaia primriei
pân la o adâncime de circa 60-70 cm.
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Fig. IV.1a-1b. Blocurile E1 i E2 cu amplasarea unora din complexele arheologice.

Din pcate, pe toate laturile excavaiei primriei a rmas o mare cantitate de pmânt, amestecat cu
numeroase artefacte. Din cauza fondurilor reduse nu am putut recupera aceste materiale, dei am propus în mai
multe rânduri sponsorului nostru, Dr. Romeo Dumitrescu, finanare pentru cernerea pmântului i aruncarea lui
în groapa rezultat. Mai mult, pe profilele rmase în urma excavaiei se observau pân la creterea vegetaiei
urmele unor bordeie sau gropi. Mult vreme bucile mari de piatr, pietriul mrunt au rmas pe mijlocul
excavaiei, i treptat materialul de construcie, piatra a fost transportat spre alte zone. Cu fiecare nou
campanie de spturi, cu toate demersurile noastre, cu toate interveniile pe lâng primrie, cu toate msurile
luate (acoperirea zonei cercetate cu folie de plastic i apoi cu pmânt) zona constituie mereu un punct de
atracie pentru steni i pentru extragerea pietrei.
Sptura s-a fcut cu mult atenie, deoarece în anumite zone înc de la suprafa pmântul era
amestecat cu pietri mrunt, aa cum se poate observa înc în multe locuri de pe Dealul Drghici.
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COMPLEXELE
Partea investigat din situl cucutenian de la Ruginoasa - Dealul Drghici prezint o particularitate, i
anume aceea c, deasupra sistemului de fortificaie, într-o anumit etap de extindere a aezrii, când populaia
s-a mrit, peste vechiul an de aprare s-au construit bordeie i apoi locuine de suprafa.
Prezena bordeielor poate fi sugerat i de existena unor gropi de mari dimensiuni în cercetrile H.
Dumitrescu, precum groapa b din seciunea A, ce avea 5 m lungime i 1 m lime54. Aceeai autoare meniona
prezena unor vltuci în seciunea A, ca i a unor chirpici de mari dimensiuni sau cu urme de pari în seciunea
C55. Noi nu am gsit astfel de vltuci sau chirpici în zona pe care am investigat-o, motiv pentru care am
presupus c structurile de locuit au fost construite din bârne de lemn, între care s-a pus lut, sistem de
construcie folosit în multe zone geografice româneti din preistorie i pân în secolul XXI.
Marcarea complexelor. Complexele au fost semnalate în ordinea demarcrii lor. Primul complex
semnalat a fost un bordei cu trei etape de refaceri (marcat ca bordei 1 sau B1), urmat de anurile Epocii
Cuprului (an 1 i an 2 sau sanul 1a, sanul 1b fiind cel de sud), de o locuin de suprafa (L3-4), apoi
conturându-se bordeiele B5, B6, iar sub L3-L4, bordeiele B7, B8 i B9. Din pcate, la sud de ce-l de al doilea
an sunt mai multe tranee militare, din cel de al doilea rzboi, dealul supraveghind intrarea dinspre Valea
Siretului. De altfel funcionalitatea de supraveghere i control a acestei ci de acces o avea i situl cucutenian.

STRATIGRAFIA
În întinsul spaiu al sitului stratigrafia difer de la o zon la alta. Date mai concrete sunt din zona
central a aezrii obinute fie din studiul documentelor Hortensiei Dumitrescu, fie din observaiile de pe
marginea carierei sau din suprafaa cercetat. S-a constat astfel c stratigrafia are un caracter foarte dinamic de
la o zon la alta. Depunerile rareori sunt orizontale, cele mai multe au suferit deranjri ulterioare (din cauza
lucrrilor agricole stratul avea în multe pri doar 20-40 cm, fiind afectat de arturi, tiindu-se c în urm cu 20
– 30 de ani era înc arat).
Bordeiul 1
Bordeiul a fost primul complex depistat. În vecintatea lui spre nord, la circa 2 m se afla o groap,
marcat ca G2, dar care nu a dat materiale arheologice.
Bordeiul a fost spat în stânc în perimetrul anului cucutenian, iar dup prerea noastr cei care au
spat pentru amenajarea lui cunoteau traseul anului sau cel puin latura de nord a acestuia, pe care au
folosit-o în mod creativ.
Mai trebuie precizat c la construirea bordeiului anul era astupat, iar tasarea acestuia s-a produs
probabil ceva mai târziu, astfel încât prima etap de reamenajare a bordeiului a fost determinat de tasrile
produse în anul umplut, bordeiul necesitând o nivelare a fundului.

54
55

Dumitrescu H. 1933, p. 58.
Dumitrescu H. 1933, p. 57, vltuci i p. 58-59, chirpici.
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Fig. IV.2. Bordeiul 1i vedere general dinspre sud-vest
cu B1 i groapa G2.

Fig. IV.3. Bordeiul 1.1, vase pe podea.

Fig. IV.5. Bordeiul 1, vedere general dinspre vest
(nuanele sunt accentuate).

Fig. IV.4. B1 vedere general dinspre vest.

Prima faz de locuire (marcaj 1.1). Bordeiul a folosit dup cât se pare latura de nord a anului ca
perete de nord. În partea de sud au fost folosite blocuri mari de piatr ca margine, pietre care mai apoi servesc
pentru nivelarea i amenajarea fundului celei de a doua faze de funcionare (B1.2).

Fig. IV.6. Sanul 1 i 2.

Fig. IV.7. Bordeiul 1 i resturi din L2 (marcaj = B1.3)
cu diferitele sale faze B1.1, B1.2, B1.3 i anurile,
vedere dinspre Seciunea 1.

În prima faz fundul bordeiului a fost placat cu plci mari de piatr i lut. În zona central a
bordeiului se afla o vatr amenjat pe nite buci de la un fund de altar sau de la un cuptor, bine ars,
observându-se i c arderea era mai puternic la exterior. Acel fragment avea patru alveolri (fig. IV.10) care
au putut servit (în vremea cuptorului sau a altarului) pentru a mri stabilitatea unor vase cu fundul rotunjit,
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poate a unor vase de tip askos, de unde ideea de altar. Aa cum am precizat, pentru peretele de nord al
bordeiului a fost folosit marginea de nord a anului de aprare, iar în profil se pot observa mai multe trepte.
Unele din aceste trepte pot proveni de la suporii unor perei de bârne sau pietre. Altele poate de la refaceri. Pe
latura de sud se poate observa îns baza unui perete de piatr (fig. IV.10) care placa marginea bordeiului.
Pietrele picate (fig. IV.5-7 de la pereii L2), prin poziia lor, par a proveni de la acel perete. Privite în plan, din
cauza suprafeei mici cercetate nu se pot da alte explicaii, cel puin deocamdat.

Fig. IV.8. Bordei 1.3, plan la – 1,50 m.

Fig. IV.9. Bordei 1.2, plan la -1,65 m.

Vatra fragmentar fusese ars din partea de jos, de unde ideea c ar fi aparinut unui altar amenajat pe
o podea suspendat sau ridicat de la suprafaa solului. Dup refolosire partea cu alveole ce reprezenta partea
ventral a fost pus cu faa în jos, iar pe spate a fost aplicat o lipitur, amenajare sesizat i la alte fragmente
de elemente arhitectonice cu folosin incert. Lipitura prezenta i urme de crbune, având aspect de vatr,
aspect pstrat doar pe circa 80 cm lime, pe poriunea cercetat de noi, restul fiind tiat de lucrrile de la
carier.
În marginea vetrei sau parial pe vatr a fost descoperit o fructier cu orificii, pictat (fig. IV.10),
întregibil i fragmente de la alte câteva vase sparte, unele întregibile care au aparinut, dup cât se pare,
inventarului construciei. Mare parte a inventarului a fost gsit pe podea, dar aici se aflau i vase care au fost
aruncate.
A doua faz de locuire. Fundul bordeiului a fost nivelat, în stratul de nivelare fiind gsite diferite
materiale arheologice (vase sparte, foarte puine întregibile) i pietre. Ele par a fi aruncate, nu au fost surprinse
in situ. Pe podea, din perioada de funcionare, au fost descoperite materiale în poziie orizontal sau cu aceeai
înclinare ca fundul. i în aceast faz se constat o tasare, care s-a petrecut în vremea funcionrii complexului,
existând i unele nivelri. Datorit nivelrilor i umplerilor înlimea interiorului bordeiului a sczut, deci ni se
pare firesc ca i pereii i acoperiul s fi fost modificai, complexul având un spect de locuin semiadâncit.
A treia faz de locuire pare a avea alte dou subetape, nu mai aparine tipului de bordei, ci reflect o
locuin de suprafa sau o colib, fundul fiind nivelat i având un strat de pietri peste care pe podea s-au gsit
câteva fragmente care aparin ultimei etape de locuire. Materialele de la aceast adâncime au puternice
depuneri de humus negru, iar ceramica are un aspect de retardare, ceea ce ni se pare firesc, fiind vorba de
ultimele etape de locuire ale staiunii în aceast parte a aezrii. În prima etap de funcionare complexul pare
s fi avut câteva pietre mari care serveau ca baz pentru structura de lemn a locuinei, aa cum s-a putut
observa la locuina 3.
Una din micile trepte de pe latura de sud pare a marca baza acelui perete.
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Dou gropi, aflate în marginea bordeiului, par a marca un perete de lemn, dar nu putem preciza dac
gropile provin de la bârne puse orizontal sau vertical.

Fig. IV.10. Bordei 1- L2 (=B1.3) profil.

Dup adâncimea mic par a fi orizontale, dar nu este exclus ca ele s reprezinte suportul exterior al
unui perete. Spturile viitoare vor putea aduce noi argumente, deoarece doar studiul profilului a oferit date
limitate i nu foarte sigure.
Locuina 2
Asemenea situaiei de la L3-L4 locuina 2 avea pe margini pari pentru structura de lemn a pereilor i
structura de baz, iar în partea de jos avea dou-trei rânduri de pietre plate, dreptunghiulare, care mai apoi s-au
prbuit în interior.
Locuina 3

Fig. IV.11. Imagini cu o etap a cercetrii din zona locuinei L 3.1.
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Cercetarea locuinei s-a fcut la paclu, deoarece au fost sesizate numeroase etape de refaceri i
amenajri, atât la pereii din piatr, la podea, cât i la vetre. În cazul pereilor, etapele de refaceri au fost mai
greu de sesizat, deoarece constructorii au folosit aceeai surs de piatr, iar traseul este identic în ultimele
etape.
Orizonturile au fost marcate în ordinea sprii lor i nu în cea cronologic ca la bordeiul B1.
Locuina 3 avea trei etape de refacere a podelei i dou ale pereilor, crora le corespund patru-cinci
amenajri la cele dou vetre (vatra 1 spre nord, vatra 2 spre sud). Refacerile erau necesare din cauza tasrilor
care aveau loc din cauza umpluturii anului, locuitorii fiind nevoii a realiza umplerea i deci refacerea podelei
i a vetrelor. Dup delimitarea marginii naturale a depunerii geologice de deasupra stâncii (acestea au straturi
de pietri mai mari spre baz, mai mici spre suprafa, fig. IV.11, partea de jos) fa de anul Epocii Cuprului,
au fost sesizate aliniamente de pietre mai mari.

Fig. IV.12: a) Locuina 3, nivelul 3.1 stânga i 3.2 dreapta; vedere general dinspre vest, nord-vest; b)
planul unei etape din investigarea L3-L4, cu alte complexe din jur (B5, B6, B1, anuri).
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Unele sunt de la baza unor perei de lemn, altele mai mari formau praguri, în alte situaii perei interiori
sau gropi de stâlp. Tot în imaginea de sus se poate vedea latura de nord a anului 1, peste care se suprapun
resturi de la locuin i pietre mari, sau fragmente ceramice din anexele locuinei.
Etapa L3.1 (marcaj 3/1). Partea dinspre sud i peretele ei de sud au fost cercetate în campania din 2001.
Aici au fost descoperite resturi de pavaj i ceramic împrtiat aproape pe orizontal, având uoare înclinaii
spre sud, cum este, de altfel panta Dealului Drghici.
Tot în campania din 2001 au fost sesizate unele gropi de stâlp, atât în afara perimetrului locuinei cât i
în interior, provenind de la pereii de lemn (pe bilete s-a marcat L3-L4, presupunând c ar fi o locuin spre
vest, de fapt o încpere). Dou din aceste gropi coborau mai adânc, iar ele par s aparin ultimelor etape de
folosire.
Sub nivelul de clcare (nivel marcat de pietre i pietricele ce fceau foarte probabil parte din podea) se
gseau fragmente de vase mari sparte, unele parial întregibile. Ele erau în spaiul încperii B (am definit
încperea B cea dinspre est, cea cu vetre din pietre neamenajate cu lut), unde erau urme de crbune i praf de
crbune, nu i cenu, dovad c locuina a stat o perioad abandonat, iar pe nivelul su au putut ptrunde
fragmente de vase i obiecte din orizonturi mai târzii.

b
a
Fig. IV.13. Locuina 3.1: a) groap pe latura de nord; b)  vatr cu pietre, fr pat de lut.

Fig. IV.14a. Locuina 3, groapa de la peretele
despritor pe latura de sud.

Fig. IV.14b. Locuina 3, nivel de clcare, colul de
nord-vest.

Pe spaiul încperii A (pe bilete i inventarele din 2001 s-a folosit marcajul L3-L4) s-au gsit cioburi pe
orizontal i pietre mai mici. În colul de nord-vest i pe latura de nord s-au gsit urmele a trei stâlpi. Gropile
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aveau o adâncime între 15-25 cm, fiind fixate cu pietre la nivelul de clcare. Stâlpii aveau un vârf bont (groapa
din colul de nord-vest).
În colul opus al imaginii (fig. IV.12) se observ depunerea geologic i stratul foarte subire de cultur
din afara anului. În centru se afla baza din pietre a unui perete despritor din lemn.
Pe latura de nord a locuinei a fost sesizat groapa unui stâlp (fig. IV.13a) ce inea de colul de nord-vest,
iar pe latura de nord a peretelui interior s-a descoperit o vatr (fig. IV.13b).
Asemenea gropi au fost semnalate i pe latura de sud, de ast dat, la marginea peretelui despritor
dintre cele dou încperi (fig. IV.12). Gropile nu erau prea adânci, ele nu aveau decât 30 cm, ceea ce arat c
aveau doar rostul de a fixa, iar rigidizarea se obinea prin legturi sau contra parii din perete.
În locuin, pe nivelul de clcare, au fost descoperite trei zone unde se gseau vase sparte in situ sau pe
orizontal (cele orizontale sunt sparte pe nivel i aparin fazei de funcionare sau pot fi legate de intervalul de
dup abandonare). Peretele de nord a fost ridicat dup o etap de funcionare a acestei faze a locuinei. Pietrele
mari acoper resturi de la un nivel de clcare, situat deasupra depunerilor cu vatra (etapa L3.2).
Pe latura de nord, în încperea de sud, a fost descoperit un nivel de clcare cu ceramic, idoli i câteva
unelte (fig. IV.15).
În aceast faz de funcionare a locuinei, în nici una dintre etape, nu au fost descoperite urme de vatr
de foc în interior, dar nu este exclus s fi fost folosit unul din fundurile mari de la vasele de provizii. Trebuie s
remarcm c zona gospodreasc a acestei etape i locul de pstrare al vaselor se afla pe latura de nord a
locuinei, ceea ce ni se pare firesc, intrarea fiind dinspre sud.

a
Fig. IV.15. Locuina 3, peretele interior i vatr pe nivel de clcare L3.1.

b

Cu privire la tehnica de construcie a acestei etape, am observat prezena unor baze de pietre, puse pe
unu-dou rânduri, pentru pereii din lemn (formai din bârne orizontale legate sau încastrate în bârne verticale,
puse la coluri sau la jumtatea pereilor), cum a fost cazul i la pereii de nord, sud i cel interior. Lipsa
crbunelui în cantiti mari sau a urmelor de crbune arat c locuina a fost dezafectat. De asemenea, lipsa
unor buci de lut ars de la lipituri, pledeaz pentru tehnica deosebit pe care o stpâneau membrii acestei
comuniti în prelucrarea lemnului. Prezena pietrelor la baza bârnelor arat grija pentru a feri lemnul de
putrezire, tehnic folosit cu mult succes i azi de toi locuitorii de la munte. Comportamentul este cel întâlnit
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în cercetrile etno – arheologice56, în zona ctunelor de la deal i munte, care nu folosesc rinoasele. Acolo
lemnul este folosit de multe ori fr piatr.
Încperea B (L3-L4 = L3.1a). În prima campanie am folosit acest termen pentru materialele din
prima etap de folosire a locuinei. Sptura în zona încperii B a urmrit dispunerea fragmentelor ceramice,
constatându-se c zonele gospodreti difer de la o etap la alta. Aceste diferene trebuie puse în legtur cu
factori naturali, dar i cu preferinele celor care locuiau aici. Când spunem zone gospodreti ne referim la
locul vetrei, al vaselor, la spaiile pentru dormit. Asemenea întrebri, legate de locul i funcionalitatea lor,
trebuie puse i impun formularea unele rspunsuri. La acest orizont, legat de cea mai veche etap de
funcionare a locuinelor de suprafa, am constatat c în vecintatea vetrelor, de obicei între vatr i perete,
erau nite plci de vatr (vezi mai jos), legate de o anumit funcionalitate a vetrei.

Fig. IV.16. Locuina 3.1 i încperea B (spate), pragul (centru), încperea A L3.2 dreapta.

Etapa L3.2 (fig. IV.16)
Complexul avea dou vetre (vatra 2 i vatra 3), care au funcionat în dou faze distincte. În ambele faze
complexul are acelai plan, doar vetrele i zonele gospodreti sunt altfel aranjate.
În etapa mai recent L3a, vatra de form dreptunghiular, cu colurile rotunjite, avea axul lung pe
direcia nord-sud. Ea se afla în încperea de rsrit (încperea B). O zon gospodreasc (vase sparte grupate)
se afla lâng peretele interior, în aceeai încpere. Un perete despritor (amenajat pe un singur rând de pietre),
mai la est decât cel din etapa L3.1, era pe dou treimi din limea complexului, lsând loc de intrare spre
peretele de sud.
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Încperea A sau de nord, are doar pe trei laturi o baz de dou rânduri de pietre pentru peretele de lemn.
O poriune în zona de contact dintre colul de nord-vest cu peretele de sud era prevzut cu pietre.
Peretele de nord i respectiv de vest al ambelor etape era alctuit din unul-dou rânduri de pietre.
Peretele de sud avea dou-trei rânduri de pietre, puse pentru egalizare, deoarece partea de sud era mai lsat
(probabil fiind în an s-a lsat mai tare decât cea de nord care urmrete buza anului de aprare). Peretele de
vest a fost distrus de carier, din el pstrându-se doar o parte din colul de sud-est.

Fig. IV.17. Locuina 3, nivel L3.2, gardin de pietre sub vetrele 1 i 2.

Locuina cunoate în aceast etap maximul dezvoltrii sale i reprezint i cea mai îndelungat perioad
de funcionare. Deoarece în perioada anterioar, ea nu a avut urme de vatr în interior, am presupus folosirea
resturilor de vase mari pentru înclzit în sezonul rece, în timp ce gtitul credem c se producea în afara
locuinei, din lipsa vetrei permanente în interior.
Vatra 2, construit peste vatra 1, de dimensiuni mai mari (circa 1,30-1,40 m), avea în partea nou extins
pietre mari, plate, puse rar, pe dou rânduri (fig. IV.23b). Ea se taseaz odat cu fundul locuinei i sufer
unele reparaii locale. Dup secionarea vetrei 1 i 2 s-a observat c sub vatra 1 a fost o gardin de pietre. Este
posibil ca într-o prim faz, vatra 1 s fi avut în partea dinspre perete o gardin din pietre, foarte probabil
acoperit cu lut, care a fost apoi abandonat sau vatra 1 a fost refcut, fr a înltura pietrele din fosta gardin.
Pietrele avea rostul de a asigura marginea vetrei.
Din toate acestea observm, mai ales în primele etape, atenia ce se acord tehnicii de construire a vetrei.
Amenajrile ulterioare sunt fireti, dar se constat o continu mrire a vetrei. Este posibil ca mrirea s fie
legat de nevoia de înclzire a unui spaiu mai larg, de vremuri mai reci sau de mrirea familiei i necesitatea
înclzirii ambelor încperi.
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Spre concluzii asemntoare ne conduc i vasele mai numeroase descoperite pe nivelul de clcare al
locuinei 3.2, când pe vatr s-au gsit fragmente de la circa 14-17 vase (dup aglomerrile de fragmente).

Fig. IV.18. Locuina 3, nivel 3.2 i 3.3  vedere spre nord-est i spre sud-vest  pietre din fundaie alunecate în
interior.

Reparaiile i împrirea locuinei în dou încperi, tot dup experiena etno-arheologic, dar i a
locuinelor romane din a doua jumtate a sec. III (de exemplu la Cluj - Piaa Muzeului), o vedem din
necesitatea reducerii spaiului de locuit în sezonul rece i din nevoia economisirii combustibilului de înclzit,
deoarece atunci când acesta este din abunden sau exist un sistem care îl asigur, aceast problem nu se
impune.
Privind dinspre sud spre nord (fig. IV.18-19) la L3.2 se poate observa lipsa pietrelor de fundaie pe latura
de sud, ceea ce presupune existena unei mici prispe, o intrare sau ambele. Resturile unui perete despritor
marcheaz, ca i în prima faz, o separare a locuinei în dou încperi: cea de est (B), închis, în care se aflau
vetrele de foc, ce avea perei cu pietre de fundaie, cu mai puin ceramic i alta, cea de vest (A), cu intrarea
spre sud.
Locuina (vezi fotografia i planul, fig. IV.19) avea dou nivele de refacere pe acelai plan, cu acelai tip
de vatr, la care doar orientarea vetrei difer.
Ambele au aceiai perei, la ambele s-a pstrat zona gospodreasc, cea dinspre vest, cu aceeai
deschidere spre sud, ce juca rolul unui fel de tind, probabil închis în sezonul rece. Între peretele de sud i
vatr se afla un fragment de „plac de vatr”, altul decât cel de la peretele de est, ce inea de nivelul ulterior.
De altfel, urmele unui strat mai negru, gros de circa 6-8 cm, foarte probabil o podea de pmânt, intra sub vatra
2.
La construcia vetrei se folosesc aceleai pietre i acelai sistem ca la vatra 1 i 2. Atragem atenia asupra
faptului c, dincolo de tasrile petrecute i de nevoia de îngroare a unor pri din ultima refacere (fig. IV.20),
cele dou etape ale vetrei indic o înlare voit a prii dinspre perete a acesteia (fig. IV.20b). Aceasta ne face
s ne gândim la o înclinare voit.
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Fig. IV.19. Locuina 3, nivel 3.2, vedere spre nord, plan .

Vatra 3 (fig. IV.20) era i cea mai bine pstrat. Sub nivelul ei de funcionare se afla o plac de vatr, la
un nivel de clcare contemporan cu vatra a doua.
Cum nu am întâlnit asemenea situaii în studiile noastre de etno - arheologie, dar am dobândit o
experien, singura explicaie pe care o gsim este c pe partea dreapt edeau vasele de gtit, iar focul
principal era în panta dinspre partea înalt. Pe msur ce lemnele ardeau, crbunii se apropiau de vase, iar la
nevoie crbunele putea fi acoperit cu cenua de pe partea înalt. În acest fel crparea vaselor sau scurgerile din
ele nu afecteaz (prin umezire) focul i cenua. Aceast amenajare ne face s ne gândim la ingeniozitatea celor
care locuiau pe Dealul Drghici.
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a

b
Fig. IV.20a, 20b. Locuina 3, vatra 3, cu placa de vatr în apropiere.

Fig. IV.20c. Locuina 3, profil prin vatr.

Foarte probabil în etapa L3.2b - când funcioneaz vatra 3 în încperea B - în încperea A, lâng
peretele despritor, funcioneaz un pavaj de pietre (fig. IV.21) ce ocupa sfertul de nord-est al încperii, în
timp ce sfertul de nord-vest era din pmânt btut. Un asemenea pavaj apare i în nivelul L3.3 în colul opus, la
un nivel mai jos, mai vechi. Prima etap de funcionare a locuinei este marcat de vatra mic, vatra 1 (fig.
IV.23/a-b) i de o serie de obiecte aflate in situ pe podea. Cele mai multe sunt întregibile, dar mai sunt o serie
de obiecte gsite pe nivelul de clcare, acoperite de depunerile din podeaua etapei L3.2.
Privind dinspre vest spre est se pot observa cele dou rânduri de pietre de la baza peretelui de lemn,
rânduri care servesc, pe latura de vest ca baz pentru etapele 3.2 i 3.3 ale locuinei 3. Pe latura de sud, pe o
anumit poriune cei doi perei sunt paraleli, iar de la intrare spre vest nu apare baz de piatr, aici fiind o tind
sau doar un perete de bârne.

54

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. IV.21. Locuina 3, nivel 3.3 cu peretele despritor, pavaj  i o zon gospodreasc.

Etapa 3.3

Fig. IV.22. Locuina 3, nivel 3.2b-3.3 vzut dinspre vest.

Prea mult despre aceast etap nu se poate spune fiind deranjat de etapele ulterioare. i în aceast
faz locuina era separat în dou de peretele despritor din lemn cu baza din pietre mari (fig. IV.22).
O anumit poriune din locuina 3.3 în încperea B (cea dinspre noi, colul de nord-vest; fig. IV.22) era
pavat cu pietre pe care s-au gsit vase sparte, unele parial întregibile. La peretele de sud unii bolovani de pe
fostul traseu al bazei de pietre au fost scoi i pui mai sus. Dup îndeprtarea celor din nivel 3.2b am constatat
c nu continuau. Aceast operaie credem c a fost necesar din cauza tasrii.
Nu tim exact rolul pavajelor pariale, dar ele asigurau o anume trinicie podelei, iar în caz de vreme
umed podeaua nu se înmuia. Asemenea pavaje de pietre sunt amintite în literatura de specialitate înc din
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epipaleolitic, din cultura Lepenski Vir57, dar i ulterior fiind prezente în cultura Starevo – Cri, în fazele
timpurii la eua58 sau târzii la Ostrovu Golu, Schela Cladovei, Le59.
În cultura Precucuteni asemenea pavaje cu pietre sunt amintite chiar în aceast zon geografic, la
intrarea în Locuina 12, la Târgu Frumos – Baza Ptule60, folosite probabil în scop gospodresc61. În cultura
Cucuteni, în faza B la Poduri – Dealu Ghindaru, lâng o vatr în aer liber, construit pe un pat de pietre, a fost
descoperit un pavaj de pietre de râu. Aceast vatr a fost pus în legtur cu pavajul de lâng ea i cu un
complex de cult alctuit din patru cranii dispuse în cruce62. Vetre pe pietre sau pavaje din pietre sunt amintite
i în grupul Suplac63. În Basarabia, unele cuptoare cucuteniene aveau în preajm mici pavaje cu piatr64.

a
b
Fig. IV.23. Locuina 3.a) vatra 1 i vetrele 1-2; b)  fundaiile vetrelor.

Vatra 1. Iniial a fost doar o vatr mic, rotund, în colul de nord-est. Sistemul de construcie al ei
se repet la toate celelalte vetre. S-au pus unu-dou rânduri de pietre plate între care s-au lsat spaii pentru ca
argila s ptrund i s se fixeze prin batere. Crpturile rare din vatr arat c aceasta a fost bine realizat,
spre deosebire de reparaiile ulterioare, care atunci când sunt aplicate pe vatr, sufer crpturi mai multe i
mai neregulate.
Dup înclinaia mare a vetrei 1 (fig. IV.23) spre centru deducem motivul pentru care a fost refcut.
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Podeaua locuinei nu a fost peste tot preparat, în colul de sud-est de exemplu a fost amenajat cu
resturi dintr-o vatr de la nivelul anterior. Ea are o perioad de funcionare peste care a fost ulterior construit
vatra 3.

Locuina 4 (fig. IV.25) semiadâncit
Orientarea, dimensiunile i structura locuinei 4 este, în cea mai mare parte identic cu L3, fiind probabil
locuit de aceeai familie (ca i în cazul bordeiului B1). În zona în care pereii sunt comuni se poate observa
prezena unei albieri în masa de piatr de la marginea locuinei. În vecintatea locuinei, în exterior, spre nordvest se afla o groap de stâlp, probabil pentru o anex (tind, opron). Limea construciei este mai mare cu
circa 60 cm decât în etapa L3.3. Peretele de est a fost tiat de Cariera de piatr (din 2001). Peretele de nord e
comun, de altfel este pe marginea anului de aprare. Peretele de vest nu e cunoscut dar pare comun cu cel din
L3.

Fig. IV.24. Locuina 3.3 i locuina 4, peretele de sud.

Peretele de sud avea dou-trei i uneori patru rânduri de pietre care formau baza locuinei. i aici
fundaia din pietre pentru perete este întrerupt. Lâng peretele de sud, în zona în care fusese o vatr mare,
bine realizat, dezafectat i pus în podea au fost descoperite fragmente de plci de vatr, frumos realizate,
bine netezite, cu colurile rotunjite (fig. IV.24).

Fig. IV.25. Locuinele 3 i 4, colul de sud-est.
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Podeaua. În podea s-au gsit numeroase resturi de vetre, pietre arse, ca i pmânt ars de la vetre.
In 2002 doar o suprafa de 6 m² din colul de sud-est al podelei a fost cercetat, restul fiind investigat
în 2005. Unele materiale ceramice fragmentare se întindeau foarte clar sub fundaiile peretelui de vest al
locuinei L3, altele mergeau sub peretele de nord (aparinând de fapt de L4).
Traseul celor dou locuine
L3 i L4 nu este chiar paralel,
motiv pentru care considerm c
este vorba de alt complex i
foarte probabil una din ele,
credem c L3 nu avea pereii
paraleli sau din cauz c erau cu
stâlpi, traseul nu se poate aprecia
exact. Locuina L4 (fig. IV.2628) suprapunea un bordei de mari
dimensiuni, B7, locuit vreme
îndelungat, care împreun cu
bordeiul B9, reprezint cele mai
timpurii complexe cercetate de
noi. L4 a avut dou perioade de
refacere, cu fragmente ceramice
Fig. IV.26. Locuina 4, pe latura de jos (sud pietre de la anul 1b).

grupate la adâncimi diferite. Ca
form, aceasta seamn cu L3,
având dou încperi, dar are mai
puine nivele de refacere i
dimensiuni

mai

mici.

Reconstituirea s-a fcut dep
gurile de stâlp descoperite (fig.

IV. 27.).
Etapa veche de locuire
(- 1,30 – 1,40 m). În etapa veche
de locuire, construcia avea dou
încperi, o camer i o tind,
diferite

ca

dimensiuni,

tinda

situat spre vest era mai mic,
concepie rmas, foarte probabil
Fig. IV.27. Locuina 4, reconstituire pe sistemul structurii de lemn cercetate.
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de la bordeie.

a

b

c

d

Fig. IV.28. Locuina 4: latura de nord, sus: a) nivelul de clcare, în spate tinda; b) groap de par i perete de la
bordeiul B7; jos c) fragmente in situ pe podea, colul de nord-est, podeaua la nivelul inferior i superior.

Încperea mare, patrulater ca form, avea dimensiunile de 4 x 4 m. Latura de est, ce se afla în
perimetrul carierei, a fost distrus, dar se mai pstrau câteva pietre de la colul ei de sud-est (peste vatra din
B7). Latura de nord (fig. IV.28/a-b) avea un rând de pietre i patru-cinci gropi de stâlp (una din gropi fiind mai
puin adânc, e posibil s fi aparinut L3, dei se afla sub traseul peretelui de nord al acesteia). Latura de vest
era marcat de unele gropi de stâlp i pietre, rmânând o deschiere de circa 1 m spre tind.
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a

b
Fig. IV.29. Locuina 4: a) la nivelul podelei inferioare; b) pietre de la fundaia tindei.

a
Fig. IV.30a. Locuina 4, vase in situ, în spate (la sud) vatra
deranjat.

b
Fig. IV.30b. Locuina 4, podeaua nivelului inferior i
peretele de nord.

De pe latura de sud (fig. IV.28d, jos), s-au pstrat dou gropi destul de mari, cu diametrul de circa
15-18 cm. Foarte probabil au fost mai muli stâlpi, dar cei care au excavat în toamna sau primvara anului
2003, au luat pietrele i au ras totul pân la stânc (îndeprtând foliile de protecie de plastic i un strat de 40
cm de pmânt!), distrugând circa 2 m de pe latura de sud (fig. IV.26-27). Distana dintre stâlpi era de circa 1,5
m, ca i la cei de pe latura de nord. În zona tindei nu suntem siguri de structura de pari, deoarece ea suprapune
parial bordeiul B8 (fig. IV.29b), astfel c e posibil s fi fost folosii unii din stâlpii de la B8 ai peretelui dintre
încperi. Intrarea în construcie se fcea prin tind, situat la vest. Podeaua a fost amenajat i nivelat înainte
de construirea pereilor (fig. IV.28 sus).
Tinda. Era situat spre vest, foarte probabil având intrarea dinspre sud, unde se afl o stânc mai
mare, înclinat tot spre sud, ce împiedeca ptrunderea apelor aici. Tinda avea dimensiunile interioare de 3,50 x
1,10 m. Aceasta reprezint tipul de locuin semiadâncit, cu perei de lemn, având o baz din structur de
pietre (fig. IV.29b).
Tinda avea la exterior dimensiunile de circa 4 x 1,40 m, iar în interior erau dou aglomerri de
materiale arheologice, una în jumtatea de nord, alta în zona intrrii. În locuin au fost semnalate patru
asemenea aglomerri, trei pe latura de vest (una mergând i în tind) i una spre colul de nord-est.
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Ele proveneau de la vase mari sparte, neîntregibile. În zona central erau mai multe pietre mari, al
crui rost nu l-am putut descifra. Tinda era o construcie mai uoar, bârnele de la peretele interior i cel
exterior erau fixate pe patru-cinci pietre, iar un alt stâlp rigidizat cu pietre era în colul de sud-vest.
Interiorul L4. Locul vetrei, în încperea de est, se afla lâng peretele de sud, unde am gsit mai
multe fragmente de vatr in situ, distruse cu ocazia nivelrilor pentru nivelul superior, dar i de construirea
vetrei de sud, de la L3. Vatra era din lut btut, groas de 7-8 cm. Pe vatr s-a gsit o mare cantitate de
funingine i praf de crbune (fig. IV.30a).

Fig. IV.31. Locuina 4, peretele de sud i structuri de pari de la locuina L3, parte din peretele de sud i peretele de
nord.

Analizând forma locuinei L4, nu putem s nu sesizm asemnarea ei cu un bordei anterior (B8),
situat puin spre vest, pe care de altfel îl suprapune parial, spre vest. În partea de est, L4 suprapunea un alt
complex, bordeiul B7, ambele complexe comportând mai multe etape. În partea opus, se gsea o zon
gospodreasc, unde s-au descoperit mai multe fragmente de vase in situ (fig. IV.28c stânga jos). Podeaua, la
ambele nivele, era înclinat de la nord spre sud; în partea dinspre nord se afla la -1,10 m, iar în cea de sud era
la -1,25 m adâncime.
Nivelul superior (- 1,20 - 1,35 m)
În nivelul superior construcia a fost lrgit peste spaiul fostei tinde, iar la baza pereilor erau mai
multe blocuri de piatr (fig. IV.32). Unele din ele lipsesc, probabil au fost luate la construirea L3. În campania
2004 a fost studiat latura de sud i încperea dinspre vest a acestei construcii.
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Fig. IV.32. Locuina 4, baza de pietre de la peretele de nord, nivelul superior.

În imaginea de mai sus (fig. IV.31), se poate observa latura de sud marcat de un perete mai înalt, cu
structur de stâlpi i o baz din trei rânduri de pietre65. Pe aceast imagine am marcat gurile de stâlpi
constatate în campaniile de spturi 2004-2005. Au mai fost sesizate gropile unor pari de dimensiuni mai mici,
dar nu putem preciza crui orizont aparin. Din imagine putem observa orientarea uor diferit a locuinei L4
fa de L3. Elemente ale locuinei 4 (latura de sud, parte din latura de vest, ultimul nivel de clcare, pavaje, o
plac de vatr) au fost investigate în campaniile din 2002-200366. Cercetarea sa a fost legat de sparea
anului precum i a bordeiului B7, semnalat în 2004, a crui vatr se întindea pân sub colul de sud-est al L4.
Cele dou nivele de locuire sunt separate de o podea din lut galben btut, cu pietre i puine materiale
arheologice (fig. IV.31, colul dinspre noi). Aceast construcie, care a funcionat doar în etapa târzie, avea
spre vest o tind sau alt încpere cu perei de lemn i cu baza din pietre.
Pe peretele de vest, spre colul de nord-vest, se afla o deschidere, materialele arheologice din partea
de vest treceau prin aceasta. În vecintatea colului de nord-vest se afla o zon gospodreasc, format dintr-un
fragment de râni, pus cu faa în jos i mai multe fragmente ceramice (fig. IV.37b).
Judecând dup colul de sud-est i latura de est, încperea a putut avea circa 4,3 x 4,10 m. Încperea
de vest sau tinda avea circa 2,5 m x 4 m i marginile uor rotunjite, ceea ce presupune o împletitur din pari i
nuiele sau bârne scurte, puse orizontal. Partea de nord, deci cea opus intrrii, era pavat cu lespezi plate (fig.

65
66

Vezi Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2004, fig. 27-28, fig. 35.
Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2004, fig. 32.4 .a.
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IV.31), iar în vecintatea lor erau fragmente ceramice sparte. O situaie similar a fost semnalat cu circa 20
cm mai sus în L3. Nu este exclus ca zona s fi fost folosit temporar ca vatr, caz în care urmele nu se
pstreaz.
În nivelul superior podeaua era amenajat, situaie întâlnit la mai toate complexele din zona
anului, constând din pietre plate peste care am gsit un strat de lut btut. Aceast tehnic a fost folosit i la
placarea primului an (anul 1a). Pe podea au fost descoperite mai multe fragmente ceramice i materiale
arheologice, abandonate sau rmase ca resturi menajere. Ele ar putea indica o zon gospodreasc.

b

a
Fig. IV.33. Locuina 4: a) grupare de cioburi din L4, tinda, nivel superior; b) încperea de est, latura de sud i
vatra deranjat.

În partea central, unde în nivelul inferior se afla o intrare, au fost descoperite mai multe pietre
grupate, cu gol între ele, marcând o gaur de stâlp (fig. IV.35). Este posibil s fie locul unui stâlp de la
structura de baz a construciei, deoarece pietrele erau aezate pe dou rânduri, servind ca baz peretelui.
Marginile gropii nu au putut fi clar sesizate. Groapa se afla la circa 30 cm în interiorul construciei, marcând
locul peretelui dintre cele dou încperi. De-a lungul peretelui, între pietre se observau urmele unor stâlpi. De
cele mai multe ori aceti stâlpi interiori erau doar de susinere, gropile erau puin adânci i se opreau pe pietre
plate sau pe stânc. Structura locuinei se baza pe sisteme de rigidizare a lemnului, pereii fiind din lemn.
Vatra. Vatra din nivelul superior, o parte in situ la nivelul podelei, a fost distrus la abandonarea L4, o
dat cu ridicarea L3. Cu toate acestea, unele pri ale sale, mai ales pietrele de la cele dou refaceri au rmas in
situ (fig. IV.37d). Este vorba, poate, de un ritual de distrugere al vetrei, la abandonarea locuinei, situaie
întâlnit i în alte situri cucuteniene67. Distrugerea vetrei s-a fcut nu doar în suprafa ci i în adâncime,
afectând cea mai mare parte activ a ei; doar în câteva locuri au rmas fragmente de vatr cu pietrele de la baza
ei. Se pare c vatra din nivelul inferior era ceva mai mare sau deplasat puin spre vest. În marginea de sud a
vetrei, podeaua continua pân la peretele de sud, marcat în acele zone de guri de stâlp (fig. IV.28d; fig.
IV.38).

67

O situaie similar s-a constatat i la câteva din locuinele de la Scânteia, dar i în alte situri cucuteniene, dei
astfel de situaii sunt cunoscute înc de la nivelul Neoliticului.
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Fig. IV.34. Locuina 4, tinda, vedere dinspre sud.

Fig. IV.35. Locuina 4, încperea de est, colul de nordvest, cu groap de stâlp cu piatr la baz, fixat cu
pietre.

Fig. IV.36a. Locuina 4, încperea de vest.

Fig. IV.36b. Locuina 4, încperea de vest, pietre de la
baza zidului.

Fig. IV.37a. Locuina 4 nivelul superior al vetrei cu
câteva fragmente in situ.

Fig. IV.37b. Locuina 4, râni rupt, pus cu faa în
jos.
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Pietrele de pe aceast linie, pe unu-dou rânduri au fost cercetate în 200268, dar apoi au fost
scoase de steni, dei au fost acoperite cu folie i pmânt.

Fig. IV.37c. Resturi din podea, guri de la stâlpii din
locuinele L3 i L4.

Fig. IV.37d. Locuina 4, seciune prin cele dou nivele
ale vetrei.

Peretele de sud era aezat pe un rând de pietre rigidizat cu pari, situai uneori la circa 60 cm distan,
dar de cele mai multe ori distana între stâlpi era de 1,20 m.

Fig. IV.38. Locuina 4, peretele de sud, podea i guri de la stâlpii folosii doar în nivelul superior.

Dup îndeprtarea resturilor menajere, de cele mai multe ori pe podea rmân unele pietre de
dimensiuni nu prea mari, al cror rost nu îl putem preciza (fig. IV.38). Multe pietre gsite peste nivelul de
fragmente ceramice ar putea proveni i de la acoperi, ele au putut folosi pentru fixarea trestiei sau paielor.
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Lazarovici C.-M. et alii 2004, fig. 27-28.
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Lipiturile podelei ajungeau pân între stâlpi, ceea ce arat c acetia erau în interiorul construciei,
servind la susinerea structurii de baz, iar peretele din exterior, de lemn, servea pentru izolare.
Rareori în locuin rmân obiecte întregi i unelte. De cele mai multe ori ele sunt sparte sau rupte.
Aceast situaie presupune c locuina a fost abandonat i distrus în urma unui incendiu violent (vasele
rmase, sparte, sunt întregibile). Spre deosebire de alte situri, la Ruginoasa sunt foarte puine vase întregibile în
complexe (doar în B8 avem câteva). Uneori rmâne câte un vscior întreg (fig. IV.40) sau întregibil, acesta din
urm fiind depus intenionat (fig. IV.41). De fapt punerea unor vase la fundarea unor vetre nu este o practic
singular, asemenea situaii se întâlnesc deseori, înc din Neoliticul târziu, situaie sesizat de diferii colegi69,
dar i de noi în diferite ocazii.
Latura de est a fost distrus, doar în colul de sud-est s-au pstrat câteva pietre, ce treceau pe sub
peretele L3, fiind situate ceva mai adânc i având alt direcie.

Fig. IV.39. Locuina 4, tinda în nivelul inferior, urme de
pietre de la perete.

Fig. IV.40. Locuina 4, vas in situ lâng peretele de
sud.

Latura de sud, sesizat în vremea cercetrii L3, era format dintr-un rând de pietre mai mari, destul
de rare; din loc în loc apreau dou rânduri. Urmele unui an de fundaie pentru perete se contura doar pe
latura de sud. Pe acel traseu au fost descoperite mai multe pietre puse în rând servind ca baz pentru un perete
de lemn, rostul lor era de a le feri de umezeal i de a putrezi, obicei întâlnit i astzi la o serie de anexe
rneti. Poate c pietrele lips au fost refolosite la L3; din pcate i aceste pietre au fost scoase de rani în
toamna anului 2002, imediat dup încheierea cercetrilor, aa c în campania urmtoare nu am putut face prea
multe observaii pe aceast latur. Pe latura de nord s-au pstrat doar câteva guri de stâlp. Solul pietros i un

69

Ignat, 1979; 1983; 1998; la Suplacul de Barcu, vas depus în cant; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2006, p. 615;
vase sparte la baza unor vetre apar i în alte aezri: Poduri - Dealul Ghindaru, L14: Monah D. et alii 1982, p. 9;
Cucuteni - Cetuia, Petrescu-Dîmbovia, Vleanu 2004, p. 111; Lazarovici C.-M. 2009; Bem 2007, 11 locuine
cucuteniene de la Traian - Dealul Fântânilor prezint ritualuri de fundare legate de construcia vetrelor sau
cuptoarelor; practici similare, de fundare au fost constatate i în arealul Karanovo VI - Gumelnia (Todorova 1978,
p. 51); Lzurc 1984, p. 24; Popovici, Rialland, Web; Bem 2002, p. 164; Bem, Blescu 2005, p. 438, în situl
Bucani – La Pod apar ofrande de fundare la majoritatea vetrelor i cuptoarelor; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh.
2007, p. 120).
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strat de pietre cu pmânt negru între ele împiedic depistarea gropilor superficiale, pstrându-se doar urmele
celor adânci.

Fig. IV.42. Locuina 4, latura de vest a tindei,
ceramic în zona intrrii.

Fig. IV.41. Locuina 4, gropi de stâlpi pe latura de
nord.

Fig. IV.43.a) Locuina 4, latura de nord, gropi de stâlp pe traseu i în interior; b) Locuina 4, vas întregibil,
spart, depus intenionat la baza vetrei.

În prima etap de locuire, unele pietrele de pavaj, din vecintatea laturii de nord, aveau urme de
ardere, fie de la folosirea locului ca vatr sezonier, fie de la un incendiu. De altfel distrugerea casei i
abandonarea unor vase mari i refolosirea lor în pavaj sau la baza podelei, cum de altfel s-a observat i în L3,
pare s fie obiceiul acelor locatari, în scopul izolrii de umiditatea care provenea din anurile de aprare.
Nu au fost sesizate depuneri intermediare sau resturi menajere între L3 i L4, locuina 4 fiind de
dimensiuni mai mari i mai trainic, dac judecm dup aspectul vetrelor i bazelor de piatr pentru perete.
Fundul locuinei se afla la – 1,10 m dup nivelul pantei naturale actuale i depunerile care nu
depeau 20-30 cm. Fiind cercetat în dou campanii de spturi, partea inferioar a fost distrus de steni
care adunau pietrele pentru construcii. De altfel ceramica mai are caracteristicile depuneri de humus, iar
aspectul ei general indic un proces de retardare fa de orizonturile anterioare (amestec cu mai mult mâl,
ardere mai slab cu sunet dogit, netezire mai proast, pictur rar, cu motive relativ simple). Ornamentele sunt
cele caracteristice pentru etapa Cucuteni A3.
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Fig. IV.44. Locuina 4, planul nivelului de la -1,30 m .

Fig. IV.45. Locuina 4, ceramic pictat de la adâncimea - 1 - 1 ,10 m.

Uneltele nu sunt prea numeroase, constând din dli, topoare, zdrobitoare i rânie. Cele gsite au
urme de tirbituri, dar sunt lucrate cu deosebit grij i din materiale colorate, având aspect estetic.
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Fig. IV.46. Locuina 4, unelte de piatr, întregi sau fragmentare.

O estimare a ceramicii descoperit pân în 2003 arta c în general, la Ruginoasa predomina
ceramica semifin (70%), urmat de cea uzual (23%) i apoi cea fin (7%), estimare fcut pe un total de
2611 fragmente, provenite mai ales din complexe. Pictura (pe un lot de 450 fragmente decorate, din complexe)
reprezenta 82%, angoba alb sau roie 10,6%, barbotina 4,9%, iar inciziile scurte i ornamentele plastice peste
1%70.
Ceramica din nivelul inferior este de calitate mai bun, pasta de modelat fiind realizat dintr-un
amestec cu argil i nisip, formele sunt mai subiri, cu o ardere adecvat, rezultând recipiente cu sunet
rezonant.
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Fig. IV.47. Locuina 4, ceramic din nivelul inferior, fragmente de la vase de tip suport.

Bordeiul 5 (fig. IV.1b; fig. IV.48a-51)
Bordeiul a fost delimitat în zona Carierei de piatr, straturile superioare fiind afectate de lucrrile la
carier. El se afla în imediata vecintate a locuinelor 3 i 4 (fig. IV.1/a-b), sub nivelul lor de clcare.
Bordeiul avea dimensiunile de 3,8 x 3,4 m, cu tind cu tot. Intrarea se fcea dinspre sud, dup o mic
tind semicircular, necesar pentru a feri de ploaie. Tinda credem c era acoperit, în acelai sistem ca la
bordeiul 6, care este lipit de bordeiul 5, ceea ce permitea realizarea unui singur acoperi i asigura drenarea
apelor. La exteriorul celor dou bordeie sau poate la alte câteva era necesar s fie lsat un spaiu de circulat. În
colul de nord-vest era o vatr, confecionat din plci de lut arse i lipite apoi cu lut. Intrarea era pe peretele de
vest. Peretele de nord a folosit marginea anului cucutenian, în care au fost practicate dou trepte, iar din
plcile care mrgineau anul (vezi anul 1), unele au fost scoase. Spre est se afla un alt bordei, cel menionat
anterior, B6. Pereii de est, sud i vest erau probabil din lemn cu baza din pietre.
La peretele de sud au rmas pietre plate, în cant, ce sprijineau foarte probabil unele bârne. Baza peretelui
de est este cea mai bine pstrat, iar pietrele au fost puse cu grij. Lipsa unor pietre din loc în loc, la circa 1,3 –
1,5 m de col am interpretat-o ca reprezentând locul unui stâlp vertical, fiindc uneori par a fi pietre mai mici
organizate în cerc sau în triunghi (ca la faza L3.1).
Peretele de nord al bordeiului i al tindei erau în marginea anului cucutenian, doar c aici au fost lsate
câteva din pietrele de la placarea peretelui anului de aprare. Din pcate nu am putut surprinde gura
gârliciului din cauza solului mai negru în care nu se puteau observa detalii, aa cum apar de la - 1,35 m în jos.
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Lazarovici Gh. et alii 2003, p. 171 i urm. ; o analiz detaliat a ceramicii în care s-au avut în vedere piesele
descoperite pân la sfâritul cercetrilor din 2010 este prezentat în capitolul VII, subcapitolul B din lucrarea de
fa.
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a

b

c
Fig. IV.48a-c. Bodeiul 5, planuri i profile N-S în diferite zone; a) amplasarea; b) umplutura cu resturi de la
structura peretelui de sud; c) profil pe podeaua nivelului inferior.
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b

a
Fig. IV.49. Bordeiul 5: a) vedere dinspre sud; b)  dinspre est. c) Bordeiul 5, vedere dinspre nord.

c

Au fost mai multe etape de refacere a anului în poriunea unde a fost bordeiul, ceea ce a îngreunat
cercetarea lui. Anterior primului nivel de clcare s-au constatat resturi de locuire sub peretele de sub tind,
ceea ce presupune c aceast construcie a avut doar o singur încpere. Intrarea era dinspre sud, unde a fost
descoperit un gârlici, un urcu în pant, cam în acelai loc ca cel vechi. Ceramica acestui nivel este de bun
calitate, fiind picat pe ambele fee, mai ales în cazul fructierelor i cupelor. Pictura este tricrom, cu rou
direct pe fondul brun al vasului, marginile picturii fiind bordate cu negru sau brun. Motivele ornamentale sunt
cele specifice acestui orizont cronologic, constând din spirale alternând cu cercuri, benzi late paralele, spirale
îmbinate. Ceramica este ars rezonant, iar specia fin este ceva mai numeroas.
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Fig. IV.50. Bordei 5: a) plan; b) reconstituire.
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Fig. IV.51. Fragmente ceramice pictate din Bordeiul 5.

Bordeiul 6 (fig. IV.1b; fig. IV.49b)
În colul de sud-vest se afla vatra, ca de altfel i la Bordeiul 5 i poate la Bordeiul 1. Vatra acestuia era
foarte bine realizat i pstrat având atât pe latura de est cât i pe cea de vest o structur de pietre mari plate
(fig. IV.52) peste care s-a aplicat un strat de argil amestecat cu nisip, bine btut. S-a constatat c marginile
vetrei se întindeau cât era patul de pietre, spre margini pietrele fiind mai rare, iar vatra fiind mai prost pstrat.
Vatra bordeiului a fost realizat dup ce fundul anului a fost nivelat i s-au tiat o parte din marginile
ambelor anuri. Vatra a fost folosit vreme îndelungat, arderea având o anumit grosime în adâncime, dei la
suprafa prea ars slab, mai ales datorit culorii brune. Pe marginea de nord a aprut o groap ce aparinea
palisadei 1b (fig. IV.52).
Dimensiunile bordeiului erau de circa 4,2 x 4,5 m, marginea de est nefiind sigur, aici descoperindu-se
doar câteva pietre i gropi de stâlp. Terminarea colurilor în profilurile anului ne-au dat câteva indicii.
Bordeiul avea patru etape de funcionare, cu trei straturi de lipitur. Vatra avea doar un strat de reparaii,
îndeprtat în 2003.
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Fig. IV.52. Bordei 6, vatra, seciuni prin ea i patul de
pietre, jumtatea de vest.

Fig. IV.53. Bordei 6, latura de nord i groapa palisadei
1b.

În 2004 a fost studiat nivelul vetrei. Latura de vest a bordeiului era marcat de o piatr mare,
orientat nord-sud, care desprea complexul de Bordeiul 5. Un nivel de clcare, legat de a patra etap de
funcionare, a fost semnalat de la - 1,20 – 1,30 m, marcat de fragmente ceramice pe orizontal i câteva pietre
mari, crora le corespundea prima reparaie a vetrei.
Primul nivel (B6.1) - 1,75 - 1,80 m. Vatra din primul nivel nu a fost gsit, dar erau resturi de
arsur pe o podea format dintr-un pavaj de pietre, ce se întindea doar pe fundul bordeiului (fig. IV.53).
Marginile bordeiului, coincideau cu cele ale anului. Ceramica acestui nivel este de bun calitate, cu o arderea
bun.
Motivele ornamentale sunt de cele mai multe ori bine pstrate, amintind de cele din etapa Cucuteni
A2 sau A2 timpuriu, dei o clasificare foarte clar pentru aceast faz înc nu exist71.
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Vezi publicaiile referitoare la caracteristicile ceramicii Cucuteni: Vulpe R. 1957, p. 33-35; Dumitrescu Vl. 1963,
p. 69, 73; Niu 1980, p. 213; Monah 1987, p. 76; Monah et alii 2003, p. 38-39; Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M.
2010, p. 45, 49, 51-52, 58, 60, 67, 75, 79.
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Fig. IV.54. Bordei 6: a) resturi de vatr pe pietre, nivel 1; b) ceramic din nivel 1; c) suport de vas; d) fragmente
ceramice pictate.

Nivelul al doilea (B6.2) - 1,70 m. Dup îndeprtarea resturilor nivelului de clcare de la - 1,60 m, a
aprut clar marginea bordeiului tiat dreptunghiular în marginea anului 1a (cel dinspre nord). În imediata
vecintate a fost semnalat o groap de stâlp. Dup dimensiuni ar putea s fi aparinut uneia dintre palisade,
dar uneori i la complexe sunt gropi de mari dimensiuni, determinate foarte probabil de lemnele pe care le
aveau la îndemân. Alteori în aceste gropi mari sunt plantai doi-trei stâlpi sau pari. In timpul spturii, am
crezut c groapa este legat de structura bordeiului, îns acum suntem de prere c este vorba de una din
gropile de la palisada 1b, fr a putea preciza înc crui an aparine, deoarece în alt parte am gsit dou
rânduri de gropi de stâlpi (fig. IV.55).
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Fig. IV.55. a) Bordei 6 i groap de stâlp de la palisad; b) groap de stâlp, detaliu.

Fig. IV.56. Bordeiul 6, structur de podea cu urme de vatr, depuse în podea în vecintate; sub nivelul de
clcare, dou picioare de fructiere.

Aceast groap este asemntoare cu o alta, din vecintatea bordeiului 5, tot de la palisad (fig. IV.56).
Nu au fost sesizate schimbri privind marginile bordeiului, dar în mod clar este vorba de o abandonare a lui
sau de aducerea unor resturi menajere pentru a supraînla podeaua bordeiului, dup care are lor o nivelare i o
lipire a fundului acestuia. Podeaua btut era realizat din lut galben, amestecat cu negru, totodat coninând i
concreiuni calcaroase.
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Pe latura de vest a bordeiului au fost descoperite, imediat sub podea, dou picioare de fructiere, unul
cu decor spiralier, cellalt cu decor meandric. Acestea au fost desigur aezate, deoarece dac erau aruncate, la
baterea podelei s-ar fi spart. Credem c au fost puse intenionat în cadrul vreunui ritual, poate legat de fundarea
vetrei72. În vecintatea lor sunt resturi de cenu aduse din alt parte, bgate în structura podelei sau poate
resturile unei vetre de scurt durat.

Fig. IV.57. Bordeiul 6, diferite nivele de clcare din bordei.

Dei nu am putut constata direct, se pare c vatra a fost ridicat în aceast vreme, dup o scurt
perioad de funcionare a bordeiului, iar ea trebuie s fi fost înlat cu circa 15 – 20 cm deasupra podelei.
Spre deosebire de alte vetre de acest fel, care mai toate aveau o înclinaie spre interiorul bordeiului,
fiind amplasate pe margini, aceasta a fost amenajat pe fundul bordeiului.
Vatra. Am studiat cu atenie modul de construire i funcionare al vetrei. Pe un pat de pietre, cum am
precizat mai sus (fig. IV.58), a fost aternut un strat de lut amestecat cu pmânt, ambele coninând nisip.
Partea superioar avea mai mult argil fr pmânt, motiv pentru care a ars uniform, în timp ce mai jos, pe
alocuri, unde lutul era mai compact, a rmas galben. Au rmas chiar pete de lut galben nisipos nearse.
Asemenea lut se afl la circa 1,5 m mai jos spre baza anului, de aceea ne-am întrebat dac nu sunt guri de
cârti mai vechi, deoarece cele noi se observ cu claritate.

72

Referitor la acest ritual de fundare, din B6, de sub podeaua nivelului 2, vezi i Lazarovici C.-M. et alii 2006, p.
306-307.
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Fig. IV.58. Bordeiul B6, vatra, detaliu de construcie.

Fig. IV.59. Bordeiul 6, nivelul 2, structur i profil prin vatr.
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Ceramica

nivelului.

Motivele

ornamentale

anterioare se menin, dar pictura nu mai are aceeai
vigoare. Fondul alb pe care se picteaz este mai frecvent.
Nivelul al treilea i al patrulea (?), (B6.3) 1,30 1,60 m
În aceast etap vatra de foc înc funcioneaz, la
nivelul ei are loc o nivelare, prilej cu care sunt puse
fragmente ceramice i pietre, amenajându-se o nou podea,
cu aceeai structur.
Aceast etap este contemporan cu prima faz de
funcionare a bordeiului B5 i penultima etap a bordeiului
B7 (fig. IV.61).
Între B6 i B5 este o lespede mare, care foarte

Fig. IV.60. Fragmente ceramice pictate, Bordeiul 6.

probabil mrginea tinda. În spre est, la est de vatr se gsea o zon gospodreasc, în care erau urmele unor
pavaje din lespezi de piatr, dar i lespezi mari peste fragmentele ceramice.
Asemenea pavaje am amintit mai sus
în locuina L4 i au fost descoperite în anii
precedeni în locuina L3. În zona lor
întotdeauna se gsete o mare cantitate de
fragmente

ceramice.

Lespezi

peste

fragmentele ceramice am gsit în locuina
L3, în imediata vecintate a pereilor, care
avea pân la trei rânduri de pietre. La fel i
în bordeiul B1, în nivelele superioare, au
fost observate pietre, unele rânduite ca
perete73. Este posibil ca ele s fi fost i aici
pe marginea bordeiului (ca mai sus sau ca în
cazul locuinei L3), situate peste umplutura
anurilor. Cderea lor în interior pare
natural, complexul fiind abandonat, nu a
fost refcut, deoarece deasupra lui nu a fost
gsit alt urm de vatr. Deci este vorba de
o drâmare a marginilor anului i implicit
Fig. IV.61. Bordei 6 nivel 3, în spate bordeiele 5 i 7, pe margini,
traseul anurilor.

ale bordeiului.
Dup umplutura pmântului, trebuie

73

Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2004, p. 18 i urm., fig. 10-14.
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s precizm c spre sud se afla un perete ceva mai abrupt, dar i umplutura celui de al doilea an era de
aceeai factur, aa încât nu putem demonstra existena unui perete interior din pietre, mai ales c pietrele de la
fundaie ar fi trebuit s rmân in situ.
Datorit lipsei vreunei alte vetre, considerm acest orizont cu pietre i ceramic ca o perioad de
abandonare a construciei. Totui, existena unor pietre puse orizontal peste vatr, în marginea ei, par
amenajri voite, de aceea nu excludem existena unui al patrulea nivel, având poate un caracter sezonier, care
ar explica numeroasele materiale arheologice.

Fig. IV.62. Bordeiul 6, nivel de clcare i drâmturi,
-1,50 m.

Fig. IV.63. Ceramic pictat, Bordeiul 6, –1,50 m.

Mai trebuie precizat diferena între materialele arheologice din nivelul B6.3 comparativ cu cele din
stratul de umplere. Materialele de pe nivel sunt de cea mai bun factur, nuanele de culoare sunt mai
contrastante, se folosesc culori mai intense decât pentru cele de la -1,40 m sau mai de deasupra, din zona
bordeiului. Comparând imaginile de mai jos, diferenele dintre tehnologiile ceramicii sunt evidente, dei
condiiile de pstrate i solurile au fost aceleai, astfel c argumentul mediului local de pstrare nu ar fi
justificat.
Credem c în nivelele superioare factura mai proast a ceramicii se datoreaz unui proces de involuie în
tehnologia ceramicii. Aceasta ar putea fi legat de preocupri mai intense legate de sistemele de aprare i mai
puin timp acordat calitii ceramicii. Aceasta doar în cazul în care ceramica era produs local i nu procurat
din afar (un gen de târguri, similare celor din secolele XIX-XX).
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b
a
Fig. IV.64a -b. Bordeiul 6, fragmente ceramice pictate din etapa B 6.3, -1,50 m.

b
a
Fig. IV.65a-b. Fragmente ceramice pictate din zona Bordeiului 6, de la –1,45 m.

Bordeiul 7 (fig. IV.1b; fig. IV.49b)
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Este bordeiul cu cele mai
multe nivele de refacere i
construcie (cinci nivele) i
vetre de foc (7 vetre).
Numrul mare de vetre
este determinat de faptul c în
primele faze, acestea nu au fost
amenajate cu prea mult grij,
ele funcionând într-o parte sau
alta a încperii, rspunzând
nevoilor comunitii.
Dimensiunile

interioare

ale bordeiului sunt de 2,5 x 2
m. Spre deosebire de celelalte
bordeie, acesta nu avea tind.
Întrarea, în ultimele dou etape
de funcionare, se fcea pe
latura de sud, unde se gsea o
lespede mare, provenind din
stânca nativ (fig. IV. 66).
El

funcioneaz

în

paralel cu B8, începuturile sale
fiind se pare mai vechi. Mai
toate bordeiele au cele mai
Fig. IV.66. Schia Bordeiului 7, detaliu.

vechi etape la adâncimea de -

2,10 m.
Bordeiul B7 avea o structur de bârne cu plan patrulater, iar în interior era rotunjit, ceea ce indic faptul
c structura era împletit sau format din bârne orizontale. Intrarea era dinspre sud, unde se afla lespedea. În
exteriorul acesteia s-au gsit urme de stâlpi ce aparin structurii de baz, de unde deducem c lespedea a fost
acoperit i a avut rol de tind; de altfel aspectul ei neted ar sugera acest lucru. Pe latura de nord erau trei
gropi, una inea de structura de baz (colul de nord-vest), în colul opus (nord-est), la adâncime mai mare era
alta. Structura pereilor a rmas aceeai.
Numeroase blocuri de piatr din nivelele vechi au fost refolosite la baza pereilor interiori. Pereii de
vest i est (fig. IV.67-68) aveau baza din pietre. Pân la aceti doi perei i stânc veneau lipiturile. La peretele
de nord lipiturile urcau i se subiau, dovad c bârnele erau puse orizontal i lipitura mergea pân la ele.
Reparaiile de pe latura de vest, cu pietre, mrgineau un perete împletit, de interior, bordeiul având deci un
perete comun cu B8 (latura de est, unde peretele interior era realizat tot din pietre i o structur uoar,
împletit).
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Nivelul B7.1, la peste - 2 m
Nivelul 1 coninea cea mai veche podea amenajat, cu resturi de vetre pe ea (una lâng colul de sudest), nivelul podelei fiind la - 2,10 – 2,20 m (unele albieri).

Fig. IV.67. Bordeiul 7, partea de est spat în 2004, în spate gropi de stâlpi de la peretele de nord.

Podeaua era din lut galben i pmânt, iar pe alocuri sunt urme de vetre de foc, ca în zona central (fig.
IV.68), fie în colul de nord-est, lâng o bârn din structura peretelui lateral (la -2,20 m), ca i în apropierea
bazei de pietre a peretelui de est (fig. IV.67).
În nivelul ulterior, un rând de pietre este peste o margine de vatr i podea, de unde rezult c în acea
etap construcia spre est era mai larg, nu mult îns, deoarece la cercetarea bordeiului B5 s-a observat c
podeaua se întrerupea la circa 30 cm, fie din cauza peretelui primei etape a lui B5, fie era un perete despritor
(B5 în cele dou faze avea aceleai dimensiuni); presupunem c structura trebuie s fi fost din lemn, dei nu
am gsit gropi. În jumtatea de vest, întreaga parte central a podelei coninea urme de vetre neamenajate,
crbune i cenu (straturi subiri de cenu). Pe latura de vest era un perete din pietre ce avea în structur doi
stâlpi centrali i unul mare la colul de nord-vest, ce a funcionat în toate etapele.
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Fig. IV.68. Bordeiul 7 (partea de vest, - 2 m i - 2,10 m), podea cu urme de vetre de foc neamenajate.

Fig. IV.69. Bordeiele 7 i 8,
structuri de bârne i pari.

Fig. IV.70. Bordeiul 7.2 i alte vetre de mai sus.

În colul de sud-vest, a fost gsit o groap cu doi stâlpi, unul de la bordeiul B7 altul de la cel
numit B8, ceea ce ar presupune c au fost montai deodat i foarte probabil sprijineau acoperiul tindei.
Aa cum am mai pomenit, baza peretelui de vest era format din pietre, cu o structur de pari (fig. IV.6970). Nu am insista în mod deosebit asupra acestor lucruri, dar ele apar atât de rar în staiunile neolitice, ale
Epocii Cuprului sau în general. De cele mai multe ori nu se acord destul atenie sistemelor de
construcie, de unde i dificultatea unor reconstituiri sau realizarea unor filme virtuale corecte, bazate pe
observaii arheologice. De altfel aceste observaii constatate de noi la Ruginoasa, completeaz bogata
informaie de la Puleni, din estul Transilvaniei, ambele referindu-se la construcii cucuteniene.
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Nivelul B7. 2 ( –1,85 - 2 m)
Nivelul al doilea este marcat de un strat de refacere a podelei. Nici
în aceast vreme nu sunt vetre stabile, fiind amenajate unele elemente
arhitectonice mai vechi (de cele mai multe ori fragmente de plci de vatr),
aduse din alt parte, puse cu faa în jos. Pe fundul bordeiului sunt
amenajate sumar vetre, în locuri diferite, în funcie de nevoi.
Lutul pentru lipituri este galben, cel mai adesea nisipos, dar sunt i
urme de argile, ca i un strat negru amestecat cu cenu i crbune,
fragmente de elemente arhitectonice. Aceste vetre, amenajate sumar, nu au
o grosime mai mare de 2-3 cm, în vreme ce în vetrele din nivelul 1 i 2
umplerea are o grosime de pân la 10 cm.
Fig. IV.71a. Bordeiul 7, vas depus
sub perete.

Sub o parte din peretele etapei 3 a fost gsit un picior de vas (fig.
IV.70), aezat lâng un stâlp (fig. IV.74/a-b).

Nivelul B7.3 (- 1,60- 1,75 m)

Fig. IV.71b. Bordeiul 7 cu cele cinci nivele de refacere a podelei; nivelul 5, cu vatr i cu trei refaceri.

Între nivelul 2 i 3 umplerea este de circa 18 cm. Este posibil s fi fost înc o alt lipitur, care nu a fost
sesizat în timpul spturilor.
De altfel în fig. IV.71 se observ cel mai bine succesiunea straturilor, grosimea nivelurilor de spare,
adâncimile lor, vetrele, etapele lor de reparaii sau grosimea lor. Uneori sunt straturi de cenu care nu
marcheaz nimic, credem c acelea erau împrtieri de cenu pentru uscarea solului sau dezinfectarea locului,
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obiceiuri practicate des în satele noastre, în casele cu podeaua lipit cu pmânt sau lut amestecat cu nisip sau
blegar.

Fig. IV.72a. Bordeiul 7, partea de est, nivele de refaceri.

Fig. IV.72b. Bordeiul 7.2 în fa, Bordeiul 8 în spate.

Din imaginea de sus (fig. IV.71) se poate observa grosimea reparaiilor la cuptor în faz iniial (marcaj
nivel 5c-d), iar mai apoi, dup prbuirea cupolei a fost transformat în vatr (marcaj 5a-b). Vetrele din nivelele
1-2 erau de calitate mai slab, fiind amenajate direct pe podea, cu uoare adaosuri din lut, nefiind btute, din
care motive nici nu au structura vetrelor de cuptor.
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Fig. IV.73: a) Planul cuptorului în B7.2; b) Groap de stâlp în zona Bordeiului 7.

Pe msur ce etapele de refaceri se succed, vetrele devin din ce în ce mai bune i mai stabile. Se observ
mai sus la vatra nivelului 3, în care fragmente de plci de vatr erau lipite cu lut pentru fixare, iar apoi erau
btute. Baterea este superficial, doar pentru nivelare. În aceast etap, peretele despritor era în picioare i se
pare c exista o trecere spre bordeiul B8, care mai apoi a fost închis.
În zona Bordeiului 7 (fig. IV.72b marcaj cu rou), de la el sau din nivelul superior (L3-L4) a aprut o
groap de stâlp (Fig. IV.73 a) în straturile geologice de la marginea anului. Este dificil de precizat nivelul de
la care a pornit deoarece straturile au fost spate anterior (suprafaa de cercetare a durat mai multe campanii de
spturi), iar groapa nu a fost sesizat. Este posibil ca ea s aparin i bordeiului B7 deoarece ultrerior au fost
gsite i alte gropi; dar groapa poate fi i mai recent, lrgirea ei la gur ar presupune o dezafectare a stâlpului,
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motiv pentru care ar putea aparine de B7, deoarece la ridicarea locuinelor de suprafa putea fi scoas, dac
nu era pe traseu i refolosibil. De altfel din fig. IV.67, 68 i fig. IV.72b se pot observa i alte gropi de stâlpi.
Cele câteva pietre de deasupra gropii din strat arat faptul c au avut loc depuneri în strat, deci ar ine
de B7. Alte gropi (fig. IV.72b) au fost clar semnalate la acest nivel i ineau de B7, groapa prin lrgimea ei la
gur ne-a derutat i mai ales pietrele de deasupra.
Suportul de cup sau fructier (fig. IV.74) depus lâng stâlp a fost acoperit apoi de pietrele de la baza
colului peretelui al doilea. Aceti perei de piatr, ce dubleaz structurile de împletituri de lemn poate aveau
un rol de susinere, dar nu erau neaprat necesari în interiorul construciilor sau la pereii interiori. Ei ar fi
servit, în aceste cazuri, ca bnci interioare (fiind foarte înguste nu pot oferi loc pentru dormit), pentru ezut
îndelungat sau pentru veghe, în timp de iarn de exemplu.

Fig. IV.74. Bordeiul 7: a) fragment de la o cup cu picior depus lâng o groap de stâlp; b) cealalt parte a
piciorului cupei nu avea depuneri calcaroase.

Am precizat c peretele de est este plasat mai în interior. El a fost construit peste podea, având baza
dintr-un rând de pietre mari, peretele fiind uor curbat (fig. IV.66-67; fig. IV.71-72) aa cum apar adesea
pereii (fig. IV.66; fig. IV.71). În vecintatea lui se afla o alt vatr, dintr-o etap mai veche (- 1,80 m, fig.
IV.76).
Peretele era format dintr-un rând de pietre mari. În vecintatea lui, la circa 80 cm adâncime, se afla o
alt vatr, format din fragmente de plci de vatr i pmânt galben, care nu a funcionat mult vreme,
deoarece pmântul galben nu a ars complet (fig. IV.71-72). De altfel, în imediata vecintate (fig. IV.76) s-au
gsit urmele unei alte vetre, format tot din fragmentele unei plci de vatr, puse cu faa în jos, în neorânduial
(fig. IV.76-77/a-b), spre a servi ca loc de vatr, împreun cu câteva pietre, din care unele mrgineau vatra (fig.
IV.75). Am întâlnit numeroase situaii când în podele sunt incluse fragmente de plci de vatr, cel mai adesea
cu faa în jos (situaie întâlnit de exemplu în bordeiul B1)74. În partea de nord, la marginea vetrei, se afla o
lespede mare de piatr (fig. IV.77a).

74

Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2004, p. 21, fig. 13.
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Fig. IV.75. Plac de vatr refolosit secundar la podeaua Bordeiului 7.3.

Fig. IV.76. Bordeiul 7.2, vedere dinspre est, dou vetre i o plac de vatr folosit ca vatr în nivel superior.
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Fig. IV.77/a -b : Bordeiul 7.3, plci de vatr din prima etap a nivelului 2 refolosite ca vatr.

Dei aici, în imediata vecintate nu am gsit plci de vatr decât în poziie secundar (fig. IV.76.)
folosite pentru amenajarea unei vetre (ca i la B1: fig. IV.14), la circa 80 cm spre vest, am gsit un sfert dintr-o
astfel de plac de vatr, pus cu faa în jos, fr a fi încastrat în podea, aflat la nivelul unor pietre mari.
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Ea

a

fost

deranjat

i

poate

refolosit la ridicarea
primelor faze ale vetrei
mari, cea cu trei etape
de refacere din nivelul
B

7.3.

Unele

din

fragmentele plcii de
vatr erau puse cu faa
în sus sau în jos i nu
cu gurile în sus cum
erau folosite, situaie
întâlnit i în Locuina
3.
Într-o alt zon
Fig. IV.78a. Bordeiul 7.3; fig. IV.78bcolul de sud-est al bordeiului, detaliu.

au fost gsite plcue
de vatr folosite pentru
amenajarea unei vetre
de foc (fig. IV.77a). Pe
ele se observ unele
tieturi pentru a da o
form

rectangular

vetrei.
În nivelul 3, pe
latura
pstrau

de

nord,

doar

se

dou

lespezi spre colul de
sud-est

(fig.

IV.78)

într-o groap de stâlp
central, care a tiat una
din vetrele de pe podea. La vest de vatr i groapa de stâlp, au fost gsite fragmente ceramice sparte de la nite
castroane i vase mari.
La acest orizont, construcia mai avea câiva stâlpi de margini, unul în colul de nord-est i altul probabil
în colul de sud-est (acesta din urm a fost tiat de traneea militar aa încât delimitarea sa nu a fost prea
sigur, dar în nivelul inferior de acolo au fost scoase lespezi din baza peretelui, fig. IV.79).

92

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. IV.79. Bordeiul 7, gropi de stâlp din nivelul B 7.3.

De altfel la sud de marea vatr (fig. IV.78b i fig. IV.79) se gseau mai multe gropi de stâlp, ce ineau de
peretele de sud al nivelului 7.3, dar credem c erau în funcie i în perioada anterioar. Nu tim dac acestui
nivel sau altuia anterior îi aparine groapa de par gsit în marginea bordeiului (fig. IV.78a; fig. IV.79). Au fost
numeroase alte pete, ce preau a fi gropi, dar în umplerea bordeiului era greu de precizat exact conturul lor.
Peretele de vest. In aceast vreme, la peretele de vest se folosesc stâlpi din perioada anterioar, cum
spuneam i mai sus, dar au aprut i gropi noi, una poate în zona central (fig. IV.80).
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Ea închide o
fost

trecere

spre

bordeiul vecin (B8).
În colul de sud-vest
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Fig. IV.80. Bordeiul 7, gropi pe traseul peretelui de vest.

Am pus pe imaginea de ansamblu de mai jos, gropile de stâlp pe care le-am sesizat la acest nivel sau în
cel imediat anterior. Deoarece cercetarea s-a fcut în mai multe campanii, nu avem alt posibilitate de a judeca
mai bine rolul lor, decât în acest fel. Din aceste imagini observm c ele se îniruie pe traseul pereilor, dar
sunt i unele din interior ce susineau structura acoperiului. Desigur pentru o reconstituire a structurii
complexului ne mai lipsesc unii stâlpi, poate simetrici, cei din mijlocul construciei, care nu au putut fi
întotdeauna sesizai.
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Fig. IV.81. Bordeiul 7.3, plac de vatr i unele gropi de pari.

Ceramica din B7 nivel 3. Ceramica, de bun factur, numeroas, are o mare varietate de motive
pictate. Se constat c în nivelele superioare culoarea alb a fondului este în descretere, preferându-se pictarea
direct pe fondul vasului. Motivele folosite i dispunerea lor sugereaz genul horror vacui. i în acest nivel
observm calitatea bun a ceramicii, dar i starea extrem de fragmentar. Multe din fragmente sunt în poziii
secundare, folosite ca izolant în podea.
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Fig. IV.82. Ceramic din Bordeiul 7 nivelul 3.

Bordei 7 nivel 4
În aceast perioad bordeiul atinge maximul dezvoltrii sale. Pe latura de sud se construiete o vatr
de mari dimensiuni, cu o structur din pietre, cu lut btut, cu trei etape de refaceri (fig. IV.71-72; fig. IV.76).
Vatra este din categoria celor supraînlate. Marginea ei de rsrit era marcat de un bloc de piatr pus în
dung (fig. IV.76-77; fig. IV.79).
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studiai toi, pentru a nu
distruge marginile de nord.
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prima vatr care are dou
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Fig. IV.83. a) Vatra din Bordeiul 7.4, detaliu; b) structura vetrei .

partea

inferioar,

spre

centrul bordeiului era mai
joas, iar cea de sus supra
înlat i înclinat spre
interior. Acest tip de vatr a
fost

întâlnit

în

anii

precedeni în locuina 3, cu
circa 50 cm deasupra acestei
zonei. Vatra respecta forma
unui cuptor anterior distrus
la refacerea vetrei. Acest
gen de cuptoare cu vatra în
form de „8” au de fapt
cupola doar pe jumtate din
plan având în fa i o vatr
simpl. Asemenea cuptoare
apar în culturile Vina i
Banatului75.
De altfel, baza de pietre din colul de sud-est al locuinei 4, suprapunea direct vatra (fig. IV.84f).
Arderea profund i consistena ei indic folosirea unor mari cantiti de lemne i de bun calitate. Din
imaginile de mai jos (fig. IV.84) i din profile (fig. IV.71; fig. IV.83; fig. IV.84a) se poate observa
tehnica i sistemul de construcie, sesizat la bordeiul B6 i la vetrele din locuina L376.

75
76

Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2006, p. 183, fig. IIIa.66c, 67, p. 253, fig. IIIb.50a-b, 70-77 .a.
Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2004, p. 29 i fig. 23, 26.
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Fig. IV.84a. Bordeiul 7, profil i pietre de la podea i
prima baz.

Fig. IV.84. Bordeiul 7: c), d) pietre de la a doua
baz.

Fig. IV.84. Bordeiul 7: b)  pietrele de la baza 3;
e)  profil prin vatr.

Fig. IV.84. Bordeiul 7: f). vatra i colul L4 peste
vatr.

Bordeiul 7, nivel 1, -2,30 m
Partea de vest a bordeiului a fost investigat în ultima campanie de spturi, vreme în care partea de est a
fost deja cercetat la adâncimi mai mari, fiind descoperite noi detalii. Vatra bordeiului se afla în colul de sudest i a fost cercetat în vecintatea de sud a cuptorului din nivelul 477 (fig. IV.66).

77

Lazarovici C.-M. et alii 2006.
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Fig. IV.85. Bordeiul 7 sus, Bordeiul 8 jos la ambele
pavaj din placi de piatr orizontale.

Fig. IV.86-87. Ceramic pe nivel de clcare.

In partea de est a acestei zone a fost identificat groapa unui stâlp, iar în partea de vest un rând de
pietre spre sud care susineau stâlpul. Spre nord, la 2 m de cuptor era un alt perete despritor care se menine
în etapa B7.2, parte a unui bloc megalitic rmas în poziie orizontal (poziia lor geologic). Un perete a fost
determinat i la -1,65 m, dar era deplasat spre B8, bordei mai mic la acel nivel. Nivele de clcare cu vetre
sezoniere au fost descoperite i la - 2,10 i - 2,00 m (fig. IV.68-70, pentru B7 partea de sud –2,00 i - 2,10 m).
Pe fundul bordeiului au fost descoperite resturi din mai multe vase de provizii, din care unul de mari
dimensiuni, în cea mai mare parte restaurabil i fragmente din alte câteva vase întregibile sparte i refolosite în
podeaua locuinei, peste care s-a depus un pavaj de pietre plate dispuse orizontal, destul de bine aranjate.
Asemenea pavaje au fost întâlnite i în locuina L3. Acelai gen de pavaj, cu mai multe pietre i mai puine
vase era i în bordeiul B8.
Cercetarea zonei de vest în ultima campanie de cercetri a oferit noi date privind complexul, la diferite
adânci. Aducem mai jos completrile necesare pe nivele.
Bordeiul 7, nivelul 2 (- 1,75 m) i nivelul 3 ( - 1,65 m)
La -1,75 m în diferite zone ale bordeiului au fost descoperite vetre temporare de scurt durat, una era
spre centru – sud, în marginea de sud a cuptorului cercetat în 2005, alta investigat în 2010, era în partea
central, parial sub cuptor, dar mai spre nord; nici una din vetrele menionate nu prezenta gardin i au fost
folosite probabil o scurt perioad de timp, prezentând urme slabe de ardere, dar i resturi de crbune i
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cenu. Mai existau i alte locuri cu urmele unor vetre neamenajate. Partea de est a bordeiului a fost grav
afectat în perioada 2005- 2009, când nu s-au fcut spturi arheologice, localnicii distrugând o piatr de mari
dimensiuni care mrginea latura de est a complexului.

Fig. IV.88. Bordeiul 7.2, - 1,75 m pavaj de pietre i
perete despritor cu piatr masiv.

Fig. IV.89. Bordeiul 7.3, - 1,65 m pavaj de ceramic,
lut i pietre cu vatr neamenajat.

Bordeiul 7, nivelul 5 (- 1,40 - 1,65 m)
Nivelul cu cuptorul are mai multe etape de folosire, cel puin dou dup refacerile de la cuptor i alte
dou sesizate în 2005 i în 2010. Una din vetrele anterioare era reprezentat de o plac mare de piatr de 30 x
40 cm, podeaua din jurul ei fiind din lut galben peste care a început amenajarea cuptorului. Cuptorul a avut
dou faze de funcionare. Faza veche reprezint un cuptor cu bolt de form oval, din care s-a pstrat
jumtatea sudic, jumtatea de nord fiind distrus de cuptoarele i pereii de la locuina L3-L4. Cuptorul avea
partea din fa fr bolt, de circa 30 cm, parte care era înclinat de la gur spre margine, ceea ce a dat forma
oval a acestuia, iar partea cu bolta era aproape rotund.

Fig. IV.90. Bordeiul 7 nivel 5c, cu vetre parial sub
cuptor.

Fig. IV.91. Bordeiul 7 nivel 5b, nivelul cu faza veche a
cuptorului.

Din bolt nu s-au pstrat decât 6-8 cm, doar cât a fost grosimea vetrei; dup prbuirea bolii cuptorul
a fost transformat în vatr.
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Fig. IV.92. Cuptorul, faza veche, nivel 5d.

Fig. IV.93. Structura vetrei cuptorului i vatra, faza nou,
nivel 5e.

Structura cuptorului era format dintr-un strat de lut galben nisipos în care s-au pus pietre plate care s
favorizeze reinerea cldurii i s asigure uscarea vetrei lui.

Fig. IV.94  fig. 95. Bordeiul 7, planul cuptourului i fundaia vetrei.

Tehnica aceasta a fost întâlnit i la alte vetre din bordeiul B678. Dup ridicarea vetrei am
observat o ardere inegal petrecut dedesubt. Unele din pietrele încastrate în stratul de argil btut a
vetrei cuptorului aveau urme de ardere. Aproape o jumtate de cuptor a fost dezafectat la construirea
vetrei din nivelul urmtor. Unele straturi de lut brun arat neîndoielnic c în zona dintre vatr i bolt
arderea era mai slab.
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Bordeiul 8

Fig. IV.96. Bordeiul 8 nivelul superior, foto i plan.

78

Lazarovici C.-M. et alii 2006.
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Dei de dimensiuni mici, complexul a fost dintre cele mai interesante. Fiind grupat între dou blocuri
megalitice de piatr care mrgineau anul de aprare au putut fi uor studiate depunerile din umplutura lui.
Vom prezenta nivelele în ordinea sprii lor i nu în cea cronologic.
Bordeiul avea o singur încpere, de 3 x 2 m, iar în partea de est era o vatr de mari dimensiuni,
neamenajat. Podeaua locuinei a suferit patru-cinci reparaii. Dup fiecare din aceste reparaii, s-a amenajat o
nou vatr de foc.
Primul nivel de locuire este marcat de o vatr de mari dimensiuni format din fragmente de la alte
vetre, peste care s-a pus pmânt galben i negru, care apoi s-a btut, dar arderea nu s-a fcut doar într-un singur
loc, ci pe o suprafa mai mare. De fapt aceasta este caracteristica de baz a construciei.
Primul nivel de locuire,  - 1,20 – 1,40 m
La circa 30 cm deasupra nivelului de clcare se gsea o aglomerare de pietre, înalt de circa 40 cm al
crui rost ne scap; iniial am crezut c este un perete sau cuptor, dar aceast prim impresie, nu a fost ulterior
confirmat (fig. IV.97). Ea a fcut parte dintr-o aglomerare de pietre ce delimitau partea de nord a încperii
(fig. IV.98). Este posibil s fi fost o groap mare din nivelul anterior, în care au fost puse pietre masive, poate
la un stâlp de foarte mari dimensiuni, dar nici aceast ipotez nu pare a fi plauzibil. Bordeiul a fost amplasat
în mijlocul anului. În partea sa superioar s-a gsit o mare cantitate de ceramic i resturi de vatr în partea
de sud.

Fig. IV.97. Bordeiul 8, – 1,50 m.

La vest de aceast grupare, se aflau dou pietre aezate una peste alta, având rol de banc.
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Fig. IV.98. Bordeiul 8, - 1,30 m: a)  vedere dinspre nord; b) vedere dinspre sud.

a
Fig. IV.99. Bordeiul 8: a) aglomerare de pietre; b) zon gospodreasc în spate ; b-c) vedere dinspre sud i
vest.

b

c

Lipiturile podelei bordeiului (avea patru-cinci asemenea straturi), ajungeau pân la aceast banc (fig.
IV.109a).
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a
Fig. IV.100. Bordeiul 8: a) nivelul superior; b-c) seciune prin vatr.

b

c

Tot în partea de nord, cea opus vetrei, se afla un loc pentru activiti gospodreti, unde s-au gsit
numeroase fragmente de vase mari, unele provenind de la vase de provizii. Sub acele vase continua podeaua
încperii, nefiind vorba de o alt încpere.
Secionând vatra, am constatat folosirea ei îndelungat, dar suprafaa nu avea urme de lipituri. Vatra
suprapunea lipiturile unui alt orizont cu o podea bine netezit, pe care în mai multe etape s-au aplicat lipituri
subiri (nu mai groase de 2-3 cm), ce acopereau straturi de cenu, crbune sau fragmente ceramice aflate pe
orizontal. Au fost descoperite unelte de corn (strpungtor, fig. IV.101a) i obiecte de lut, precum i
fragmente ceramice din diferite categorii, cele din nivelele superioare fiind în proces de retardare (fig.
IV.101b). Pe latura de sud se afla o stânc mare, înclinat, din cele ce strjuiau marginea anului de aprare.
Foarte probabil bordeiul avea tinda spre vest, trecerea fiind strjuit de pietre mai mari.
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a

b
c
Fig. IV.101. Bordeiul 8: a) corn; b) fragmente ceramice deasupra bordeiului; c) de pe nivelul de clcare.

Ceramica din partea superioar, aa cum am mai artat mai sus, ca i la alte bordeie indic un proces de
retardare. Apar mai multe categorii ceramice, printre care i cea grosier, ru netezit, decorat cu ornamente
plastice (fig. IV.101b).
În nivelele inferioare, ceramica este de calitate mai bun, iar motivistica mai bogat. Predomin unele
motive geometrice rectiliniare (fig. IV.101c). Ceramica din nivelul superior are o depunere neagr, cauzat de
acizii humici. Este adevrat c acizii humici afecteaz suprafaa vaselor i degradeaz pictura, dar tehnica de
ardere nu este afectat de acetia.
Obiectele. Dintre obiecte, dei nu prea numeroase, amintim un fragment de topor cu ceaf i o treime
din corp rupt, lucrat dintr-o roc cu dungi (fig. IV.103a), o greutate din lut ars de form conic (fig. IV.103b)
i un idol conic ce avea faa uor schiat (fig. IV.103c).
La acestea se mai adaug un corn de la un idol zoomorf mare sau de la o protom animalier. Depunerile
calcaroase apar doar pe partea de sus a vaselor, din cauza zacerii pe orizontal.
Bordeiul 8, al doilea nivel de locuire (-1,50 -1,65 m)
Aa cum am mai precizat, acest nivel are mai multe perioade de refacere a podelei; locul pentru vatr era
în colul de nord-vest, iar în spatele ei se afla i o zon gospodreasc. Aici erau mai multe vase sparte in situ
i lsate acolo, ce au fost acoperite de podeaua nivelului superior.
Bordeiul avea o tind spre sud, iar intrarea în tind avea o lime de peste 1 m. Marginile deschiderii
spre tind sunt încadrate de grupuri de pietre ce sprijineau probabil stâlpii tindei i acoperiului din interiorul
construciei.
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Fig. IV.102. Bordeiul 8, ceramic de la adâncimea de - 1,20 i - 1,40 m.

b

a
c
Fig. IV.103. Bordeiul 8: a) fragment de topor; b) greutate de lut ars, conic; c) idol conic.

Lipitura podelei merge i în tind. În colul de nord-est se aflau dou pietre mari, ce au fost probabil folosite ca
banc. Peretele de sud era format dintr-o stânc mare de la vechiul an.
Spaiul dintre dou stânci, una de la B7, alta de la B8 a fost umplut cu pietre mari. La fel, pietrele de
la tind închid spaiul de la vest de stânc. Lipitura urca uor pe stânc, la fiecare nivel de lipire fiind mai
subire.
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Fig. IV.104. Bordeiul 8 nivelul mijlociu, - 1,60 m, vedere dinspre nord.

Lâng peretele de nord se afla un spaiu plat, spat în marginea anului, potrivit pentru dormit în
sezonul mai cald. Materialul arheologic de pe nivelul de clcare nu este deosebit, nici prea bogat, dar este
totui de factur mai bun.
Bordeiul 8, al treilea nivel de locuire (- 1,65 - 1,75/1,80 m)
La acest nivel s-au constatat mai multe etape de refaceri ale podelei. Cel mai de sus avea un rând de
plci de piatr peste care s-a aplicat lipitura, plci care se continu i în tind. Într-o prim etap (probabil o
perioad de vreme umed, fig. IV.105) vatra se afla spre gura tindei. Peretele de nord a fost cel mai uor de
depistat, deoarece gropile de stâlpi i pari de la structura construciei s-au observat cu uurin în pmântul în
care se spa, de culoare brun. Construcia a avut probabil o structur de lemn (poate împletit), uor de
observat dup dispunerea gropilor. Gropile de la structura de baz, atât din interior cât i de pe laturi, aveau o
adâncime mai mare de 45 cm (fig. IV.105b-d).
În prima etap, peretele de est se pare c a fost din lemn, iar în acea vreme, între bordeiele B7 i B8
era un prag, care permitea comunicarea, iar lipitura continua în B7. În interiorul lui B8, în acea zon era un
pavaj de pietre (fig. IV.106a) i resturi de la vase mari; ulterior s-a ridicat un perete de pietre care închidea
intrarea. În prima faz intrarea era probabil direct dinspre sud, tinda jucând loc de cmar (fig. IV.106b).
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Fig. IV.105. Bordeiul 8 nivelul mijlociu: a)  - 1,6 0 m, vedere dinspre nord; b-c) gropi.

Tinda
Am precizat mai sus c într-o perioad anterioar intrarea se fcea prin colul de sud-est, astupat mai
apoi, intrarea fiind mutat în colul de sud-vest. Tinda nu era prea mare, deoarece la acea adâncime o stânc de
pe latura de nord a anului 1 îngusta spaiul, aceasta având doar 1,7 x 0,90 m. Latura dinspre vest a tindei o
forma peretele de est al B9 cu care se învecina spre vest. Pe latura de vest nu au fost gsite urme de stâlpi.
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Fig. IV.106. Bordeiul 8 la – 1,75 m: a) vatr; b) intrarea în tind.

Fig. IV.106/c-d. Bordeiul 8 la – 1,75 m: c) baz de
perete i pavaj;

d) vase în colul de nord-est.

Pe latura de sud a bordeiului au fost descoperite mai multe gropi de stâlpi i de pari de la structura
de baz a locuinei. Acetia se sprijineau spre nord de stânca ce placa spre sud anul.
Scaunul (fig. IV.109a)

Aproape de centrul bordeiului, în vecintatea vetrelor au fost descoperite dou pietre fixate în echilibru
cu lespezi înguste. Aceast stabilitate ne-a determinat s considerm pietrele ca servind drept banc sau poate
scunel (dup dimensiunile mai mici). Focul intens i marea cantitate de cenu de aici, amplasarea în
apropierea sistemului de fortificaie, ne-a determinat s ne gândim la un loc de veghe. În vecintatea lui, într-o
faz mai veche a fost descoperit o râni pus cu faa în jos.
Numeroasele schimbri privind intrrile, legtura dintre încperi, repararea podelelor ne determin s
observm dinamismul construciilor i refacerilor.
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Fig. IV.107. Bordeiul 8 la - 1,70 – 1,85 m.

Fig. IV.108. Bordeiul 8 la -1,70 – 1,85 m.
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Fig. IV.109. Bordeiul 8: a) scunel ; b) râni pus cu faa în jos .

In faza veche bordeiul B8 era de dimensiuni mai mari ajungând aproape la 3 m lungime, limea sa
variind în raport de înclinarea blocurilor megalitice care îl mrgineau79. Baza peretelui despritor al bordeiului
era format din pietre, având doar dou etape de locuire. În ultima etap bordeiul B8 era de dimensiuni mai

79

Lazarovici C.-M. et alii 2006.
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mici decât B7 (fig. IV.1). Judecând dup piatra megalitic a peretelui despritor deplasat spre sud, se poate
aprecia c bordeiele B7 i B8 erau aproape egale în faza veche.

Fig. IV.110. Pavajul Bordeiului 8, faza veche.

Fig. IV.111. Bordeiul 8 podea, faza nou.

Dup aranjamentele din interior, puintatea materialelor, vatra neamenajat aflat în diferite pri ale
podelei i dou pietre care parc formau un scunel, am considerat c bordeiul aparinea unor btrâni, impresie
formal, putea fi i pentru o singur persoan.
Materialul arheologic
Materialul arheologic era în stare foarte fragmentar, cele mai multe fragmente fiind descoperite pe
nivelele de clcare sub diversele lipituri. Diferene cronologice majore nu sunt. Unele fragmente ceramice mai
mari au fost descoperite lâng peretele de rsrit, unde se afla o zon gospodreasc (fig. IV.106a).
În privina dispunerii materialului, mai reinem atenia cu depunerea unei rânie cu faa în jos, dup
abandonarea locuirii, înainte de a se face o nou lipitur (fig. IV.109b). Acesta este un ritual tot mai des
întâlnit în descoperirile legate de Neolitic i Epoca Cuprului80.
Bordeiul 9 (-2,10 –2,30 m)
Acest bordei a fost cercetat numai în parte, doar pe traseul anului, din cauza faptului c a fost
distrus parial de ctre stenii din Ruginoasa. Fundul era la - 2,30 m, iar vatra la - 2,10 m, de la care porneau pe
traseul de sud câteva pietre al crui rost nu îl înelegem.
Bordeiul are o suprafa de peste de 5 m2. In zona de est, un grup de pietre cu baza la - 1,90 m i
resturile unui pavaj, aveau o uoar curbur spre vest, motiv pentru care l-am considerat bordei, semnând la
plan cu celelalte complexe similare prezentate mai sus. Vatra din nivelul de jos pare a confirma ipoteza unui
bordei. Ea a fost cândva, poate în nivelul urmtor, la - 2,10 m sau - 2 m distrus.

80

De exmplu în Vina B1 la Balta Srat în mai multe situaii: Lazarovici Gh. et alii 2003, p. 157 i urm., fig. 12-13,
16.
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Foarte

probabil

anumite

condiii

(adâncimea mare, umezeala sau apele pluviale)
au împiedicat dezvoltarea lui într-o manier
identic cu celelalte; nu excludem ca pietrele de
aici s fi fost refolosite la construcia celelorlalte
complexe.
În nivelul urmtor au fost descoperite
doar câteva pietre. Marginea de nord a bordeiului
era delimitat de un bloc mare de piatr, de pe
latura de vest a anului 1a (fig. IV.112).
Bordeiul a fost parial distrus între campaniile de
spturi 2005-2010 de ctre localnici care au
spart blocurile megalitice pentru a le transforma
în piatr de construcie, dei au fost acoperite cu
folii de plastic i pmânt (cu o grosime de circa
50-60 cm). La peretele despritor cu B8 pe al
doilea nivel de clcare (pe primul a fost
Fig. IV.112. Bordeiul 9, vedere dinspre sud, la - 2,20 m.

descoperit o mic vatr slab amenajat i ru
pstrat, afectat spre sud de tranee militare), au
fost descoperite dou picioare ale unui altar din
lut ars de mari dimensiuni, rupt anterior.
Nu tim dac a fost pus intenionat sau
aruncat cu alte materiale pentru nivelarea
fundului

anului

i

amenajarea

podelei

bordeiului. Asemenea picioare au aprut i în
vecintatea

bordeiului

B6,

tot

în

poziii

secundare. Ceramica aparine tot etapei Cucuteni
A3, nefiind materiale mai timpurii.
Ceramica este de bun calitate, dar în
stare foarte fragmentar, ceea ce ne face s ne
gândim c fost adus i depus în podele pentru
izolare. Dar când nu este pmânt galben btut
este greu de separat materialele din nivelele de
clcare de cele din podele.
Fig. IV.113. Bordeiul 9, - 1,80 - 2,10 m.
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b

a
Fig. IV.114. Bordeiul 9: a-b)  marginea de est la – 2,10 m; c) amplasarea B9 – B7 .

c

d
e
Fig. IV.114. Bordeiul 9: d)  fragmente ceramice; e) latura de est i sud la – 2,10 – 2,20 m.
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CAPITOLUL V. FORTIFICAIILE
CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, GHEORGHE LAZAROVICI

Aa cum menionam în capitolul referitor la istoricul cercetrii, H. Dumitrescu considera c aezarea de
pe Dealul Drghici a fost fortificat cu un singur an, afirmaie pe care noi am pus-o în legtur cu faptul c
lucrrile agricole i parcelele diferitor proprietari (unele cultivate atunci cu vi de vie) au împiedicat-o pe
autoarea primelor cercetri s observe toate fortificaiile, respectiv anurile. Excavaia fcut de Primria
Ruginoasa în 2001, prin urmele puse în eviden, ca i configuraia terenului, folosit parial de localnici ca
ima sau ca zon agricol (fig. V.6, terenul lui Ungureanu) au demonstrat existena unei situaii complexe.
La începutul cercetrii noastre în 2001 am crezut c aezarea era fortificat cu cel puin un an (surprins
pe latura de est a spturii noastre). Acesta perfora stânca, ajungând în straturile de nisipuri anterioare
orizontului de calcar sarmatic. Am apreciat atunci c spre sud, diferena de nivel putea proveni i de la forma
dealului, partea cu stânc marcând zona mai înalt, deoarece în prima carier, mai joas de altfel, marcat de
curba de

299 m, nu mai apare stratul de stânc, strat care în zona spturii, atingea grosimea de circa 1 m, pe

alocuri mai puin.
Iniial anul s-a cercetat pe o lime de 2 m, motiv pentru care am crezut c este unul singur cu mai
multe faze de umplere. Ulterior, dup delimitarea bordeiului B1 i adâncirea zonei cercetate, s-a constatat c
marginea traseului celor dou anuri nu este paralel, fiind observat o diferen de unghi.
Prima faz a anului (anul 1). Studierea profilului i a modului de placare cu pietre a dat rezultate
interesante. Mai multe fragmente mari de pietre, dispuse oblic pe panta anului, mergeau pân sub nivelul
bordeiului B1 i le-am putut observa i spre vest, în zona distrus de excavri, pân la fundul anului.
Cercetarea parial a acestei ultime zone, a demonstrat c aceast “pardoseal” de pietre placa pereii anului
de aprare pân la baza sa, la –2,50 m. În suprafaa cercetat în 2001, partea superioar a anului de aprare a
fost distrus de excavator. anul era oblic pe profilul carierei, iar bordeiul B1 afecta latura de sud a acestuia,
motiv pentru care deschiderea real, la nivelul stâncii nu putea fi apreciat exact, ca de altfel nici profilul
corect al anului, el aprând mai larg decât în realitate, fiind prins oblic în profil, iar în rest fiind distrus de
excavator.
Lespezile cu care anul a fost placat, pe poriunea studiat, sunt lespezi de piatr local. Intenia placrii
cu piatr a existat de la bun început, ceea ce presupunea cunoaterea stratigrafiei locale. Între pietre a fost pus
pmânt galben i btut (sunt pietre i pietricele sfrâmate în urma acestei operaii). Nu tim înc de unde a fost
adus lutul, dar credem c el se afl în afara plcii calcaroase, la câteva zeci de metri spre sud. Marginile
anului dinspre staiune par mai abrupte.
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Fig. V.1. anul în Seciunea 1 i L1.

Fig. V.2. anurile 1.1 i 1.2 (anul 2) vedere dinspre
nord.

În componena ambelor anuri s-a gsit material ceramic pictat de bun calitate sau aici pictura s-a
pstrat mai bine. Începând din nivelul de sub bordeiul B1, materialele arheologice nu mai au depuneri humice,
de altfel acestea sunt mai rare i la etapa 1.1 a bordeiului.

Fig. V.3. Placare cu pietre în prima faz a anului.

Fig. V.4. Placare cu pietre în prima faz a anului.

Rostul placrii anului era, foarte probabil, acela de a reine în an apa de ploaie, nu atât pentru
consolidarea aprrii (dei nici aceast ipotez nu trebuie exclus), cât mai ales pentru utilizarea ei la treburi
gospodreti (lut pentru muruieli sau ap pentru vite), dac avem în vedere faptul c cea mai apropiat surs de
ap este pârâul ce curge pe latura de nord i vest a dealului (la circa 150 m distan). Nu excludem nici
probabilitatea ca acumularea apei în an s fi constituit i un element pentru sporirea eficacitii de aprare,
apa ascunzând posibile capcane. Ap în anuri, capcane i „arici” au fost semnalate la Para81.
anul 1.2 sau anul 2. Iniial s-a crezut c este un al doilea an care ar continua spre sud, dar s-a
observat c în aceast zon era de fapt o tranee militar.
Dup aspectul terenului exista posibilitatea unui astfel de an, dar zona a fost modelat în vremea celui
de-al doilea rzboi, încât numai o seciune perpendicular pe an sau o suprafa mai mare ar putea elucida
problema. Acest al doilea an nu mai prezint urme de placare cu piatr; de altfel o astfel de operaie ar fi fost
dificil, deoarece spre sud, nu credem c se mai afla stânc de unde ar fi putut fi luate pietrele.

81

Lazarovici Gh. et alii 2001, p. 197 i urm.
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anuri placate cu lespezi de piatr sunt cunoscute, tot din aria culturii Cucuteni, în situl de la Cucuteni –
Cetuia, în nivelul Cucuteni A (limea anului 2,5 m, adâncime - 2), cât i în cel urmtor B1 (dimensiunile
anului erau 9 m lime i - 3 m adâncime)82, la care se adaug cel investigat la Malna Bi83.
Faptul c s-au gsit anuri i
palisade care se refac pe acelai loc,
iar mai apoi sunt locuine peste ele nu
se explic decât prin realizarea unui
nou sistem defensiv, spre exterior,
spre sud. Amplasarea locuinelor pe
vechiul an, în linie, pe aceleai
locuri, dup cum indic pietrele de la
tind cu intrri spre sud, adic spre un
alt an, era legat de nevoia de a
veghea la noul sistem i de a se ajunge

Fig. V.5a. anul 1 i 2.

rapid la acesta.
Despre

existena

unui

al

doilea an de aprare nu avem date
directe. M. Vleanu, pe baza unor
fotografii aeriene mai vechi (din anii
'70), presupunea existena a dou
anuri

de

aprare.

In

imaginile

respective se poate confunda anul al
doilea, cu sistemele de fortificare din
primul i al doilea rzboi mondial.
Totui, din imaginea aerian
Fig. V.5b. Bordeiul B1, cu nivelurile B1.1, B1.2, B1.3 i anurile, vedere
dinspre Seciunea 1.

se poate observa c unul din anurile

de aprare, cel exterior, depea vâlceaua format de vechiul sau noul drum (fig. V.7). Cândva, drumul a
favorizat eroziuni care au tiat anul. De altfel între poriunea de drum i anul 3 (exterior) am adunat
fragmente ceramice, ceea ce arat c staiunea a funcionat i dup astuparea anului 1a - 1b (fig. V.11).
Spturile noastre nu au depit primele tranee transversale spre sud. În poriunea artat de pe fotografia
aerian par evidente urmele unui an sau chiar a dou anuri, dar ele sunt la circa 20 m sud de anul cercetat
de noi (fig. V.7b).

82

Schmidt 1932; Petrescu-Dîmbovia 1966, p. 31; Florescu 1966, p. 25; Monah, Cuco 1985, p. 84; László 1993;
Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2007, p. 165.
83
László 1993, p. 41.
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Aceast
reprezenta

zon

un

spaiu

suficient

pentru

dezvoltarea unei aezri,
mai

ales

anurilor

c

direcia

este

diferit.

anul 1 ar închide un fel
de acropol (fig. V.6).
Cercetri

în

zona

interioar ne-ar permite
noi precizri.
La circa 10 m spre
sud, în blocul F1 - F2
terasa coboar cu circa 90
cm pe marginea curbei de
nivel 302 (fig. V.6). În
timpul celui de al doilea
rzboi mondial pe Dealul
Drghici au fost realizate
lucrri

intense

pentru

amplasarea unui buncr
sau

amenajri

pentru

afeturi de tun, dar ele au
fost parial nivelate de
proprietarii terenului, care
l-au folosit ulterior parial
ca ima pentru vite sau
teren agricol (latura de est
Fig. V.6. Schia Dealului Drghici cu amplasarea anului 1.

învecinat

cu

sptura

noastr,

tarlaua

lui

Ungureanu, fig. V.6). Aceste intervenii pot afecta imaginile aeriene, mai ales c terenul folosit ca ima nu a
mai fost arat dup rzboi. Interesant este faptul c privit dinspre nord, dinspre pârâu (fig. V.9), acolo unde
anul ajungea la buza dealului apele au lrgit gura anurilor i traseul anului urmrete curba de nivel, dar i
blocul de calcar care face ca terenul s fie mai înalt cu circa 1,5 - 2 m.
anul în zona de est (blocul E2)
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Spturile pentru anul de
aprare s-au axat iniial în zona
de

est

a

acestuia,

pentru

cercetarea infrastructurii vetrei
de la bordeiul B6 i a urmri
dac nu sunt cumva nivele mai
vechi.
anul a fost în acea zon
ceva mai larg, afectat foarte
probabil

de

lucrrile

pentru

amenajarea bordeiului B6, dar i
de cele de curire ale anului
sau de refacerea din etapa 1b, ce
a dus la un nou profil. Cum
Fig. V.7. Dealul Drghici: a) fotografie aerian, original; b) plasarea carierei
cu anul nostru i cu coordonatele pe imagine.

blocul

E2

este

în

mijlocul

Carierei pentru piatr (fig.V.6)
partea sa superioar de la - 1,10
la - 1,40 m a fost afectat de
excavrile

pentru

exploatarea

pietrei din 2001.
anul

1.

În

zona

bordeiului B1 au fost depistate
urmele a dou umpleri de an,
una cu pmânt negru (etapa 1b),
alta cu sol galben amestecat cu
cenuiu (etapa 1a)84.
Etapa 1a era spre nord,
spre interior. Aceeai structur a
fost sesizat i în anul de vest
(blocul E2, carourile h6, h7; i6,
i7). Etapa 1b a fost mai spre sud,
umplutura fiind amestecat cu
pmânt negru. În campania din 2004 au fost cercetate ambele etape, dar separarea lor a fost dificil deoarece
un complex timpuriu B7 i altul ceva mai evoluat B6, au afectat cea mai mare parte a umplerilor.

84

Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2004, fig. 7b, 9b, 14; 2007, p. 165.

121

https://biblioteca-digitala.ro

Ruginoasa - Dealul Drghici. Monografie arheologic

Fig. VI.8. Ruginoasa 2005, imagini cu traseul pârâului de la poalele Dealului Drghici: a)
latura de nord-est a Dealului Drghici; b)  haturi mai vechi.

fostul pod i iazul pe

Ploile foarte abundente din 2005 (la numai 12-15 km în ambele orele învecinate Pacani i Târgu
Frumos au fost înregistrate într-o noapte peste 220 l/m2) ne-au dat posibilitatea s studiem umplerea anului
cu ap i comportamentul lui în aceste situaii. Ploile i viiturile au afectat i iazul de pe latura de nord-est a
Dealul Drghici (care este format prin acumularea apei din pârâul ce înconjur aezarea dinspre est i nordvest), distrugând în mai puin de dou ore, un zgaz puternic de beton. Distrugerea zgazului a permis
observarea existenei unor grdini sau haturi care funcionau în urm cu câteva zeci de ani, foarte probabil
înainte de ridicarea barajului. Valea înconjura dealul, tind spre sud, accentuând panta abrupt a acestuia,
element natural de fortificare (fig. V.8).

Fig. V.9. anul 1 dinspre est, zona B1: stânga an 1b; dreapta marginea anului 1a.
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anul 1a

Fig. V.10a. Zona de vest a anului 1a, latura de
nord , c).

Fig. V.10b. Zona de vest a anului 1b, latura de
nord , d) .

Informaii cu privire la anul 1a (cel dinspre nord) au rezultat din campaniile anterioare (20012004), dar i din investigaiile realizate în anul 2005. Foarte probabil unele din blocurile masive de piatr,
mai ales cele dinspre panta de nord, în deplasare au blocat anul 1a, astfel fiind necesar refacerea mai
spre sud a anului (anul 1b). Uneori, umplutura celor dou anuri se confund.
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b
a
Fig. V.11. anul 1: a) anul 1a i 1b, zona de vest; b) anul 1b, zona de est.

Din primele cercetri s-a observat c anul al doilea a fost umplut cu mai mult pmânt negru
amestecat cu pietri, ceea ce se explic prin existena în spatele palisadelor (dup gropile de stâlpi
acestea erau deosebit de masive) a unui semi-val ce ar fi permis o poziie mai ridicat a aprtorilor i
supravegherea exteriorului. Acest semi-val este format din pietrele mai mrunte i pmântul negru
(un fel de fli) ce se afl de regul imediat sub iarb.
Sistemul de construcie al anului 1
anul 1b nu a fost la fel de adânc ca anul 1a, deoarece acesta avea în spate i prima palisad.
anul a fost tiat în stânc85. Bolovani mari din aceast stânc sunt deplasai pe marginea pantei
valului (fig. V.8).
În mai toate bordeiele (fig. IV.66) i uneori în locuine (L4, fig. IV.27-28; fig. IV.81; fig. IV.104-105;
fig. IV.107-108; fig. IV.113) asemenea stânci au fost folosite ca perei. De exemplu în bordeiul B7, pe latura
de sud, se afla un bolovan mare, în poziie orizontal, mai gros, care nu a putut fi deplasat (fig. IV.66; fig.
IV.73). El a servit ca baz pentru peretele de lemn, urme puternice de arsur fiind descoperite în colul de sudvest. În bordeiele B5 i B6 bolovani/stânci de mari dimensiuni au fost folosii ca perete despritor i pentru
fixarea bârnelor. La fel, în bordeiele B8 i B9 asemenea bolovani au servit ca perete de nord (fig. IV.85; fig.
IV.104-105; fig. IV.113).
În zona de vest, în blocul E1, am constatat o orientare diferit a celor dou anuri (prescurtat . =
an: . 1a i . 1b), ca de altfel i în zona bordeiului B186. Aa se explic i diferena gropilor de la palisada a
doua (mai jos fig. V.21a; fig. V.22a; fig. V.23).
Fundul anului 1a a fost placat cu pietre. Cel mai bine a fost preparat în zona bordeiului B1 (fig.
V.12a). În timpul funcionrii, mai ales dup ploi abundente, placrile anului cedeaz, blocurile se desprind
de perete i ajung în an, fundul este albiat, iar uneori în el sunt aruncate resturi menajere (de exemplu, un
corn masiv de cerb, fig. V.13a).

85
86

Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2004, fig. 10, 14.
Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2004, fig. 7b.
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b
a
Fig. V.12. anul 1: a) anul 1 în zona Bordeiului 1; b) anul 1 în zona Bordeiului 5.

Umplerea anului 1a

a
b
Fig. V.13. anul 1, zona de est: a) fundul anului 1a, cu un corn masiv de cerb; b) umplere i curire cu
fund diferit; c) anul 1b: latura de sud, marcat de stânc; d) anul 1b în zona de vest.

c

d

Dei cercetarea fundului s-a fcut pe zone, în diferite campanii de sptur, din cauza existenei unor
complexe a cror cercetare trebuia finalizat pân la o anume adâncime, am putut observa mai multe etape de
reparare sau curire a anului (fig. V.12b; fig. V.13b).
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Curirile s-au fcut adesea în pmânt umed, ceea ce demonstreaz c anul nu se golete complet i
nici nu s-a putut urmri exact traseul primei etape (fig. V.13b). Umplerile principale au loc la dou adâncimi
diferite: una cu baza la - 2,65 m ce ine pân la - 2,30 m (între - 2,70 – 3 m a mai fost o curire) i o alta mai
veche la – 3,40 m, când este prima umplere mai important. Aceste umpleri s-au putut acumula pe parcursul a
doi-trei ani sau la schimbarea ciclurilor de ploi, din 7 în 7 ani (se tie exemplul biblic, dar trebuie avut în
vedere i ciclicitatea radiaiei solare).

Fig. V.14. Profile prin anurile 1a i 1b, campania 2008.

anul 1b are în compoziia sa o mare cantitate de ceramic, elemente arhitectonice, fragmente de
vetre portative sau fragmente de mese – altar.
Materialul arheologic descoperit în anuri este, desigur, în poziie secundar, din care motive el
poate indica perioade de funcionare sau abandonare. Ceramica pictat cu alb, cu motive geometrice liniare, ne
amintete de descoperirile de la Ariud din nivelul IV i de unele materiale de la Puleni. Combinarea lor cu
celelalte elemente ar putea marca o etap Cucuteni A2 sau A3 timpurie.
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Fig. V.15.  anul 1a, umplere între - 2,60 - 3,50 m;  fragmente ceramice, - 2,10 - 2,20 m

În campania 2004, am descoperit în anuri la mare adâncime ceramic decorat cu caneluri largi, cu
angob brun. Dac ar fi fost ceramic brun, nu ar fi fost nici un dubiu privind datarea ei în etapa Cucuteni
A2. De asemenea, lipsa sau raritatea ceramicii brune, pledeaz pentru o etap Cucuteni A2 târzie. Dar cu privire
la acest subiect vom reveni în capitolul VII.
anul 1b indic foarte probabil o lucrare de reparare sau de refacere a anului i palisadei. Aceast
operaie a fost necesar în acele locuri unde blocurile masive, care placau sau erau pe marginea anului 1a
s-au prbuit în an. Avem numeroase situaii când apar blocuri de mari dimensiuni pe marginile, fundul sau
în umplutura anului 1a i 1b.
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b
a
Fig. V.16. anul 1b: a) umplere la -2,50 m; b-d) fragmente ceramice, - 2,10 m - 2,30 m.

d
c

Peste - 1,70 m pân la - 2,10 m anul al doilea a fost afectat de construirea bordeielor. Cel mai
adesea pe fundul bordeielor se pot observa cele dou etape de refacere ale anului.
Materialul ceramic din anul 1b este de mai proast calitate i mai prost pstrat, humusul negru din
umplutura anului 1b afectând suprafaa vaselor i pictura lor. Totui fie în bordeie, fie în umplutur apar
fragmente ceramice. Ceramica cu humus pe ea, la fel ca cea de la adâncimi mai mici, are o depunere de culoare
neagr, dar din imagine se poate vedea i calitatea mai slab a ei, amestecul cu mâl nefiind un element care s
favorizeze pstrarea picturii sau slipului, ori a lustruirii.
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b

a
Fig. V.17a-b. anul 1b, umplere la - 1,70 m - 2,20 m.

Palisadele
Înc din a doua campanie de spturi am observat prezena unor gropi de mari dimensiuni în afara
anului, pe marginea laturii de nord. Este vorba de patru gropi cu diametrul de circa 30-50 cm, care
strpungeau gruparea de pietri din afara anului. Cele din prima etap merg în linie, intrând sub profil, dup
cum se poate foarte bine observa din plan (fig. V.20)87 sau din imaginile cu pietre (fig. V.21) sau dup
îndeprtarea lor (fig. V.22). Studiul gropilor, al umplerii lor, al fixrii stâlpilor sau al pregtirii gropilor ne
intereseaz în mod deosebit. În unele cazuri s-a observat punerea unor pietre pe fund, sau netezirea stâncii când
a fost cazul.
În ultima campanie de cercetri din 2010 suprafaa cercetat a fost extins spre nord, cu care prilej au
fost descoperite alte gropi înclinate de la nord spre sud, adic din interiorul palisadei spre palisad. Aceasta
arat c palisada putea avea în interior un drum de rond sau din loc în loc un foior care se sprijinea pe palisad
(fig. V.29a). Aceast gen de palisad a fost descoperit la aga în Neoliticul târziu (cultura Zau, la Casa Centea
i altele vezi mai jos, fig. V.39-40).

87

Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2004, fig. 15, fig. 25.
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Fig. V.18.  anul 1b, umplere, materiale de la - 1,40 m la - 1,90 m.

Fig. V.19. Ceramic din an: a) fragment de strachin; b) coad de lingur, -1,60 m.

Fig. V.20. Planul locuinei L4-L3 i anului 1 cu urmele unor gropi de stâlpi.

Direcia stâlpilor celor dou palisade difer. Este posibil ca la palisada a doua, unde gropile erau
spate în umplutura anului 1a, unele dintre ele s nu fi fost observate din cauza culorii acesteia.
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a
Fig. V.21. Vedere de ansamblu: a) anul, complexe i palisadele; b) locul stâlpilor de la palisad.
b
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Palisadele 1a (de la anul 1a, rou, i crmiziu) i 1b (anul 1b mov, fig. V.22)

b

c

d

a

f

e

g

Fig. V.22. Palisadele: a-f), gropi de stâlpi de la palisadele 1 (- rou), 2 (- mov); g) palisada 1b.

În gropi, atât la nivelul pietrelor observate (fig. V.22), cât i sub ele s-au gsit alte pietre btute
pentru a asigura stabilitatea palisadei. Uneori, când gropile sunt dublate, ele aparin foarte probabil, celor dou
palisade. Unele din pietrele btute au urme de zdrobire ca urmare a acestei aciuni (fig. V.24c). Dup
îndeprtarea straturilor de bolovani de calcar (fig. V.23) observm, în solul brun, existena unor gropi ce
coboar de la -0,40/0,50 m pân la -1,30/1,50 m (fig. V.24). Dimensiunile stâlpilor de la palisad, dup
distana dintre gropi i marginea acestora pare s fi fost de 0,35 - 0,45 m, gropile având 0,55 m în diametru i
adâncimea de la - 0,70 m la - 1 m.
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b
a
Fig. V.23. Palisada: a) dou iruri de stâlpi de palisad; b) palisada de nord la -1,10 m, dou iruri de stâlpi.

c
d
c) gropile stâlpilor de la palisad, marginea anului; d) în spate, pietre mari ce placau anul 1a i gropile palisadei.

Campania 2010. anurile de aprare
Reluarea cercetrilor arheologice în 2010 a dat posibilitatea studierii celeilalte pri a anurilor, aflate
sub complexele B5 (parial), B7, B8 i B9, respectiv în zona blocului E1 carourile g-j 6-10 i parial în blocul
E2 carourile g-j 188 (fig. IV.1b).
anurile de aprare i mai ales ultimul, cel cu blocuri megalitice, a fost parial distrus de localnici în
intervalul 2005-2010, care au desprins pietre atât de pe latura sa nordic, cât i de pe cea sudic (fig. V.27).

88

Lazarovici C.-M. et alii 2002, fig. 1.
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Fig. V.24. Partea anului de aprare cu blocuri megalitice investigat în 2010, -2,15m.
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Fig. V.25. Partea de jos a anului de aprare cu blocuri megalitice investigat în 2010, la adâncimea de 2,15m.
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anul

nou,

impuntor

prin

masivitatea blocurilor de piatr, grele de
câteva tone, a fost construit peste anul vechi
care a tiat blocurile de piatr, aa cum s-a
putut observa la bordeiul B189. i în aceast
zon, sub complexele menionate mai sus
fundul anului era placat cu pietre de
dimensiuni mijlocii i mai ales mici (fig.
V.26). Din imagine se poate vedea c
lrgimea anului în aceast poriune studiat
difer (între circa 1,40 m - 3,20 m), fiind
legat de marginile marilor blocuri de piatr.
Foarte probabil unele blocuri au
început s se rup sau s crape pe marginea
anului 1, astfel încât atunci s-a spat o pant
sub blocuri prvlindu-le în vechiul an,
ajutând

la

desprinderea

lor

i

parial

deplasarea celor mai mici. Pentru a se evita
erodarea anului i alunecarea blocurilor care
ar fi determinat îngustarea fundului, anului a
Fig. V.26. Ruginoasa 2010: a) Blocurile megalitice din an i
bordeiul B9; b) fragment de altar, B9.

fost pietruit mereu, la fiecare refacere fiind
înlat. Astfel s-a ajuns ca unele pietre s fie
sub marile blocuri în faza veche i la
marginea lor în faza nou. Ruperea blocurilor
a fost controlat destul de bine, marginile
stâncii din care s-au desprins pstrând o linie
dreapt (azi deranjat de cei care au exploatat
piatra afectând unele blocuri sau doar partea
superioar a lor). anurile erau evidente la
ridicarea topografic (fig. III.5; fig. III.11), în
fotografiile aeriene (fig. III.1-2; fig. III.19),
dar i prin prospectrile colegilor germani
(fig. III.3) i români (fig. III.17). De altfel

gura lor poate fi observat i de pe vale (fig. V.28). În 2012 cu prilejul unei vizite am constatat c blocul
dinspre panta de nord (din interior) a fost spart de localnici pentru piatr de construcie.

89

Lazarovici C.-M. et alii 2002.
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Fig. V.27. Ruginoasa 2012, blocuri de piatr megalitice din anul de aprare vzute
dinspre Vest, blocul de Nord (vezi mai sus fig. V.25 dreapta) a fost distrus.

In ceea ce privete adâncimea anului mrginit de stâncile de foarte mari dimensiuni, ea poate fi
apreciat la circa 2 m. Limea anului este mai greu de aproximat, dar a fost probabil de circa 7 m. Astfel,
aceast deschidere se apropie mai mult de cea a anurilor de la Traian – Dealul Fântânilor (cele dou anuri
aveau circa 4-7 m)90, sau Malna Bi (an cu o lime de circa 6 m)91, anurile din alte aezri investigate
având o lime mai mic, ca în cazul siturilor de la Hbeti (anul interior avea circa 1,50-4 m, iar cel
exterior avea o lime de 2-5 m)92, Polivanov Iar III (primul an avea la partea superioar o lime de circa 2

90

Dumitrescu H., Dumitrescu Vl. 1962, p. 249-253, fig. 4; Florescu 1966, p. 30; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh.
2007, p. 164.
91
László 1993, p. 41.
92
Petrescu-Dîmbovia 1954; Florescu 1966, p. 25; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2007, p. 167.
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Fig. V.28. Panta de nord a Dealului Drghici cu marcarea gurilor sanurilor.

b

a

c

Fig. V.29. Gropi de la palisade de pe latura de nord .
93

m) , Cucuteni – Dâmbul Morii (circa 4 m)94, Trueti (anul avea o lime de 2,50-4 m)95 sau Cucuteni –
Cetuia, faza Cucuteni A, unde primul an care avea circa 2,50 m lime96. Pân relativ recent, anul din faza

93

Passek 1961; Sorochin 1997, p. 12; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2007, p. 167.
Florescu 1966, p. 29.
95
Florescu 1966, p. 25.
96
Schmidt 1932, p. 9-12, 114-115; Florescu 1966, p. 25-26; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2007, p. 165.
94
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Cucuteni B din aezarea eponim Cucuteni – Cetuia, prea a fi cel mai lat (circa 9 m97), dar prospectrile
recente efectuate în aezarea Fulgeri – La trei cirei, au atestat aici prezena a dou anuri de aprare probabil
contemporane, de 10 m i respectiv 8,50 m (adânci de peste 2 m)98.
Studierea
fortificare

sistemelor

de

extrem

de

este

complicat, dac avem în vedere
dimensiunile mari ale anurilor
i existena palisadelor. Direcia
anului 1 arat c el se închide
mai spre nord decât anurile 2-3,
ceea

ce

se

explic

prin

dezvoltarea ulterioar a staiunii.
Palisadele, gropi de sprijin
În campania din vara anului
2010, în interiorul palisadei 1 a
fost descoperit o groap de
Fig. V.30. Drum vechi ce urc în dreptul anului 2 de fortificare.

dimensiuni

asemntoare

palisadei care susinea foarte
probabil

un

drum

de

rond

(amenajri de acest fel au fost
identificate în situl de la aga în
mai multe situaii). Alte gropi de
la palisada 1 sau 2 au fost
identificate pe profilul de vest al
spturii. Ele erau de dimensiuni
mai mici i intrau doar cu vârful
în stânc (nu perforau stânca
masiv

cum

era

situaia

la

gropile de palisad), iar unele
erau oblice, ceea ce confirm
Fig. V.31. Deal cu urme de locuire sezonier i poate fortificare, la vest de
Dealul Drghici, spre Siret.

ipoteza c sunt legate de unele
reparaii la palisade. Unele gropi

nu tim crei palisade îi aparin, fiind surprinse doar în profilul suprafeei cercetate (zon distrus parial de
steni între campaniile când cercetarea nu a beneficiat de autorizaii de sptur).

97
98

Florescu 1966, p. 33-34.
Asndulesei 2012, p. 180; Asndulesei et alii 2012.
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Drumul de acces spre Dealul Drghici
O alt problem care ne-a preocupat a fost aceea de a studia dac au rmas urme de la vechile
drumuri de acces spre aezare dinspre vale. Botul dealului a fost afectat de o carier de balast (fig. I.9). Pe
lâng aceasta urc sau coboar un drum, nu foarte recent, dar uor de folosit la coborât pe picioare sau cu
ajutorul unor crue uoare (fig. V.30). Pe vale, în aval de staiune, în vecintate, se afl un alt pinten de deal
(fig. V.31), de form similar Dealului Drghici. Pe acest deal (care face parte din aceeai platform pe care
este amplasat aezarea cucutenian) în campania din 2004 au fost semnalate resturi minuscule de fragmente
ceramice cucuteniene, care permit formularea ipotezei c zona a fost folosit ca punct de semnalizare, dac nu
de paz, un avanpost al aezrii de pe Dealului Drghici.
Fortificaia sezonier
Dealul respectiv se ridic abrupt deasupra vii i are pantele foarte înclinate, dar era de dimensiuni mai
mici, fapt ce nu a permis o locuire îndelungat. El are vizibilitate direct spre gura vii, spre Siret. Pe panta
dinspre nord-est se vede urma unei vâlcele (fig. V.31), posibil gura unui an ce tia promontoriul, situaie
identic cu cea de la Dealul Drghici.
Dealul controla accesul spre staiunea de pe Dealul Drghici celor care veneau dinspre vest, de pe valea
Siretului, dar în acelai timp închidea i controla drumul de acces pe vale i oferea vizibilitate spre Siret, fiind
poate un punct strategic important, dac se dovedete c sistemele de fortificare sunt reale. În viitor sunt
necesare unele sondaje de verificare pentru zonele suspectate de a conine urme de locuire.
Prospectrile i ridicrile topografice. Corelaii
Dup prelucrarea datelor din prospectrile magnetometrice i topografice am efectuat unele fotografii în
diverse perioade ale anului asupra teraselor Dealului Drghici (fig. V.32-34).
Am putut constata o cretere a vegetaiei, în special a celei de porumb, pe terasa dintre anul 1 i 2
(fig. V.34). Analizând noile fotograme dup prospectri am putut identifica pe ortofotogramele comunei
traseul anului 3.

Fig. V.32. anurile vzute dinspre sud.
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Fig. V.33. Traseul anului 2, la sud de anul 1 în blocul F2.

Fig. V.34. Traseul anului 2, la sud de anul 1 în blocul F2.

Din studiul ortoplanului comunal (fig. V.35a) observm c anul 2 este cel mai vizibil fiind marcat de
o band mai deschis (fig. V.35b), determinat probabil de lucrrile agricole. anul 1 a fost marcat de
direciile surprinse în sptur i la marginea de nord a terasei. anul 3 apare într-o fotografie aerian mai
veche (fig. V.38) i în prospectrile recente (fig. V.36-37).

Ortoplanul
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Prospectrile colegilor germani din 2007 i 2008 au identificat foarte clar anurile, traseele lor (fig.
V.36-37), uneori duble (anul 2 i anul 3), unele spate, altele doar sondate, dar vizibile în diferite etape ale
evoluiei vegetaiei. Colegii de la Kiel au marcat diferitele anomalii (fig. V.36).

Fig. V.35. Ortoplan cu Dealul Drghici: a) anul 2, cel mai deschis la culoare
b) marcarea traseelor anurilor 1, 2 i 3.

Unele dintre ele, cum este cea de la poziia 1 (fig. V.36, anomalia notat cu 1) ar putea fi un traneu
militar din al doilea rzboi mondial sau cel puin o suprapunere de an i tranee, ceea ce nu se poate verifica
decât prin sondaj. Din prospectri au mai aprut unele anomalii marcate cu linie mov (fig. V.36) ce reprezint
posibile complexe neolitice (gropi de morminte, bordeie) sau deranjamente din vremea celui de al doilea
rzboi mondial, ipoteze ce îi ateapt confirmarea doar prin noi spturi sau sondaje.
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O

aglomerare

deosebit este în punctul
9, suspect prin forma ei
rectangular. Punctul 10
este foarte probabil o
tranee militar cu cablu
sau o conduct recent,
nemarcat, care a aprut
i în unele fotografii
aeriene.

Prospectrile

efectuate în 2008 de ctre
Dorel Micle i Liviu
Mruia la Ruginoasa (fig.
V.37)

completeaz

perfect
Fig. V.36-37. Prospectrile realizate de Carsten Mischka , Dorel Micle i îmbinarea
suprafeelor (Gh. i M. Lazarovici) .

spaiul

dintre

loturile prospectate de
colegii de la Kiel. Mai
mult, se pot reconstitui
cu foarte mare exactitate
traseele

anurilor

i

precum

i

palisadelor
unele

anomalii

neidentificate

prin

prospectrile

colegilor

germani, cum este cazul
cu anomalia nr. 7 din
planul acestora, ce este
de fapt o palisad sau un
an mai îngust.
Desigur mai sunt
zone de prospectat i
multe
întrebare,

semne
dar

de
o

coroborare a datelor din
diferite discipline vin s completeze informaia arheologic destul de srac la nivel macro-structural din cauza
fondurilor reduse pentru cercetri.
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Câteva concluzii
Dup

prezentarea

detaliat

a

rezultatelor cercetrilor s-a putut observa c
partea de sud, est, nord-est a spturilor
noastre (E2, carourile f 10-6 pân în j 6) a fost
distrus de excavaiile primriei din 2001. În
aceast zon partea superioar a anului de
aprare nu se mai pstra (presupunem c i
aici au fost plci mari de piatr, similare celor
din partea de vest a zonei pe care am
investigat-o, fig. V.27-28); prin cercetrile
noastre am surprins parial doar partea de jos
a anului 1 (fig. IV.1; fig. IV.7-8/a-b; fig.
IV.9/a-b; fig. V.2-4; fig. V.5b) i a anului 2
(de fapt tranee din cel de al doilea rzboi
mondial, care a distrus partea sudic a zonei
pe care am investigat-o). anul 1 a avut dou
Fig. V.38. Fotografie aerian cu Dealul Drghici din anii '70,
înainte de practicarea Carierei de piatr.

etape (1a, mai veche, spre nord, cu o
umplutur dintr-un sol galben amestecat cu

cenuiu; 1b, mai nou, spre sud, cu o umplutur din pmânt negru i pietri) i a fost placat cu pietre pe pereii
oblici (situaie surprins în zona bordeiului B1); fundul anului 1a a fost placat cu pietre, ce alctuiau un
adevrat pavaj. Aa cum am artat, între pietre s-a pus pmânt de culoare galben care a fost apoi btut.
Refacerea spre sud a anului 1b am pus-o pe seama deplasrii spre sud a unor blocuri de piatr, care au
determinat blocarea anului 1a. Deoarece în spatele anului 1b era prima palisad (cu gropi masive), acesta
nu era la fel de adânc ca anul 1a. Umplutura anului 1b cu pmânt negru i pietri a fost determinat de
prezena în spatele palisadelor a unui semi-val, cu rol de consolidare a fortificaiei. Orientarea diferit a celor
dou anuri, 1a i 1b explic i prezena celei de a doua palisade.
În ceea ce privete palisadele (fig. V.22), gropile de la prima amenajare de acest tip au fost identificate
în afara anului 1, pe marginea laturii de nord. Gropile palisadei din prima etap (cu un diametru de 30-50 cm)
sunt dispuse în linie (fig.V.20), iar cele de la cea de a doua etap au fost spate în umplutura anului 1a, motiv
pentru care nu au putut fi identificate întotdeauna; în cazul gropilor dublate, presupunem c ele au aparinut
ambelor palisade. În unele cazuri, s-a observat c aceste gropi au o adâncime de circa 0,30 m; pe baza
dimensiunii gropilor (diametru de circa 0,55 m), a distanei dintre ele, a marginii acestora apreciem c stâlpii
de palisad aveau un diametru de circa 0,35-0,45 m. Pentru stabilitatea parilor folosii la ridicarea palisadei în
gropi s-au btut pietre.
Cercetrile din 2010 au permis investigarea anului din poriunea urmtoare, dinspre vestul seciunii
noastre. Acest an nou, construit peste cel vechi a fost tiat în blocurile de piatr de mari dimensiuni (fig.
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V.26) i avea fundul placat cu pietre mijlocii i mici. Atunci când blocurile mari de pietre s-au rupt sau crpat,
membrii comunitii de aici au spat o pant sub blocurile respective, ceea a determinat prbuirea lor în
vechiul an, ca i deplasarea pietrelor de dimensiuni mai mici, dar marginile s-a pstrat mereu pe o linie
aproape dreapt (fig. V.26-27). anul a fost pietruit mereu, pentru a se evita îngustarea lui, cu fiecare refacere
el fiind înlat. anul a avut o lime de circa 7 m, adâncimea sa fiind de circa -2,2-2,8 m. Cu ocazia
cercetrilor din 2010 s-au mai identificat gropi de dimensiuni mai mici pe latura de vest a seciunii noastre,
gropi care din cauza spaiului restrâns de investigare nu pot fi atribuite cu exactitate primei sau celei de a doua
palisade. Aceste gropi erau de dimensiuni mai mici decât cele de pe latura de nord a spturii noastre, uneori
erau oblice, ceea ce ne indic faptul c sunt legate de unele reparaii ale palisadei.
Deoarece anul mrginit de blocuri mari de piatr este foarte spectaculos, reprezentând o situaie
unic, ne-am gândit c el ar putea fi conservat in situ. Din acest motiv nu am adâncit sptura noastr sub
nivelul fundului su placat cu pietre, pentru a nu-l destabiliza. La încheierea spturilor am acoperit anul,
marginile sale cu circa 60 cm de pmânt. Din pcate, în timpul verii din 2012, când am vizitat din nou situl am
observat c msurile noastre de protejare nu au determinat conservarea acestei structuri, stenii distrugând alte
zone cu piatr din aria menionat.
În concluzie observm c membrii comunitii cucuteniene de pe Dealul Drghici au realizat lucrri
complexe de fortificare a sitului. Fortificaia de aici investigat prin spturi a demonstrat existena unui an
de aprare iniial, refcut cu mai multe ocazii. La construcia anului de aprare comunitatea de aici a folosit
ingenios structura geologic a zonei. anul a fost spat în blocurile mari de piatr, iar refacerile ulterioare,
determinate de prbuirea/crparea unor buci din blocurile de piatr au avut în vedere pietruirea lui i baterea
cu pmânt, pentru consolidare. Fundul anului a fost i el pietruit, pietrele de aici reprezentând un adevrat
pavaj. anul de aprare a fost dublat de o palisad (refcut i ea) i de un semi-val, amenajri care au avut ca
scop consolidarea sistemului de fortificare. Noi am presupus folosirea i altor modaliti de cretere a
eficacitii fortificaiei, prin prezena apei i chiar a unor eventuale capcane (arici) în an. Dup aceste date,
prin prezena anului, a palisadei i a semi-valului, aezarea cucutenian de pe Dealul Drghici prezint
analogii cu cea din faza Cucuteni A de la Cucuteni – Cetuia99, sau Malna Bi100.
Fr îndoial, continuarea cercetrilor va aduce date care vor completa imaginea actual a sistemului
de fortificare de la Ruginoasa – Dealul Drghici, fiind necesar i studierea celorlalte anuri de fortificaie
identificate prin prospectri. În acest stadiu al cercetrilor, trebuie s remarcm faptul c poziia dominant a
sitului nu oferea automat i siguran comunitii de aici, motiv pentru care a fost necesar efectuarea unor
lucrri ample de fortificare, la care probabil c au participat toi membrii acesteia. Extinderea comunitii,
necesitatea largirii spaiului de locuit a determinat construirea altor anuri, evenimente pe care le legm de
diferite momente din evoluia sitului.

99

Schmidt 1932, S. 9-12, 114-114, fig. 20; Beilage 2, Plan II; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2007, p. 165.
László 1993, p. 41.
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Reconstituirea

tipului

de

palisad de la anul 1
Pe

baza

cercetrii

structurilor de la palisadele de
la aga101 credem c un sistem
similar avem i la Ruginoasa
(fig. V.41).
Mai
rezerve

avem

unele

deoarece

suprafaa

din

interiorul

cercetat
palisadei

era

prea

suprafaa

cercetat

mic,
trebuia

lrgit, ori peste ea erau mari
cantiti de pmânt de la fosta
Fig. V.39. Model de palisad cu drum de rond, aga, reconstituire.

carier. Drumul de rond era în
spatele palisadei, fiind situat la
circa 6-8 m de anul de
aprare. La Ruginoasa drumul
de rond din spatele palisadei
era imediat

pe marginea

anului.
De altfel palisade cu
drum

de

rond

au

fost

descoperite la Para i aga.
Tot la Para una din palisade,
prima, era pe buza anului de
aprare102.
Fig. V.40. Model de palisad cu drum de rond, aga – Casa Centea, reconstituire.

Dintre gropile de stâlp

nou descoperite la Ruginoasa, în campania din 2010, unele in de palisad (fig. V.42, nr. 1-3), altele de drumul
de rond (fig. V.41; fig. V.42, nr. 4-8). Cercetarea pe o zon mai mare a dou palisade de la aga ne-au permis
reconstituirea sistemului de construire a drumurilor de rond.

101
102

Lazarovici Gh. et alii 2009, p. 252-260 i bibl.
Lazarovici Gh. et alii 2001, p. 197-203; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2006, p. 193 i urm.; p. 364-370,
633-662.
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Fig. V. 41-42. Cercetrile din 2010, profilul de nord cu gropi de palisad (dup fig. V.29).
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Fig. V.43. Ruginoasa, reconstituire din combinarea fig. V.41-42 i fig. V.21-25, fig. V.29.

Chiar dac reconstituirile noastre comport unele riscuri de interpretare considerm c e mai corect
decât a le declara simple gropi, mai ales c unul din autorii volumului de fa (Gh. Lazarovici) a spat
sistemele de aprare de la Iclod, aga i Para, iar experiena acumulat cu aceste ocazii i-au permis
reconstituirile prezentate. Deoarece în zona din interiorul palisadei nu au fost sesizate urme de locuine,
considerm c gropile aparin sistemului de palisade. Nu putem preciza creia din palisade îi aparin gropile,
pot fi de la una sau alta, din fazele 1b sau 1a. Dar eforturile de a muta blocurile megalitice pentru placarea
anului ne arat de ce eforturi colosale i ingeniozitate au dat dovad locuitorii preistorici de la Ruginoasa,
construirea unor asemenea palisade nu ni se pare imposibil. Mai mult, dac urmrim cu atenie arhitectura
Neoliticului dezvoltat (culturile Vina i Banatului) i cea a culturii Cucuteni (monumentalitatea construciilor
de lemn i unele reprezentri de case cu etaj i uneori „balcon”) atunci reconstituirile de la Ruginoasa ni se par
posibile i probabile103.

103

Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M. 2003; 2007; 2010; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2006; 2007.
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CAPITOLUL VI. ARTEFACTE DIN DIFERITE MATERIALE
(PIATR, OS, CORN, CUPRU)104
A. INDUSTRIA LITIC
SENICA URCANU
Campaniile arheologice desfurate începând din anul 2001 au dus la descoperirea unui numr de 188
de piese aparinând industriei litice. Dintre acestea 113 artefacte aparin industriei pietrei cioplite i 75
industrei pietrei lefuite.
Din cercetrile Hortensiei Dumitrescu din anul 1926105 provin 135 de piese, 55 aparinând industriei
litice cioplite i 80 celei lefuite, aflate în depozitele Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureti.
Materialele din cercetrile noastre se pstreaz în coleciile Muzeului de Istorie a Moldovei din cadrul
Complexului Muzeal Naional „Moldova” Iai i, în mic parte (cele provenind din campania 2005), în
patrimoniul Centrului Interdisciplinar de Studii Arheoistorice aparinând Facultii de Istorie a Universitii
„Al. I. Cuza” Iai.
Numrul total al pieselor din piatr descoperite, pân în prezent, în staiunea de pe Dealul Drghici
este, deci, de 323 de piese, 168 aparinând industriei pietrei cioplite i 155 celei lefuite.

Industria litic cioplit
O caracteristic a inventarului litic cioplit o constituie relativa uniformitate a materiei prime. Este
vorba, în proporie de 89,88% (151 de piese), despre silexul de foarte bun calitate, cunoscut în literatura de
specialitate sub denumirea de silex de Prut. Examenul macroscopic al materiei prime a permis, de asemenea,
identificarea a nou piese de menilit (5,36%) i a unui numr de apte piese din gresie silicioas (4,17%). Pe
lâng acestea menionm o pies din cuarit (0,60%).
Silexul descoperit este în marea lui majoritate de culoare negru-gri, translucid, uneori gri-maroniu, cu
pete albicioase. Puine piese sunt realizate din silex gri-bleu albicios sau alburiu-glbui.
Dup cum este cunoscut, zona primar de provenien a aa-numitului silex de Prut o reprezint
depozitele cretacice care afloreaz pe malul râului cu acelai nume, între Rdui-Prut i Mitoc106.
În aezare nu au fost descoperite nuclee sau ateliere de cioplire care s dea indicii despre desfurarea
pe loc a acestei activiti. Având în vedere faptul c aezarea este doar parial cercetat, nu excludem
posibilitatea ca investigaiile viitoare s duc la descoperirea unor ateliere de cioplire. Câteva piese sugereaz
totui prelucrarea local. Este vorba, în primul rând, despre un percutor din silex provenit din cercetrile H.

104

Desenele artefactelor din cele trei seciuni ale capitolului de fa au fost realizate de D-na Aneta Corciov creia
îi mulumim i pe aceast cale.
105
Dumitrescu H. 1933, p. 61-64, fig. VI 4-9.
106
Bâgu, Mocanu 1984, p. 92.
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Dumitrescu107. Acesta a constituit, probabil, un nucleu epuizat, reutilizat ca percutor. De asemenea, menionm
faptul c cercetrile noastre au dus la descoperirea câtorva achii cu cortex ca i a unor unelte realizate pe
suport cortical. Nu în ultimul rând, amintim prezena în aezare a produselor primare de debitaj (achii i lame
neretuate).
Inventarul litic cioplit const în urmtoarele produse de debitaj (Grafic 1):

Grafic 1. Structura industriei litice cioplite dup gradul de prelucrare a pieselor.

a) produse primare de debitaj care n-au fost utilizate nici ca atare, nici ca suporturi pentru realizarea
uneltelor (încadrm aici lamele i achiile neretuate precum i achiile atipice considerate deeuri) –
64 piese (38,10%);
b) produse primare de debitaj neprelucrate dar folosite (încadrm aici piesele identificabile macroscopic
ca unelte funcionale, lamele i achiile cu tirbituri de utilizare) – 24 piese (14,29%);
c) unelte – 80 piese (47,62%).
Aceast structur a industriei litice este tipic pentru o aezare care nu poate fi încadrat în categoria
atelierelor propriu-zise i care nu se afl în apropierea unei surse bogate de materie prim.
În absena nucleelor, tehnicile de debitaj sunt mai greu de decelat. Bulbul de percuie este puin
evideniat, ceea ce sugereaz folosirea unui percutor nu foarte dur sau a tehnicilor de cioplire prin presiune.
Tehnologic, produsele laminare provin din faza de plein debitage, în numr mic fiind prezente i
câteva achii corticale. Lamele i achiile sunt în general plate, dar sunt prezente i câteva uor arcuite. Laturile
lor sunt, în general, destul de regulate, paralele, fapt care, alturi de negativele desprinderilor anterioare,
sugereaz un debitaj foarte bine controlat. Au fost detaate din nuclee cu un singur plan de lovire.
Proporia pieselor cu seciune triunghiular este aproximativ similar cu cea a pieselor cu seciune

107

Dumitrescu H. 1933, p. 62, fig. VI 9/11.
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trapezoidal.
Trebuie remarcat starea fragmentar în care se gsesc suporturile laminare reprezentat în special de
prile proximale i meziale. Privind suporturile laminare remarcm dou situaii concrete: piesele pe care au
fost în general realizate gratoarele sunt destul de robuste (cu limi cuprinse între 2 i 3,3 cm i grosimi 0,7-1
cm), celelalte lame pe care au fost realizate unelte sunt piese zvelte cu limi cuprinse între 1,3-1,8 cm i
grosimi de 0,3-0,7 cm.
O caracteristic a utilajului litic cioplit o reprezint faptul c cele mai multe dintre piesele descoperite
pân în prezent sunt de dimensiuni microlitice. Astfel, 139 de piese nu depesc 5 cm. Doar 29 de piese, din
totalul celor 168, au dimensiuni mijlocii. Lipsesc piesele macrolitice. Situaia, neobinuit pentru o industrie
eneolitic, poate fi pus pe seama unei penurii de materie prim de bun calitate. Dup cum am amintit deja,
cea mai mare parte dintre piesele descoperite sunt fragmentare, fapt care poate sugera o utilizare intensiv
datorat aceluiai motiv.
În totalul de 64 de piese (38,10% din totalul artefactelor din piatr cioplit descoperite) încadrate în
categoria Produse primare de debitaj predomin achiile neretuate (43 exemplare) cu dimensiuni destul de
reduse cuprinse între 1,5 i 3 cm, limi de pân la 2,5 cm i grosimi cuprinse între 0,7-1,3 cm (fig. VIA.2/5).
Lamele neretuate au fost descoperite în cinci exemplare (fig. VIA.2/7, 21; fig. VIA.3/10) .
Au fost încadrate ca deeuri 16 piese amorfe, achii care nu depesc 1,5 cm lungime i 1,1 cm lime
i care sunt fie resturi de cioplire i/sau retuare, fie achii desprinse din unelte în timpul diferitelor activiti
casnice. Ele nu au difereniate elemente de morfologie (bulb, talon).
Produsele de debitaj utilizate ca atare (unelte à posteriori).
Pe lâng piesele retuate semnalm un numr de 24 de piese (14,29% din totalul artefactelor din piatr
cioplit descoperite) care prezint urme/tirbituri de folosire i care sunt încadrate frecvent în utilajul neretuat
dar care, dup cum au demonstrat analizele traseologice efectuate în alte situri, ar trebui considerate unelte.
Este vorba de o serie de piese (lame, achii, achii cu cortex parial) fr altceva decât caracteristicile
morfologice provenite din cioplire. Caracteristicile utilizrii sunt definite printr-o serie de mici tirbituri i
achieri dispuse aleator, pe una sau pe ambele laturi ale piesei sau chiar în partea distal, trsturi care sunt
vizibile macroscopic. La modul general este vorba de ceea ce F. Bordes a definit ca unelte „à posteriori”108. În
acest ansamblu concret raportul achii/lame este echilibrat.
Lamele neretuate cu tirbituri de utilizare (13 exemplare) sunt în general triunghiulare în seciune, cu
laturile paralele, talon uor oblic, romboidal (fig. VIA.1/9; fig. VIA.2/8, 15). Piesele întregi au lungimi care
variaz între 3,7 i 7,1 cm, asociate cu limi de 1,4-1,8 cm i grosimi de 0,3-0,7 cm. tirbiturile de uzur sunt
vizibile pe ambele laturi ale pieselor.
Achiile neretuate cu tirbituri de utilizare sunt prezente în 11 exemplare (fig. VIA.1/11, fig.
VIA.2/10, 13, 25; fig. VIA.3/6).
Uneltele
Uneltele (80 piese) reprezint 47,62% din totalul artefactelor din piatr cioplit descoperite (Grafic 2).

108

Bordes 1970, p. 200-201.
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Având în vedere caracteristicile formale, strict definite prin retuare, utilajul litic cioplit poate fi
încadrat în urmtoarele tipuri: gratoare pe lame i achii, lame retuate, inserii pentru seceri, vârfuri de sgei
i de lance, strpungtoare, racloare i piese cu scobituri.
Cele mai numeroase în totalul uneltelor sunt gratoarele (25 exemplare = 31,25% din totalul uneltelor).
Dintre acestea 13 sunt realizate pe lame i 12 pe achii.
Gratoarele pe lame. Toate gratoarele sunt realizate pe lame cu laturile parial retuate (fig. VIA.2/14,
18-19; fig. VIA.3/3-4, 7-9). Retuele, directe sau inverse, sunt simple, marginale. Cu câteva excepii, piesele în
discuie au ca suport lame sparte prin flexiune sau chiar în urma unui oc dur fapt care a determinat, în unul din
cazuri, distrugerea frontului activ. Suportul acestor unelte îl reprezint lamele destul de solide, având o lime
cuprins între 2 i 3 cm. Cu dou excepii, lungimea acestor piese variaz între 2,6 i 4,6 cm. S-au pstrat doar
trei piese întregi, (una dintre ele pe o lam à crête: fig. VIA.2/19). Dou dintre ele au 5,4 i, respectiv, 5,7 cm.
Cea de-a treia are doar 3,8 cm. În seciune, apte sunt triunghiulare, ase trapezoidale.

Grafic 2. Repartiia tipologic a uneltelor din piatr cioplit.

Sunt reprezentate dou subtipuri: gratoarele convexe (10 exemplare) i gratoarele unguiforme (trei
exemplare).
Gratoarele pe achii sunt prezente în urmtoarele variante: gratoare convexe pe achii lamelare (ase
exemplare) (fig. VIA.1/12; fig. VIA.2/12; fig. VIA.3/23-24), gratoare ogivale (dou exemplare) (fig. VIA.2/4),
semicirculare (dou exemplare) (fig. VIA.2/17) i în evantai (dou exemplare) (fig. VIA.2/16).
Gratoarele convexe pe achii lamelare pot fi considerate gratoare carenate atipice (fig. VIA.1/4). Au
frontul înalt (grosimea pieselor variaz între 0,9 cm i 1,5 cm în zona prii active) i sunt toate realizate pe
achii întregi. Nici unul nu depete 4,8 cm. La una dintre piese frontul activ este parial distrus.
Menionm o pies care prezint în anumite poriuni, pe suprafaa dorsal, un luciu galben-verzui.
Acest stigmat nu provine de la utilizarea ei, ci constituie o patin. Modul de dispunere indic faptul c o pies
de silex patinat a fost reutilizat i transformat în unealt, patina rmânând pe suprafeele unde nu a fost
înlturat de amenajarea noii piesei.
Celelalte subtipuri sunt realizate tot pe suport întreg. Una dintre piesele semicirculare este realizat din
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gresie silicioas.
Lamele retuate (17 exemplare = 21,25% din totalul uneltelor) prezint aceleai caracteristici
morfologice ca i piesele neretuate (fig. VIA.1/2, 8, 10; fig. VIA.2/1, 3, 11; fig. VIA.3/5, 11-12). Opt piese
sunt întregi, iar nou fragmentare. În cadrul acestora putem diferenia urmtoarele subtipuri:
-

piese cu o latur retuat – apte exemplare;

-

piese cu ambele laturi retuate continuu – trei exemplare;

-

piese cu ambele laturi retuate parial – apte exemplare.

Trei piese au laturile neparalele. Retue sunt marginale, uor abrupte. Dou exemplare pstreaz cortex
parial.
Inserii pentru seceri/piese cu luciu (fig. VIA.1/1, 5, 6; fig. VIA.2/9, 20; fig. VIA.3/1). Cu aceast
denumire generic sunt desemnate elementele litice care au fost prinse într-un mâner de lemn, os sau corn
pentru realizarea unei unelte/seceri utilizat pentru recoltarea gramineelor. Ea acoper, de fapt, piese diferite
din punct de vedere tipologic, în cazul nostru lame retuate, lame cu tirbituri de utilizare i chiar dou achii,
un total de 15 piese reprezentând 18,75% din totalul uneltelor.
Modalitile de amenajare (retuele laterale) sunt, fr îndoial, legate de necesitatea utilizrii prin
prinderea într-un mâner. Luciul afecteaz fie o latur pe ambele suprafee, sugerând folosirea lor într-o secer
cu partea activ realizat dintr-un front continuu de tiuri de lame (opt piese), fie unul dintre coluri, situaie
care trimite la utilizarea lor ca „dini” pentru seceri (patru piese). În trei cazuri remarcm prezena luciului pe
colurile opuse ale aceleiai piese, situaie care poate fi explicat prin rotirea piesei.
O singur pies este întreag. Cele mai multe fragmente au lungimi cuprinse între 2,2 i 4,7 cm. Un
exemplar pstreaz cortex pe una din laturi.
Remarcm faptul c proporia lor este extrem de ridicat, ele constituind a treia mare grup tipologic
din totalul inventarului.
Vârfurile de sgei i de lance constituie 8,75% (apte exemplare) din întreg utilajul. Frecvena lor este
destul de ridicat, raportat atât la ansamblul utilajului cât i la situaia din aezrile contemporane. Aceasta
sugereaz practicarea intens a vântorii determinat de existena în imediata apropiere a unei zone împdurite.
Vârfurile de sgeat sunt prezente în ase exemplare (fig. VIA.2/2; fig. VIA.11/11-13; fig. 4/1-2 la H.
Dumitrescu109). Trei piese sunt pstrate întregi i trei fragmentare (le lipsete partea proximal). Piesele sunt
triunghiulare, cu retue bifaciale, uor oblice, marginale, pe toate laturile. În cazul exemplarelor întregi, unul
are baza dreapt, subiat prin retuarea ambelor suprafee, celelate dou prezint o baz uor concav. Acest
atribut poate fi interpretat ca un fin indicator cronologic sugerând utilizarea unei achiziii tehnice împrumutate
de la comunitile stepice, Cucuteni „C”, destinat s permit o mai bun prindere în mâner i un randament la
parametrii superiori ai sgeii.
Pentru realizarea uneia dintre piese a fost reutilizat un suport lamelar cu seciune triunghiular care are
urme de lustru. Luciul se conserv pe ambele suprafee în zona laturii drepte (în zona unde nu sunt retue).
Dimensiunile pieselor întregi variaz între 3,5 cm i 4,5 cm. Limea lor este de 2-2,2 cm.
În general, proporia acestui tip de piese în ansamblul utilajelor litice este destul de redus datorit
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faptului c ele sunt pierdute în timpul utilizrii. Situaia particular de la Ruginoasa se poate explica prin faptul
c jumtate din piese sunt fragmentare i, din acest motiv, ele nu au mai putut fi reutilizate.
Vârful de lance (fig. VIA.1/7) constituie cea mai mare pies descoperit întreag (H = 8,2 cm; l = 3
cm; g = 0,8 cm). Realizat pe suport triunghiular prelucrat prin retue bifaciale, în anumite zone acoperitoare,
are baza uor concav, subiat prin retuare.
Strpungtoare (apte exemplare = 8,75% din totalul uneltelor) (fig. VIA.2/6; VIA.3/2 i fig. 4/3, 4,
10 la H. Dumitrescu110). Cinci exemplare sunt piese realizate pe suport lamelar, dou pe achie. Exemplarele
realizate pe lame pot fi încadrate în subtipul strpungtoarelor cu vârful gros (= burghie, sfredele). Suportul pe
care sunt realizate este, în majoritatea cazurilor, fragmentar, fapt ce ne determin s presupunem ruperea
acestuia în timpul utilizrii. Dintre piesele realizate pe achie, menionm una realizat pe suport cortical.
Racloarele111, piese realizate pe suport achial, sunt prezente în cinci exemplare reprezentând 6,25%
din totalul uneltelor (fig. VIA.2/3; fig. VIA.3/22). Unul dintre ele pstraz cortex parial.
Piesele cu scobituri (patru exemplare = 5% din totalul uneltelor) sunt realizate în general pe lame (3
exemplare). Una din piese, întreag, cu trunchiere oblic, fin retuat, prezint pe latura stâng trei mici
scobituri retuate, una direct, dou invers. Celelalte prezint câte o singur scobitur retuat.
Aceste piese au fost, în general, interpretate ca fiind utilizate în fasonarea lemnului i/sau a osului.

Industria litic lefuit
În cadrul utilajului litic lefuit difereniem categoria pieselor cu ti (topoare, dli, tesle) i cea a
pieselor utilizate pentru diverse activiti care presupun exploatarea duritii/capacitii de lovire sau a
proprietilor abrazive ale materiei prime. Avem în vedere, în acest ultim caz, zdrobitoarele, percutoarelefrectoare, dar i râniele i lustruitoarele („nicovalele de lefuit/polizoarele”), piesele a cror parte activ nu o
reprezint tiul.
Pentru cele 75 de piese descoperite în cadrul campaniilor noastre de cercetri arheologice am efectuat
determinri petrografice în cadrul Laboratorului de Mineralogie-Geochimie a Facultii de Geografie i
Geologie a Universitii „Al. I. Cuza”112. Tipul petrografic a fost stabilit prin observaii macroscopice la lupa
binocular, împreun cu analize Raman non-destructive ce au permis identificarea mineralelor principale113.
Din punctul de vedere al materiei prime, ceea ce caracterizeaz aceast industrie este exploatarea a cel
puin ase tipuri primare de roci pentru realizarea artefactelor litice lefuite (calcare, marne, gresii, silicolite,

109

Dumitrescu H. 1933, p. 62.
Dumitrescu H. 1933, p. 62.
111
Racloarele se difereniaz de gratoare printr-un ti semi-tios i printr-o curbur mult mai accentuat a acestui
ti. Termenul se folosete pentru uneltele la care latura întreag este retuat continuu, în timp ce achiile retuate
prezint retue numai pe o singur parte a unei laturi sau a unui unghi.
112
Tipul petrografic a fost stabilit de ctre Andrei Ionu Apopei i Andrei Buzatu, doctoranzi în cadrul
Departamentului de Geologie al Universitii „A. I. Cuza” Iai, crora le mulumim i pe aceast cale.
113
Rezultatele acestor analize au fost prezentate in extenso în urcanu et alii 2012. Textul comunicrii urmeaz a fi
publicat în volumul Congresului.
110
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conglomerate i andezite), fiecare dintre acestea fiind prezente într-o gam mare de varieti în funcie de
proporia diverselor minerale avute în compoziie. Explicaia pentru aceast diversitate de materie prim o
reprezint prezena, în imediata apropiere a aezrii, a Siretului, albia major i terasele sale constituind o surs
inepuizabil de materii prime pentru comunitile umane începând din Paleolitic i pân în timpurile moderne.
Dintre materiile prime utilizate de ctre comunitatea cucutenian de pe Dealul Drghici menionm
preferina, fireasc în contextul abundenei materiei prime, pentru rocile sedimentare (marne brune
bituminoase i silicioase, gresii calcaroase, cuaroase i glauconitice, calcare argiloase i grezoase). Piesele
aparinând tipurilor de unelte de piatr lefuit cu ti au fost realizate în cvasimajoritatea lor din aceste materii
prime. Într-o proporie mai mic au fost utilizate i alte roci sedimentare silicioase ca gaize, menilit, chaille,
jasp i lidiene. Pentru realizarea celor câteva piese perforate au fost preferate andezitele piroxenice, roci dure
de origine magmatic, care au cel mai probabil o alta surs a materiei prime decât cea local, zona Munilor
Harghita – Climani – Gurghiu.
inem s precizm faptul c rezultatele determinrilor petrografice asupra industriei pietrei lefuite de
la Ruginoasa sunt, în linii generale, în concordan cu cele din alte aezri cucuteniene aflate la acelai nivel
cronologic114.

Grafic 3. Structura industriei litice din piatr lefuit.

Lotul de artefacte prezentat cuprinde un total de 155 de piese (Grafic 3). Dintre acestea piesele cu ti
reprezint 60% (93 de artefacte), 27,74% sunt lustruitoare (43 de piese), iar 10,97% (17 de piese) fac parte din
categoria zdrobitoarelor i a percutoarelor-frectoare.
Au fost descoperite i dou piese care tipologic pot fi încadrate ca rânie sau lustruitoare
(„polizoare"115 )(dou piese, 1,29% din totalul pieselor de piatr lefuit).

114

Boghian 1996a, p. 277-342; Marinescu-Bîlcu et alii 1985, p. 653-656; Mantu et alii 1995, p. 119-125; Muraru
2000, p. 59-62.
115
În literatura strin i o parte din literatura român pentru lustruitoarele din piatr se folosete termenul de
„polizor” care în limba român are alt sens (vexi DEX). În literatura român de specialitate prin lustruitor sunt
desemnate dou categorii de piese: unele din os sau corn folosite la netezirea i lustruirea ceramicii; lustruitor din
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Piese cu ti
În cercetrile desfurate pân acum la Ruginoasa au fost descoperite 93 de piese care pot fi încadrate
în aceast categorie. Categoria generic de topoare cuprinde topoarele propriu-zise, teslele, dltiele i
topoarele perforate (Grafic 4).
Au fost descoperite 40 de piese care pot fi considerate topoare (fig. VIA.4/1, 5-7; fig. VIA.7/1, 6; fig.
VIA.8/1, 7; fig. VIA.9/1-4; fig. VIA.10/1). Am încadrat în aceast categorie tipologic acele piese din piatr
lefuit de form dreptunghiular, trapezoidal, cvasitriunghiular sau chiar neregulat care se caracterizeaz
prin simetria sau cvasisimetria seciunii longitudinale. Zona activ este în form de „V”, obinut printr-o
ascuire bifacial echilibrat astfel încât linia de convergen a unghiului format de cele dou suprafee ale
piesei este situat pe axul median al seciunii longitudinale116.

Grafic. 4. Repartiia tipologic a pieselor cu ti din cadrul industriei pietrei lefuite.

Au fost realizate din diferite varieti de calcar (grezos, argilos, argilos-bituminos, micritic), gresii
(calcaroas, cuaro-feldspatic), i silicolite.
Gradul mediu de duritate al rocilor sedimentare din care au fost realizate i activitile destul de
solicitante în cadrul crora au fost utilizate (tierea i cioplirea copacilor, în primul rând) sunt factori eseniali
care au determinat aspectul actual al acestui tip de piese. Nici un exemplar nu este propriu-zis întreg; fie sunt
sparte în partea proximal, fie le lipsete partea distal, au tiul tocit pân la desfiinare sau prezint
desprinderi de achii. Astfel de achii, desprinse în timpul utilizrii cotidiene a acestor unelte au fost
descoperite i în timpul cercetrilor noastre sistematice.
Ca dimensiuni sunt piese care depesc 60 mm lungime, ajungând pân la 110 mm cu grosimi asociate

piatr este o plac mare de piatr pe care se pune nisip dur, umed i se lefuiesc/lustruiresc topoarele de piatr,
nisipul dur face aceste operaii. Dup form seamn cu unele rânie, dar râniele necesit o roc dur care s
nu se tranforme în nisip i care s se amestece cu fina.
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de 8-28 mm. Raportul lungime/ lime variaz între 1,2 i 2,7.
27 de piese sunt tesle, piese de form dreptunghiular sau trapezoidal, cu profil longitudinal asimetric
i transversal plan-convex117 (fig. VIA.4/2-4, 8; fig. VIA.7/2-5, 7-9; fig. VIA.8/2-3, 5-6; fig. VIA.10/5).
Remarcm trei piese care reprezint tesle de tip calapod, cu una dintre fee foarte bombat.
Ele au fost realizate majoritar din marn brun bituminoas. Doar câteva exemplare sunt confecionate
din gresie calcaroas sau calcar argilos.
Lungimea lor variaz între 72 i 92 mm, limea între 32 i 63 mm, cu grosimi asociate de 14-20 mm.
Raportul lungime/ lime variaz între 1,46 i 2,28.
Funcionalitatea acestui tip de piese a fost legat atât de tierea i prelucrarea lemnului dar i de alte
activiti casnice dintre care menionm utilizarea lor ca spligi sau unelte aratorii118.
În categoria dltie încadrm 19 piese (fig. VIA.5/1-9; fig. VIA.6/2-3, 5-6; fig. VIA.8/4; fig. VIA.9/6;
fig. VIA.10/2). Caracteristica principal a acestui grup tipologic o reprezint raportul dintre lungime i lime
care este mai mare sau egal cu 3119. Piesele sunt de form dreptunghiular i trapezoidal. Seciunea
longitudinal poate fi atât simetric cât i asimetric. Pentru exemplarele întregi, dimensiunile sunt cuprinse
între 60 i 130 mm, cu limi variind între 18 i 42 mm i grosimi asociate cuprinse între 9 i 22 mm. Raportul
lungime/lime este situat între 3,10 i 3,80.
S-a apreciat c piesele de acest tip au fost utilizate în activiti de geluit i netezit.
Din punctul de vedere al materiei prime aceste piese au fost realizate din diferite varieti de calcar
(grezos, argilos, micritic) dar i din marn brun bituminoas.
În cadrul cercetrilor sistematice realizate la Ruginoasa au fost descoperite i apte fragmente
provenind de la topoare perforate. Patru provin din cercetrile noastre i trei din spturile realizate de H.
Dumitrescu în 1926120 (fig. VIA.6/1, 4; fig. VIA.9/5, 7).
Tipolologic, ase dintre aceste piese sunt fragmente provenind de la topoare perforate de tip ciocan,
fragmente conservând, cu o singur excepie, ceafa toporului. Cea de-a aptea pies reprezint un fragment
dintr-un topor clasic, de tip calapod, conservat doar în mic parte, cea care pstreaz o parte din perforaie.
Conform determinrilor petrografice materia prim din care a fost realizat piesa din acest ultim caz, marna
silicioas, ar putea avea o provenin local.
In ceea ce privete topoarele-ciocan, pentru dou din fragmentele descoperite de noi, analizele
petrografice documentez faptul c au fost realizate din andezit cu piroxeni, roc magmatic cunoscut pentru
gradul su mai ridicat de duritate, a crei cea mai apropiat arie de provenin ar putea fi zona vulcanic
neogen din arealul Munilor Harghita – Climani – Gurghiu. Cel de-al treilea fragment, puternic calcinat, nu a
putut fi determinat folosind aceeai metod de analiz.
Piesele prezint urmele unei utilizri intensive care a dus în toate cazurile la spargerea lor pe linia
perforaiei. Ele au fost reutilizate ca percutoare-frectoare. Dou exemplare (unul provenit din cercetrile
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Cotoi, Grasu 2000, p. 27.
Cotoi, Grasu 2000, p. 29.
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Cotoi, Grasu 2000, p. 29-30.
119
Ursulescu 2000a, p. 152-168.
120
Dumitrescu H. 1933, p. 62-64, fig. 8/9, 14; fig. 9/9, 13.
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noastre, cellalt din cele ale H. Dumitrescu) au fost miniaturalizate ca urmare a folosirii excesive, astfel încât
aspectul lor iniial aproape c nu mai poate fi reconstituit. În materialul publicat asupra cercetrilor de la
Ruginoasa, H. Dumitrescu consider una dintre aceste piese ca fiind un fragment de mciuc (fig. VIA.6/1; la
H. Dumitrescu, fig. 9/9121). Dup prerea noastr, aspectul general, asimetria i dimensiunile piesei dovedesc
faptul c este vorba mai curând de un fragment dintr-un topor perforat, reutilizat ca percutor/frector, fapt ce a
dus la rotunjirea sa perimetral i, dup cum poate fi observat, parial chiar la dispariia urmelor sprturii.
Artefacte de acest tip au fost descoperite i în alte aezri aparinând fazei A a culturii Cucuteni, la
Hbeti122, Trueti123, Târpeti124, Bereti125 i Drgueni126. S-a apreciat c ele erau folosite mai curând ca
ciocane i poate întâmpltor ca arme127.
În materialele pstrate în depozitele Institutului de Arheologie din Bucureti, se pstreaz un artefact
neilustrat i nediscutat în materialul publicat de H. Dumitrescu. Piesa este marcat, ca i celelalte materiale
provenite de la Ruginoasa, fapt ce indic proveniena sa cert. Este vorba de o pies de form sferic aplatizat
care poart vizibil, în zona central, începutul unei perforaii. Este clar o pies în curs de prelucrare, începutul
de realizare a unei mciuci (fig. VIA.6/7). Cel mai probabil piesa urma a fi realizat local, dup determinarea
macroscopic fiind vorba tot de o roc magmatic. Existena acestui tip de piese poate fi legat de distincia
social i autoritate cu rol probabil în sfera religioas i cultic. Ele au fost interpretate în egal msur ca arme
i însemne („insignia”), simboluri ale puterii sociale i militare.128
Aceeai interpretare a fost dat i sceptrului de tip schematic descoperit în urma unor cercetri de
suprafa în perimetrul aezrii cucuteniene de la Ruginoasa129 (fig. VIA.10/4). Artefactul este realizat dintr-un
microdiorit porfiric cu piroxen. Dup structur, textur i compoziie mineralogic roca aparine provinciei
subvulcanice neogene din Munii Bârgului130. Acest fapt presupune c ea a fost realizat local.
S-a afirmat c la nivelul fazei Cucuteni A – Tripolie BI a existat o practic/ mod? a utilizrii
sceptrelor din piatr la nivelul unor efi locali, evident mai ales la vest de Prut. Aceast practic, efemer i
probabil restrâns spaial, ar putea explica atât apariia cât i concentrarea lor în anumite zone131. Dup
pierderea semnificaiei iniiale a piesei, a fost exploatat duritatea rocii din care fusese realizat, având acelai
destin ca i topoarele-ciocan perforate. Astfel, sceptrul a fost transformat într-un gen de topora sui-generis, o
unealt folosit probabil pentru tiat i mrunit.
27,74% din piese pot fi considerate lustruitoare (43 de exemplare) (fig. VIA.11/1-3, 6-7). La modul
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Pentru analogii, prezentarea i analiza piesei vezi: Burtnescu, urcanu 1997, p. 75-95.
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Buzgar 1997, p. 84.
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Pentru detalii vezi Burtnescu, urcanu 1997, p. 75-95. Nu trebuie s uitm c sceptrele zoomorfe din lut, alturi
de cele din pitr, simboluri ale puterii i statutului social a unor membri sunt atestate în alte cîteva situri ale
aceleai faze Cucuteni A, unul dintre ele provenind chiar de la Ruginoasa, din vechile cercetri ale H.
Dumitrescu, vezi Capitolul VIII.
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general lustruitoarele sunt piese foarte plate i subiri, galei sau lespezi lefuite natural ca urmare a aciunii
apei. Acestea au fost utilizate, cel mai probabil în activiti de lefuire-lustruire a lemnului, osului, cornului i a
ceramicii. Printre piesele descoperite se numr i câteva exemplare care ies din tiparul prezentat. Unele sunt
piese relativ masive, a cror seciune este în general elipsoidal, uneori cu grosimi de pân la 5 cm (fig.
VIA.11/6). Una dintre funcionalitile posibile ale acestor piese poate s fi fost i aceea de piatr de
ascuit/cute, chiar dac utilizarea lor pentru o scurt perioad în acest scop nu poate fi detectat macroscopic132.
Altele, sunt piese mici, elipsoidale, evident tocite ca urmare a folosirii (fig. VIA.6/1-3). Apreciem c acestea ar
fi putut fi folosite în operaiuni de finisare a unora dintre artefactele ceramice.
Materia prim din care au fost realizate aceste piese este reprezentat în primul rând de gresii
(cuaroase, glauconitice, feruginoase) i calcare (argilose, grezose, cu intercalaii bituminoase) i într-o msur
mai mic de lidian, silicolit i chaille.
Zdrobitoarele i percutoarele-frectoare
Zdrobitoarele i percutoarele-frectoare constituie 10,97% din totalul uneltelor din piatr lefuit (17
piese) (fig. VIA.3/13-14; fig. VIA.10/6; fig. VIA.11/4-5, 8-10). Formele sferice i ovoidale sunt o constant a
morfologiei acestui tip de piese. Exist îns i câteva excepii. Este vorba de câteva piese cu o form
cvasiprismatic. În marea lor majoritate aceste artefacte au avut întrebuinri multiple: extremitile rotunjite
au fost exploatate pentru lovire, iar prile lor plate conserv urme de utilizare prin frecare.
Pe lâng utilizarea lor în activitile legate de mcinat/rânire aceste piese erau utilizate i în alte
activiti cotidiene care presupuneau exploatarea capacitilor abrazive (lefuirea diferitelor materii prime
exploatate sau realizate în aezare). Altele, adevrate pisloage erau utilizate pentru capacitile lor de
percuie/zdrobire. Unele dintre aceste piese au putut fi utilizate ca percutoare în procesul de debitare a
materiilor prime litice sau osoase i chiar a lemnului (ca piese cu care se loveau penele/icurile care despicau
trunchiurile de copaci).
Ca urmare a utilizrilor i rectificrilor succesive, parametrii morfologici ai pieselor sufer uneori
transformri eseniale care se reflect în schimbarea radical a funcionalitii piesei. Cel puin cinci exemplare
dintre zdrobitoare i percutoarele-frector au fost iniial unelte cu ti (fig. VIA.10/3, 7).
Materia prim pentru realizarea acestor piese a fost constituit majoritar din gresii (cuaroase,
glauconitice, cuaro-feldspatice) roci cu un grad de duritate medie i textur compact. Menionm câte o pies
realizat din menilit, jasp rubanat i gaize.
Rânie - Lustruitoare
În cadrul materialelor arheologice de la Ruginoasa poate fi menionat, pân în prezent, descoperirea unei
singure rânie propriu-zise. Este vorba de o pies fragmentar, iniial de form rectangular cu marginile
rotunjite, descoperit în perimetrul Bordeiului 8. Piesa este tipic pentru râniele descoperite în aezrile
cucuteniene, având o form albiat. Este realizat dintr-o gresie calcaroas.
Cealalt pies, întreag, este de dimensiuni relativ mici (240 x 130 x 36 mm) are o form
triunghiular, elipsoidal în seciune, cu marginile lefuite i rotunjite (fig. VIA.11/14). Petrografic, ea a fost

132

Cotoi, Grasu 2000, p. 64.

159

https://biblioteca-digitala.ro

Ruginoasa - Dealul Drghici. Monografie arheologic
realizat dintr-o gresie glauconitic, cu o granulaie fin, roc cu capaciti abrazive recunoscute. Nu excludem
posibilitatea ca, funcional, aceast pies s fi fost utilizat mai curând ca lustruitor pentru lefuit piese
realizate din diverse materiale (piatr, os, corn, lemn), decât ca râni. Descoperirea unor astfel de piese este
citat i în alte aezri aparinând aceluiai nivel cronologic133.

Concluzii
Realizarea uneltelor din piatr a constituit o preocupare continu i constant a membrilor
comunitilor eneolitice. În cadrul activitilor cotidiene erau permanent uzate sau chiar sparte diferitele
artefacte din piatr utilizate ca unelte. De aceea exista, cu siguran, o continu preocupare pentru cioplirea
i/sau lefuirea unor noi unelte i pentru repararea i refolosirea celor uzate. În cadrul acestei ecuaii una dintre
datele eseniale o constituia calitatea materiei prime.
Dei la câiva kilometri de albia Siretului, ce poate fi considerat un uria depozit de materii prime,
membrii comunitii de la Ruginoasa au preferat s utilizeze pentru realizarea uneltelor lor din piatr cioplit
silex de foarte bun calitate, aa-numitul silex de Prut, care nu constituia, cu siguran, o materie prim foarte
uor de procurat. Numrul nefiresc de mare, pentru o aezare din Epoca Cuprului, al pieselor microlitice,
gradul ridicat de fragmentare a pieselor, folosirea achiilor corticale pentru realizarea unor unelte sau reciclarea
unor piese cu lustru (i transformarea lor în alte unelte) sunt elemente care indic acelai lucru, lipsa materiei
prime de bun calitate la îndemân.
În ceea ce privete utilajul litic lefuit, prezena din abunden a unei game variate de materie prim
este uor sesizabil în cadrul inventarului comunitii de pe Dealul Drghici. Numrul mare de piese i
varietatea lor tipologic constituie o confirmare a aceluiai fapt. Au fost utilizate, firesc, rocile sedimentare,
roci cu un grad mediu de duritate, aflate din abunden în albia i pe terasele Siretului aflate la mai puin de 4
km. Pentru realizarea celor câteva piese perforate au fost preferate rocile magmatice, roci cu o duritate mult
mai ridicat.
Trebuie amintit, descoperirea în perimetrul aezrii de la Ruginoasa a unuia dintre cele cinci sceptre
de tip schematic cunoscute pân acum pe teritoriul Moldovei la nivelul fazei A a culturii Cucuteni.
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Fig. VIA.1. Piese din piatr cioplit provenind din cercetrile sistematice realizate în ultimul deceniu. 1, 5-6, piese
cu luciu; 2, 8, 10, lame retuate; 3, racloar; 4, 12, gratoare; 7, vârf de lance; 9, lam cu tirbituri de utilizare;
achie retuat. 1, 4-6, 8, 10, strat; 2-3, 7, 9, 11-12, an.
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Fig. VIA.2. Piese din piatr cioplit provenind din cercetrile sistematice realizate în ultimul deceniu. 1, 3, 11,
lame retuate; 2, vârf de sgeat; 4, 12, 14, 16-19, 23-24, gratoare; 5, achie neretuat; 6, strpungtor; 7, 21,
lam neretuat; 8, 15, lam cu tirbituri de utilizare; 9, 20, lam cu luciu; 10, 13, achie neretuat; 22, racloar;
25, achie cu tirbituri de utilizare. 1, 4-6, 13, 15, 17-19, L4; 2, 9, 20, B1; 3, 21, passim; 7, 14, 23, B6; 8, B9; 1012, 16, 22, 24-25, L3.

162

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. VIA.3. Piese din piatr cioplit (1-11) i lefuit (13-14) provenind din cercetrile sistematice realizate în
ultimul deceniu. 1, lam cu luciu; 2, strpungtor; 3-4, 7-9, gratoare; 5, 11-12, lame retuate; 6, achie cu tirbituri
de utilizare; 10, lam neretuat; 13-14, percutoare-frectoare. 1-12, passim; 13-14, strat.
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Fig. VIA.4. Piese din piatr lefuit provenind din cercetrile Hortensiei Dumitrescu. 1, 5-7,
topoare; 2-4, 8, tesle.

In termeni de tipologie i tehnologie, industria litic descoperit la Ruginoasa corespunde parametrilor
nivelului cronologic de care aparine134.
Ca particulariti, remarcm prezena în aezare a unui numr mare de topoare de piatr lefuit, situaie
care sugereaz o exploatare intensiv a lemnului, fie în scopul defririi terenurilor, fie în scopul folosirii sale
ca material de construcie, pentru prelucrarea în cadrul meteugurilor casnice sau drept combustibil. Alturi
de acesta, prezena pdurii pare a fi susinut i de proporia ridicat a vârfurilor de sgei i lance în ansamblul
utilajului litic, indicând activiti de vântoare desfurate în zona aezrii. Coroborat cu activitatea de
doborâre a copacilor i implicit de obinere a unor noi terenuri pentru practicarea agriculturii, poate fi
menionat frecvena înalt a pieselor cu luciu, indicând o activitate intens de recoltare a gramineelor.
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Fig. VIA.5. Piese din piatr lefuit provenind din cercetrile Hortensiei Dumitrescu. 1-9, dltie.
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Fig. VIA.6. Piese din piatr lefuit provenind din cercetrile Hortensiei Dumitrescu. 1, 4, topoare perforate;
2-3, 5-6, dltie; 7, mciuc în curs de prelucrare.
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Fig. VIA.7. Piese din piatr lefuit provenind din cercetrile sistematice realizate în ultimul deceniu. 1, 6, topoare;
2-5, 7-9, tesle. 1-3, 8, an; 4-7, 9, passim.
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Fig. VIA.8. Piese din piatr lefuit provenind din cercetrile sistematice realizate în ultimul deceniu. 1, 7,
topoare; 2-3, 5-6, tesle; 4, dlti. 1, 3, 4, 6, passim; 2, 5, 7, strat.

.
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Fig. VIA.9. Piese din piatr lefuit provenind din cercetrile sistematice realizate în ultimul deceniu. 1-4, topoare;
5, 7, topoare perforate; 6, dlti. 1-4, passim; 2, B5; 5, strat; 7, B6.
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Fig. VIA.10. Piese din piatr lefuit provenind din cercetrile sistematice realizate în ultimul deceniu (1-3, 5-7) i
din cercetri de teren (4). 1, topor; 2, dlti; 3, 7, topoare refolosite ca percutoare; 4, sceptru schematizat; 5, tesl;
6, percutor-frector. 1, B1; 2- 4, passim; 5, 7, L4; 6, L3.
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Fig. VIA.11. Piese din piatr cioplit i lefuit provenind din cercetrile sistematice realizate de H. Dumitrescu (5) i
din cele din ultimul deceniu (1-4, 6-14). 1-3, 6-7, lustruitoare; 4-5, 8-10, percutoare-frectoare; 11-13, vârfuri de
sgei; 14, lustruitor din piatr. 1, 6, 10, strat; 2-3, L4; 4, 10-11, B1; 7, 9, L3; 8, B6; 12, B7; 13, passim; 14, an.
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VIB. INDUSTRIA MATERIILOR DURE ANIMALE
SENICA URCANU, LUMINIA BEJENARU
Cercetrile arheologice sistematice desfurate, cu intermitene, începând din anul 2001 în aezarea
cucutenian de pe Dealul Drghici au dus, firesc, i la descoperirea unui lot de artefacte aparinând industriei
materiilor dure animale (IMDA). Este vorba în special de piese realizate din os dar i din corn, defense de
mistre i cochilii de scoici. Ele au fost recuperate de pe suprafaa întregii aezri, atât din complexe (bordeie,
locuine, gropi) cât i din afara lor. Este vorba de un total de 43 de piese.
Cu scopul de a realiza o cât mai mare apropiere de realitatea preistoric, am considerat firesc s
includem în analiza noastr, alturi de aceste piese, i pe cele descoperite de ctre Hortensia Dumitrescu în
cadrul cercetrilor desfurate în anul 1926135 (27 de artefacte aflate în depozitele Institutului de Arheologie
„Vasile Pârvan” din Bucureti) precum i pe cele (nu foarte numeroase dar cu o tipologie aparte) descoperite în
cadrul cercetrilor de suprafa realizate de ctre un colectiv al Muzeului de Istorie a Moldovei la sfâritul
deceniului 8 i începutul deceniului 9 al secolului trecut (ase artefacte înregistrate iniial în patrimoniul
Muzeului Memorial „Al. I. Cuza” Ruginoasa i transferate în anul 1995 în inventarul Muzeului de Istorie a
Moldovei din Iai)136.
Facem precizarea c piesele provenite din cercetrile de dup 2001 se pstreaz în patrimoniul
Muzeului de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naional „Moldova” Iai i, în mic parte
(cele provenind din campania 2005), în patrimoniul Centrului Interdisciplinar de Studii Arheoistorice
aparinând Facultii de Istorie a Universitii „Al. I. Cuza” Iai.
Starea lor de conservare este bun i foarte bun permiându-ne efectuarea în condiii optime a
observaiilor impuse de studiul lor complex.
In realizarea studiului nostru am urmrit atingerea urmtoarelor obiective:
-

identificarea speciilor utilizate ca surse de materii prime;

-

morfometria i morfologia;

-

clasificarea tipologic;

-

aspecte paleotehnologice: urmele de fabricare, reconstituirea aa-numitului chaîne operatoire (debitajul,
realizarea efectiv/fasonarea, perforarea, prinderea în mâner);

-

aspecte funcionale: urmele de utilizare, ipoteze privind funcionalitatea.
În vederea adoptrii unui limbaj unitar, singurul capabil a ne ajuta în realizarea unor comparaii
culturale i cronologice, am încercat s utilizm, pe cât a fost posibil, tipologia propus relativ recent în
lucrarea de sintez datorat lui C. Beldiman137. Lucrarea are la baz metodologia propus de Cahiers de fiches
typologiques de l’industrie osseuse préhistorique editate de Henriette Camps-Fabrer. Din pcate lucrarea
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Dumitrescu H. 1933, p. 56-87.
În cadrul acelorai cercetri arheologice de suprafa a fost descoperit i sceptrul de piatr de tip schematic
publicat în 1997: Burtnescu, urcanu 1997, p. 75-95.
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Beldiman 2007.
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propune o tipologie care se oprete, cronologic, la Neoliticul timpuriu. Cultura Cucuteni creia îi apaine
industria analizat de noi presupune apartenena la Epoca Cuprului (eneolitic/chalcolitic)138, epoc ce cunoate
o înflorire aparte i în domeniul IDMA. De aceea, anumite tipuri de piese descoperite la Ruginoasa nu se
regsesc în tipologia propus de ctre C. Beldiman, tipologie care, în lumina acestei afirmaii, necesit
completri i actualizri.
Tipologia la care am fcut apel presupune gruparea IMDA în cinci mari categorii tipologice: I. Unelte,
II. Arme, III. Podoabe; IV. Elemente receptoare; V. Piese tehnice/ Eboe/ Materie prim/ Deeuri. In cadrul
acestora sunt încadrate 23 de mari grupe tipologice repartizate în 75 de tipuri (cele mai multe fiind unelte i
obiecte de podoab)139.
Materiile prime. Speciile

Grafic 1. Repartiia IMDA dup clasele de animale.

În cadrul IMDA de la Ruginoasa s-a identificat valorificarea elementelor scheletale aparinând mai
multor clase de animale mai ales vertebrate ((Aves (psri) i Mammalia (mamifere)), dar i nevertebrate
((Bivalvia (scoici)) (Grafic 1).
Molutele ale cror cochilii au fost utilizate ca suport pentru obinerea unor piese aparinând IMDA
aparin clasei Bivalvia (scoici) i reprezint 3,95% din totalul industriei. Toate piesele pot fi atribuite unor
specii de ap dulce aparinînd genului Unio, scoici care puteau fi cu uurin procurate din imediata apropiere a
aezrii.
Proporia în care au fost utilizate ca suport oasele psrilor (Aves) este cea mai mic (1,32%),
preponderena deinând-o oasele mamiferelor (Mammalia) (94,74%).
Una dintre dificultile care trebuie menionate în analiza acestui gen de material este faptul c gradul
de fragmentare impus de necesitile de debitare a pieselor nu permite întotdeauna identificarea exact a
taxonilor (speciilor) i a elementelor anatomice utilizate ca suport pentru obinerea uneltelor, armelor i a
obiectelor de podoab.

138
139

Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2006 i 2007, folosesc termenul de Epoca Cuprului.
Beldiman 2007.
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Astfel, putem afirma c oasele psrilor au fost exploatate doar în mic msur, pentru realizarea
anumitor piese utile în viaa cotidian, fr a putea preciza decât faptul c este vorba de o pasre de talie mare.
În ceea ce privete mamiferele, oasele utilizate ca suport pentru IMDA provin atât de la specii
domestice cât i de la cele slbatice. Dintre speciile domestice au fost exploatate, de preferin, oasele
ierbivorelor de talie mijlocie (ovicaprinele – Ovis aries/Capra hircus – 11,11%), mai rar a celor de talie mare,
bovinele (Bos taurus – 4,17%) i, într-o proporie insignifiant cele ale porcului (Sus domesticus – 1,39%)
(vezi Grafic 2).

Grafic 2. Mamifere exploatate ca materie prim pentru IMDA.

Dintre cele slbatice primeaz ierbivorele de talie mare (Cervus elaphus – 22,22%), într-o msur mai
mic (8,33%) fiind utilizate i oasele de mistre (Sus scrofa ferus). O proporie însemnat de piese (peste 40%
din total) nu poate fi atribuit decât la modul general. Astfel, 25% din totalul uneltelor au fost identificate ca
fiind realizate pe oase provenind de la mamifere de talie mare. Acestea au putut fi slbatice (mistreul, cerbul,
bourul) sau domestice (bovinele). Nu este de neglijat nici proporia pieselor care pot fi atribuite, la modul
general, unor mamifere de talie mijlocie (18,06%). Acestea ar fi putut fi ierbivore domestice sau slbatice dar
i porcine.
Din punct de vedere anatomic/morfologic putem meniona preferina pentru exploatarea oaselor lungi.
Este vorba, în primul rând, de metapodii provenite în special de la ierbivore fie domestice, fie slbatice (24 de
piese din totalul de 72). Au fost utilizate i alte oase lungi, unele identificabile (tibie, femur, radius, cubitus,
peroneu, un total de 18 piese), altele nu, datorit gradului ridicat de prelucrare a materiei prime (12 piese).
În al doilea rând, cornul constituie o alt important surs de materii prime (11 piese). Într-o msur
mai mic (trei exemplare) au fost folosite coastele provenind atât de la mamiferele de talie mare (cerb, mistre,
bovine) cât i de la cele de talie mijlocie (oaie, capr, porc). Puine sunt piesele realizate din canini de mistre
(trei piese) i din oase de dimensiuni mai mici (metacarp i metatars) (dou exemplare).
Consideraii paleotehnologice. Ceea ce atrage atenia în cadrul utilajului analizat, nu foarte numeros,
este numrul mare al pieselor în morfologia crora este integrat una dintre extremitile anatomice ale
suportului. Alegerea suportului cu o form cât mai aproape de cea a uneltei dorite, constituia, în cele mai multe
cazuri, opiunea major. Cantitatea de munc investit în realizarea uneltei ca i randamentul acesteia
depindeau de alegerea suportului. Pe lâng form, atragem atenia asupra existenei unei estimri corecte a
calitilor tehnice ale diferitelor tipuri de oase (vizând atât specia, poate i vârsta cât i elementul
morfologic/prile anatomice utilizate). Cunoaterea calitilor fiecrui tip de materie prim a determinat
alegerea exact a elementelor scheletale care se preteaz pentru funcionalitatea uneltei propuse a fi obinute.
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Aceast prim etap, esenial, fiind parcurs, putem afirma c tehnicile de prelucrare erau destul de simple i
nu presupuneau operaiuni deosebit de sofisticate. Pentru realizarea majoritii pieselor s-a utilizat debitajul
logitudinal prin tehnica percuiei directe, achiile rezultate fiind apoi prelucrate prin lefuire/abraziune. In
cazul pieselor realizate pe suport de ax/raz de corn se remarc i debitajul transversal care implic cioplirea
axial parial pentru a facilita debitarea prin flexiune. Aceasta operaiune era urmat, de asemenea, de
fasonarea destinat a conduce la obinerea aspectului final al piesei140.
Operaiunile de fasonare presupuneau uneori activiti de cioplire, de finee, în vederea obinerii unui
artefact cu o form cât mai apropiat de cea vizat; aceasta era urmat de abraziunea multidirecional,
realizarea i finisarea perforaiilor, uneori retuarea.
Perforarea a fost realizat în toate cazurile prin rotaie rapid cu ajutorul unui sfredel, procedeu
tehnologic folosit i pe alte tipuri de materii dure animale141.
Prinderea în mâner. Cele mai multe piese nu au pstrat indicii ale prinderii în mânere dei acest fapt
poate fi presupus pentru anumite artefacte utilizate pe scar larg în aceast perioad istoric. Este de presupus
c o anumit gam de lefuitoare/netezitoare ca i anumite vârfuri s fi fost folosite introduse într-un mâner în
poziie axial/inserie direct. Piesele de podoab au fost utilizate atârnate sau cusute cu/de o fibr de origine
vegetal sau animal.
Urmele de uzur. Prezena urmelor de uzur este frecvent observat pe artefactele din lotul de IMDA
analizat. Exist mai multe tipuri de urme de uzur, adesea combinate pe aceeai pies.
Statistic, tocirea i lustrul prii active a piesei constituie cele mai frecvente urme de uzur. Ele sunt
urmate de striurile lsate de activitile realizate pe suprafee abrazive, de rupturile prin flexiune datorate unor
activiti care au determinat chiar distrugerea uneltei sau de achieri ale prii active ale pieselor datorate
impactului frontal cu suprafee de lucru dure.
Tipologia

Grafic 3. Repartiia tipologic a industriei din materii dure animale.

Conform listei tipologice la care am fcut apel, piesele descoperite la Ruginoasa fac parte din
urmtoarele categorii i mari grupe tipologice: I. Unelte (IA. Vârfuri; IB. Netezitoare/ lefuitoare; ID. Dltie;
IE. Spatule/Retuoare; IG. Vârfuri oblice); II. Arme (IIC. Pumnale); III. Podoabe (IIIA. Dini perforai; IIIB.
Pandantive; IIIC. Cochilii perforate; IIIH. Ace); IV. Elemente receptoare (IVD. Tub de os); V. Diverse. Piese

140
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Beldiman 2007, p. 77.
Beldiman, Sztancs 2008, p. 93.
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tehnice (VA. Materie prim; VB. Deeuri) (Grafic 3). În funcie de materia prim utilizat, elementul anatomic
exploatat ca suport, gradul i modalitatea de fasonare-finisare, fiecare dintre aceste grupe a fost împrit în
tipuri morfo-funcionale.
Vârfuri (fig. VIB.1/1-12; fig. VIB.2/5; fig. VIB.3/1, 6; fig. VIB.4/1-18, 21-22)
In aceast grup au fost încadrate 37 de piese (48,68%) care au ca principal caracteristic partea
activ ascuit cu seciunea circular sau ovalar142.
În funcie de materia prim, dimensiuni, modalitatea i gradul de fasonare a pieselor au fost distinse
urmtoarele tipuri morfo-funcionale:
1. Vârfuri pe fragmente de oase lungi (29 piese). Cele mai multe piese au fost realizate pe segmente de
metapodii (14 exemplare). Acestea sunt urmate, ca frecven, de piesele realizate pe fragmente diafizare de
oase lungi care nu au putut fi determinate cu exactitate (apte exemplare). Cinci piese au fost realizate pe
fragmente de tibie, dou pe peroneu i una pe radius.
Asocierea cu speciile nu furnizeaz date deosebite. Cele mai multe piese (19), au fost realizate pe oase
provenind de la mamifere de talie mijlocie. Remarcm acum i faptul c singurul element scheletal provenit de
la suide exploatat pentru obinerea unor unelte a fost peroneul.
Acest tip se caracterizeaz printr-o mare varietate morfologic. Situaii similare au fost explicate prin
faptul c în aceste cazuri este vorba de adaptarea i transformarea în unelte a unor achii de oase care au fost
debitate aleatoriu, iniial în alte scopuri decât realizarea unor unelte (extragerea mduvei, de exemplu)143.
Totui, atrage atenia frecvena ridicat a exemplarelor la care se remarc pstrarea la partea proximal
a uneltei a caracteristicilor anatomice. Partea opus este prelucrat prin lefuire ca i partea median, în scopul
obinerii unui vârf ascuit.
2. Alt tip de vârf prezent în IMDA de la Ruginoasa îl constituie vârful pe suport perforat proximal
(fig. VIB.4/17-18). S-au descoperit dou exemplare de astfel de piese. Unul este realizat pe un fragment
diafizar provenit de la un metapod de ierbivor de talie mare (cerb sau bovin). Cellalt este realizat pe un
fragment distal de tibie de oaie.
Aceste piese au putut servi atât ca împungtoare dar i ca unelte de împletit sau cusut a unor fibre
vegetale sau chiar animale (mae, tendoane) în scopul obinerii unor plase cu ochiuri mari, care permiteau
trecerea urechii uneltei. A fost avansat i posibilitatea ca acest gen de piese s fi fost folosit pentru tragerea
firului în operaiunile de esut144.
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Beldiman 2007, p. 77-89.
Beldiman 2007, p. 77.
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Beldiman 2007, p. 81-84.
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Fig. VIB.1. Piese din os (1-11) i corn (12) provenind din cercetrile H. Dumitrescu. 1-12, vârfuri.
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Fig. VIB.2. Piese din os (1-2, 4-6) i corn (3) provenind din cercetrile H. Dumitrescu. 1, 6, vârfuri
oblice; 2, 4, dltie; 3, pies tehnic; 5, vârf.
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Fig. VIB.3. Piese din os provenind din cercetrile H. Dumitrescu. 1, 6, vârf; 2-3, spatule; 4, dlti; 5, lustruitor.

3. Vârf pe fragment de os scurt. În cadrul acestei variante tipologice putem cita o singur pies
realizat pe un metatars de bovideu (Bos taurus). Funcional probabil c era folosit pentru acelai tip de
activiti.
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4. Al patrulea tip îl constituie vârfurile pe raz de corn (trei piese; fig. VIB.1/12; fig. VIB.4/22).
Acestea se caracterizeaz prin conservarea în mare parte a morfologiei anatomice. Vârful razei, devenit parte
activ, este adaptat prin lefuire. Partea proximal pstreaz uneori stigmatul specific rezultat în urma debitrii
cornului. Cea mai probabil utilitate a acestui tip de unealt este cea de plantator / scormonitor, posibil inserat
într-un mâner de lemn 145.
5. Ultimul tip de vârfuri întâlnit la Ruginoasa îl reprezint piesele pe fragmente de canin de mistre
(dou exemplare: fig. VIB.4/8 i fig. 4/28 din lucrarea H. Dumitrescu146). Unul dintre artefacte, de form
semilunar, cu marginile rotunjite i lefuite, pare s reprezinte o pies în curs de prelucrare. Apreciem c
urma s fie, probabil, mai curând transformat în pandantiv decât folosit ca un vârf foarte ascuit. Cellalt
îns, a fost folosit ca unealt cu partea activ extrem de ascuit.

Netezitoare/lefuitoare (fig. VIB.3/5; fig. VIB.5/9-10, 15)

Piesele încadrate în aceast categorie sunt caracterizate printr-o parte activ în suprafa, cu o
morfologie destul de uniform determinat de aceea a suportului. Aceste unelte au fost utilizate pentru
lefuirea i/sau netezirea diverselor suprafee (ceramica, în faza de modelare efectiv a lutului moale, lemnul).
In funcie de materia prim utilizat, de modalitatea i gradul de fasonare a pieselor, a fost identificat
un singur tip de astfel de artefacte.
Acest tip este realizat pe fragmente de oase lungi (metapodiu, cubitus), fiind caracterizat prin
dispunerea prii active a piesei pe una dintre laturi, paralel cu axul lung, posibil chiar în zona median a
piesei. Amenajarea prii active nu a presupus un tratament special, poate doar o subiere prin abraziune dar, a
putut, de asemenea, implica un tratament prin percuie direct urmat de abraziune transversal. Au fost
identificate 9 piese de acest tip (11,84%).
Acelai tip de pies a putut fi utilizat i în alte activiti casnice cum ar fi îndeprtarea/înlturarea
grsimii de pe pieile crude de animale147. Din pcate nu avem studii de traseologie i nici experiena unor
asemenea interpretri. Acestea ne-ar ajuta la definirea mai clar i cu argumente a funcionalitii pieselor.
Pe de alt parte urmele de uzur sau intrebuinare trebuiesc legate de folosirea uneia sau alteia dintre
mâini care duce la asemenea observaii. De exemplu piesele (fig. VIB.2.3-4; fig. VIB.3.3) sunt folosite cu
mâna dreapt, dup urmele de uzur, iar (fig. VIB.3.5) erau inute în mâna stâng în timpul folosirii.
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Marinescu-Bîlcu, Beldiman 1997, p. 273-296; Beldiman 2007, p. 87-88.
Dumitrescu H. 1933, p. 62, fig. 4/28.
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Beldiman 2007, p. 95.
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Fig. VIB.4. Piese din os (1-7, 9-21, 23), canin de mistre (8) i corn (22) provenind din cercetri de teren (4, 17i din cercetrile sistematice realizate în ultimul deceniu (1-3, 5-15; 19-23). 1-16, 21-22, vârfuri; 19, tub os; 20,
pumnale. 1-3, 12, Complexul 1/B1; 4-5, 11, 17-18, 21, 23, passim; 6, 15, 22, L3; 7, 16, B9; 8, 19, L4; 9, 14, B7;
10, an; 13, strat; 20, B6.

Dltie (fig. VIB.2/2, 4; fig. VIB.3/4; fig. VIB.5/2, 11, 13)
In acest grup au fost încadrate apte piese (9,21%) caracterizate printr-o parte activ liniar.
In funcie de materia prim utilizat, de modalitatea i de gradul de fasonare a pieselor au fost
identificate dou tipuri de astfel de artefacte.
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Primul tip este reprezentat de dltiele realizate pe oase solide, cu partea activ obinut cu ajutorul
lefuirii bifaciale, rezultând astfel o parte activ liniar, de aproximativ 2-4 cm (patru exemplare, fig. VIB.2/4;
fig. VIB.5/2, 11).
Aceste unelte au fost probabil folosite în activiti asemntoare celor la care erau utilizate i dltiele
din cadrul industriei litice lefuite: percuie direct sau indirect pe un material cu duritate relativ mare (lemn,
os) vizând despicarea sau cioplirea148.
Al doilea tip de dlti (trei exemplare; fig. VIB.2/2; fig. VIB.3/4; fig. VIB.5/13) a fost obinut prin
lefuirea unui suport natural cu scopul de a obine o parte activ liniar, îngust (maxim 2 cm). A rezultat o
pies cu o parte activ de mici dimensiuni dar suficient de ascuit pentru a fi folosit, probabil, pentru
activiti similare celor de sculptur, pentru fasonarea lemnului i cornului149.
Aceste artefacte au fost folosite fixate într-un mâner, probabil de lemn.
Spatule (fig. VIB.5/1, 2, 4-5, 8)
În acest grup au fost încadrate cinci piese (6,58%). În cadrul utilajului analizat distingem un singur
tip. Acesta este reprezentat de fragmente osoase prelucrate prin percuie direct, a cror parte activ este uor
rotunjit, convex sau unguiform, ca i frontul gratoarelor din piatr cioplit. Acest tip de artefact pare s fi fost
utilizat pentru activiti fine de finisare/retuare dar i ca rzuitor sau jupuitor, având aproximativ aceeai
funcionalitate ca i gratoarele din cadrul utilajului litic150.
Vârfuri oblice (fig. VIB.2/1, 6)
Aceast grup tipologic este reprezentat prin dou exemplare (2,63%). Latura util a uneltei se
caracterizeaz printr-o parte activ în suprafa oblic. Ea a fost obinut prin abraziune axial i oblic.
Cea mai probabil utilitate a acestui tip de pies este cea de unealt de despicat lemn (folosit ca pan
sau pentru sparea unor canale sau la încheieri de pari), parte activ a unor instrumente folosite prin lovire, de
tipul securii-ciocan/împungere (arme de lovire), secundar ca percutor sau retuor151.
Singurele arme identificate în cadrul IMDA de la Ruginoasa sunt pumnalele (fig. VIB.4/20, 23).Cel
puin dou piese pot fi încadrate în aceast grup tipologic (2, 63%). Desigur o serie de vârfuri puteau fi
folosite ca vârfuri de sgeat sau de sulie.
Este vorba de vârfuri foarte ascuite, solide, realizate pe metapodii de erbivor slbatic (Cervus
elaphus).
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Beldiman 2007, p. 98-99.
Choyce, Schibler 2007, p. 53-54.
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Beldiman 2007, p. 99-101.
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Fig. VIB.5. Piese din corn (1, 6-7, 12-14) i os (2-5, 8-11, 15) provenind din cercetri de teren (15) i din cercetrile
sistematice realizate în ultimul deceniu (1-14). 1, 3-6, 8, spatule;2, 11, 13, dltie; 7, 12, 14, piese tehnice; 9-10, 15,
lustruitoare. 1, B1; 2, strat; 3, B6; 4, 11, 13, an; 5, 8, L4; 6-7, 9, 12, 14-15, passim; 10, B8.
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Fig. VIB.6. 1-2, piese din corn provenind din cercetrile sistematice realizate în ultimul deceniu.1, an; 2, L3.
pies nedeterminat; 2, pies tehnic.

Una dintre piese prezint pe una dintre suprafee o nuire central. Este vorba de o adaptare a
morfologiei piesei care se dorete obinut la caracteristicile materiei prime, nuirea reprezentând o
caracteristic natural a metapodelor. Acest tip de piese este foarte apropiat – tipologic – de vârfuri
(împungtoare). Menionm faptul c lungimea unuia dintre exemplare se apropie de 200 mm (L = 197 mm; l
= 22 mm; g = 12 mm).
Dintre elementele receptoare (1,32%) putem meniona un singur tip, un tub de os (fig. VIB.4/19).
Acesta reprezint singura pies realizat utilizând ca suport un os provenit de la o pasre. Tubul, de form
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cilindric, a fost obinut prin prelevarea unui fragment diafizar de radius, prin tiere transversal. Dup
aplicarea acestei prelevri s-a procedat la regularizarea extremitilor i a suprafeei exterioare ca i la
înlturarea esutului spongios osos. Urmele de utilizare nu sunt decelabile. Ar putea reprezenta un tub ale crui
extremiti, realizate din materiale organice, nu s-au pstrat (lemn, rini, alte materii prime de origine vegetal
sau animal) folosit pentru pstrarea unor piese mici, a acelor din cupru de exemplu. Ar putea, de asemenea,
reprezenta (de ce nu?) un fluier în curs de prelucrare152.
Piese tehnice. Materie prim. Deeuri (fig. VIB.2/3; fig. VIB.5/7, 12, 14; fig. VIB.6/2)
Cinci piese, reprezentând 6,58% dint totalul IMDA, pot fi încadrate în aceast categorie tipologic.
Este vorba, în toate cazurile, de fragmente de corn de cerb în diferite stadii de prelucrare. Prezena lor în
aezare documenteaz prelucrarea pe loc a acestui tip de materie prim de ctre meteri din cadrul comunitii.
Varia. Prezentm, în continuare, trei piese crora nu le-am gsit corespondent în tipologia lui C.
Beldiman, care prezint, fiecare, câte o perforaie.
Cea mai spectaculoas a fost realizat din corn de cerb (Cervus elaphus), este fragmentar i are form
semilunar alungit (fig. VIB.6/1). Este rupt/spart, atât longitudinal cât i transversal. Partea pstrat
depete 16 cm lungime. Piesa a fost realizat prin despicarea longitudinal a unui fragment de corn din care
a fost îndeprtat esutul spongios caracteristic i care a fost supus, la exterior, unor operaiuni de lefuire a
rugozitilor specifice. Extremitatea întreag prezint un front arcuit, uor convex, asemntor cu cel al unei
spatule. Conservând morfologia cornului, seciunea este arcuit. Pstreaz o perforaie situat lateral fa de
axul longitudinal, poziionat, în apropierea rupturii actuale, pe arcul mic al semilunii.
Pe suprafaa exterioar se remarc prezena unor urme de uzur, oblice. Trebuie menionat faptul c
acestea sunt prezente nu numai la extremitatea rotunjit (care ar fi de presupus a fi reprezentat partea activ) ci
pe toat suprafaa exterioar a artefactului.
Nu am reuit s gsim analogii pentru aceast pies nici în utilajele cucuteniene, nici în cele ale
comunitilor învecinate din zon. Perforaia – prezent probabil la jumtatea piesei – ar fi putut folosi la
fixarea artefactului pe/de un suport (probabil de lemn) destinat (poate) a constitui un gen de suport/mâner de
rigidizare sau util pentru o mânuire facil.
Celelalte dou piese au fost realizate folosind ca suport fragmente de coaste (fig. VIB.7/5-6). Ambele
sunt fragmentare, lipsindu-le câte una dintre extremiti. Au un profil semilunar, uor asimetric, cu
extremitile pstrate unguiforme, rotunjite. Ambele prezint, aproximativ în partea median, uor lateral fa
de ax, spre arcul lung al semilunii, câte o perforaie.
Dimensiunile uneia dintre piese sunt: H = 1,8 cm; l max = 8,4 cm; g = 0,3 cm; Dperforaie = 3 mm. A
fost descoperit în apropierea vetrei Bordeiului 8. A fost realizat pe fragment de coast de mamifer mijlociu
(fig. VIB.7/6).
Cealalt, realizat pe fragment de coast de mamifer mare are urmtoarele dimensiuni: H = 1,4 cm;
lmax = 7,4 cm; g = 0,5 cm; Dperforaie = 5 mm (fig. VIB.7/5).
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Asupra tipologiei acestora vezi Cârciumaru, uuianu Cârciumaru 2011, p. 41-58 i bibliografia.

186

https://biblioteca-digitala.ro

La ambele piese una dintre suprafee este uor bombat iar cealalt, cea care pstreaz urmele esutului
spongios osos, dreapt. Muchiile artefactelor sunt rotunjite. Perforaiile celor dou piese au fost realizate
unilateral, pornind de la faa care prezint esutul spongios.

Fig. VIB.7. Piese din cochilii de scoici Unio (1-3), canin de mistre (4) i os (5-7) provenind din
cercetrile sistematice realizate în ultimul deceniu. 1, pies în curs de prelucrare; 2-6, pandantive;
ac. 1-3, L3; 4, L4; 5, an; 6, B8; 7, B7.

Nici una dintre extremitile pstrate nu conserv urme de folosire, striuri sau tociri specifice utilizrii
efective vizibile macroscopic. Menionm, de asemenea, faptul c artefactele nu corespund definiiei unui
pandantiv153. Cert este faptul c designul celor dou piese sugereaz c doar una dintre suprafeele lor, cea
conservând partea exterioar a osului era destinat a fi vizibil/expus.
Cele dou artefacte îi gsesc analogii într-o descoperire aproximativ similar din aezarea cucutenian
de la Scânteia, jud. Iai, situat la acelai nivel cronologic. Piesa, inedit, are aproximativ aceeai form (poate
mai puin arcuit) i dimensiuni. A fost realizat din col de mistre.

153

Pies prezentând o perforaie în partea superioar a axului central longitudinal.
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Privitor la funcionalitatea unor astfel de piese, nu excludem complet nici posibilitatea ca ele s fi
constituit pandantive de un tip aparte. De asemenea, este posibil ca ele s fi reprezentat aplicaii cu scop estetic
pe artefacte realizate din alte materiale. Alte cinci piese aparinând IMDA de la Ruginoasa pot fi considerate
cu certitudine podoabe. Este vorba de trei piese realizate din cochilii de scoici Unio, un pandantiv din col de
mistre i un ac de os.
Fiecare dintre cele trei pandantive realizate din scoici reprezint un tip aparte. Le prezentm în
continuare:
1.

Valv de scoic Unio perforat aproximativ în zona central a cavitii, prin percuie liniar

(fig. VIB.7/2). Conturul perforaiei, ovoidal, are dimensiunile 10 mm x 6 mm. Marginile tioase ale perforaiei
au fost uor aplatizate prin abraziune. Urmele de uzur prezente în zona perforaiei sugereaz faptul c piesa
era folosit ca pandantiv fiind agat/atârnat pe axul longitudinal.
2. Valv de scoic Unio perforat în apropierea apexului (fig. VIB.7/3). Perforaia, realizat prin
percuie rotativ, prezint un diametru de 4 mm. Nu are marginile prelucrate.
3. Ebo pandantiv/perl circular din scoic Unio. Piesa, de form circular i dimensiuni: 21 mm x
18 mm, reprezint o pies în curs de prelucrare. Interesant este faptul c pe una dintre laturi conserv marginea
natural a cochiliei care urma a fi îndeprtat prin lefuire. Apreciem c perforarea acestui suport i
îndeprtarea marginilor neuniforme ar fi dus, cel mai probabil, la realizarea unei perle circulare.
Interesant de menionat este faptul c cele trei piese realizate din cochilii de scoici Unio au fost
descoperite împreun în perimetrul Locuinei 3. Prezena, printre aceste artefacte, nu numai a elementelor de
colier ci i a unei piese în curs de prelucrare, ne determin s presupunem c în respectiva locuin ar fi putut
exista un mic atelier de prelucrare a scoicilor de acest tip.
Obiecte de podoab având ca suport valve simplu perforate de scoici de ap dulce au fost descoperite,
izolat, în mai multe aezri cucuteniene. Ca analogii pentru prima pies, amintim descoperirile similare de la
Frumuica154 i Hbeti155 aparinând fazei A a culturii. Pentru cea de-a doua, cele mai apropiate analogii
sunt cu o pies descoperit într-o aezare aparinând fazei A-B, la Vorniceni156. Piese în curs de prelucrare au
fost descoperite la Izvoare157 i Scânteia158. Existena acestor piese tehnice abandonate în diferite stadii de
elaborare au permis reconstituirea lanului operator (chaîne operatoire) pentru perlele circulare159.
În strâns legtur cu aceast problematic, amintim faptul c cercetrile arheologice de la Ruginoasa
au dus la recuperarea unui numr de peste 5500 de valve întregi i fragmentare aparinând mai multor specii
ale genului Unio160. S-a apreciat, firesc, c acestea molute constituiau o alternativ de alimentaie pe timpul
anotimpului clduros. Nu excludem posibilatea ca un numr mult mai mare dintre cochiliile acestora s fi
folosite i pentru realizarea obiectelor de podoab. Caracterul foarte friabil al acestui tip de materie prim a
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Matas 1946, p. 74, pl. LII/ 380.
Dumitrescu Vl. et alii 1954, p. 463, fig. VI 43/33.
156
Comunicare personal M. Diaconescu, realizatorul cercetrii, creia îi mulumim i pe aceast cale. Piesa a fost
prezentat în urcanu 2012 (textul comunicrii urmeaz a fi publicat în volumul Congresului).
157
Vulpe R. 1957, p. 263, fig. VI 272/4, 274/1-2.
158
Mantu, urcanu, 1999, p. 144, cat. no. 368-369.
159
urcanu 2012.
155
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fcut îns ca pân la noi s ajung un numr atât de mic de piese. Probabilitatea ca printre miile de resturi
considerate alimentare s se fi aflat fragmente ale altor obiecte de podoab distruse atât din timpurile
preistorice cât i de condiiile de zacere în sol este foarte ridicat.
În categoria pandantive putem aminti, de asemenea, un pandantiv din canin de mistre (fig. VIB.7/4).
A fost descoperit în Locuina 4. Realizat pe fragment de perete de canin inferior, pandativul prezint o
perforaie situat central în partea superioar (proximal) i un vârf ascuit, bine individualizat din corpul
piesei, situat în partea distal. Piesa are dimensiuni relativ mari (H = 11,8 cm; l = 3,2 cm), fapt care indic un
exemplar adult de la care a fost prelevat materia prim.
Dei întâlnit în multe aezri cucuteniene, acest tip de pies nu face parte din categoria artefactelor
descoperite frecvent. Ele apar în aezri datate în faza A a culturii Cucuteni. Menionm astfel de piese la
Cucuteni161, Frumuica162, Hbeti163, Mrgineni164, Târpeti165, Scânteia166 i Fulgeri167.
Aceste artefacte nu erau piese comune, de folosin cotidian. Aveau, cu siguran, atât un rol
funcional cât i simbolic. Nu excludem posibilitatea ca ele s fi fost legate de un anumit statut social. Alturi
de taur i cerb, mistreul era, în religiile preistorice, un simbol al forei virile i rzboinice. Pentru vântorii
preistorici, ca i pentru cei din perioadele ulterioare, omorârea unui mistre era o piatr de încercare. Sursele
etnografice arat c, adeseori, numrul mistreilor ucii de un vântor era certificat de numrul colilor pe care
acesta îi purta în slab, iar unele descoperiri funerare par s confirme acest lucru168.
O descoperire deosebit poate fi considerat aceea a unui ac de os, care provine din Bordeiul 7. Este
pstrat întreg i are o lungime de 12,6 cm. Realizat pe un fragment diafizar de metapod provenit de la un
mamifer de talie mare, posibil cerb, acul prezint morfologia caracteristic pieselor care au fost considerate
piese de podoab/accesorii pentru prins prul sau vemintele: un corp lung, uor tronconic în partea distal, cu
extremitatea ascuit rotunjit. Partea superioar/proximal a fost obinut prin transformarea extremitii
anatomice într-o succesiune de doi mici bulbi cu diametre diferite, mai mic spre corpul piesei, mai mare spre
extremitate. Extremitatea proximal de 3-4 mm, este cilindric. A fost fasonat integral prin lustruire, fapt ce îi
confer un luciu intens.
Piesa în discuie îi gsete analogii într-un artefact similar (ac de os) descoperit în cadrul cercetrilor
de la Poieneti – Mgura/Dealul Teilor, datat cel mai timpuriu în Bronz D pân în Hallstatt timpuriu,
interpretat ca reprezentând un element de influen vestic169. Descoperirea piesei aproape similare ca form i
manier de realizare de la Ruginoasa impune îns i ipoteza c astfel de piese pot fi atribuite i Epocii
Cuprului, forma lor cunoscând puine modificri de-a lungul perioadelor istorice urmtoare.
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Vezi Capitolul X din acest volum, unde M. tirbu a realizat analiza paleofaunei.
Schmidt 1932, p. 68-69, pl. 35/15.
162
Matas 1946, p. 74, pl. LII/383.
163
Dumitrescu Vl. et alii 1954, p. 463-464, fig. VI 26/3.
164
Sztancs, Beldiman 2005, p. 287-289, fig. VI 6/69.
165
Marinescu-Bîlcu 1981, p. 69, fig. VI 200/3.
166
Mantu, urcanu 1999, p. 145, cat. no. 370-373.
167
http://www.cimec.ro/scripts/PCN/Clasate/detaliu.asp?k=72312B88-7B23-4B4F-86E0-38BB91D6AB58
168
Asupra acestui subiect vezi: Ursulescu et alii 2006, p. 51-60.
169
Lazarovici C.-M., Boroffka 2010, p. 277-278 i bibliografia, fig. 4/3.
161
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De asemenea, menionm c morfologia sa aparte nu se regsete în cea a artefactelor similare din
ariile culturale învecinate170. Populaiile preistorice au avut, cu certitudine, o alt percepie, diferit de a
noastr, asupra animalelor, a anatomiei lor i a modalitilor prin care oasele acestora puteau fi utilizate în
activitile cotidiene. Inelegerea manierei în care corpul animalelor era privit în diferite culturi preistorice
poate fi de mare ajutor în înelegerea diferitelor forme de exploatare i selecie a elementelor scheletale
propuse a fi transformate i utilizate ca unelte171.
Dup cum am evideniat deja, gradul de fragmentare i transformare a oaselor nu ne permite
identificarea cert a tuturor speciilor exploatate ca surse de materii prime. Totui, dintre speciile domestice par
a fi fost preferate oasele ierbivorelor de talie mijlocie (Ovis aries/Capra hircus), iar dintre speciile slbatice
cele provenite de la ierbivore de talie mare (Cervus elaphus). De asemenea, în linii generale, pare s fi existat o
preferin pentru a transforma în unelte i arme oasele animalelor slbatice. Aceast situaie, cunoscut i din
alte aezri contemporane, pare a fi fost motivat de considerente care in de duritate, form i dimensiune,
oasele speciilor slbatice având un grad de duritate mai ridicat decât cele provenite de la speciile domestice172.
O privire general asupra artefactelor realizate din materii dure animale descoperite în aezarea de la
Ruginoasa ne permite s afirmm c, din punctul de vedere al prilor anatomice care au fost exploatate în
vederea obinerii materiei prime, erau preferate oasele lungi i coarnele. Dintre oasele lungi au fost preferate
metapodiile. O analiz comparativ a comportamentului comunitii cucuteniene de la Ruginoasa luând în
calcul oasele animalelor folosite ca surs de hran173 i oasele folosite ca suport pentru realizarea uneltelor i
armelor, dezvluie comportamente diferite. Astfel, dei cele mai numeroase animale exploatate pentru hran
erau porcinele, oasele lor sunt folosite doar sporadic pentru realizarea uneltelor i numai selectiv (peroneul).
Nici oasele bovinelor domestice nu sunt preferate în mod deosebit dei, dup cum arat analiza
paleofaunistic, erau o materie prim la îndemân.
Aceste constatri ne determin s afirmm c meterii specializai (ca i utilizatorii acestor piese)
aveau experiena care le permitea estimarea corect a calitilor tehnice ale diferitelor tipuri de oase (vizând
atât specia cât i elementul morfologic/prile anatomice utilizate, poate i vârsta). Randamentul i durata de
via a unei unelte erau decisiv influenate de alegerea suportului.
Din punctul de vedere al paleotehnologiei utilizate putem afirma c cea mai uzitat tehnic de realizare
a acestor artefacte o reprezenta percuia direct urmat de abraziune. Piesele tehnice (resturile tehnologice,
deeurile, eboele) sunt o dovad a faptului ca materialele scheletale erau procesate pe loc în aezare, în serii
limitate, i c nu necesitau, probabil, o înalt specializare meteugreasc.
În linii generale, situaia constat prin analiza artefactelor aparinând industriei materiilor dure animale
provenite de la Ruginoasa corespunde celei din aezrile aproximativ contemporane174.
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Coma 1997, p. 7-15.
Bartosiewicz, Choyce 1997, p. 230.
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Bodi 2010, p. 119.
173
Vezi Capitolul X din volumul de fa, cu analiza paleofaunei realizat de Dr. M. tirbu.
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Marinescu-Bîlcu 1981; Mantu et alii 1995, p. 125-129; Marinescu-Bîlcu, Bolomey 2000, p. 63-89; Bodi 2010, p.
114-126.
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VIC. ARTEFACTE DIN CUPRU
CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, GHEORGHE LAZAROVICI
Din spturile mai vechi provin dou verigi realizate din sârm de cupru175, prima din ele, mai
mare (diametru de 4 cm, din seciunea C), putând fi utilizat i ca brar. In timpul acelorai spturi s-a
mai descoperit i un cârlig subire de undi, care ulterior s-a pierdut176.
Dup prerea lui I. Mare, prima verig poate fi interpretat ca brar spiralic177, iar cea de a
doua verig, de dimensiuni mai mici este considerat drept inel închis178.

b
Fig. VIC. 1. Piese din cupru descoperite de H. Dumitrescu: a) brar spiralic; b) inel închis; dup I
Mare 2002.

Zona cercetat în intervalul 2001-2010 a dus la descoperirea altor dou piese din cupru, artefacte
ce au fost descoperite în apropierea Complexului 1/Bordeiului 1. Prima pies (-1,95 m, mal de est, lâng
Cpl. 1/B1) reprezint o parte dintr-o verig subire din cupru, cu diametrul de circa 2 cm (fig. VIC.3); cea
de a doua pies este un strpungtor fragmentar din cupru (mal de est, lâng Cpl. 1/B1), cu o lungime de
4,5 cm, cu vârful ascuit (fig. VIC.2/a-b) i partea opus uor despicat (fig. VIC.2b). Veriga menionat
ar putea fi încadrat i în categoria inele deschise la I. Mare, cele mai multe asemnri fiind cu o pies de
la Târpeti179. A doua pies ar putea fi atribuit atât categoriei dli-strpungtoare cât i categoriei
strpungtoare a aceluiai autor; în primul caz prezint asemnri cu piese descoperite la Târpeti sau
Picolt, iar în al doilea caz prezint asemnri cu piesele de la Izvoare, Traian sau Cucuteni180.
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Dumitrescu H. 1933, p. 59, 65, fig. VI 4/12-13.
Dumitrescu H. 1933, p. 65.
177
Mare 2002, nr. 1402 , p. 124, pl. 56/7.
178
Mare 2002, nr. 1403, p. 128, pl. 59/11.
179
Mare 2002, pl. 59/15.
180
Mare 2002, dli-strpungtoare: pl. 1/16, Târpeti, pl. 1/12-15, Picolt; strpungtoare: pl. 3/14, Izvoare, pl. 5/3,
Traian, pl. 8/20-22, Cucuteni.
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Trebuie s subliniem îns faptul c
ambele piese fiind fragmentare este greu s le
atribuim cu exactitate unei categorii anume.
Probe din cele dou piese descoperite de
noi au fost trimise pentru analize în Germania,
ceea ce ne va oferi poate mai multe informaii cu
privire la proveniena materiei prime, dar cu
siguran referitor la compoziia i caracteristicile
cuprului.
Fr îndoial prezena pieselor din cupru
de la Ruginoasa arat interesul comunitii de aici
pentru astfel de artefacte (ca piese de podoab,
dar i ca unelte), dar este înc prematur s ne
pronunm dac ele au fost produse în aezare sau
sunt rezultatul schimburilor cu alte comuniti.
Totui, având în vedere zona restrâns din aezare
care a fost cercetat pân acum suntem tentai s
a

b

considerm c prelucrarea artefactelor din cupru a
avut loc în cuprinsul sitului, ipotez care va trebui
confirmat pe viitor.

c
Fig. VIC.2. Piese de cupru: a-b) strpungtor sau dlt-strpungtor,
zona B1; c) verig sau inel deschis, zona B1.
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CAPITOLUL VII. CERAMICA
VIIA. MINERALOGIA I CHIMISMUL CERAMICII
CUCUTENI DE LA RUGINOASA181
CORINA IONESCU182, VOLKER HOECK183

1. Introducere
Obinerea unei imagini reale asupra ceramicii antice nu este posibil fr investigaii de detaliu. Este
general acceptat c studiul ceramicii arheologice trebuie abordat ca pe cel al unei “roci artificiale”184 i în
consecin trateaz trei parametri: a) compoziie fazal, b) fabric i c) chimism. Primul parametru se refer la
speciile minerale i materialul organic care compune corpul ceramic. (Micro)fabricul privete exclusiv
(micro)structura, adic fineea corpului ceramic sau granulometria (exprimând relaia cantitativ între
componeni de diferite mrimi) i (micro)textura, adic aranjamentul acestor componeni în interiorul corpului
ceramic185. Din punct de vedere granulometric, ceramica este alctuit din doi componeni de baz: a)
matricea, adic toate particulele mai mici de 0,015-0,02 mm186 i b) clastele propriu-zise sau macroclastele,
respectiv toate particulele cu dimensiuni de peste 0,015-0,02 mm. La rândul ei, matricea este compus dintr-o
mas de baz de esen argiloas, numit mas de baz argiloas187 i minerale aplastice, numite microclaste.
Chimismul ofer informaii calitative i cantitative despre elementele majore (SiO2, TiO2, Fe2O3,
MgO, CaO, MnO, Na2O, K2O, P2O5), elemente minore i urm (Co, Cs, Ga, Hf, Nb, Rb, Sr, Ta, Th, U, V, W,
Zr, Y etc.), inclusiv terre rare (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu). Dac pentru
informaiile de baz, respectiv caracterele structurale i texturale i natura unor componeni de dimensiuni mai
mari e suficient microscopia optic în lumin polarizat pe seciuni subiri, pentru determinarea exact a
particulelor foarte fine cum sunt mineralele argiloase sau fazele formate în timpul arderii sunt necesare metode
analitice mai deosebite, e.g. difractometria de raze X, microsonda electronic sau microscopia electronic de
baleiaj. Ca abordare general, compoziia mineral a matricei indic materiile prime argiloase pe când natura
macroclastelor ofer informaii asupra degresantului. Deducerea temperaturii i condiiilor în care vasele au
fost arse se bazeaz pe modificrile termice suferite de componeni.

181

Not. Studiile asupra ceramicii cucuteniene au fost finanate de Ministerul Educaiei i Cercetrii prin proiectele ID2241/2008 (o parte din analize) i PN-II-ID-PCE-2011-3-0881 (o parte din analize i editarea manuscrisului).
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Departamentul de Geologie, Universitatea Babe-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania; Divizia Geografie i
Geologie, Universitatea Paris Lodron, Salzburg, Austria (corina.ionescu@ubbcluj.ro)
183
Divizia Geografie i Geologie, Universitatea Paris Lodron, Salzburg, Austria; Departamentul de Geologie,
Universitatea Babe-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania (volker.hoeck@sbg.ac.at)
184
Maggetti 1979; 1982; 1994; 2001; Maritan 2004; Ionescu & Ghergari 2007; Ionescu et alii 2011.
185
Pentru detalii vezi: Maggetti 1982 i Ionescu & Ghergari 2007.
186
Cf. Maggetti 1982 i Ionescu & Ghergari 2007.
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Ceramica culturii Cucuteni a constituit obiectul a numeroase studii arheologice care s-au axat
îndeosebi pe tipologia vaselor i a diverselor obiecte precum i pe motivele pictate caracteristice. Cu excepia
studiilor privind pigmenii folosii pentru picturi188, puine lucrri au abordat mineralogia i/sau chimismul
acestei ceramici189.
Studiul de fa prezint o sintez a rezultatelor mineralogice i chimice obinute pe un set de probe
ceramice de la Ruginoasa oferite spre studiu de ctre Dr. Cornelia-Magda Lazarovici i Prof. Dr. Gheorghe
Lazarovici. Parte din rezultate au fost comunicate i publicate190, altele sunt în lucru.
În împrejurimile sitului Ruginoasa afloreaz formaiunile sedimentare de vârst neogen i cuaternar
care acoper Platforma Est-European191. Dintre rocile neogene cele mai frecvente sunt argilele, argilele
calcaroase (argile marnoase), marnele, argilele nisipoase i nisipurile calcaroase de vârst sarmaian (fig.
VIIA.1/a, b). Calcare oolitice, pietriuri i silturi apar de asemenea. Depozitele cuaternare se întind de-a lungul
vilor mari, cum este Siretul i includ pietriuri, nisipuri i loess.

Fig. VIIA.1. a) Schia geologic simplificat a împrejurimilor sitului arheologic Ruginoasa (dup Murgeanu &
Miru, 1968; desen modificat dup Ionescu & Hoeck, 2011) cu marcarea poziiei zonei pe harta României. b)
Afloriment de roci sarmaiene în Dealul Draghici.

187

Vezi Ionescu et alii 2011 i Ionescu & Hoeck 2011.
Dumitrescu Vl. et alii 1954; Chiribu 1979; Niculescu et alii 1982; Ellis 1984; Burghelea et alii 2003;
Constantinescu et alii 2004; 2007; Bugoi et alii 2008; Buzgar et alii 2010a; 2010b.
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e.g. Chiribu 1979; Ellis 1980; 1984; Olaru 2008; Ionescu et alii 2010a; 2010b; Sandu et alii 2010; Ionescu &
Hoeck 2011.
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2. Probe i metode analitice
Pentru studiu au fost folosite 51 de cioburi ceramice cu aspect granulometric fin, majoritatea
acoperite cu urme de pictur în alb-crem, brun i rou (fig. VIIA.2/a, b). Probele au fost identificate prin
numerele 122-3 la 122-39 (inclusiv a i b pentru unele probe) i respectiv proba 122-XX. Cioburile ceramice
au o culoare omogen, roie-portocalie (fig. VIIA.2/c, d), cu excepia probelor 122-19a, 122-22, 122-30 i 12237. Acestea prezint în sprtur o slab structur de tip “sandwich”192, respectiv aspect slab zonat, cu centrul
marcat de nuane cenuii. Incluziunile sunt rar vizibile. Dimensiunea i forma porilor variaz mult, de la pori
mici sferici, la pori mari de form neregulat, uneori alungit (e.g. fig. VIIA.2c).

Fig. VIIA.2. Aspecte macroscopice ale unor probe analizate. a) i b) – Cioburi ceramice cu picturi policrome bine
conservate: proba 122-21 (a) i 122-36b (b). c) i d) – Ciobul ceramic în sprtur (tietur): o mas omogen, mai
mult (c; proba 122-19b) sau mai puin poroas (d; proba 122-13).

Dup splarea i uscarea fragmentelor ceramice, stratul fin de pictur de pe suprafa a fost
îndeprtat prin rzuire cu o lam de sticl, sub lupa binocular (microscop stereoscopic). Din fiecare prob sau executat seciuni subiri destinate microscopiei optice în lumin polarizat i seciuni subiri lustruite
destinate microsondei electronice. Circa 20 g din fiecare prob destinate analizelor chimice au fost mcinate în
mojare electrice de agat la Laboratorul de preparare probe de la Universitatea din Salzburg.
Un numr de ase seciuni subiri lustruite executate din probele 17a, 21a, 28a, 29a, 30a i 35a au fost
acoperite cu carbon i analizate cu o microsond electronic de tip JXA Superprobe 8600 (Universitatea

192

Sensu Nodari et alii 2004.
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Salzburg) dotat cu patru spectrometre cu dispersie de und (WDS) i un spectrometru cu dispersie de energie
(EDS). Microsonda a operat la un voltaj de accelerare de 15 kV, cu un fascicol de electroni de 40 nA i
diametru de 5 m. Pentru analizele cantitative au fost folosite ca standarde: cuar pentru Si, -Al2O3 sintetic
pentru Al, rutil pentru Ti, FeO sintetic i fier metalic pentru Fe, apatit pentru Ca i P, MgO sintetic (periclaz)
pentru Mg, MnO pentru Mn, NaCl i jadeit pentru Na, ortoclaz i KCl pentru K, sticl de bariu pentru Ba,
NaCl pentru Cl, Cr2O3 pentru Cr i respectiv Ni metalic pentru Ni. Compoziia final a fazelor minerale a fost
calculat pe baza procedurii de corecie ZAF. Au fost obinute circa 1300 analize punctuale pe variate faze
minerale: matrice, feldspai, cuar, mice (muscovit i biotit), concreiuni cu compui de Ca i Fe, litoclaste,
concreiuni pedogenetice i minerale grele193.
Pentru elucidarea provenienei materiilor prime utilizate la obinerea ceramicii au fost colectate 9
probe de roci de vârst sarmaian (argile marnoase, argile, argile nisipoase i marne) care afloreaz la nord de
situl arheologic din Dealul Drghici (fig. VIIA.1b). Circa 50-100 g din fiecare prob au fost mcinate în
mojare electrice de agat la Laboratorul de preparare probe de la Universitatea din Salzburg.
Aproximativ 200 g din 7 din cele 9 probe de roci colectate din aflorimentul din Dealul Drghici au
fost supuse unui tratament de levigare. Dup ce au fost amestecate cu ap pentru dezagregare i lsate s se
sedimenteze pentru circa 10-15 minute, apa în surplus i fracia fin din partea superioar au fost separate de
partea mai grosier (acumulat în partea inferioar a sedimentului) prin decantare. Dup îndeprtarea total a
apei, sedimentul fin rmas a fost uscat pentru 12 h într-o etuv electric, la 80ºC. Din acesta, circa 20 g au fost
mojarate în mojare electrice de agat.
Din fiecare din probele de materiale mojarate (21 de ceramic, 9 de roc brut i 7 de fracia fin din
roca levigat) 15-20 g au fost analizate chimic pentru elemente majore, minore/urm i terre rare la
Laboratoarele ACME Vancouveour (Canada). Pentru analiza SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O,
MnO, TiO2, P2O5, MnO, Cr2O3, Ba, Ni, Sc prin ICP-ES (Spectrometrie de emisie cu plasm cuplat inductiv;
echipament Spectro Ciros Vision) i a Co, Cs, Ga, Hf, Nb, Rb, Sn, Sr, Ta, Th, U, V,W, Zr, Y, La, Ce, Pr, Nd,
Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb i Lu prin ICP-MS (Spetrometrie de mas cu plasm cuplat inductiv;
echipament Perkin-Elmer-Elan 6000/9000) probele au fost supuse topirii cu LiBO2/Li2B4O7 în creuzet de grafit
la 980°C i apoi dizolvate în soluie 5% HNO3. Pentru determinarea coninutului de Mo, Cu, Pb, Zn, Ni, As,
Cd, Sb, Bi, Ag, Au, Hg i Tl, probele au fost dizolvate în aqua regia i analizate prin ICP-MS. Pierderea la
calcinare (PC) a fost determinat prin cântrire dup înclzire la 950°C timp de 90 minute. Cantitatea total de
C a fost determinat prin înclzire la 1650°C într-un cuptor LECO. În acest studiu sunt prezentate doar mediile
calculate pentru fiecare categorie de material analizat. Din cauza relevanei sczute pentru studiu, datele pentru
unele elemente e.g. CTOT, Au, Ag, Tl, Mo, Co etc. nu sunt incluse.
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Pentru detalii privind analizele de microsond electronic vezi Ionescu & Hoeck 2011.
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3.

Rezultate

3.1. Microscopie optic în lumin polarizat
Imaginile microscopice obinute pe seciuni subiri relev o ceramic mai mult sau mai puin poroas,
în general de granulaie fin, cu majoritatea fragmentelor aplastice sub 0,02 mm în diametru (fig. VIIA.3/a-f).
Fragmente mai mari, pân la 0,05-0,15 mm, sunt rare. Mineralele lamelare sunt dispuse mai mult sau mai puin
orientat, în iruri paralele/cvasiparalele cu peretele ceramic (fig. VIIA.3/c, e).
Matricea este predominant argiloas dar prin microscopie optic mineralele argiloase sunt
neidentificabile ca specii. În afara masei de baz argiloase, în matrice apar i microclaste de minerale aplastice:
granule fine de cuar (fig. VIIA.3/a-f), feldspai (fig. VIIA.3/e, f), mice (fig. VIIA.3/e, f) i carbonai (fig.
VIIA.3/c, d). Micele sunt reprezentate de muscovit i biotit cloritizat. Mineralele grele i.e. ilmenit, granat,
epidot-zoisit, rutil, zircon i apatit sunt rare194.
Concreiunile pedogenetice, i.e. originare din sol, sunt frecvente (fig. VIIA.3/a-d). Masa de baz
argiloas din matrice prezint procese de sinterizare i topire, formând pe alocuri o mas semi-opac sau
opac, amorf sau vitroas (fig. VIIA.3/a-f i fig. VIIA.4/a-d). La polarizatori încruciai, masa de baz apare
în general izotrop, cu rare poriuni birefringente (fig. VIIA.3/a, c, e i fig. VIIA.4/a, c).
In categoria macroclastelor sunt incluse aceleai minerale aplastice care apar ca microclaste în matrice,
respectiv cuar, feldspat, mice, carbonai, rare minerale grele. În plus au fost identificate fragmente de roci e.g.
cuarit, micaist, magmatit acid, calcar micritic (fig. VIIA.4/a, b), silt i chert. Cuarul, cel mai comun mineral
clastic în ceramica studiat, formeaz fragmente mono-, mai rar policristaline, de dimensiuni variate.
Uneori prezint zone marginale izotrope i pigmentate cu un material de culoare brun (fig. VIIA.3/e,
f). Fragmentele mai mari de feldspat au adesea aspect zonat, cu centrul i marginile de compoziie diferit (fig.
VIIA.3e). Birefringena sczut a lamelelor de muscovit este comun (fig. VIIA.3e). Unele fragmente
carbonatice au o microstructur zonar, cu centrul cu birefringen sczut i margini cu birefringen ridicat
(fig. VIIA.4a). În ceramic sunt frecvente i concreiuni mici de culoare roie-portocalie, uneori brun închis
(opace), care în general sunt înconjurate de un strat subire de carbonat (fig. VIIA.3/c, d i fig. VIIA.4/c, d).
În proba 122-21 a fost observat un est de foraminifer fosil. Pe unele fisuri i în mici goluri s-a depus
calcit secundar, probabil rezultat pe baza coninutului primar al pastei ceramice.
3.2. Microsonda electronic
Imaginile de electroni retro-împrtiai (BSE - Back Scattered Electrons) sunt extrem de utile în
obinerea unei imagini clare i reale asupra compoziiei i microstructurii corpului ceramic195. Acesta se
dovedete a fi mult mai poros decât este vizibil prin microscopie optic (compar fig. VIIA.3/a-d i VIIA.4/a-d
cu fig. VIIA.5/a-f). Textura orientat este de asemenea mult mai evident în imaginile BSE decât în cele în
lumin polarizat. Imaginile de detaliu relev o mas ceramic cu extrem de muli pori mici care imprim
matricei un aspect reticulat (fig. VIIA.5/c, e).
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Vezi Ionescu & Hoeck 2011.
Ionescu et alii 2011; Ionescu & Hoeck 2011.

197

https://biblioteca-digitala.ro

Ruginoasa - Dealul Drghici. Monografie arheologic

Fig. VIIA.3. Microfotografii în lumin polarizat ale ceramicii de la Cucuteni: a) imagine de ansamblu, la
polarizatori încruciai (P+): matrice cu masa de baz argiloas (Mx) amorf-microcristalin, izotrop cu
zone slab birefringente i claste de cuar, concreiuni carbonatice i particule de sol (Sol). Proba 122-21. Pp:
por. b) Aceeai imagine ca i în 3a. Mas de baz argiloas, semi-opac. Un polarizator (1P). c) Mas de baz
izotrop, înglobând microclaste de cuar, concreiuni din sol i concreiuni bogate în Fe (brun în imagine)
înconjurate de o pelicul fin, carbonatic (Fe-cb). Proba 122-33a. P+. d) Aceeai imagine ca i în 3c, la 1P.
e) Imagine de detaliu, cu masa de baz argiloas izotrop înglobând rare relicte de mic, cuar (cu margini
pigmentate cu Fe) i feldspat (cu evident zonare compoziional). Proba 122-18c. P+. f) Aceeai imagine ca i
în 3e, la 1P. Abrevieri: Qtz (cuart), Cb (carbonat), Fsp (feldspat), Mca (mic). În lucrare sunt utilizate
abrevieri de minerale cf. Siivola & Schmid (2007) i Whitney & Evans (2010).
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Fig. VIIA.4. a) i b) Litoclast de calcar micritic (proba 122-33a), prezentând o zon central (marcat cu A)
translucid i având birefringen (comparativ) mai sczut, înconjurat de o zon exterioar (marcat cu B)
transparent i având birefringen ridicat. c) i d) Concreiuni cu centrul bogat în Fe (marcat cu A) acoperit de o
pelicul fin carbonatic (marcat cu B). Matricea este izotrop. Imaginile a i c sunt la P+, imaginile b i d la 1P.
Abrevieri; Mx pentru matrice, Qtz pentru cuar.

Matricea are aspect neomogen, fiind constituit din masa de baz argiloas, granule fine de material
aplastic (cuar, feldspat, mice) i o faz vitroas, respectiv sticl196. Masa de baz argiloas are o compoziie
illitic, dar cu zone mai bogate în Ca i Fe în amestec intim cu zone mai bogate în K i Si (fig. VIIA.5c;
Tabelul 1197).
Textural, o reea tridimensional poroas conecteaz micro- i macroclaste de cuar i feldspat, lamele
de muscovit i biotit cloritizat, i concreiuni de Ca i Fe (fig. VIIA.5/a-f). Al2O3 i SiO2 variaz în limite
foarte largi, între 5 i 30% i respectiv 35 i 70%198. Zonele vitroase, formate pe seama mineralelor argiloase i
micelor care s-au topit, se încadreaz microchimic în aceleai limite ca i masa de baz argiloas
microcristalin (Tabelul 1). O caracteristic important a matricei este cantitatea ridicat de CaO, care poate
ajunge la 15% 199.
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Ionescu & Hoeck 2011.
Pentru explicaii privind valorile sczute ale totalului analizelor de microsond, vezi Ionescu et alii 2011.
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Fig. VIIA.5. Imagini BSE ale corpului ceramic. a) Aspect general al masei ceramice, compus dintr-o matrice fingranular i rare claste de cuar (cenuiu închis), feldspat (cenuiu) i diverse mice (cenuiu deschis i alb).
Proba 122-29. b) Matrice neomogen, foarte poroas. Claste de cuar, feldspat, muscovit, biotit (cloritizat) i o
concreiune din sol. Proba 122-17a. c) Imagine de mare detaliu a masei de baz formând o reea de material
vitros neomogen conectând claste fine de cuar i feldspat. Prile de culoare mai deschis ale masei de baz sunt
relativ bogate în Ca i Fe comparativ cu prile de culoare mai închis, coninând mai mult K i Si. Proba 122-28.
d) Mas de baz argiloas foarte fin poroas înglobând claste angulare i subangulare de cuar, lamele de mice i
granule de feldspat. Granulele de feldspat au compoziie de albit în centru (cenuiu în imagine) i de feldspat
potasic pe margini (cenuiu deschis). Proba 122-21a. e) Matrice vitroas, fin poroas, formând o reea ce
conecteaz macro- i micoclaste de cuar, feldspat potasic i muscovit. Proba 122-29. f) Lamel de muscovit
prezentând proces de exfoliere. În imagine apar claste de cuar i feldspat cu aspect “ptat”: zonele de culoare
închis sunt albit, cele de culoare deschis sunt feldspat potasic. Proba 122-21a. Abrevieri: Mx pentru matrice i
mas de baz argiloas, Qtz pentru cuar, Fsp pentru feldspat, Kfs pentru feldspat potasic, Ms pentru muscovit, Bt
pentru biotit, Sol pentru concreiune originar din sol. În negru, porii.
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Cuarul este omniprezent (fig. VIIA.5/a-f). Clastele mari au un coninut de aproape 100 %
SiO2 dar fragmentele mai mici de 0,02 mm (granulometric incluse la matrice), relev cantiti variabile de

Zon bogat în
CaO i FeO din
masa de baz
argiloas

Zon vitroas
(sticl) din matrice

Zon vitroas
(sticl) din matrice

Cuar (margini cu
elemente strine
încorporate)

Proba

21a-3-29

21a-8-20

35a-5-16

35a-10-7

17a-7-11

SiO2

67,71

45,88

55,17

53,58

90,06

Al2O3

13,98

14,13

18,86

25,59

4,82

TiO2

0,18

0,42

0,25

0,54

0,29

FeO

1,19

11,64

3,18

6,25

1,26

MnO

0,05

5,37

0,05

0,23

<dl

MgO

1,07

7,54

1,31

3,23

0,55

BaO

<dl

0,20

<dl

0,08

<dl

CaO

2,76

7,41

0,59

2,76

1,15

Na2O

0,72

0,86

0,75

0,64

0,19

K2O

6,50

1,43

11,49

3,07

0,87

P2O5

<dl

1,74

<dl

0,45

<dl

Total

94,16

96,62

91,65

96,42

99,19

Explicaii

Zon bogat în
K2O i SiO2 din
masa de baz
argiloas

Al2O3, K2O, FeO, MgO, Na2O, CaO i TiO2 (Tabelul 1). Aceste elemente strine pot depi 20% în total200.

Tabelul 1. Analize de microsond electronic (în % mas) pentru matrice (masa de baz argiloas i
sticl) i pentru zonele marginale ale unui clast de cuar. Abrevieri: <dl = sub limita de detecie.

Micele, reprezentate de muscovit (Tabelul 2; fig. VIIA.5/a, b, f) i biotit cloritizat (fig. VIIA.5/b, f)
formeaz lamele de dimensiuni variate. Unele lamele prezint exfolieri (fig. VIIA.5f) i uneori topire parial.
În proba 122-35a majoritatea micelor sunt total topite (date microchimice în Tabelul 1), cu evidenierea porilor
sferici datorai atingerii punctului de fierbere201.
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Ionescu & Hoeck 2011.
Pentru detalii vezi Ionescu & Hoeck 2011.
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Micropunct

17a-1-19

17a-2-12

21a-10-13

21a-17-03

21a-05-04

Ms

Kfs

Afs

Ano

Pl

SiO2

48,95

64,64

68,94

65,61

65,25

Al2O3

30,53

18,60

18,40

19,84

22,76

TiO2

0,3

<dl

<dl

0,04

<dl

FeO

3,41

0,08

0,24

0,36

0,15

MnO

<dl

<dl

<dl

<dl

<dl

MgO

1,97

<dl

0,07

0,16

0,03

BaO

0,11

0,43

<dl

<dl

<dl

CaO

0,05

<dl

0,36

4,86

3,92

Na2O

0,38

0,82

6,64

5,66

3,36

K 2O

8,5

14,84

4,87

1,42

0,29

Total

94,20

99,41

99,52

97,95

95,76

Si

6,563

5,987

6,107

5,881

5,837

Al

4,821

2,029

1,918

2,094

2,398

Ti

0,03

0

0

0,003

0

Fe2+

0,382

0,007

0,018

0,027

0,012

Mn

0

0

0

0

0

Mg

0,393

0

0,01

0,022

0,004

Ba

0,01

0,016

0

0

0

Ca

0,007

0

0,034

0,467

0,376

Na

0,099

0,147

1,140

0,983

0,631

K

1,453

1,754

0,550

0,162

0,034

Total cationi

13,758

9,94

9,777

9,639

9,292

Ab

-

7,7

56,1

61,0

60,6

An

-

0,1

2,0

29,0

36,1

Or

-

92,2

31,9

10,0

3,3

Tabelul 2. Analize de microsond electronic pentru muscovit i feldspat (în % mas). FeTOT ca FeO. Formule
structurale calculate pe baza 22 O pentru muscovit i 16 O pentru feldspat. Abrevieri: Ms pentru muscovit, Kfs
pentru feldspat potasic, Afs pentru feldspat alcalin, Ano pentru anorthoclaz, Pl pentru plagioclaz; <dl – sub
limita de detecie.

Feldspaii sunt componeni importani ai matricei i ai macroclastelor (fig. VIIA.5/a-f; Tabelul 2).
Detaliile lor chimice i de specie mineral au fost rezolvate prin microsonda electronic. Astfel, au fost
identificai predominant feldspat alcalin, mai rar plagioclaz.
Între feldspaii alcalini cel mai frecvent este feldspatul potasic (ortoclaz) dar anortoclazul i albitul
apar de asemenea. Plagioclazii se încadreaz într-un domeniu relativ larg, de la albit la andezin.
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Frecvent au fost observate granule de albit peste care a crescut feldspat potasic. Unii feldspai au un
aspect ptat, datorat unui amestec de albit i feldspat potasic (fig. VIIA.5/d, f). Uneori plagioclazii
incorporeaz cantiti reduse de K2O202.
Hematitul formeaz rar lamele mari, în general în imaginile BSE apare ca granule foarte fin dispersate
în matrice.
Fragmentele de fost roc carbonatic (probabil calcare micritice) sau de foste mici aglomerri
microcristaline de carbonat se dovedesc a fi constituite din granule foarte fine de silicat de Ca sau AlCa,
probabil wollastonit sau gehlenit (fig. VIIA.6/a, b). Zona marginal a fragmentului litic sau a aglomerrii
carbonatice este calcitic, cu coninut sczut de Mg, Si, Fe i Al.

Fig. VIIA. 6. Spectrele EDS ale zonei centrale dintr-un fragment de calcar micritic (proba 122-35a): a) Amestec de
wollastonit i calcit, b) Amestec de gehlenit i calcit.

În ceramic se întâlnesc concreiuni constituite dintr-o zon central bogat în Fe (fig. VIIA.7a)
înconjurat de o ram fin de compoziie carbonatic (calcit magnezian). Mineralogic, zona central este
format din granule fine de clinopiroxen (posibil diopsid, hedenbergit, augit sau esseneit) în amestec cu calcit
(fig. VIIA.7/a, b, fig. VIIA.8/a, b). Acesta din urm este un mineral secundar, format prin recarbonatarea calcei
(CaO) rezultat prin ardere.
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Fig. VIIA. 7. a) Imagine BSE a probei 122-35a. Matrice fin poroas, claste de cuar i apatit. Gs marcheaz o poriune
din matrice complet topit, cu pori sferici (bule de gaz) datorai atingerii punctului de fierbere. Concreiunea din
partea de jos a imaginii prezint o zon central bogat în Fe (A), Mn i Al, o zon median cu mai puin Fe (B), Al i
Mn dar mai mult Ca i o zon marginal exclusiv calcitic (C). b) Spectrul EDS al zonei mediane (B) din concreiunea
din fig. VIIA.7a, evideniind prezena clinopiroxenului, probabil augit, în amestec cu calcit. Abrevieri: Mx pentru
matrice i mas de baz argiloas, Qtz pentru cuar, Ap pentru apatit.

Fig. VIIA. 8. Spectrele EDS ale zonei centrale dintr-o concreiune de CaFe, constituit din calcit i clinopiroxen (a),
respectiv clinopiroxen (augit sau esseneit) i calcit (b). Proba 122-35a.

3.3. Chimism
În pofida unor diferene, analizele chimice medii pentru cele 21 probe de ceramic, 9 probe de
roci argiloase (roc brut) i 7 probe de roci argiloase levigate (partea fin) reflect o relaie evident între
aceste categorii de materiale (Tabelul 3). O prim analiz arat c rocile brute au în general concentraii mai
sczute ale elementelor majore în comparaie cu ceramica, cu excepia CaO i Na2O care sunt în aceleai
limite. Valoarea pierderii la calcinare (PC) semnificativ mai ridicat (10 %) în roc fa de ceramic (2,71 %)
se datoreaz procesului de ardere, care a deshidratat mineralele argiloase.
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TiO2 0,75

0,61

0,66

0,69

Rb

132,3

Sr

0,76

-

Ceramic

Element

Element

Roci argiloase levigate
(recalculat)

11,6

Roci argiloase levigate

15,3

Roci argiloase (recalculat

Nb

Roci argiloase

54,78 60,47

Roci argiloase levigate
(recalculat)

Roci argiloase (recalculat
66,69

Roci argiloase levigate

Roci argiloase
61,81

Ceramic

SiO2 62,80

11,3

-

102,9

- 126,7

-

173,8

157,2

- 157,7

-

Al2O3 15,13

11,30

12,19

14,17 5,64

Fe2O3 5,60

4,12

4,45

5,43

6,50

Ta

1,1

0,9

- 1,0

-

MnO 0,09

0,08

0,86

0,08

0,09

Th

11,5

9,8

- 11,9

-

MgO 2,88

2,31

2,49

2,73

3,01

U

2,8

2,6

- 2,8

-

CaO 5,75

5,86

6,32

5,93

6,54

V

118,6

96

- 132,6

-

0,94

0,74

0,82

Zr

188,5

199,8

- 145,3

-

3,22

Y

26,2

22,6

- 24,0

-

Na2O 0,80

0,87

K2O 3,23

2,44

2,63

2,92

P2O5 0,33

0,12

0,13

0,14

0,15

La

31,5

26,1

- 29,8

-

2,.71

10,0

2,71

12,2

2,71

Ce

67,7

58,1

- 63,1

-

99,52

99,30

99,87 99,91

6,34

-

PC

Total 100,07

Pr

7,8

7,2

Ba

494

342

- 361

-

Nd

30,1

25,0

-

Sc

14

10

- 14

-

Sm

5,8

4,6

- 5,1

-

Cr

112

87

- 107

-

Eu

1,12

0,95

- 1,09

-

Cu 13,9

24

- 26,6

-

Gd

5,0

4,21

- 4,58

-

12,8

- 17,6

-

Tb

0,83

0,69

- 0,74

-

56

- 76

-

Dy

4,78

3,86

- 4,22

-

Pb

10,4

Zn 29

27,6

-

Ni

23,6

32,3

- 67,4

-

Ho

0,95

0.8

- 0,85

-

As

4,5

7,2

- 7,4

-

Er

2,75

2,33

- 2,49

-

10

- 12,8

-

Tm

0,4

0,35

- 0,35

-

5,4

- 7,2

-

Yb

2,62

2,25

- 2,40

-

14,0

- 18,5

-

Lu

0,4

0,34

- 0,36

-

5,8

- 3,9

-

-

Co 14,4
Cs

7,9

Ga 19,6
Hf

5,2

-

-

-

-

-

Tabelul 3. Valorile medii ale analizelor chimice pentru probe de ceramic, roci argiloase i roci argiloase
levigate (fracia fin). Uniti: % mas pentru elementele majore, ppm pentru elemente minore, urm i terre
rare. FeTOT este reprezentat ca Fe2O3.

Pentru a obine o imagine mai apropiat de realitate i inând cont de procesul de ardere respectiv de
pierderea volatilelor din materia prim (apa de constituie, gruprile hidroxilice, CO2 din descompunerea
carbonailor etc.), datele originale pentru elemente majore pentru probele de roc brut i cele de fracia fin
din roca levigat au fost recalculate la o valoare a PC identic cu cea din ceramic (Tabelul 3). Datele obinute
prin recalculare arat valori mai ridicate pentru elementele majore (cu excepia CaO, Na2O i SiO2) îns sub
valorile medii pentru ceramic. Valorile sczute de Al2O3 i K2O reflect mai puin illit în roca brut,
comparativ cu ceramica, pe când valorile mai ridicate de SiO2 în roca brut sugereaz mai mult cuar.
O posibilitate de a îmbogi o roc natural argiloas în minerale argiloase i de a o srci în acelai
timp în cuar este levigarea-decantarea. Acest proces implic separarea pe de o parte a granulelor mai grosiere
în special cuar i feldspai i pe de alt parte a fraciei mai fine, respectiv a prii bogate în minerale argiloase.
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Experimentul nostru a artat creterea coninutului de Al2O3, K2O, FeO i MgO în paralel cu puternica scdere
a coninutului de SiO2 în roca levigat. PC este mai ridicat în roca levigat (12 %) din cauza îmbogirii
relative în minerale argiloase în fracia fin. O recalculare a rocii levigate la valoarea PC din ceramic arat
valori foarte apropiate de aceasta, pentru elementele majore.
Elementele urm (nerecalculate) arat un comportament similar. Ceramica prezint în general
concentraii mai ridicate de elemente urm decât roca brut. Pe de alt parte, probele levigate înregistreaz o
cretere a valorilor elementelor urm i terrelor rare comparativ cu roca netratat (brut). Unele elemente e.g.
Rb, Th, U, Ce i Cr au valori apropiate în probele levigate de cele din ceramic. Pentru o mai bun comparare
între cele trei categorii de materiale analizate203, majoritatea datelor pentru elemente urm i terre rare au fost
normalizate la valorile medii ale crustei continentale superioare (UCC - Upper Continental Crust)204.
Rezultatele sunt prezentate în fig. VIIA.9/a, b. Cea mai mare parte a valorilor normalizate din diagrama
elementelor urm (fig. VIIA.9a) sunt apropiate de 1. Numai Cs i Rb din probe (roci, roci levigate i ceramic)
sunt îmbogite relativ la UCC, în timp ce Ba i Sr sunt srcite. Distribuia celor trei tipuri de material
urmeaz acelai traseu: ceramica are valorile cele mai ridicate, roca brut cele mai sczute iar roca levigat are
poziie intermediar. Exist dou excepii notabile, Zr i Hf, care prezint concentraii ridicate în roca brut,
sczute în roca levigat i intermediare în ceramic. Diagrama de terre rare (fig. VIIA.9b) arat în general
valori apropiate de UCC, cu o tendin cresctore în raportul probe/UCC de la lantaniu la luteiu. Cele trei
probe urmeaz acelai traseu, cu valorile pentru ceramic în partea superioar, pentru roca brut în partea
inferioar i cele pentru roca levigat având o poziie intermediar.

Fig. VIIA.9. Chimismul ceramicii fine de la Ruginoasa comparat cu cel al rocilor argiloase sarmaiene din Dealul
Drghici i al fraciei fine din rocile argiloase levigate. Valori medii normalizate la UCC (valori din Rudnick &
Gao 2003). a) Diagrama spider, b) Diagrama terrelor rare.

203
204

Vezi i Hoeck et alii 2009.
Rudnick & Gao 2003.
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4. Discuii
4.1. Tehnologia de ardere: atmosfer i temperatur
Informaiile mineralogice obinute, respectiv transformrile termice suferite de unii
componeni, indic o ardere în aer liber, posibil în grmezi de oale cldite unele peste altele, deasupra unor
mici adâncituri ale terenului sau gropi205. Arheologii (H. Dumitrescu, C,-M. Lazarovici, Gh. Lazarovici) nu au
semnalat la Ruginoasa cuptoare sau vetre de mari dimensiuni206. Arderea vaselor s-a desfurat în condiii
oxidante, fapt dovedit de culoarea omogen, roie-portocalie a ciobului ceramic datorat prezenei
hematitului207. Admisia oxigenului a fost constant, doar ocazional întâlnindu-se cioburi ceramice cu o slab
structur de tip sandwich, care apare la arderi rapide i/sau în condiii de variaie a atmosferei cuptorului208.
Cei mai importani indicatori termici sunt exfolierea micelor, apariia sticlei pe seama
mineralelor argiloase i a muscovitului i formarea unor faze minerale noi. Birefringena sczut a lamelelor de
muscovit indic degradarea reelei cristaline sub influena temperaturii. Unele claste de cuar incorporeaz
marginal elemente strine. Descompunerea calcitului urmat de formarea wollastonitului, a gehlenitului, a
clinopiroxenului pe seama reaciei dintre calcit i cuar, respectiv calcit i minerale argiloase (cu participarea
Fe), arat temperaturi înalte de ardere, în domeniul 850 la 950ºC209.
Dup Rodriguez-Navarro et alii (2003), muscovitul începe s se topeasc la ~950ºC. Formarea
unei cantiti mari de sticl pe seama mineralelor argiloase i a muscovitului, aa cum este înregistrat în proba
122-35a, indic atingerea unei temperaturi de peste 950ºC210 sau chiar 1000ºC atunci când matricea este
complet vitrificat211. O matrice cu aspect reticulat, respectiv formarea unor puni vitroase ce conecteaz
micro- i macroclastele indic de asemenea temperaturi de peste 950ºC212. Datorit timpului scurt de ardere, în
ceramic coexist faze care nu sunt în echilibru mineralogic i chimic213.
4.2. Proveniena materiilor prime
Chimismul (recalculat) presupusei materii prime argiloase din Dealul Drghici (roc brut i levigat)
este apropiat de cel al ceramicii, în special în privina elementelor urm i a terrelor rare. Având în vedere
aceast excelent deschidere de argile marnoase în imediata vecintate a aezrii este greu de presupus c
olarii au importat argil din alt parte. Comparaia ceramicii cu roca argiloas marnoas brut (date
recalculate) arat ca cea din urm este mai bogat în SiO2, Na2O i CaO. Analizele recalculate ale rocii
argiloase levigate sunt mai apropiate (unele date chiar identice) de analizele de ceramic decât cele ale rocii
brute. În termeni mineralogici, argila surs are mai mult cuar, feldspat sodic (plagioclaz) i probabil calcit.
Levigarea argilei ar constitui un tratament fizic potrivit pentru îndeprtarea unor granule mai grosiere de cuar
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Vezi Velde & Druc 1999.
Vezi mai sus capitol IV complexele.
207
Nodari et alii 2007.
208
Nodari et alii 2004.
209
Riccardi et alii 1999; Cultrone et alii 2001; Maritan 2004; Nodari et alii 2007; Maggetti et alii 2011.
210
Maritan et alii 2005; Nodari et alii 2007.
211
Cultrone et alii 2001.
212
Ionescu & Hoeck 2011.
213
Duminuco et alii 1998; Bianchini et alii 2006.
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i plagioclaz. În roca brut astfel de granule nu sunt suficient de mari pentru a permite selectarea i
îndeprtarea lor manual. Diferena înregistrat de coninuturile de Zr i Hf pot fi explicate, ambele elemente
fiind componente eseniale ale mineralului zircon. Dac acest mineral este îndeprtat parial prin levigare,
atunci cantitatea de Zr i Hf în roca levigat i în ceramic va fi mai mic.
Cantitatea relativ mai sczut de CaO în ceramic comparativ cu materia prim argiloas se explic
prin temperatura ridicat de ardere a vaselor, de peste 850ºC. Aceasta a favorizat dezagregarea calcitului sau/i
reacia cu mineralele înconjurtoare214. Parial, calcitul s-a transformat în calce (CaO) care prin folosire i
eventual îngropare în sol a reacionat cu apa i a format portlanditul, Ca(OH)2. O parte din acesta a fost
solubilizat i îndeprtat, o parte a putut fi recarbonatat i transformat iar în calcit (secundar).
O alt discrepan este asociat coninutului de P2O5 care este ridicat în ceramic (0,33 %) dar sczut
în materialul argilos, brut sau levigat (0,15 %). Acest fapt poate fi datorat mai ales contaminrii ceramicii prin
alimente (ceea ce duce la coninuturi foarte variabile, aa cum este în ceramica de la Ruginoasa215. O
contaminare postdepoziional, prin îngopare, ar duce la coninuturi similare în toate probele ceramice sau la
formarea unor minerale de P pe fisuri i în goluri216, ceea ce nu este cazul pentru cioburile de la Ruginoasa.

5. Concluzii
Ceramica fin i semifin de la Ruginoasa investigat prin microscopie optic i microsond
electronic relev semnificative modificri termice suferite de mineralele argiloase, carbonai, muscovit,
feldspat i în mic msur de cuar la temperatur ridicat, în intervalul 850ºC la 1000ºC.
Timpul de ardere fost scurt aa cum indic amestecul de microfaze minerale aflate în dezechilibru
chimic i mineralogic217. Carbonatul a reacionat cu cuarul, mineralele argiloase i oxihidroxizii de fier i a
dus la formarea unor minerale noi, ca gehlenit, wollastonit i clinopiroxeni. Prezena hematitului i structura
homogen a peretelui ceramic sunt argumente pentru o ardere în aer liber, în atmosfer constant oxidant.
Rezultatele studiului indic utilizarea rocilor argiloase/marnoase (deci carbonatice) sarmaiene din
Dealul Drghici sau a unor roci similare (din acelai orizont stratigrafic) din zon ca materii prime pentru
obinerea vaselor. Probabil meterii olari au practicat un tratament de ameliorare a calitii argilei prin levigare,
respectiv amestecare cu ap i decantare, pentru obinerea unei paste argiloase potrivit ca i granulaie.

214

Riccardi et alii 1999; Cultrone et alii 2011.
Vezi Ionescu & Hoeck 2011.
216
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VIIB. ANALIZA CERAMICII
GHEORGHE LAZAROVICI, CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI

Materialul ceramic descoperit la Ruginoasa - Dealul Drghici reprezint categoria cea mai
reprezentativ i abundent a inventarului aezrii. Acest material ridic în cazul tuturor aezrilor cucuteniene
o problem destul de complicat, doarece necesit un tratament deosebit pentru curare, dup care urmeaz
întregirea, prelucrarea i realizarea documentaiei (fotografii, desene). O scurt analiz calitativ bazat pe
bogata colecie de ceramic dup criteriile arheologice obinuite o considerm necesar.
Ceramica descoperit în intervalul 2001-2010 poate fi împrit în trei mari categorii: ceramica uzual
(17,45%), ceramica semifin (64,58%) i ceramica fin (17,45%). Majoritatea ei este din pcate fragmentar.
Au fost introduse în baza de date 16000 de fragmente, dar analizele care le vom prezenta mai jos au avut în
vedere în primul rând materialele descoperite în diferite complexe (locuine, bordeie, an). Am realizat o
analiz statistic a materialului ceramic ce a vizat doar descoperirile noastre din perioada 2001-2010.
Rezultatele obinute sunt interesante, dar trebuie s precizm c doar pentru puine alte situri s-a realizat o
astfel de analiz, i avem în vedere materialul cucutenian provenind din situl Puleni (jud. Covasna), câteva
complexe de la Trueti218 i Scânteia219, ceea ce limiteaz posibilitatea unor concluzii sau a unor analize mai
fine.
Ceramica uzual este reprezentat de mai multe fragmente, realizate dintr-o past de culoare glbuiroietic, relative bine ars, doar uneori partea interioar sau exterioar a vasului este de culoare mai închis,
gri închis sau chiar neagr (fig. VIIB.2/4-5; fig. VIIB.3/6-7; fig. VIIB.4/5; fig. VIIB.7/4a; fig. VIIB.8/6; fig.
VIIB.16/2; fig. VIIB.19/3; fig. VIIB.25/3; fig. VIIB.36/2; fig. VIIB.51; fig. VIIB.62/7; fig. VIIB.72/2; fig.
VIIB.102/1; fig. VIIB.148/1a-1b; fig. VIIB.152/2a-2b; fig. VIIB.200/5a, 1b). Pasta conine de multe ori în
compoziie alturi de cioburi pisate (fig. VIIB.3, petele mai închise la culoare; fig. VIIB.20/2; fig. VIIB.68) i
mici concreiuni calcaroase, uneori vizibile (fig. VIIB.25/3 petele albe; fig. VIIB.72/2), alturi de nisip cu
bobul mai mare i chiar mica.
Ca forme se contureaz diferite tipuri de chiupuri, de dimensiuni variabile, unele mari (fig. VIIB.7/3;
fig. VIIB.16/4, 6; fig. VIIB.63/5; fig. VIIB.64/4; fig. VIIB.67/1; fig. VIIB.73/2-5; fig. VIIB.76; fig. VIIB. 78;
fig. VIIB.94; fig. VIIB.129/6; fig. VIIB.130/2-3; fig. VIIB.132/3-4; fig. VIIB.147/1-2; fig. VIIB.199), altele
mai mici (fig. VIIB.8/6; fig. VIIB.17/4, 6; fig. VIIB.50; fig. VIIB.62/7; fig. VIIB. 78; fig. VIIB.132/2; fig.

218

Kalmar-Maxim, Tarcea 1999.
Prelucrarea statistic a materialelor ceramice de la Scânteia este în curs de desfurare, procesul fiind îngreunat în
primul rând de cantitatea de material, iar apoi de lucrrile de reparaii ale cldirii Palatului Culturii, ca i de mutarea
coleciilor de la Institutul de Arheologie din Iai; pân acum au fost publicate doar o parte din vasele i fragmentele
ceramice descoperite la Scânteia: Mantu, Dumitroaia 1997, catalog 32, 46, 56, 65, 67-68, 70-71, 87-88, 91, 100;
Mantu, urcanu 1999; Lazarovici C.-M. et alii 2009, catalog 146-181; Lazarovici C.-M. 2010, fig. 6/12, 6/14, 6/20;
Neolithische Kunst in Rumänien 2008, Katalog 16, 19-21, 25, 27, 33-36, 49, 104.
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VIIB.148/1; fig. VIIB.152; fig. VIIB.179a-b; 200/5), strchini (fig. VIIB.154), boluri cu buza dreapt (fig.
VIIB.4/5), castroane (fig. VIIB.16/1), cupe (fig. VIIB.5), strchini cu marginea unghiular (fig. VIIB. 25/2 ca la Scânteia) sau farfurii. Pentru ultima categorie se remarc o farfurie (sau capac plat?) de culoare grinegricioas, cu pasta sfrâmicioas, ce are baza stelat, terminat în 16 coluri (fig.VIIB.204a-b). Acest tip de
vas i decor nu îi gsete analogii în ceramica cucutenian de acest tip.
Unele chiupuri mari au partea superioar exterioar i cea interioar pictat cu culoare roie (fig.
VIIB.7/3; fig. VIIB.16/4; fig. VIIB.147/1), altele sunt decorate cu barbotin (fig. VIIB.63/5; fig. VIIB.73/2, 5;
fig. VIIB.94; fig. VIIB.129/6; fig. VIIB.132/3-4), butoni ornamentali (fig. VIIB.16/6; fig. VIIB.72/3-4),
barbotin i butoni în relief (fig. VIIB.64/4; fig. VIIB.67/1; fig. VIIB.130/2-3), barbotin i tori perforate (fig.
VIIB.76).
Chiupurile mai mici au fost decorate cu barbotin neorganizat (fig. VIIB.8/6; fig. VIIB.17/6; fig.
VIIB.152/3a-3b), cu butoni ornamentali (fig. VIIB.62/7; fig. VIIB.132/2; fig. VIIB.148/1), cu pictur roie
(fig. VIIB.17/4), cu mici incizii oblice (fig. VIIB.51), sau cu incizii verticale sub buza pictat cu rou i cu
butoni în relief (fig. VIIB.50); o alt variant este reprezentat de un vas decorat cu impresiuni cu mturica, cu
pictur roie la exterior pân la incizii i în interior (fig. VIIB.179a-b). Pe un singur fragment de la un astfel de
vas, au aprut alveole adâncite (fig. VIIB.200/5).
La categoria ceramic menionat nu lipsesc nici vasele miniaturale, suporturi (fig. VIIB.69; fig.
VIIB.145; fig. VIIB.182), cupe simple (fig. VIIB.193), cupe cu picior (fig. VIIB.68; fig. VIIB.109) sau farfurii
(fig. VIIB.173; fig. VIIB.181).
Ceramica semifin este predominant (64, 58%) i în cazul acestui sit, situaie similar cu cea de la
Scânteia. Pasta este de culoare glbui roietic, sau roietic bine amestecat. În past au fost sesizate i
cioburi pisate de dimensiuni diferite, nisip cu bobul de mrime medie sau fin, mica, care probabil fac parte din
compoziia lutului selectat pentru modelare. În câteva cazuri au fost sesizate i mici fragmente de carbonat de
calciu (fig. VIIB.112), component ce apare în proporie mai mare în cazul ceramicii uzuale. Arderea este în
general bun, puine fragmente prezentând în sprtur culoare gri (fig. VIIB.26; fig. VIIB.74/4b). Unele
fragmente au suferit o ardere secundar, fapt sesizat mai ales în cazul celor decorate cu pictur (fig. VIIB.
22/2; fig. VIIB.27; fig. VIIB. 58/3; fig. VIIB.62/1, 3-4; fig. VIIB.98/2; fig. VIIB.146/1-2).
În ceea ce privete formele, acestea prezint o mare varietate, întâlnindu-se i diferite variante ale
aceluiai tip. Sunt prezente cupe (fig. VIIB.3/2; fig. VIIB.4/2; fig. VIIB.6/1; fig. VIIB.7/5a-5b; fig. VIIB.8/2-3;
fig. VIIB.10/4; fig. VIIB.11/1; fig. VIIB.12/1; fig. VIIB.15/2-3, 5-8; fig. VIIB.17/2-3, 8; fig. VIIB.19/1-2; fig.
VIIB.20/4; fig. VIIB.22/1-2, 4; fig. VIIB.23/1-2; fig. VIIB.24/2, 5; fig. VIIB.30; fig. VIIB.34; fig. VIIB.35;
fig. VIIB.38/1-2; fig. VIIB.44; fig. VIIB.47/1, 4; fig. VIIB.52/1-2; fig. VIIB.54; fig. VIIB.57; fig. VIIB.58/2;
fig. VIIB.60/4; fig. VIIB.61/1-2, 6-7; fig. VIIB.62/1, 3; fig. VIIB.63/1a-1b, 3-4; fig. VIIB.66/1-2; fig.
VIIB.72/1; fig. VIIB.74/1, 3-5; fig. VIIB.75/2-3; fig. VIIB.80; fig. VIIB.83/1-4; fig. VIIB.84/1; fig. VIIB.85/1;
fig. VIIB.93/1, 3; fig. VIIB.97/1, 3; fig. VIIB.99a; fig. VIIB.100; fig. VIIB.110; fig. VIIB.113/2-5; fig.
VIIB.114; fig. VIIB.115/1; fig. VIIB.120/1-4; fig. VIIB.121/1-6, 9; fig. VIIB.122/1-4; fig. VIIB.129/1-3, 5, 7;
fig. VIIB.131/2-4; fig. VIIB.137/2; fig. VIIB.138/2; fig. VIIB.148/4a-4b; fig. VIIB.157; fig. VIIB.158; fig.
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VIIB.160-161; fig. VIIB.164; fig. VIIB.167; fig. VIIB.168; fig. VIIB.170; fig. VIIB.174; fig. VIIB.178; fig.
VIIB.180; fig. VIIB.188; fig. VIIB.189; fig. VIIB.191; fig. VIIB.192; fig. VIIB.196; fig. VIIB.200a/4, 6-8; fig.
VIIB. 202/1; fig. VIIB.203/1, 3-5), cupe cu picior (fig. VIIB.21; fig. VIIB.24/3; fig. VIIB.39/1; fig. VIIB.77;
fig. VIIB.87/1-3; fig. VIIB.97/2; fig. VIIB.139; fig. VIIB.141; fig. VIIB.155; fig. VIIB.175; fig. VIIB.190/1;
fig. VIIB.205b), castroane (fig. VIIB.4/1; fig. VIIB.5/1, 3-4; fig. VIIB.7/1a-1b, 3; fig. VIIB.8/2, 4a-4b; fig.
VIIB.11/2; fig. VIIB.12/2; fig. VIIB.13/2a-2b; fig. VIIB.14/8a-8b; fig. VIIB.15/4; fig. VIIB.16/7-8; fig.
VIIB.22/3; fig. VIIB.31; fig. VIIB.48/1; fig. VIIB.53/1; fig. VIIB.58/1, 3; fig. VIIB.59/4; fig. VIIB.61/3; fig.
VIIB.63/2; fig. VIIB.64/1; fig. VIIB.66/3; fig. VIIB.74/2; fig. VIIB.81; fig. VIIB.82/1; fig. VIIB.97/5; fig.
VIIB.129/8; fig. VIIB.146/1-3; fig. VIIB.148/2a-2b; fig. VIIB.152/1a-1b; fig. VIIB.163/2; fig. VIIB.190/5),
fructiere (fig. VIIB.10/2-3; fig. VIIB.36/3; fig. VIIB.49; fig. VIIB.65/3; fig. VIIB.84/1; fig. VIIB.99b; fig.
VIIB.144; fig. VIIB.148/3a-3b; fig. VIIB.162; fig. VIIB.171; fig. VIIB.172; fig. VIIB.185; fig. VIIB.197),
suporturi (fig. VIIB.4/3-4; fig. VIIB.13/3; fig. VIIB.32-33; fig. VIIB.45; fig. VIIB.59/ 5; fig. VIIB.60/1; fig.
VIIB.83/5; fig. VIIB.119/1; fig. VIIB.138/1; fig. VIIB.143; fig. VIIB.151; fig. VIIB.169; fig. VIIB.184; fig.
VIIB.186; fig. VIIB.187; fig. VIIB.190/2, 3; fig. VIIB.194-195), vase globulare (fig. VIIB.2/1a-1b; fig.
VIIB.24/1; fig. VIIB.25/1; fig. VIIB.37/1; fig. VIIB.58/4a-b; fig. VIIB.63/2a-2b; fig. VIIB.75/5; fig.
VIIB.205a), amfore (fig. VIIB.2a-b/6; fig. VIIB.3/8; fig. VIIB.14/9a-9b; fig. VIIB.18/1; fig. VIIB.190/2),
capace (fig. VIIB.10/1; fig. VIIB.13/1a-1b; fig. VIIB.59/3; fig. VIIB.85/2; fig. VIIB.111; fig. VIIB.125; fig.
VIIB.127; fig. VIIB.136; fig. VIIB.142; fig. VIIB.163/1), linguri (fig. VIIB.3/5; fig. VIIB.17/5; fig.
VIIB.23/3a-3b; fig. VIIB.26-27; fig. VIIB.56; fig. VIIB.62/3, 5; fig. VIIB.64/3; fig. VIIB.116; fig. VIIB.126).
Sunt i variante miniaturale ale unora din tipurile prezentate mai sus, adic cupe (fig. VIIB.156; fig.
VIIB.161), cupe cu picior (fig. VIIB.159; fig. VIIB.166; fig. VIIB.198), farfurii miniaturale (fig. VIIB.165a-b;
fig. VIIB.183).
Marea majoritate a ceramicii din aceast categorie este decorat cu pictur tricrom sau doar cu
pictur roie pe una din pri. În unele cazuri pictura a fost afectat de condiiile de zacere în sol, motiv pentru
care a disprut, observându-se doar urme vagi. In cele mai multe cazuri vasele sunt pictate tricrom atât în
exterior cât i în interior (fig. VIIB.13a-b/1; fig. VIIB.14/1, 3-4, 7; fig. VIIB.15/2-3; fig. VIIB.22a-b/2- 4; fig.
VIIB.23a-b/1-2; fig. VIIB.30; fig. VIIB.58a-b/1, 3- 4; fig. VIIB.74/5a-5b; fig. VIIB.97a-b/1, 3, 5; fig.
VIIB.144; fig. VIIB.148a-b/2-3; fig. VIIB.152/3a-3b; fig. VIIB.162; fig. VIIB.165; fig. VIIB.168; fig.
VIIB.170; fig. VIIB.178; fig. VIIB.196; fig. VIIB.197; fig. VIIB.200/2a-2b; fig. VIIB.201); alteori interiorul
este decorat pe o anumit poriune cu pictur roie (fig. VIIB.13/2a-2b; fig. VIIB.15/1a-1b, 8a-8b; fig.
VIIB.34; fig. VIIB.63/1a-1b, 2a-2b; fig. VIIB.74/3a-3b; fig. VIIB.77; fig. VIIB.98/1a-1b; fig. VIIB.148/ 4a-4b;
fig. VIIB.167; fig. VIIB.205a). În câteva cazuri vasele au fost decorate cu pictur tricrom la exterior i angob
alb în interior (fig. VIIB.74/4a-4b), cu pictur roie la exterior i tricrom în interior (fig. VIIB. 152/1a-1b).
Aa cum am menionat, cea mai mare parte a ceramicii descoperite este fragmentar, motiv pentru
care este mai greu de prezentat structura decorului i respectiv registrele decorative. Doar câteva vase care au
fost refcute sau fragmente ceramice (în general de dimensiuni mai mari) permit aprecierea acestui aspect (fig.
VIIB.34-35; fig. VIIB.57; fig. VIIB.96; fig. VIIB.98/1-2; fig. VIIB.100/1-3; fig. VIIB.140; fig. VIIB.142-143;
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fig. VIIB.157-158; fig. VIIB.162; fig. VIIB.165; fig. VIIB.167-168; fig. VIIB.170; fig. VIIB.172; fig.
VIIB.196; fig. VIIB.201; fig. VIIB.202/1; fig. VIIB.203/4).
Pe unele vase întregi sau întregite se observ trei registre decorative, ca pe cupa din fig. VIIB.140 (=
fig. VIIB. 203/4), buza fiind marcat de o linie subire roie-viinie, urmeaz gâtul delimitat de o band lat,
zona pântecelui fiind decorat cu ove între care sunt amplasate scurte linii verticale. Capacul din fig. VIII.142
are de asemenea trei registre decorative: butonul decorat cu ove; zona de sub buton, pân unde începe evazarea
recipientului este decorat cu o band lat de culoare alb; ultimul registru, pe care apar i dou tortie
simetrice perforate orizontal este decorat cu meandre.
Dou registre decorative apar pe mai multe cupe. Astfel, pe cupa din fig. VIIB. 202/1, se observ
dou registre, cel superior este decorat cu ove dispuse vertical i benzi mici de culoare deschis; cele dou
registre decorative sunt marcate de o band mai închis la culoare, dup care apar jumti de ove cu
deschiderea spre partea superioar. Dou registre decorative se observ i pe cupa din fig. VIIB.57, partea
superioar, buza este decorat cu jumti de ove amplasate deasupra unei benzi ce marcheaz gâtul; registrul
decorativ principal, aflat mai jos este decorat cu spirale. Alte dou cupe, cu decor diferit, prezint un registru
principal, decorat cu ove i benzi (orizontale i oblice, fig. VIIB.157) sau doar cu benzi (fig. VIIB.158), dup
care este un registru secundar marcat de o linie neagr îngust urmat de o band alb decorat cu rou liniar în
primul caz i de trei benzi în al doilea caz (banda intermediar fiind de culoare roie). In alt caz, al doilea
registru decorativ, secundar, este marcat de benzi înguste albe i roii, iar cel principal este decorat cu meandre
(fig. VIIB.167). Pe alte cupe, mai cu seam la cele cu gura larg, cele dou registre decorative sunt vizibile atât
în interior cât i în exterior (fig. VIIB.178a-b; fig. VIIB.196). Dou registre decorative se observ i pe
piciorul unei alte cupe (fig. VIIB.21), partea de jos fiind decorat cu linii oblice de diferite mrimi; al doilea
registru ce merge pîn în zona în care piciorul se îngusteaz este marcat de dou benzi orizontale, una roie
mai îngust i o alta mai lat de culoare alb.
Chiar i vasele suport prezint dou registre decorative, primul marcând buza i gâtul, decorate cu
benzi roii, fig. VIIB.143; corpul suportului este împrit de dou linii verticale albe în dou frize, decorate cu
spirale i ove. Un alt picior de la o fructier are i el dou registre decorative, o band lat alb aflat sub
corpul recipientului reprezint primul registru, urmat de un altul demarcat în dou frize prin dou benzi
orizontale albe, decorate cu spirale albe i mici perle foliacee lâng perforaia piciorului, fig. VIIB.162.
Motivele decorative pictate sunt variate, cele mai numeroase fiind spiralele (fig. VIIB.4/1, 3-4; fig.
VIIB.8/1; fig. VIIB.10/3; fig. VIIB.11/2; fig. VIIB.13/2; fig. VIIB.14/2; fig. VIIB.15/1-2; fig. VIIB.18/2; fig.
VIIB.22/4; fig. VIIB.23/4; fig. VIIB.32-34; fig. VIIB.37/1-2; fig. VIIB.38/5; fig. VIIB.41/5; fig. VIIB.42/1, 45; fig. VIIB.45; fig. VIIB.46/3, 6, 9; fig. VIIB.48/1-2; fig. VIIB.54; fig. VIIB.57; fig. VIIB.63/1, 2; fig.
VIIB.64/1; fig. VIIB.65/3; fig. VIIB.75/3; fig. VIIB.86/1, 3; fig. VIIB.87/1-3, 6; fig. VIIB.88/1-2; fig.
VIIB.90/2; fig. VIIB.93/2-3; fig. VIIB.96b; fig. VIIB.98/1a; fig. VIIB.101/3; fig. VIIB.102/3-4; fig.
VIIB.103/1,11; fig. VIIB.106/6; fig. VIIB.107/1-2; fig. VIIB.108/1-3; fig. VIIB.112; fig. VIIB.113/3; fig.
VIIB.114/1, 3; fig. VIIB.119/1, 3; fig. VIIB.127-128; fig. VIIB.137/1; fig. VIIB.143; fig. VIIB.146/1a-3a, 2b;
fig. VIIB.148/2b, 3a-3b; fig. VIIB.162; fig. VIIB.168; fig. VIIB.172; fig. VIIB.187; fig. VIIB.191; fig.
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VIIB.205a), urmate de meandre (fig. VIIB.2/1; fig. VIIB.15/5; fig. VIIB.43/5-6; fig. VIIB.47/2; fig. VIIB.52/3;
fig. VIIB.60/4; fig. VIIB.61/5; fig. VIIB.66/3; fig. VIIB.80; fig. VIIB.82/2-3; fig. VIIB.83/1, 5; fig. VIIB.84/1;
fig. VIIB.87/5; fig. VIIB.90/4; fig. VIIB.91/3; fig. VIIB.98/2a; fig. VIIB.101/2; fig. VIIB.104/4; fig.
VIIB.106/2; fig. VIIB.113/1; fig. VIIB.118; fig. VIIB.119/2; fig. VIIB.122/6; fig. VIIB.133/9; fig. VIIB.142;
fig. VIIB.152/3a-3b; fig. VIIB.167; fig. VIIB.169; fig. VIIB.170a; fig. VIIB.186; fig. VIIB.189/3; fig.
VIIB.190/3-4), de ove (fig. VIIB.1a-1b; fig. VIIB.7/5; fig. VIIB.11/1; fig. VIIB.12/1; fig. VIIB.14/2, 4-5, 7;
fig. VIIB.18/1; fig. VIIB.22/1-3; fig. VIIB.23/1; fig. VIIB.24/3; fig. VIIB.36/3; fig. VIIB.43/1; fig. VIIB.46/1,
8-9; fig. VIIB.53/1; fig. VIIB.54; fig. VIIB.57; fig. VIIB.58/1; fig. VIIB.61/3, 7; fig. VIIB.62/1, 3; fig.
VIIB.63/4; fig. VIIB.74/4a, 2b; fig. VIIB.77; fig. VIIB.87/4; fig. VIIB.97/1-3, 5-5a; fig. VIIB.101/1, 5; fig.
VIIB.102/5; fig. VIIB.105/1; fig. VIIB.106/4; fig. VIIB.113/2, 5; fig. VIIB.120/2; fig. VIIB.135; fig.
VIIB.137/2; fig. VIIB.140; fig. VIIB.142 pe butonul capacului; fig. VIIB.144b; fig. VIIB.148/2b; fig.
VIIB.150/5; fig. VIIB.157; fig. VIIB.160-161; fig. VIIB.178; fig. VIIB.185; fig. VIIB.187; fig. VIIB.189/1-2,
5; fig. VIIB.190/1, 5-6; fig. VIIB.192; fig. VIIB.196a; fig. VIIB.198; fig. VIIB.202/1; fig. VIIB.203/1, 4-5) sau
linii/benzi (fig. VIIB.13/1; fig. VIIB.21; fig. VIIB.30a; fig. VIIB.35; fig. VIIB.49; fig. VIIB.65/3; fig.
VIIB.96a; fig. VIIB.111; fig. VIIB.140; fig. VIIB.149/3; fig. VIIB.157-158; fig. VIIB.165; fig. VIIB.171; fig.
VIIB.177; fig. VIIB.185; fig. VIIB.197; fig. VIIB.201). Deoarece nu s-au putut reîntregi prea multe vase, este
dificil de precizat combinarea diferitor motive pe acelai recipient. Pe unele fragmente mai mari sau pe vasele
întregi/întregite se observ combinarea ovelor cu linii orizontale (fig. VIIB.1a, 1b registrul superior; fig.
VIIB.22/3; fig. VIIB.31; fig. VIIB.137/2; fig. VIIB.140; fig. VIIB.148/2a-2b; fig. VIIB.178; fig. VIIB.203/4)
sau cu linii oblice (fig. VIIB.157), spirale cu ove i linii verticale (fig. VIIB.11/1) sau orizontale (fig. VIIB.1b),
a spiralelor sau meandrelor cu linii verticale (mai ales pe fragmente de suporturi i fructiere, fig. VIIB.10/2, 3;
fig. VIIB.186). Sunt i câteva situaii în care se observ combinarea ovelor cu spirale (fig. VIIB.46/8-9; fig.
VIIB.48/1; fig. VIIB.54; fig. VIIB.57; fig. VIIB.58/1), a ovelor cu linii verticale (pe gâtul amforelor ove cu
linii verticale fig. VIIB.18/1), a meandrelor cu linii orizontale i ove pe buton (fig. VIIB.142), spirale cu ove i
linii verticale (fig. VIIB.143; fig. VIIB.162; fig. VIIB.172; fig. VIIB.185; fig. VIIB.187).
In ceea ce privete benzile pictate ele au în general o mrime medie. Pe mai multe fragmente
ceramice i vase reîntregite s-a observat c benzile albe au pe mijloc o linie subire roie (fig. VIIB.1b; fig.
VIIB.3/1; fig. VIIB.8/7; fig. VIIB.11/1; fig. VIIB.14/2a, 8a, 3b; fig. VIIB.15/4a; fig. VIIB.18/1; fig. VIIB.22/4;
fig. VIIB.40; fig. VIIB.41/3; fig. VIIB.43/1; fig. VIIB.61/2; fig. VIIB.62/2; fig. VIIB.64/1; fig. VIIB.70/4; fig.
VIIB.75/5; fig. VIIB.83/4; fig. VIIB.93/2; fig. VIIB.102/5; fig. VIIB.157; fig. VIIB. 187; fig. VIIB.190/3; fig.
VIIB.205a); în mai puine cazuri benzile de culoare roie prezint o linie de demarcare neagr/brun (fig.
VIIB.63/2; fig. VIIB.70/4; fig. VIIB.135; fig. VIIB.198) i într-un singur caz pe acelai fragment ceramic i
benzile albe i cele roii erau demarcate de o linie (fig. VIIB.70/4).
Nu au fost descoperite prea multe linguri, majoritatea sunt fragmentare i provin mai ales din zona
mânerului, fiind pictate în cele mai multe cazuri pe ambele pri (fig. VIIB.23/3a-3b; fig. VIIB.27); decorul
este din benzi orizontale, uneori combinate cu ove (fig. VIIB.27; fig. VIIB.56; fig. VIIB.64/3; fig. VIIB.116;
fig. VIIB.126). Nu au fost descoperite îns prea multe cuuri de la aceste linguri (cu câteva excepii, fig.
VIIB.26; fig. VIIB.128).
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În cadrul ceramicii fine, ce reprezint 17, 45% din totalul materialului ceramic, se întâlnesc mai ales
cupe (fig. VIIB.22/3; fig. VIIB.64/2; fig. VIIB.72/1; fig. VIIB.74/3; fig. VIIB.131/3-4; fig. VIIB.203/3) i
capace (fig. VIIB.153; fig. VIIB.165). Motivele decorative au fost prezentate împreun cu cele pentru
categoria semifin.
Alturi de ceramica clasic cucutenian, în cadrul cercetrilor noastre au fost descoperite i materiale
mai timpurii, dar i mai târzii, asupra crora ne vom referi în rândurile de mai jos.
Materialele ceramice mai timpurii pot fi legate de Precucuteni III i respectiv de etapa Cucuteni
220

A2 .
În diferite zone ale suprafeei cercetate, în complexe (locuine, bordeie, an) au aprut peste 30 de
fragmente ceramice, unele fiind realizate din past neagr (fig. VIIB.207/2; fig. VIIB.211/1-3; fig. VIIB.214/
3-4; fig. VIIB.220/2), neagr – cenuie (fig. VIIB.206a-b; fig. VIIB.210/1-3; fig. VIIB.212/1-6; fig.
VIIB.215/1; fig. VIIB.216/2; fig. VIIB.220/2-3), cafenie-închis (fig. VIIB.207/1; fig. VIIB.208/1-3; fig.
VIIB.209/1-3;) sau cafenie deschis (fig. VIIB.213/1-6; fig. VIIB.220/5-6, 8-9), diferite de cele cucuteniene
clasice, de culoare glbui-roietic sau roietic. Decorul lor const din incizii late, diferit dispuse, caneluri
mai înguste sau late, cercuri mrginite de puncte. Acest gen de motive se întâlnesc pe ceramica Cucuteni A2
fiind realizate mai ales prin pictur cu alb. Pasta acestor fragmente este de factur Precucuteni. Mai apar unele
fragmente ceramice cenuii cu caneluri (fig. VIIB.206; fig. VIIB.208/3; fig. VIIB.209/3; fig. VIIB.210/1; fig.
VIIB.214/4; fig. VIIB.215/1-2), uneori canelurile fiind pictate cu rou pe fond negru (fig. VIIB.208/3; fig.
VIIB.209/3), sau cu negru pe fond cenuiu (fig. VIIB.206; fig. VIIB.210/1; fig. VIIB.214/4; fig. VIIB.215/1-2
- acestea pot reflecta i o ardere secundar, iniial pictura fiind realizat tot cu rou).
Cele mai multe fragmente (fig. VIIB.220/2-6, 8-9) provin din anul de aprare de la -2,2 m sau -2,3
m; astfel de materiale se întâlnesc în alte situri în complexe Ariud A2 - Cucuteni A2 sau Precucuteni III221, iar
cele din fig. VIIB.220/4, 7 sunt de la -1,65 m, nivele la care sunt bordeiele, dar ele pot proveni i din podeaua
acestora, deci nu au o poziie stratigrafic sigur.
Oricum materialele menionate dovedesc începutul locuirii de la Ruginoasa în vremea etapei
Cucuteni A2. Cert este c materialele Precucuteni III apar asociate, mai multe fragmente într-un complex i în
anumite complexe.
De altfel din tabelul 1 se pot observa complexele precum i descrierea standard a fragmentelor.
Culoarea este neagr, pasta are ca amestec nisip, mâl i uneori cioburi pisate. Arderea este de regul slab.

220
221

Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M. 2010, p. 80-84.
Dumitroaia et alii 2009, p. 84, cat. 6.
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E1

h10

Neagr

Neagr

SF

mâl i nisip

netezit

Slab,
reductant

Ruginoasa

1525

B7

A1A2

E1

h10

Neagr

Neagr

SF

mâl i nisip

netezit

Slab,
reductant

Ruginoasa

1524

B5

A1A2

E2

h1

Neagr

Neagr

SF

Nisip,
cioburi, mâl

anetezit

Slab,
reductant

Ruginoasa

1522

B5

A1A2

E2

h1

Neagr

Neagr

SF

Nisip,
cioburi, mâl

aspr

Slab,
reductant

Ruginoasa

1520

B5

A1A2

E2

h1

Neagr

Neagr

F

mâl i nisip

anetezit

bun,
reductant

Ruginoasa

1519

B5

A1A2

E2

h1

Neagr

Neagr

SF

mâl i nisip

netezit

Slab,
reductant

Ardere

Netezire

Amestec

Carou

A1A2

Categoria

Bloc Seciune

Culoarea interioar

Culoarea exterioar

Complex
B7

Faza

Nr. inventar
1526

Localitate
Ruginoasa

Tabel 1. Detalii cu privire la materialele de tip Precucuteni III descoperite la Ruginoasa – Dealul Drghici.

Apariia acestor bordeie este de pus în legtur cu ridicarea celui de al doilea sistem de fortificare i
amenajarea complexelor în an (în special bordeie) dup abandonarea primului an de aprare. Este vremea în
care funcioneaz primele nivele ale tuturor bordeielor descoperite în an.
Localitate, complex

Carou

Categoria

Amestec

Netezire

Ardere

Ruginoasa j9

h2

SF

nisip fin

netezit

bun reductant

Ruginoasa an -210 cm

h3

F

nisip i cioburi

lustruit

bun reductatnt

Ruginoasa an -210 cm

h3

SF

nisip i cioburi

lustruit

bun reductatnt

Ruginoasa an -210 cm

h3

SF

nisip i cioburi

lustruit

bun reductatnt

blacktopped

nisip i cioburi

lustruit

bun reductatnt

g/h

SF

nisip i cioburi

netezit

bun reductatnt

Ruginoasa B7 -145 cm

F

nisip cioburi, mâl

netezit

slab reductatnt

Ruginoasa B7 -140 cm

F

nisip cioburi, mâl

netezit

slab reductatnt

SF

nisip i cioburi

finos

slab reductatnt

Ruginoasa B8 -160 cm
Ruginoasa an

Ruginoasa B8 -140 cm

i8

Ruginoasa B5 -135 cm

h2

SF

nisip

lustruit

bun reductatnt

Ruginoasa L4B -125 cm

h1

SF

nisip i mâl

lustruit

bun reductatnt

Tabel 2. Ceramica Precuucteni: complex, categorii (SF = semifin; F = fin), amestec, netezire, ardere.

Exist câteva fragmente din past neagr, fin, bine lustruit, cu urme de pictur alb, uneori cu o
incizie ce ar putea ine de faza Cucuteni A2 (fig. VIIB.211/1-3), provenind din primele complexe, dar poziia
lor stratigrafic nu e sigur în acele podele, aa cum am menionat au fost aduse materiale pentru nivelare.
Din baza de date 33 de fragmente sunt de culoare neagr, cu amestec diferit, fiind greu de separat
cele cucuteniene timpurii de cele precucuteniene.
Fragmentul decorat cu caneluri concentrice, ce are pe canelura din centru puncte mici (fig.
VIIB.213/3), descoperit în an la adâncimea de -2,2 m (Bloc E1, h9 sub nivelul celor mai vechi complexe, dar
ine de niveluri de funcionare ale anului 1b, unde sunt mai multe fragmente în acelai complex), are analogii
la Poduri – Dealul Ghindaru în nivel Precucuteni III, anterior fazei Cucuteni A1 menionate de Dan Monah222;

222

Dumitroaia Gh. et alii 2009, cat. 6.
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dar rozete circulare mrginite de puncte sunt i la Bod – Priesterhügel, la Bodeti – Cetuia Frumuica, dar i
la Cucuteni - Cetuia223, toate din faza Cucuteni A2224.
Din punct de vedere al tehnologiei, fragmentele din fig. VIIB.220 se deosebesc de cele cucuteniene,
dovedind clar o tehnic precucutenian; fragmentele lustruite ar putea fi atribuite etapei Precucuteni III
timpurii, iar cele cu pasta preponderent mâloas (aspect finos la pipit) unui Precucuteni IIIb aflat în
retardare, cu perioad mai lung de evoluie.
Cele cu caneluri pictate, cu culoare neagr în caneluri, cu pasta cenuie spunoas (cu urme de lustru
sau slip czut) sunt caracteristice dup noi etapei Cucuteni A2, marcând poate momentul în care începe
formarea grupului Drgueni - Jura (problema trebuie înc studiat). De altfel pstrarea elementelor
Precucuteni III în retardare este un lucru comun pentru unele grupe ale fazelor Tripolie B i chiar C.
Referitor la ceramica mai târzie, ea este destul de slab reprezentat. Menionm un fragment din buza
unei strchini care ar putea fi atribuit culturii Horoditea (fig. VIIB. 195). Din descoperirile anterioare cele
câteva fragmente descoperite credem c aparin tot perioadei Horoditea-Erbiceni, fiind caracteristice
categoriei semifine (fig. VIIB.221-222) i fine (fig. VIIB.223). Multe din fragmentele de vase din categoria
semifin sunt decorate cu brîu alveolar pe buz (fig. VIIB.221/1-4; fig. VIIB.222/1) uneori asociate i cu tori
(fig. VIIB.221/6; fig. VIIB. 222/2).
În rândurile care urmeaz vom face câteva referiri la analiza ceramicii realizate de Hortensia
Dumitrescu. Ca o caracteristic a materialului ceramic descoperit la Ruginoasa ea remarca fragmentarea
excesiv, comparativ cu alte situri cercetate pân atunci, unde au fost descoperite mai multe vase întregi sau
întregibile i care au permis reconstituirea cu mai mult uurin a formelor vaselor225.
Cercettoarea bucuretean nota prezena în mare cantitate a categoriei pictate (de foarte bun calitate,
bine ars, de culoare roietic), urmat de cea nepictat (realizat mai ales dintr-o past cu impuriti,
insuficient ars) i o ultim categorie, cea decorat cu incizii226.
În ceea ce privete formele, sunt menionate vase de provizii de mari dimensiuni, cu buza tras spre
interior sau evazat spre exterior, unele decorate cu barbotin i butoni ornamentali perforai orizontal227.
Hortensia Dumitrescu a stabilit mai multe tipuri de vase: cupe cu corpul bombat (aproape piriform),
prevzute cu tortie bine individualizate, perforate vertical, fr pictur, tipul a228, cupe înalte cu gura larg i
cu tortie aplatisate, tipul b229, cupe cu picior, tipul c230 (fig. VIIB.226). Tipul d, reprezint vase cu corpul
aplatizat231, un gen de castron l-am numi noi. Tipul e corespunde strchinilor, cu marginea evazat sau nu232,
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Petrescu-Dîmbovia 1966a, fig. 8b.
Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M. 2010, p. 84, Bod fig. 33/1; Bodeti - Frumuica, fig. 78b.
225
Dumitrescu H. 1933, p. 86.
226
Dumitrescu H. 1933, p. 66.
227
Dumitrescu H. 1933, p. 66, fig. 11/1, fig. 12/4; menionm c un vas aproape identic a fost descoperit în aezarea
cucutenian de la Poieneti (inedit).
228
Dumitrescu H. 1933, p. 67, fig. 12/2, fig. 13/12.
229
Dumitrescu H. 1933, p. 66, fig. 12/2.
230
Dumitrescu H. 1933, p. 67, pl. I/1 cu trei registre ornamentale, decor cu spirale i ove.
231
Dumitrescu H. 1933, p. 67-68, pl. III/2; pl. V/3.
232
Dumitrescu H. 1933, p. 68, fig. 13/7.
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cele mai multe fiind pictate233. Tipul f, reprezint un vas de mici dimensiuni, cu corp semisferic i buza
dreapt, uneori tras spre interior234 (tot un fel de cup), iar tipul g este o variant a tipului f, adic o cup
având buza dreapt, accentuat235. H. Dumitrescu considera c vasele de tip cup cu picior i variantele lor
erau destul de numeroase236, unele fiind chiar de mari dimensiuni, iar înlimea piciorului era variabil237. Este
vorba de vasele pe care astzi le numim fructiere (fig. VIIB.228) sau vase globulare cu picior238, la care se
adaug i tipicile vase de tip suport, înalte sau scunde239.
Între vasele fragmentare este unul dreptunghiular nepictat, care provine de la un recipient de forma
unei covei, prevzut cu o buz dreptunghiular lat pe care este amplasat i o perforaie circular240; astfel de
vase sunt prezente mai ales în faza Cucuteni A-B i B, unele fiind interpretate drept altare241. Piesa de la
Ruginoasa (fig. VIIB. 235) cu urme vagi de pictur pe verso (fig. VIIB.235b), ar putea marca apariia primelor
recipiente de acest fel înc de la sfâritul fazei Cucuteni A, deoarece în situl nostru, în zona investigat nu sunt
materiale ceramice care s ateste o alt faz a culturii Cucuteni.
Sunt prezente i linguri (majoritatea pictate, fig. VIIB. 242) de la care s-a pstrat doar coada242, mai rar
cuul243, (fig. VIIB. 243/5).
La piesele prezentate se adug mai multe fragmente de tori de vase, unele simple, comune, rotunjite,
altele modelate în form triunghiular, prezentând perforaii244 (fig. VIIB. 243/1-2) sau modelate sub forma
coarnelor de animale (fig. VIIB. 227), fiind prevzute uneori cu perforaii ce provin atât de la vase pictate, cât
i de la cele nepictate. Unele tori sunt modelate sub forma capetelor de animale245, element întâlnit i în alte
civilizaii cu ceramic pictat.
Hortensia Dumitrescu atrgea atenia i asupra a dou fragmente de vase ce prezentau în manier
asemntoare în relief sub marginea recipientului o fa uman pe care se distingeau arcadele sprâncenelor,
nasul lung cu câte o perforaie orizontal, ochii (dou proeminene rotunde într-un caz, dou crestturi oblice
în cellalt caz246). În ceea ce privete forma fcea analogii cu aa numitele Gesichtsurnen de la Troia, dar i cu
vase din cercul ceramicii pictate (Grada, Zlokuan) sau din neoliticul nordic (Danemarca, Scandinavia), ca i
cu piese mai târzii protoistorice din Italia de sud sau din estul Prusiei247.
Câteva comentarii vis à vis de aceste vase i reprezentrile de pe ele le vom face în capitolul urmtor,
unde ne vom referi i la vasele modelate în forma piciorului uman.
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Dumitrescu H. 1933, p. 68, fig. 15/2, fig. 16/5, pl. V/1.
Dumitrescu H. 1933, p. 68, fig. 14/1, 5, pl. I/2.
235
Dumitrescu H. 1933, p. 68, fig. 16/8.
236
Dumitrescu H. 1933, p. 68, fig. 13/1-3, 6.
237
Dumitrescu H. 1933, p. 67, fig. 18/2-5.
238
Dumitrescu H. 1933, pl. II, fig. 13/10.
239
Dumitrescu H. 1933, p. 67, fig. 11/7, fig. 13/11, fig. 18/1, pl. VI/3-4.
240
Dumitrescu H. 1933, p. 68, fig. 11/5.
241
Lazarovici C.-M. et alii 2009, piese carcteristice fazei Cucuteni B: cat. 343, Feteti; cat. 410, Glvan 1. O pies
similar, datat Cucuteni A-B1 provine de la Traian - Dealul Fântânilor: Dumitroaia et alii 2011, p. 151.
242
Dumitrescu H. 1933, fig. 14/8-11, pl. V/2, 4.
243
Dumitrescu H. 1933, fig. 12/1.
244
Dumitrescu H. 1933, fig. 19.
245
Dumitrescu H. 1933, fig. 13/9, fig. 16/1 mai stilizat, fig. 31/ 2-6, 10-12; fig. 32/6.
246
Dumitrescu H. 1933, fig. 16/2-3, 25/1-2.
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Cele dou fragmente de vase modelate în form de înclminte H. Dumitrescu le apropia ca form de
cele numite rhyton248.
Ornamentarea ceramicii
H. Dumitrescu deosebea dou tipuri ceramice principale, vasele fr pictur, dar care au un decor
format din ornamente diferite i cele cu ornamente pictate.
Categoria fr decor pictat, respectiv cea uzual este decorat cu iruri de mici incizii plasate în
apropiere de buza vasului sau ceva mai jos de aceasta, asociate uneori cu butoane decorative în relief249; alte
vase prezint un decor realizat din barbotin dispus orizontal, asociat cu mici crestturi sau cu cerculee
adâncite realizate cu un instrument ascuit250 (fig. VIIB239). La acestea se adug unele vase care prezint un
decor realizat cu un instrument gen pieptene, decorul rezultat fiind atât pe vertical, cât i pe orizontal251.
Între cele dou categorii ceramice menionate este i o alta, cu un decor incizat, ce red elementele
decorative ale ceramicii pictate, respectiv benzi i spirale252.
Ceramica pictat reprezenta dup H. Dumitrescu categoria predominant (fig. VIIB. 226-233; fig.
VIIB. 237/1, 3; fig. VIIB. 238); unele fragmente artau prezena unui virnis, dar i a unui fond de pictur253.
Culoarea acestei categorii bine arse varaiz de la rou închis la rou deschis, chiar cu nuane glbui. Ea observa
just c în multe cazuri culoarea vasului a servit ca fond de pictur, dar a observat i situaii în care fondul de
pictur este de culoare mai deschis decât vasul propriu-zis, cu diferite nuane de alb-roziu, gri murdar, bej
pân la bej brun254.
Motivele ornamentale sunt pictate cu nuane de rou i bordate cu negru, fondul vasului sau cel aplicat
(angoba dup noi) asigurând împreun cu acestea tricromia.
Ele erau aplicate atât pe exteriorul vasului, dar i în interiorul acestuia (fig. VIIB. 228a-b), sau doar pe
una din suprafee; autoarea nota faptul c ornamentele pictate erau mai ales negative, pictura mrginind i
subliniind motivele decorative formate pe fondul vasului255. Ca motive ornamentale au fost folosite spiralele i
variantele lor, ca i cele de tip meandric; la acestea se adaug alte motive decorative geometrice, de tipul
ovelor256, triunghiurilor257, benzilor simple, semicercuri258.
Compararea ceramicii descoperite de noi cu cea anterioar, din 1926, sugereaz o dat în plus
asocierea dintre diferite motive decorative. Singurul fragment ceramic de tip „Cucuteni C” provine din
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Dumitrescu H. 1933, p. 74 i notele 1-8.
Dumitrescu H. 1933, p. 74. fig. 11/1-2.
249
Dumitrescu H. 1933, p. 74, fig. 20/1-7, fig. 21/2, 6
250
Dumitrescu H. 1933, p. 75, fig. 21/7, fig. 20/9.
251
Dumitrescu H. 1933, p. 75, fig. 21/1, 3, 5, 8.
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Dumitrescu H. 1933, p. 75, fig. 16/6.
253
Dumitrescu H. 1933, p. 75.
254
Dumitrescu H. 1933, p. 76, pl. I/1, pl. III/4, pl. VI/1, pl. IV jos.
255
Dumitrescu H. 1933, p. 76.
256
Dumitrescu H. 1933, pl. I/1-2, pl. II.
257
Dumitrescu H. 1933, pl. V/2.
258
Dumitrescu H. 1933, p. 79-80.
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spturile Hortensiei Dumitrescu (fig. VIIB.245). Chiar i în materialele vechi observm dou fragmente de tip
Precucuteni III - Cucuteni A2(fig. VIIB. 244; fig. VIIB. 236/4), ultimul de culoare brun-neagr, lustruit.
În ce privete ceramica recuperat de M.-C. Vleanu în 2001, anterior spturilor noastre, cea
publicat pân acum aparine mai cu seam categoriei pictate. Astfel, observm c predomin vasele cu picior,
respectiv fructiere, suporturi, alte vase cu corp bombat i picior259, la care se adaug cupele cu picior sau
simple260. Mai sunt fragmente din vase de tip strachin, castroane (inclusiv cele pe care este redat fizionomia
feei umane) sau mici castroane cu mâner261. Pictura cu care s-au decorat aceste tipuri de vase este aplicat aa
cum se poate observa din fotografii pe un fond alburiu, motivele decorative fiind reprezentate mai ales de
spirale, mai rar de meandre, la care se adaug decorul în benzi sau ove262.
Între materialele prezentate sunt interesante i trei fragmente provenind de la dou vase cu corpul
bombat i un altul de la un vas suport; elementul comun al acestor fragmente este prezena semnului orantei,
realizat în trei maniere diferite263, reprezentând poate pe Marea Zei sau una din preotese în poziie de
invocare. Fr îndoial este pcat c aceste fragmente de vase, ca i cele dou cu redarea chipului uman
combinat cu elemente zoomorfe (coarne de taur) nu au fost descoperite în condiii stratigrafice clare i nu pot fi
legate de un anume complex; de unde poate s-ar fi putut recupera mai multe fragmente care ar fi dus i la
întregirea recipientelor în discuie.
Culorile folosite pentru pictarea vaselor sunt cele obinuite, rou, alb-crem, negru-brun. H. Dumitrescu
de exemplu menioneaz între descoperirile sale jumtate dintr-un bulgre de ocru264; noi credem c de fapt
este vorba de hematit, material folosit pentru pictarea vaselor, aa cum s-a vzut în urma descoperirilor de la
Dumeti, din cele dou truse de pictur265, astfel de fragmente de hematit s-au gsit i în alte situri, cum ar fi de
exemplu Scânteia266.
Din compararea materialelor i formelor ceramice ale categoriei semifine descoperite de H.
Dumitrescu i de noi se observ predominarea cupelor (cu diferite variante), urmate de alte vase cu picior de
tipul vase globulare cu picior, fructiere, suporturi, castroane, strchini, la care prin descoperirirle noastre au
fost puse în eviden i alte forme, precum amforele.
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Chirica, Vleanu 2008, fig. 3-4, fig. 7-8, fig. 39-41.
Chirica, Vleanu 2008, fig. 7, fig. 4 jos, fig. 6, fig. 42 (din ceranic semifin zgrunuroas).
261
Chirica, Vleanu 2008, fig. 5-6, fig. 66-68.
262
Chirica, Vleanu 2008, spirale i meandre fig. 3-4, ove i benzi fig. 5.
263
Chirica, Vleanu 2008, p. 81-83, fig. 43-44.
264
Dumitrescu H. 1933, p. 58.
265
Pântea 1983-1984; Alaiba 2007, p. 42-44.
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Mantu et alii 2001; Lazarovici C.-M. et alii 2002a.
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a
Fig. VIIB.1a. Locuinţa 4, nivel 1, -1,30 m, fragment ceramic. 1b. Cupă fragmentară din locuinţa L4; 1c passim.

b

c

a
Fig. VIIB.2. Locuinţa 3, -0,75 m, diferite fragmente ceramice, faţă (a), verso (b).
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b

Fig. VIIB.3. L3/L4-B7, fragmente ceramice.

Fig. VIIB.4. L3/L4 - B7, -1,10 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.5. Cupă sub bordeiul B1, şanţ, -2,10 m.

Fig. VIIB.6. Locuinţa 4, -1,20 m, fragmente
ceramice.

a

b

Fig. VIIB.7. Locuinţa 4B, -1,15 m, fragmente ceramice, faţă (a), verso (b).
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a

b

Fig. VIIB.8. Locuinţa L4, -1,20 m, fragmente ceramice, faţă (a), verso (b).

Fig. VIIB.9. L3/L4B, -1,10 m, fragmente ceramice.

Fig. VIIB.10. Locuinţa 4A, -1,20 m, fragmente ceramice.

Fig. VIIB.11. Locuinţa 4A, -1,20 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.12. Locuinţa 4A, -1,20 m, fragmente ceramice.
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a

b

Fig. VIIB.13. Locuinţa 4B, -1,35 m diferite forme ceramice, faţă (a), verso (b).

a
Fig. VIIB.14. Locuinţa 4B, -1,35 m, diferite forme ceramice, faţă (a), verso (b).

a

b
Fig. VIIB.15. Locuinţa 4B, -1,35 m diferite forme ceramice, faţă (a), verso (b).
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Fig. VIIB.16. Locuinţa 4B, -1,35 m, diferite forme
ceramice.

Fig. VIIB.17. Locuinţa 4B/B7, diferite forme ceramice.

Fig. VIIB.18. Locuinţa 4, diferite forme ceramice.

Fig. VIIB.19. L3/L4, -1 m, tindă, fragmente ceramice.

Fig. VIIB.20. L3/L4, -1,40 m, fragmente ceramice.

Fig. VIIB.21. Locuinţa L4, -1,20 m, cupă cu picior.
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a
b
Fig. VIIB.22. Locuinţa 4, -1,40 m, fragmente ceramice, faţă (a), verso (b).

a
b
Fig. VIIB.23. Locuinţa 4, -1,40 m, fragmente ceramice, faţă (a), verso (b).

Fig. VIIB.24. Locuinţa 4, -1,50 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.25. Locuinţa 4, -1,50 m, fragmente ceramice.
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Fig. VIIB.26. Locuinţa 4, lingură, -1,20 m.

Fig. VIIB.27. Locuinţa 4, lingură pictată, faţă, verso.

Fig. VIIB.28. Bordeiul B5, -1,40 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.29. Bordeiul B5, -1,60 m, fragmente ceramice.

Fig. VIIB.30. Bordeiul B5, -1,60 m, fragment de
cupă, faţă, verso.

Fig. VIIB.31. Bordeiul B5, -1,60 m, fragment de castron.

Fig. VIIB.32. Bordeiul B5, -1,60 m, fragment
suport.

Fig. VIIB.33. Bordeiele B5, B7, şanţ sub L4, -1,30 -2,40 m,
fragmente dintr-un suport.
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Fig. VIIB.34. Bordeiul B5, cupă, faţă, interior
(pictură cu culoare roşie).

Fig. VIIB.35. Bordeiele B5, B7, şanţ sub L4, -1,30-2,40 m,
fragmente dintr-o cupă.

Fig. VIIB.36. Bordeiul B6, nivel 4, -1,45 m,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.37. Bordeiul B6, nivel 4, -1,45 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.38. Bordeiul B6, nivel 4, -1,45 m,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.39. Bordeiul B6, nivel 4, -1,45 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.40. Bordeiul B6, nivel 4, -1,45 m,
fragment castron.

Fig. VIIB.41. Bordeiul B6, nivel 3, -1,50 m, fragmente
ceramice.
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Fig. VIIB.42. Bordeiul B6, nivel 3, -1,50 m,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.43. Bordeiul B6, nivel 3, -1,50 m, fragmente
ceramice (nr. 5-6 = fig. 169).

Fig. VIIB.44. Bordeiul B6, nivel 2, -1,60 m,
fragment cupă.

Fig. VIIB.45. Bordeiul B6, nivel 1, -1,75 m, fragment
suport.

Fig. VIIB.46. Bordeiul B6, nivel 1, -1,75 m,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.47. Bordeiul B6, nivel 1, -1,65 m, fragmente
ceramice dintr-un vas cu picior.
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Fig. VIIB.48. Aglomerare în bordeiul B6, -1,20 m,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.49. Aglomerare în bordeiul B6, -1,20 m,
fragmente de la un vas cu picior.

Fig. VIIB.50. Aglomerare în bordeiul B6, -1,20 m,
fragment ceramic.

Fig. VIIB.51. Aglomerare în bordeiul B6, -1,20 m,
fragment ceramic.

Fig. VIIB.52. Bordeiul B7, nivel 1, vatră,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.53. Şanţ +B7, -1,30 m, fragmente ceramice.

Fig. VIIB.54. Bordeiul B7, nivel 1, -1,30 m,
fragment ceramic.

Fig. VIIB.55. Bordeiul B7, nivel 1, -1,30 m vatră, cupă
miniaturală.
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Fig. VIIB.56. Bordeiul B7, nivel 1, -1,30 m vatră,
lingură, faţă, verso.

Fig. VIIB.57. Bordeiul B7, nivel 2, -1,50 m, cupă
fragmentară.

a
Fig. VIIB.58. Bordeiul B7, nivel 2 ,-1,40 m, fragmente ceramice, faţă, verso.

Fig. VIIB.59. Şanţ + B7, -1,50 m, fragmente
ceramice.

b

Fig. VIIB.60. Şanţ +B7, -1,50 m, fragmente ceramice.
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Fig. VIIB.61. Bordeiul B7, nivel 2, -1,45 m,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.62. Bordeiul B7, nivel 2, -1,45 m, fragmente
ceramice.

a

b

Fig. VIIB.63. Bordeiul B7, nivel 3, -1,50 m, fragmente ceramice, faţă, verso.

Fig. VIIB.64. Bordeiul B7, nivel 3, -1,50 m,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.65. Bordeiul B7, nivel 3, -1,50 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.66. Bordeiul B7, nivel 3, -1,50 m,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.67. Bordeiul B7, nivel 3, -1,50 m, fragmente
ceramice.
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Fig. VIIB.68. Şanţ, -1,50 m, cupă miniaturală.

Fig. VIIB.69. Bordeiul B7, nivel 3, -1,50 m, suport
miniatural.

Fig. VIIB.70. Bordeiul B7, nivel 3, -1,50 m,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.71. Bordeiul B7, nivel 3, -1,50 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.72. Bordeiul B7, nivel 4, -1,60 m,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.73. Bordeiul B7, nivel 4, -1,60 m, fragmente
ceramice.

a
Fig. VIIB.74. Bordeiul B7, nivel 4, -1,60 m, fragmente ceramice, faţă, verso.
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b

Fig. VIIB.75. Bordeiul B7, nivel 4, -1,60 m, fragmente ceramice.

Fig. VIIB.76. Bordeiul B7, nivel 4, -1,60 m,
fragment pithos.

Fig. VIIB.77. Bordeiul B7, nivel 4, -1,60 m, fragment cupă
cu picior.

Fig. VIIB.78. Bordeiul B7, nivel 1, fragment
dintr-un pithos.

Fig. VIIB.79. Bordeiul B7, nivel 4, -1,60 m, fragment cupă
cu picior.

Fig. VIIB.80. Bordeiul B7, nivel 5, -1,75 m,
fragment cupă.

Fig. VIIB.81. Bordeiul B7, nivel 5, -1,75 m, fragment
castron.
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Fig. VIIB.82. Bordeiul B7, nivel 5, -1,75 m,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.83. Bordeiul B7, nivel 5, -1,75 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.84. Bordeiul B7, nivel 5, -1,75 m,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.85. Bordeiul B7, nivel 5, -1,75 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.86. Bordeiul B7, -1,75 m, fragmente
ceramice de pe vatră şi de sub ea.

Fig. VIIB.87. Bordeiul B7, -1,75 m, fragmente ceramice de
pe vatră şi de sub ea.
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Fig. VIIB.88. Bordeiul B7, -1,75 m, fragmente
ceramice de pe vatră şi de sub ea.

Fig. VIIB.89. Bordeiul B7, -1,05 m, fragmente ceramice.

Fig. VIIB.90. Bordeiul B7, -1,20 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.91. Bordeiul B7, nivel călcare, -1,20 m,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.92. Bordeiul B7, nivel călcare/inferior,
-1,20 m, fragment castron.

Fig. VIIB.93. Şanţ + B7, -1,40 m, fragmente ceramice.

Fig. VIIB.94. Şanţ + B7, -1,40 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.95. B7 + Şanţ, -1,50 m, fragment castron.
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a

b
Fig. VIIB.96. Bordeiul B7 + Şanţ, -1,60 m - 2,40 m, cupă cu picior (a), decor interior (b).

a
Fig. VIIB.97. Bordeiul B7 + Şanţ, -1,50 m, fragmente ceramice, faţă (a), verso (b).

a

b

b

Fig. VIIB.98. Bordeiul B7 + Şanţ, -1,50 m, fragmente ceramice, faţă (a), verso (b).

a, b
Fig. VIIB.99. Zona bordeiului B7 fragmente
ceramice (a, cupă; b, fructieră).

Fig. VIIB.100. Zona bordeiului B7, fragmente de cupe.
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Fig. VIIB.101. Bordeiul B7, nivel călcare, -1,20 m,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.102. Bordeiul B7, -1,75 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.103. Bordeiul B7, -1,75 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.104. Bordeiul B7.4, fragmente ceramice.

Fig. VIIB.105. Bordeiul B7, nivel sub vatra 2, -1,40
m, fragmente ceramice.

Fig. VIIB.106. Bordeiul B7, -1,75 m, sub vatră,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.107. Bordeiul B7, -1,75 m, fragmente
ceramice de pe vatră şi de sub vatră.

Fig. VIIB.108. Bordeiul B7, -1,75 m, fragmente
ceramice, de pe vatră şi de sub vatră.
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Fig. VIIB.109. Bordeiul B7 + Şanţ, cupă cu picior
miniaturală.

Fig. VIIB.110. Bordeiul B7, cupă.

Fig. VIIB.111. Bordeiul B7, capac.

Fig. VIIB.112. Bordeiul B7, fragment cupă, arsă
secundar.

Fig. VIIB.113. Bordeiul B7, nivel călcare, -1,20 m,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.114. Bordeiul B7, nivel 1/2, -1,70 m,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.115. Bordeiul B7, diferite fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.116. Bordeiul B7, coadă de lingură, faţă,
verso.

238

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. VIIB.117. Bordeiul B7 + Şant, cupă
miniaturală.

Fig. VIIB.118. Bordeiul B7, -1,75 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.119. Bordeiul B7, -1,75 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.120. Bordeiul B8, nivel inferior 2, -1,75 m,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.121. Bordeiul B8, -1,50 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.122. Bordeiul B8, -1,50 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.123. Bordeiul B8, -1,50 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.124. Bordeiul B8, nivel mijlociu , -1,60 m,
fragmente ceramice.
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Fig. VIIB.125. Bordeiul B8, nivel mijlociu , -1,60 m
capac.

Fig. VIIB.126. Bordeiul B8, nivel mijlociu , -1,60 m,
fragment lingură.

Fig. VIIB.127. Bordeiul B8, nivel superior, -1,201,40 m, fragment de capac.

Fig. VIIB.128. Căuş de lingură, Bordei B6.

Fig. VIIB.129. Bordeiul B8, nivel superior, -1,20 m,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.130. Bordeiul B8, nivel superior, -1,20 m,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.131. Bordeiul B8, nivel 1, -1,40 m,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.132. Bordeiul B8, nivel 1, -1,40 m, fragmente
ceramice.
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Fig. VIIB.133. Bordeiul B8, nivel 1, -1,40 m,
fragmente ceramice.

Fig. VIIB.134. Bordeiul B8, nivel 1, -1,40 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.135. Bordeiul B8, -1,50 m, fragment
ceramic.

Fig. VIIB.136. Bordeiul B8, fragmente ceramice.

Fig. VIIB.137. Bordeiul B8, -1,30 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.138. Bordeiul B8, -1,30 m, fragmente
ceramice.
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a
b
Fig. VIIB.139a-b. Bordeiul B8, -1,40 m, cupă miniaturală, fragmentară.

Fig. VIIB.140. Zona bordeiului B8 tinda -1,01 m.

Fig. VIIB.141. Bordeiul B8, -1,40 m fragment vas
cu picior.

Fig. VIIB.142. Bordeiul B8, -1,50-1,60 m, capac, sub vatră.

Fig. VIIB.143. Bordeiul B8 + Şanţ, -1,50 m sub
vatră.

Fig. VIIB.144. Bordeiul B8, nivel inferior, -1,50 m -1,60 m,
fragment fructieră.

Fig. VIIB.145. Bordeiul B8,-1,40 m, suport
miniatural.
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Fig. VIIB.146. Bordeiul B8, -1,30 m, fragmente ceramice.

Fig. VIIB.147. Bordeiul B8, -1,30 m, fragmente
ceramice.

a

b
Fig. VIIB.148. Bordeiul B8, -1,30 m, fragmente ceramice, faţă (a), verso(b).

Fig. VIIB.149. Bordeiul B9, -1,90 m, fragmente ceramice.

Fig. VIIB.150. Bordeiul B9, -2,20 m, fragmente
ceramice.
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a
Fig. VIIB.151a-b. Şanţ, suport fragmentar.

a

b

b

Fig. VIIB.152. Bordeiul B9, -1,90 m, fragmente ceramice, faţă (a), verso (b).

Fig. VIIB.153. Strat,-1,35m, capac miniatural.

Fig. VIIB.154. Strat, strachină.

Fig. VIIB.155. Cupă cu picior, bordeiul B1.

Fig. VIIB.156. Cupă din Şanţ.
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Fig. VIIB.157. Cupă din Şanţ.

Fig. VIIB.158. Cupă din Şanţ.

Fig. VIIB.159. Locuinţa L4.2-3, -1,30 m, cupă cu picior,
acoperită de o angobă albicioasă.

Fig. VIIB.160. Bloc E2, g4, -1-1,20 m, cupă
pictată, fragmentară.

Fig. VIIB.161. Cupă din Şanţ.

Fig. VIIB.162. Fragment fructieră, Şanţ, -1,50 m.
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Fig. VIIB.163. Şanţ 1b, -1,90 m, fragmente ceramice.

Fig. VIIB.164. Şanţ 1b, -1,50-1,90 m, cupă.

a
Fig. VIIB.165. Şanţ 1a+1b, - 2 - 2,10 m, farfurie miniaturală, faţă (a), dos (b).

b

Fig. VIIB.166. Şanţ 1a+1b, -2 m, cupă miniaturală.

Fig. VIIB.167. Şanţ1a+1b, -2,05 m, cupă
fragmentară.

Fig. VIIB.168. Şanţ1a+1b, -2,10 m, cupă pictată în interior
şi exterior.

Fig. VIIB.169. Şanţ 1a+1b, -2,20 m, fragment de
suport sau fructieră.
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b
a
Fig. VIIB.170. Şanţ 1a+1b, -2,25 m, cupă, faţă (a) şi interior (b).

Fig. VIIB.171. Şanţ 1a+1b, -2,25 m, fructieră, fragment.

Fig. VIIB.172. Şanţ, fructieră, fragment.

Fig. VIIB.173. Şanţ 1a+1b, -2 m, farfurie miniaturală, faţă, verso.

Fig. VIIB.174. Strat, -1,05 m, fragmente ceramice dintr-o
cupă.

Fig. VIIB.175. Strat, -1,05 m, cupă cu picior,
fragment.
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Fig. VIIB.176. Cupă Precucuteni II din zona bordei B1Şanţ.

Fig. VIIB.177. Strat, -1,35 m, cupă fragmentară.

b
a
Fig. VIIB.178. Strat, -1,35 m, cupă fragmentară, interior (a), exterior (b).

a
Fig. VIIB.179. Strat, -1,50 m, cupă din ceramică grosieră, exterior (a), interior (b).

b

Fig. VIIB.180. Strat, -1,60 m, cupă
fragmentară.

Fig. VIIB.181. Strat, -1,75 m, farfurie miniaturală.

Fig. VIIB.182. Suport miniatural, zona bordei
B1.

Fig. VIIB.183. Bordeiul B7, niv. 1, -1,70 m, farfurie
miniaturală pictată.
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Fig. VIIB.184. Locuinţa L4, -1,20 m, suport
jos,cu urme de pictură, influenţă Gumelniţa.

Fig. VIIB.185. Locuinţa L4, -1,20 m, fructieră fragmentară.

Fig. VIIB.186. Vas suport fragmentar, strat.

Fig. VIIB.187. Vas suport fragmentar, strat.

Fig. VIIB.188. E2, i9, -2 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.189. E2, i9, -2 m, fragmente ceramice de la cupe.

Fig. VIIB.190. E2, g4, -1,20 m, fragmente
ceramice.

Fig. VIIB.191. Cupă fragmentară, din strat.
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Fig. VIIB.192. Cupă fragmentară, passim.

Fig. VIIB.193. Şanţ, -1,85 m, cupă miniaturală.

a
b
Fig. VIIB.194a-b. Passim, fragmente de la vase
tip suport .

Fig. VIIB.195. Fragment de tip Horodiştea, zona B1- Şanţ.

b
a
Fig. VIIB.196. Şanţ + B6, -1,80 m, cupă întregită (a); decorul interior (în timpul restaurării), b.

a
b
Fig. VIIB.197. Bordeiul B8, -1,40 m, fragment fructieră, faţă (a), interior cupă (b).
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Fig. VIIB.198. Passim, cupă miniaturală.

Fig. VIIB.199. Bordeiul B7, nivel 1, fragmente de pithos.

a

b

Fig. VIIB.200. E1, h8, Şanţ, -2,25-2,30 m, fragmente ceramice, faţă (a), verso (b).

Fig. VIIB.201. Bordei B8, -1,40 m, fructieră
fragmentară (= fig. VIIB. 197).

Fig. VIIB.202. Cupe şi farfurie cu bază stelată (1-2, passim;
3, B7+Şanţ, -1,60 m).
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1

2
Fig. VIIB.203a. Diferite tipuri de cupe simple
sau cu picior: 1, (Şanţ+B6, -1,80 m); 2, (B5);
3- 4 (L4, -1,30 m), 5 (passim).

Fig. VIIB.203b. Bloc E2, Şanţ, diferite cupe; 2, -1,25 m.

a
Fig. VIIB.204. Şanţ 1b + B7 -1,60 m, farfurie cu baza stelată, gri închis, interior (a), exterior (b).

Fig. VIIB.205a. Strat, vas globular cu gât îngust.

b

Fig. VIIB.205b. Sanţ 1b, -1,25 - 2,30 m, cupă cu
picior.
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a
Fig. VIIB.206. Passim E1/E2, fragment Precucuteni, faţă (a), verso (b).

b

Fig. VIIB.207. Bloc E1, i6, -1,70 m, fragmente Precucuteni.

Fig. VIIB.208. Bloc E2, h1, -1,65 m, fragmente
Precucuteni.

Fig. VIIB.209. E2, h1, -1,65 m, fragmente Precucuteni.

Fig. VIIB.210. E1, h10, -1,65 m, fragmente
Precucuteni.
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Fig. VIIB.211. E1, h10, -1,65 m, fragmente Precucuteni.

Fig. VIIB.212. E1, h9, Şanţ 2, -2,20 m, fragmente
Precucuteni.

Fig. VIIB.213. Şanţ 2, -2,20 m, fragmente Precucuteni.

Fig. VIIB.214. E1, h10, Şanţ, -2,30 m: 1-2 Cucuteni;
3-4, Precucuteni.

Fig. VIIB.215. E1, i10, -2 m: 1-3, Precucuteni; 4,
Cucuteni.

Fig. VIIB.216. E1, i9, -2 m: 1- 2, Precucuteni; 3-4,
Cucuteni.
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Fig. VIIB.217. E1, h8, -1,80 m: 1, 4, Precucuteni ; 2-3,
Cucuteni.

Fig. VIIB.218. Fragmente Precucuteni, colecţia
Institutului de arheologie Bucureşti.

Fig. VIIB.219. Fragment Precucuteni, colecţia Institutului
de arheologie Bucureşti.

Fig. VIIB.220. Materiale Precucuteni III Cucuteni A2: 1, B5; 2-6 şi 8-9 din bloc E1, h9, Şanţ
(4, 7,-1,65 m; 2-3,5-6, 8-9 - 2,2 m); 7, Bloc E1,
h10, Şanţ -2,3 m.

Fig. VIIB.221. Materiale Horodiştea-Erbiceni, colecţia
Institutului de arheologie Bucureşti.

Fig. VIIB.222. Materiale Horodiştea-Erbiceni,
colecţia Institutului de arheologie Bucureşti.
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Fig. VIIB.223. Cupă, colecţia Institutului de arheologie
Bucureşti

Fig. VIIB.224. Fragment Horodiştea-Erbiceni,
colecţia Institutului de arheologie Bucureşti

a

b
Fig. VIIB.225. Farfurie, colecţia Institutului de arheologie Bucureşti, faţă (a), verso (b).

Fig. VIIB.226. Cupă cu picior, colecţia Institutului de
arheologie Bucureşti.

Fig. VIIB.227. Fragment de castron, colecţia
Institutului de arheologie Bucureşti.

256

https://biblioteca-digitala.ro

b
a
Fig. VIIB.228. Recipientul unei fructiere, faţă (a), verso (b), colecţia Institutului de arheologie Bucureşti.

Fig. VIIB.229. Cupă decorată cu ove, colecţia Institutului
de arheologie Bucureşti.

Fig. VIIB.230. Castron fragmentar, colecţia
Institutului de arheologie Bucureşti.

Fig.VIII.231. Diferite fragmente, colecţia Institutului de
arheologie Bucureşti.

Fig. VIIB.232. Diferite fragmente, colecţia
Institutului de arheologie Bucureşti.
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Fig. VIIB.233. Castron fragmentar, roşu în exterior, pictat
în interior, colecţia Institutului de arheologie Bucureşti.

Fig. VIIB.234. Capace (1-2) şi o cupă cu picior
(3), colecţia Institutului de arheologie Bucureşti.

b
a
Fig. VIIB.235. Altar fragmentar, faţă (a), verso (b), cu urme de pictură (b), colecţia Institutului de arheologie
Bucureşti.

Fig. VIIB.236. Diferite fragmente, colecţia
Institutului de arheologie Bucureşti.

Fig. VIIB.237. Diferite fragmente, colecţia Institutului de
arheologie Bucureşti.
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Fig. VIIB.238. Fragment ceramic, colecţia Institutului de
arheologie Bucureşti.

Fig. VIIB.239. Diferite fragmente, colecţia
Institutului de arheologie Bucureşti.

Fig. VIIB.240. Diferite fragmente, colecţia Institutului de
arheologie Bucureşti.

Fig. VIIB.241. Diferite fragmente, colecţia
Institutului de arheologie Bucureşti.

Fig. VIIB.242. Diferite linguri pictate (faţă, verso), colecţia
Institutului de arheologie Bucureşti.

Fig. VIIB.243. Diferite fragmente, colecţia
Institutului de arheologie Bucureşti.
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Fig. VIIB.244. Fragment decorat cu incizii şi pictat cu roşu
sub buză, colecţia Institutului de arheologie Bucureşti.

Fig. VIIB.245. Fragment de tip Cucuteni C,
colecţia Institutului de arheologie Bucureşti.

Fig. VIIB.246. Fragment de altar pictat cu roşu, colecţia
Institutului de arheologie Bucureşti.

Fig. VIIB.247. Vas miniatural, colecţia
Institutului de arheologie Bucureşti.
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DESCRIEREA I EVOLUIA CERAMICII

Pornit iniial în 2001 ca sptur de salvare, cercetarea de la Ruginoasa a devenit apoi
sistematic, oferindu-ne posibilitatea de a analiza un bogat lot de materiale ceramice, semnificativ pentru
o cercetare analitic. Analizele au fost realizate pe uniti stratigrafice.
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DATE GENERALE

1.043
100

Lotul de materiale pe care

ne axm analizele este de peste 7000 de fragmente ceramice (fig. VIIB.251), dar împreun cu altele, cu
date incomplete sau nesigure, ajunge la peste 12.000 de fragmente (cele descoperite în carier sau în

267

Din cauza programului pe baza cruia au fost prelucrate datele introduse în baza de date în tabele i grafice am
fost nevoii s folosim uneori unele prescurtri, iar unele litere, precum â, î, , , nu au putut fi redate; am folosit
urmtoarele prescurtri: c = carou; G, Gr = groap; z = zona.
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anuri nu au fost analizate statistic; în total în baza de date, au fost introduse circa 16.000). Materialul
ceramic a fost introdus în baza de date atât pe parcursul campaniilor de cercetare de la Ruginoasa, cât i
ulterior. Fr a intra în detalii, menionm c pentru repertoriul formelor i al decorului am avut în vedere
materialele deja publicate, dar i unele inedite (Scânteia) din diferite situri contemporane sau apropiate ca
timp.

Categoriile
Din serierea tabelului (fig. VIIIB.252) observm cele mai bune corelaii, ceramica grosier
plasându-se între celelalte dou categorii. În general ceramica semifin predomin, dovedind c oamenii
sunt practici, iar rolul principal al vaselor era funcionalitatea. Proporiile dintre ceramica fin i grosier
este aproape egal, doar în bordeiul B7 (fig. VIIB.248) categoria fin este mai numeroas, dar acolo i
ceramica semifin este mai numeroas, ceea ce ar dovedi un interes deosebit pentru lux. În serie categoria
grosier este între ceramica semifin i cea fin (fig. VIIB.252).

Fig. VIIB.252. Categoriile
ceramice seriate.
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Amestecul
Analizele au fost realizate pe acelai lot de materiale ceramice. Din acestea observm
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Din serierea netezirii observm c elementele caracteristice se grupeaz în centrul seriei,
ceramica netezit reprezentând o caracteristic general. Ceramica cu angob alb, slip czut i angob
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roie sunt plasate la un capt al seriei, foarte probabil reprezentând un element mai vechi, din fazele A2
când ceramica roie din A1 i A2 este înlocuit cu o angob, dar nu avem posibilizatea de a verifica,
amestecurile din complexe sunt prea mari, mai ales la bordeie, unde sunt folosite fragmente ceramice
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13

Ruginoasa - Dealul Drghici. Monografie arheologic
Privind seria în ansamblul ei observm totui un cluster mai grupat în dreapta jos, determinat de
ceramica aspr, cea finoas, precum i de cea bine netezit. Desigur, se observ c i bordeiul B8
contribuie la corelaiile din acea zon.
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Serierea dup culori are importan deoarece indic nu doar seriile de ardere, dar i corelaiile cu
zonele de unde au fost aduse materiale pentru realizarea podelelor în perioadele de refacere. Din serie
observm amestecul dintre L3+B7, materialele in de B7, dar corelaiile între complexe nu trebuie
absolutizate. Mai importante sunt corelaiile dintre culori, credem c acestea sunt mai sugestive.
Din seriere observm o grupare a culorilor de brun în partea dreapt a seriei, zon în care sunt
grupate bordeiele, fr a fi îns o regul clar, i de asemenea cu câteva excepii locuinele sunt grupate în
partea de sus. În podeaua locuinei L4, mai ales în faza veche, am constatat prezena unor fragmente de
vetre aduse din alt parte i depuse pentru a servi la nivelare alturi de lutul galben, pentru a crea o
impermeabilitate contra umezelii ce venea din an pe durata timpului ploios i umed. Asemenea
comportamente sunt fireti, rmâne deschis problema provenienei materialului. Totui acestea ne arat
existena unor materiale din faza Cucuteni A2. Într-o zon unde un amator de materiale arheologice a
spat am constatat o aglomerare de cioburi pe suprafaa solului pietros aflat deasupra calcarului parial
dezagregat, cu aglomerri de pietre, de la locuine sau colibe.
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Arderea
Studiind pe aproape 90 de uniti stratigrafice ne este imposibil s prezentm aici tabelele cu
datele complete, dar ele se regsesc în anexele de la sfâritul acestui subcapitol. Din lotul de 7033
fragmente bordeiul B7 adun peste un sfert din totalul materialelor selective, acesta având i cea mai mare
suprafa dintre complexele cercetate, dar i cele mai multe etape de refaceri.
O caracteristic a ceramicii cucuteniene i nu doar la Ruginoasa este arderea oxidant, uniform.
Aceasta este în proporie de 60%. Analizele pe ceramic confirm aceste observaii. Cea mai numeroas
ceramic provine din bordeiul B7, dar acesta, aa cum am menionat avea i cea mai mare suprafa, dup
locuinele L3 i L4. În podelele sale am gsit foarte multe fragmente ceramice i oase, materiale folosite
pentru izolarea fa de anuri.

269

https://biblioteca-digitala.ro

Suma

6363

180

151

109

101

79

38

12

Procent

90.47

2.56

2.15

1.55

1.43

1.12

0.54

0.17

Ruginoasa B7

1399

3

19

3

1

2

4

1

Ruginoasa an

506

13

12

2

2

12

8

Ruginoasa B6

395

17

4

5

Ruginoasa B8

424

Ruginoasa L3
Ruginoasa L3+B7
Ruginoasa L4

202

2

5

Ruginoasa B5

165

2

13

4

1

4

2

Ruginoasa B1

130

3

4

5

14

4

6

Ruginoasa L3L4

132

2

1

2

9

1

Ruginoasa supraB6

140

16

7

6

2

284

4

3

221

6

9

7033
100

1

7

4

1

1
5

1

Ruginoasa zL4 niv.1

109

5

Ruginoasa L3A

77

2

Ruginoasa L3B7

81

1

Ruginoasa L3.3

71

3

1
1

1

Procent

Suma

Blacktopped

Ardere secundar

Bun oxidant

Slab reductant

Slab

Slab reductant

Bun

Fig. VIIB.259.
Serierea dup
culori.

Bun oxidant

Ruginoasa - Dealul Drghici. Monografie arheologic

3

1432

20.36

655

9.313

445

6.327

432

6.142

312

4.436

227

3.228

210

2.986

196

2.787

166

2.36

147

2.09

141

2.005

114

1.621

83

1.18

82

1.166

76

1.081

Serierea realizat pentru tehnica de ardere ne arat c cele mai bune corelaii sunt între arderea
bun oxidan i arderea slab reductant. Ceramica neagr cu rou zis blacktopped, dei nu este în
adevrata tehnic blacktopped se coreleaz între cea slab reductant i cea cu arderea bun. Nu este
cazul s insistm prea mult asupra acestor aspecte, deoarece ele sunt clasificate pe baza mostrelor de
ardere, care au fost selectate declarativ, în raport de culoare nuanele ei i-au lsat amprenta la clasificare.
Asemenea ceramic este o caracteristic a etapei Ariud - Cucuteni A1- A2. Un studiu al corelaiilor dintre
ele ne va lmuri. De altfel lotul analizat de geologi reflect temperaturile cu mai mult exactitate. Acest
tabel sugereaz raportul dintre tehnologiile de ardere, calitile materialului, tehnica de ardere (ardere
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ANALIZE NUANATE. DATE I COMPARAII ANALITICE
Desigur, se pot face multe clasificri pe atributele ceramicii pentru a observa cum se pot corela
aceste atribute fr analize statistice. Este vorba de o analiz de clusteri pe mulimi nuanate (mulimi
fuzzy)270, unde i numerele mici îi au locul i importana lor (la analizele statistice acestea sunt acoperite
de numerele mari, uneori reprezentând un element caracteristic, marcând ceea ce în matematic i nu
numai, se cheam zgomot).
Am luat ca exemplu amestecul cu degresant. Dup cum se tie, olari pricepui cum sunt cei ai
culturii Cucuteni aleg cu mare grij sursele de lut. Din clasificare observm c nisipul i nisipul fin se
coreleaz alturi de nisipul cu bobul mare, precum i cu cel amestecat cu cioburi pisate.

270

Dumitrescu D. 1988; 1990; Dumitrescu D., Lazarovici Gh. 1990.
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Fig. VIIB.261. Amestec în funcie de netezire.

Fig. VIIB.262. Netezire în funcie de
amestec.

Rostul acestor amestecuri este acela de a da plasticitate argilei, dar i de a evita crparea în timpul
uscrii sau a procesului de ardere. Amestecul cu mâl, mâl i nisip, nisip-mâl-cioburi sunt din alt cluster.
Acestea amestecuri ne determin s ridicm o problem: care categorii ceramice prefer asemenea
amestecuri?

Fig. VIIB.263. Ceramic fin i uzual, netezire
în funcie de amestec.

Fig. VIIB.264. Ceramic semifin, amestec în
funcie de netezire.

Din punct de vedere al amestecului (fig. VIIB.261), nisipul fin i nisipul sunt corelate. La netezire
în acelai cluster intr categoriile poleit, lustruit i bine netezit (fig. VIIB.262). Corelaia cea mai strâns,
din punct de vedere numeric, la netezire, este între ceramica netezit i cea aspr (fig. VIIB.264).
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Fig. VIIB.265. Serierea dintre netezire i ceramica semifin.
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Categoria ceramic fin, culoare plus ardere
La aceste analize am folosit un indice de polarizare de 0.55%, ceea ce nu este prea mult, clasele
fiind slab corelate, cum rezult i din numrul redus al materialelor, dei aparent lotul de aproape 11.000
de fragmente este mare. La categoria ceramica fin, la toate materialele de la Ruginoasa observm c
netezirea se coreleaz cu amestecul. Un prim cluster ce se separ este ceramica netezit, caracteristic
civilizaiei. Ceramica lustruit i poleit se claseaz împreun cu cea netezit reprezentând caracteristica
sitului de la Ruginoasa. În cazul ceramicii cu argil fin (cum am precizat aproape c nu are sistem de
cristalizare; tratamente cu separare în ap sau argile foarte fine ori amestecate cu loesuri fine), tocmai
aceste argile îi dau aspectul finos. Ceilali clusteri sunt slab corelai.
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Fig. VIIB.266. Serierea între ceramica semifin i uzual în funcie de netezire.
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Ei au menirea pe de o parte de a acoperi suprafaa pentru a
fi pictat, iar ceramica zis aspr, îi are acest nume de la calitatea
nisipului. Desigur aceste materiale ar trebui comparate cu altele
similare, din aceeai faz cultural sau zon geografic pentru a
depista i alte reguli sau preferine care se ascund în tehnologiile
sau cunotinele artitilor olari.
Comparând situaia de aici cu cea din situl de la Puleni,
din vestul Carpailor Rsriteni (unde este alt ambient geologic),
observm la ceramica fin preferinele pentru amestecul cu nisip;
domin i acolo ceramica netezit, cea lustruit este în proporie
mai mare, dar la Puleni sunt i faze mai timpurii unde este alt
amestec, dar i preferine pentru slip (proporia este 2000/11.000
Fig. VIIB.267. Ceramica fin,
amestec în funcie de netezire.

deci nr. de fragmente ceramice trebuie înmulit cu 5.5 pentru a avea
aceleai proporii).
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Fig. VIIB.270. Puleni, ceramica uzual (UC),
seriere cultural între tehnica de netezire i
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Fig. VIIB.269. Puleni, ceramica semifin, seriere
cultural între tehnica de netezire i amestecul pastei.

În cazul ceramicii uzuale predomin ceramica netezit (caracteristica civilizaiei) i barbotina,
care foarte probabil reprezint caracteristica grupului Ariud (aceast specie apare i la Le).
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Extrageri din Baza de date a lui Dan Buzea i a noastr.
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Ornamentele

Ornamentele sunt privite diferit la sistemele de codificare, deoarece starea fragmentar a
ceramicii permite diferite interpretri. De cele mai multe ori pentru a nu se grei sau dac se observ
combinaii de motive se fac noi coduri, dar în acest caz corelaiile devin din ce în ce mai slabe. Alteori
fragmentul de vas nu permite o poziionare corect a motivului. Dincolo de aceste neajunsuri mai exist
unul: pentru publicaii se ilustreaz mai ales vasele întregi sau motivele cele mai bine pstrate.

Fig.
VIIB.271.
Trueti,
combinaii de
motive.
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În bazele de date pentru Moldova avem trei staiuni pentru care au fost codificate motivele
ornamentale: Trueti272, Ruginoasa i Scânteia273. Mai exist i alte date din Transilvania, care au fost
recent analizate cultural i cronologic într-un larg studiu274. Am extras ornamentele în tabelul alturat (fig.
VIIB.272). Din seriere observm ordinea Trueti – Ruginoasa. Primul cluster (marcaj rou) cuprinde
ornamente timpurii, în cel de al doilea sunt grupate locuinele de suprafa de la Ruginoasa (marcaj
galben). Ca motive timpurii sunt GM, GX, poate GT.
Dintre motivele târzii sunt cele notate cu GQ, GS, comune ar fi GV, element caracteristic, dar
care este i un element decorativ general. Alte motive : GV mai apare în grupul Ariud la Puleni în
nivele Ariud – Cucuteni A2275; FM, la Puleni în L5, la acelai orizont cronologic276, FQ tot la Puleni277.
Fig.
VIIB.272.
Combinaii
de motive.
Ruginoasa
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Maxim–Kalmar, Tarcea 1999.
Materiale inedite dup C. M. Lazarovici.
274
Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M. 2010, fig. 52 i altele.
275
Puleni c1, - 255 cm, inv. 3795; - 270 cm, c1, c13B, inv. 4010.
276
Puleni - 280 cm, c1, L5, inv. 4941.
277
Puleni – 270 cm, c1, c13B, inv. 4140, 4133.
273
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O alt grup de ornamente timpurii (marcaj cu rou) sunt FQ, FM (fig. VIIB.272), ornamente ce
apar asociate cu pictura cu alb din grupul Ariud, dar i în Cucuteni timpuriu; ele sunt prezente în B8
nivelul inferior, dar i în an, ca i în cazul unor fragmente fr date stratigrafice (deranjri, an etc.).
Într-o alt grup de ornamente (fig. VIIB.273) sunt unele canelate CB, BR, BQ. CB este foarte
frecvent la Ruginoasa, dar nu avem în baza de date alte informaii. Motivul BR apare la Puleni la - 270
cm i – 275 cm în carourile 13A i 13B278. Motivul BQ nu apare la Puleni, dar e frecvent la Ruginoasa.
Motivul BG apare la Puleni la un nivel superior (la - 255 cm)279.
Fig.
VIIB.273.
Motive
canelate.
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O alt serie de ornamente (fig. VIIB.274) sunt necorelate (marcaj cu verde). Din cele corelate
unele credem c sunt timpurii, ca cele notate AI, AV, AH, AM, altele târzii AR (marcaj galben), dup
poziia stratigrafic de la Ruginoasa sau element neluat în seam adesea la codificri. Motivele AV, AH,

278
279

Puleni, inv. 4305, 4283.
Puleni - 255 cm, c11A, inv. 3855.
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AM i AR apar la Puleni (- 255 cm - c11A, inv. 3995; - 270 cm, c1, c12B, inv. 4285; - 270 cm, c1, c13B
inv. 4163; - 280 cm, c1, Locuina 5). Locuina 5 de la Puleni are materiale din Ariud – Cucuteni A2280.
Un ultim tabel cu ornamentele (fig. VIIB.274) care au analogii i sunt corelate cu Trueti i
Puleni ofer posibilitatea unor sincronisme mai sigure i a unor date de cronologie relativ. Cele mai
multe sunt ornamente simple, dar cu toate acestea prin frecvena lor, indic un anume orizont cronologic.
Din tabelul extras i seriat observm c motivele AG, AS nu sunt corelate (marcaj verde). In opinia
noastr ele ar putea fi mai timpurii decât cele marcate cu rou (AI, AD, AV, AH). Motivul AM pare
timpuriu, iar AR târziu, dar ele fiind izolate e greu de spus, corelaiile cu motivul AD i analogiile de la
Puleni (- 255 cm, c11B) ar pleda pentru etapa Cucuteni A2.
Fig.
VIIB.274.
Ornamente.
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Ideal ar fi fost dac puteam extrage mai multe motive deodat, dar programul nu accept la fitru
mai mult de 40 caractere (aici intr i „”or), astfel c rmân maxim opt motive pe tabel.
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Lazarovici Gh. et alii 2000; Lazarovici Gh. et alii 2002d; Lazarovici Gh. 2002; Buzea 2009.
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Fig. VIIB.275. Seriere
între Ruginoasa i
Scânteia.

P2

P3

P3P4

Fig. VIIB.276.
Seriere între
Ruginoasa i
Scânteia în
raport de motive.
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Ruginoasa L3+B7

17

7

Scânteia c5,10 -137

2

1

Ruginoasa B5 tinda

17

9

Scânteia-G17

5

3

Scânteia-L4

1

2

Ruginoasa zona L4 niv. 1

7

19

Ruginoasa B8 niv. inf.
Ruginoasa B7

69

Ruginoasa L3L4+B7
Scânteia-G63

1

Ruginoasa zona palisadei

1

Ruginoasa zona B7

1

Scânteia 95 159

1

Numeroase materiale au analogii cu descoperirile de
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din Cucuteni A2 i dureaz pe toat durata etapei A3. Desigur,
datele sunt relative i trebuiesc verificate i cu alte elemente
(past, amestec, netezire, culoare). Acestea nu sunt înc
disponibile, studiul asupra evoluiei i dinamicii de la Scânteia
nu este încheiat, tabelele prezentate pot fi acceptate ca analogii.
În analizele nostre pe complexe le-am prezentat pe cât posibil

în ordinea bogiei de materiale ceramice. Acestea nu reflect întodeauna intensitatea de locuire, ci mai de
grab dinamismul gospodarului din acel complex.
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Dar, având în vedere c la Ruginoasa cele mai multe materiale au fost aduse pentru a izola
podeaua locuinelor de umezeala provenit din fundul anurilor de aprare peste care au fost ridicate
complexele cum am mai artat, trebuie s avem deocamdat unele rezerve. Dinamismul atributelor este
uneori semnificativ, alteori poate fi „zgomot”: un vas mare se sparge în zeci sau sute de fragmente pe
când o cup mic în mai puine. Datele statistice trebuiesc ponderate, ceea ce nu este cazul în acest
moment neavând la Ruginoasa suficiente complexe cercetate, fa de alte situri din Moldova.

ANEXE
Deoarece mrimea tabelelor nu ne-a permis s le introucem complet împreun cu comentariile,
le prezentm aici complet (sau aproape complet, deoarece au fost eliminate cele care nu aveau
semnificaii stratigrafice, provenind din curirea, intreptarea profilelor, sau gropile unor amatori). Datele
cu trei zecimale nu au semnificaii, dar programul oricum le pune.
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51

32

Ruginoasa profil E1/E2
Ruginoasa zona, L3 târzie

1

1,066

63

1

2
1

75

4

40

Ruginoasa B9

Ruginoasa
B7+traneu

1,436

93

4

Ruginoasa L4B
L3/L4

101

4

1

Ruginoasa B1,3
Ruginoasa
vatr

5

14

1

1

16

0,227

11

1

2

15

0,213

Ruginoasa B4

9

5

15

0,213

Ruginoasa L3 târziu

14

1

15

0,213

Ruginoasa L3/4 din vatra 1

14

1

15

0,213

14

0,199

13

0,185

Ruginoasa traneu+an

Ruginoasa an sub vatra
B6

1

2

1

12

Ruginoasa an curire

13

Ruginoasa B5 sub vatr

9

Ruginoasa B6 curire

7

1

1

10

0,142

2

10

0,142

Ruginoasa L4B=B7

1

8

10

0,142

Ruginoasa sub vatra B5

1

9

1

10

0,142

Ruginoasa zona B6

10

10

0,142

Ruginoasa B5/Gr A

7

8

0,114

Ruginoasa curire

5

1

Ruginoasa B6 tinda niv.2

6

1

1
2

8

0,114

7

0,1
0,1

Ruginoasa anB5

7

7

Ruginoasa zona palisadei

6

6

0,085

4

0,057

Ruginoasa Gr-an/B10?

1

2

1

Ruginoasa B7 -140 cm

3

Ruginoasa din zon

3

Ruginoasa an -210 cm
Ruginoasa j9

2
1

3

0,043

3

0,043

2

0,028

1

0,01

Ruginoasa zona B1L1

1

1

0,01

Ruginoasa zona L3

1

1

0,01

Ruginoasa B1.3.3

1

1

0,01

Ruginoasa B5 -135 cm

1

1

0,01

Ruginoasa B5 -145 cm

1

1

0,01
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Ruginoasa
115cm

B5/Gr

A

-

1

Ruginoasa B6 -135 cm

1

1

0,01

1

0,01

Ruginoasa B7 -145 cm

1

1

0,01

Ruginoasa B8 -140 cm

1

1

0,01

Ruginoasa B8 -160 cm

1

1

0,01

1

0,01

1

0,01

Ruginoasa L4B -125 cm

1

Ruginoasa L4col

1

Ruginoasa San a+1

1

Ruginoasa an -210 cm

1

1

0,01

1

0,01

Ruginoasa an 1a+1

1

1

0,01

Ruginoasa an 1

1

1

0,01

1

0,01

Ruginoasa traneu+an

1

Suma

12

180

6363

79

38

109

101

151

Procent

0,171

2,559

90,473

1,123

0,54

1,55

1,436

2,147

Ruginoasa zona B7

Bun reductant

Slab oxidant

Slab oxidant

Ars secundar

Good oxidant

Blacktopped

Bun oxidant

Slab reductant

Arderea, seriere

17

Ruginoasa B8 niv.inferior

40

Ruginoasa L3L4 + B7

57

Ruginoasa an+zona B7

31

Ruginoasa an+B5

7

Ruginoasa zona B6

10

Ruginoasa B6 Est

24

Ruginoasa zona palisadei

6

Ruginoasa L3B7

81

Ruginoasa L3+B7

221

1
6

Ruginoasa B8

424

6

Ruginoasa zona L4 niv.1

109

5

Ruginoasa L3 târziu

14

1

Ruginoasa L3/4 din vatra 1

14

1

Ruginoasa supraB6

140

Ruginoasa B7

1399

19

Ruginoasa B5 sub vatr

9

1

2

1
1

3

Ruginoasa B5/Gr A

7

1

Ruginoasa L4

202

5

Ruginoasa L4 niv.3

32

Ruginoasa B9

35

Ruginoasa B8 niv.2

42

Ruginoasa L3A

77

2

Ruginoasa L3/L4 niv.4, vatra

43

1

3

Ruginoasa sub vatra lui B5

9

Ruginoasa L4B

46

1

1

Ruginoasa B5 tinda

23

Ruginoasa zona L3 târzie

25

Ruginoasa L3.3

71

Ruginoasa B6

395

Ruginoasa B7/L4B

57

Ruginoasa L4+B7

22

4

3

1

2

2

1

2
1

2
2
1

3
1
3
1

4

1

1

3
16

1

17

7

1

1

4

5

5

1
1

Ruginoasa an zona B6 B10?

37

3

Ruginoasa B5

165

13

Ruginoasa L3.1

24

Ruginoasa L3

284

5

2

1

1

2

4

1

4

4

3

9

7

5
4

1

288

https://biblioteca-digitala.ro

7033
100

Ruginoasa L3L4

132

1

2

2

Ruginoasa sub B7

18

2

2

2

Ruginoasa L4B=B7

8

1

1

Ruginoasa B7 -140 cm

9

1

14

4

4

5

3

Ruginoasa L4col

11

1

Ruginoasa pe vatra B7

19

2

4

Ruginoasa B1

130

4

Ruginoasa B6 tinda niv.2

6

Ruginoasa L3.4L4

46

Ruginoasa B1.3

31

Ruginoasa sub vatr, B6

19

2

Ruginoasa L3.4

12

2

Ruginoasa B4

9

2

2
3

6

5

1
1

1
4

3

5
1

8

1
2

6
9

1

1
5

Ruginoasa an -210 cm

2
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CAPITOLUL VIII. PLASTICA
CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, GHEORGHE LAZAROVICI

Consideraii generale
Plastica aezrii Cucuteni A3 de la Ruginoasa – Dealul Drghici este destul de bine bine
reprezentat i variat281, aa cum reiese din analiza pieselor descoperite de noi în intervalul 2001-2010,
sintetizat în tabelul 1 (118 idoli antropomorfi (83F, 30M, 6 inceri), 71 idoli zoomorfi, 48 idoli conici,
resturi din 8 vase antropomorfe i din 4 zoomorfe, 16 fragmente de altare, 1 scunel lut, 2 topoare lut
miniaturale, 2 pintadere, 1 disc, 1 phallus, 4 pastile/plachete din lut, 1 roat, 1 pandantiv en violon, 2 bile
din lut, 3 scoici i o pies incert). Am avut în vedere i cele 13 piese provenind din colecia colii din
Ruginoasa, aflate astzi în inventarul Complexului Muzeal Naional Moldova Iai (3 idoli antropomorfi: 2
feminini; 1 masculin; 6 idoli zoomorfi din care una foarte expresiv, reprezentând un bovideu (19425); 1
protom (inv. 19440); 2 idoli conici (inv. 19448, 19447); i 2 mrgele).
La aceste piese se adaug cele culese în 2001 (numr neprecizat!) de M. Vleanu în urma
excavrii practicate de Primria Ruginoasa pentru exploatarea pietrei i care nu se afl în inventarul
Complexului Muzeal Naional Moldova Iai282. Dintre acestea pân acum au fost publicai 6 idoli
antropomorfi fragmentari (5 feminini i 1 masculin), 5 idoli conici, 8 idoli zoomorfi fragmentari, 3
protome zoomorfe, 2 scunele-tronuri fragmentare, 1 fragment de vas antropomorf, i 2 fragmente de
castroane cu protome zoomorfe antropomorfizate.
Dac avem în vedere i piesele publicate anterior de Hortensia Dumitrescu283 vedem c
repertoriul reprezentrilor plastice i a vaselor cu caracter de cult este mult mai amplu i mai diversificat,
oferind informaii interesante cu privire la viaa religioas a acestei comuniti, ca i maniera de realizare
a acestora.
Tabelul 1 arat distribuia i numrul pieselor descoperite prin propriile noastre cercetri
arheologice. Aa cum se poate observa predomin plastica antropomorf (119 idoli antropomorfi din care
83 feminini, 30 masculini, pentru ali 6 fiind imposibil de precizat sexul din cauza strii lor fragmentare),
situaie asemntoare cu cea din multe alte staiuni cucuteniene investigate, în care numrul idolilor
antropomorfi este mai mare comparativ cu alte categorii de piese, iar cei feminini predomin. De

281

Desenele din acest capitol au fost realizate de Romeo Ionescu i Aneta Corcioav, crora le mulumim i pe
aceast cale.
282
Dou din piesele descoperite cu acest prilej, este vorba de fragmentele de castroane cu protome zoomorfe
antropomorfizate, fac astzi parte din colecia Dr. Romeo Dumitrescu aflat la Seminarul de arheologie al
Universitii “Al. I. Cuza” Iai; aceste piese au fost publicate i în Chirica, Vleanu 2008, p. 137, fig. 66. În aceeai
lucrare apar o parte din piesele descoperite (menionate mai sus) cu ocazia spturilor organizate de Primria
Ruginoasa pentru valorificarea pietrei, dar fr a se specifica numrul lor exact.
283
Dumitrescu H. 1933, p. 80-85, fig. 3, fig. 10-11, fig. 25-32.
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asemenea remarcm de la început c toi idolii antropomorfi sunt fragmentari, cum s-a observat i în alte
situri, situaie legat de anumite ritualuri.

Tabel 1. Dispunerea pieselor în complexele investigate în 2001-2010.
Complex

Statuete
antropo F, M

Statuete
zoom.

Idol
conic

Vas
antropo

Vas
zoom.

Protom
zoom.

Mrgea

Altar

Plachete
/pastile

L1-B2

3
(2F,
incert)

Alte

1

1

-

-

-

-

-

2

-

L3-L4

18 (13F, 3M,
2
incerte)

7

10

1

-

2

2

-

1

1 scoic

Bordei 5

6 (5F, 1M)

4

2

-

-

-

1

1

-

1 scoic

Bordei 6

12 (7F, 4M,1
incert)

5

-

1

1

-

-

-

1pintader,1
topor, 1 bil

Bordei 7

7 (4F, 3M)

9

7

1

-

1

-

2

-

-

Bordei 8

5 (3F, 2M)

6

3

-

-

2

-

-

1 incert

Bordei 9

2F

3

2

-

-

-

-

2

1

1 scoic

anul de
aprare

12 (8F, 3M, 1
incert)

13

8

3

-

2

1

2

1

1 bil

Palisada

17 (10F, 7M)

3

5

-

2

-

-

2

-

-

Strat

15 (8F, 6M, 1
incert)

2

6

-

1

-

-

2

1

1pintader,
1phallus, 1
roat,
1
topor lut, 1
scunel

Passim

21 (20F,1M)

18

5

2

-

-

-

3

-

1disc,
1
pandantiv
en violon

Total

118
(83F,
30M,
6
incerte)

71

48

8

4

7

4

16

4

3 scoici, 2
pintadere, 2
topoare,
1roat,
1scunel,
1phallus, 1
incert, 2 bile

piese

Idoli antropomorfi feminini
In ceea ce privete idolii feminini, doar trei dintre acetia nu sunt nedecorai (fig. VIII.5/1, 3;fig.
VIII.26/1), restul prezentând un decor incizat, ca i aplicaii plastice. Piesele descoperite sunt de
dimensiuni mici i mijlocii, având între 1-6/7 cm. Decorul incizat este de multe ori uor neglijent. In cele
mai multe cazuri inciziile sunt duble (fig. VIII.1/1, 3; VIII 2/2-4, 7-8; VIII.5/6-7; fig. VIII.8/1-4, 7; fig.
VIII.9/4; fig. VIII.11/1, 4, 6; fig. VIII.12/3; fig. VIII.14/1-2, 4; fig. VIII.17/1, 4; fig. VIII.19/1-5; fig.
VIII.24/1-3; fig. VIII.25/2; fig. VIII.26/2-6; fig. VIII.30/1-5; fig. VIII.31/1-6;f ig. VIII.32/1-3; fig.
VIII.33/2, 5) sau constau dintr-o singur linie (fig. VIII.1/1, 5-6; fig. VIII.3/1; fig. VIII.6/3; fig.
VIII.21/8). Inciziile sunt mai ales oblice (fig. VIII. 1/1; fig. VIII.2/1; fig. VIII.3/2; fig. VIII.5/6; fig.
VIII.6/3; fig. VIII.8/1-4; fig. VIII.12/3; fig. VIII.21/8; fig. VIII.24/2-3; fig. VIII.25/2; fig. VIII.30/5; doar
pe spate: fig. VIII.19/4; fig. VIII.37 fa), mai rar orizontale (partea din spate a picioarelor: fig. VIII.2/1,
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3, 7; fig. VIII.11/6; fig. VIII.15/2; fig. VIII.19/2-3; fig. VIII.32/2-3; fig. VIII.33/2, 5; picioarele faverso: fig. VIII.8/1; partea ventral fa: fig. VIII.11/1; fig. VIII.19/1; fig. VIII.31/4; fig. VIII.37-spate;
fig. VIII.38; fig. VIII.72 bust fa). In câteva situaii inciziile sunt organizate sub forma unor spirale
înfurate (fig. VIII.1/3 verso) sau sub forma unor motive de tip chevron (fig. VIII.1/3 faa; fig. VIII. 5/7;
fig. VIII.30/1, 3; fig. VIII.31/1-3). Abdomenul este uneori marcat printr-un romb (fig. VIII.1/1-3; fig.
VIII.2/1; fig. VIII.8/7; fig. VIII.31/1-2, 4; fig. VIII.32/2; fig. VIII.33/2; fig. VIII.8/1 dou romburi, unul
marcând zona sexului) sau zona sexual este marcat printr-un romb (fig. VIII.11/4, 6; fig. VIII.32/1).
Unii idoli feminini au zona gâtului marcat prin mai multe incizii simple sau duble în V(fig.
VIII.1/1, 4) sau chiar romburi (fig. VIII.26/3; fig. VIII.31/1; fig. VIII.32/2). Câiva au redate la gât
pandantive (fig. VIII.11/1; fig. VIII.24/1; fig. VIII.26/2, 4; fig. VIII.30/4; fig. VIII.32/1), dou având la
gât un colan/earf în relief (fig. VIII.1/1) sau o earf asimetric, ampl (fig. VIII.24/3).
Intr-un caz, pandantivul asimetric cu trei brae pare s fie prins de un colan format din trei benzi
orizontale (fig. VIII.11/10). În alt caz pandantivul triunghiular are în interior alte dou linii verticale (fig.
VIII.24/1), sau pandantivul este de form aproximativ ovoidal având în interior un altul rectangular la
partea superioar i rotunjit la partea de jos (fig. VIII.26/2). Pe unii din idolii feminini sunt redate dou
pandantive ovoidale, unul la gât (cu un decor reprezentând un Y rsturnat), iar celalalt ceva mai jos (de
forma unui cârlig) cu o incizie dubl central (fig. VIII.30/4). Intr-un singur caz, un nur terminat cu trei
capete împodobete gâtul unui astfel de idol (fig. VIII.32/1). Între piesele descoperite de Hortensia
Dumitrescu ne-a atras atenia o statuet feminin ce are la gât marcat un pandantiv din trei fire (fig.
VIII.89). Zona pectoral este demarcat de alte trei zone, una central cu incizii scurte, orizontale,
mrginit de alte dou laterale, cu incizii oblice. Dou mici orificii marcheaz sânii, iar un al treilea,
central strbate statueta i pe partea dorsal, fiind înconjurat de un element decorativ ovoidal incizat;
inciziile de pe partea dorsal sunt orizontale.
Decorul de pe partea dorsal a unor idoli feminini este marcat de romburi (fig. VIII.2/1; fig.
VIII.8/1; fig. VIII.24/1; fig. VIII.32/1). O statuet prezint pe spate un decor neclar, încadrat într-o zon
aproximativ rectangular (fig. VIII.37/verso), marcat de incizii duble. Pentru trei statuete buline în relief
decoreaz partea lor dorsal de sub gât (fig. VIII.8/4; fig. VIII.31/1; fig. VIII.33/2). Unii idoli feminini
sunt prevzui cu o perforaie în zona gâtului (fig. VIII.8/4; fig. VIII.31/5) sau ceva mai jos (fig.
VIII.30/2; fig. VIII.72).
Sânii nu sunt întotdeauna reprezentai (fig. VIII.1/1, 3; fig. VIII.2/1, 4; fig. VIII.3/2; fig.
VIII.5/1; fig. VIII.8/1, 3; fig. VIII.11/1; fig. VIII.24/1, 3; fig. VIII.26/1-2; fig. VIII.30/2; fig. VIII.32/1;
fig. VIII.37; fig. VIII.39; fig. VIII.59) sau sunt redai ca mici perforaii (fig. VIII.19/4; fig. VIII.26/5; fig.
VIII.30/4; fig. VIII.32/2), or pastile în relief (fig. VIII.6/3; fig. VIII.30/4; fig. VIII.31/1; fig. VIII.73,
statueta mai mic). Pastile în relief marcheaz uneori i ombilicul (fig. VIII.5/1; fig. VIII.8/7; fig.
VIII.19/1; fig. VIII.31/1) sau mijlocul feselor (fig. VIII.32/4). Intr-un caz ombilicul, modelat ca o mic
alveol este încadrat într-un romb (fig. VIII.2/1). Câteva statuete au centuri în relief în zona oldurilor
formate din una (fig. VIII.17/1; fig. VIII.24/3) sau mai multe benzi orizontale (fig. VIII.1/1; fig. VIII.8/7;
fig. VIII.17/1; fig. VIII.19/1; fig. VIII.30/3; fig. VIII.32/4); în alt caz, o centur este modelat pe partea de
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jos a piciorului (fig. VIII.38). Centuri în relief, incizate sunt prezente i pe o alt statuet feminin de la
Ruginoasa (trei în partea de jos a abdomenului i o alta spre captul picioarelor), descoperit în perioada
interbelic (fig. VIII.90). O singur statuet are mijlocul toracelui (partea ventral), ca i coloana
vertebral marcate prin incizii circulare (fig. VIII.30/2), iar brâul este redat prin incizii, ce formeaz un fel
de pafta. Un fragment dintr-o statuet ce red zona picioarelor de sub fese este decorat cu dou brâie în
relief pe care sunt marcate mai multe alveole (fig. VIII.2/9).
Picioarele, dar mai ales zona fesier sunt uneori decorate cu incizii duble dispuse în ove (fig.
VIII.2/6; fig. VIII.9/4; fig. VIII.17/1; fig. VIII.19/1; fig. VIII.24/1; fig. VIII.32/1), organizate sub form
de raze (fig. VIII.8/2-3; fig. VIII.19/3; fig. VIII.38; fig. VIII.44), motive curbe (fig. VIII.11/6; fig.
VIII.15/2), motive în V (fig. VIII.12/3) sau motive circulare (fig. VIII.31/6; fig. VIII.70). Incizii cu
motive curboliniare se întâlnesc mai rar pe partea superioar a corpului (fig. VIII. 2/8; fig. VIII.19/1; fig.
VIII.30/4; fig. VIII.32/1). La un numr mic de statuete mijlocul spatelui (ira spinrii) este marcat de mai
multe perforaii superficiale (fig. VIII.30/2; fig. VIII.32/1), într-un singur caz acestea fiind încadrate de
dou linii verticale (fig. VIII.33/2). Este de presupus c multe dintre statuete au fost pictate, dar urme de
pictur roie au fost identificate doar pe una dintre ele (fig. VIII.5/3); ele apar în linia incizat ce
delimiteaz picioarele i pe spate, deasupra feselor.
In majoritatea cazurilor idolii au fost modelai dintr-o past semifin, ce are mai multe
substane folosite ca amestec (cioburi pisate, nisip fin sau cu bobul mai mare, mica, mici concreiuni
calcaroase, ultimele determinând prin ardere apariia unor mici guri). Culoarea statuetelor este divers,
de la glbui-roietic, roietic, pân la glbui-cenuie sau chiar albicioas, în funcie i de temperatura de
ardere, sau de arderea secundar. Maniera de modelare a statutelor este realist, dar schematic. Capul
(atunci când s-a pstrat) i mai ales fizionomia, ca în cazul marii majoriti a statuetelor cucuteniene este
extrem de schematizat, fiind realizat în maniera bec d'oiseau (fig. VIII.2/4; fig. VIII.5/1; fig. VIII.11/1;
fig. VIII.19/4; fig. VIII.24/1; fig. VIII.26/3-5; fig. VIII.30/2, 4-5; fig. VIII.31/5; fig. VIII.32/2). Corpul
statuetelor este relativ bine proporionat (fig. VIII.1/1; fig. VIII.2/1; fig. VIII.5/1; fig. VIII.8/1, 4; fig.
VIII.15/1; fig. VIII.24/1, 3; fig. VIII.26/1; fig. VIII.32/1), doar în unele cazuri fiind exagerat steatopigia
(fig. VIII.5/3; fig. VIII.8/4; fig. VIII.15/1; fig. VIII.19/1; fig. VIII.30/1; fig. VIII.32/1) probabil în scopul
de a evidenia fertilitatea. Mâinile lipsesc, umerii sunt simplificai, rotunjii sau unghiulari, iar uneori par
a sugera personaje în poziie de orant (fig. VIII.1/3; fig. VIII.24/1; fig. VIII.30/4; fig. VIII.32/1; fig.
VIII.33/2). Idolii feminini sunt redai în majoritatea cazurilor cu picioarele lipite, terminându-se în form
de V (fig. VIII.2/1, 9; fig. VIII.8/1, 4; fig. VIII.11/6; fig. VIII.15/1-2; fig. VIII.24/1; fig. VIII.26/1, 6;
fig. VIII.30/5; fig. VIII.33/5; fig. VIII.39; fig. VIII.59; fig. VIII.73), o singur statuet având un fel de
picior evazat (fig. VIII. 5/3). Uneori o incizie prelung (fig. VIII.1/1; fig. VIII.2/1; fig. VIII.8/4; fig.
VIII.15/1; fig. VIII.19/1; fig. VIII.24/1, 3; fig. VIII.26/1; fig. VIII.30/1; fig. VIII.39; fig. VIII.59; fig.
VIII.71; fig. VIII.73) sau mai scurt (fig. VIII.5/3) demarcheaz în plan ventral i dorsal cele dou
picioare; alteori trupul este redat ca un tot, o incizie scurt demarcând fesele (fig. VIII.5/1).
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In câteva cazuri s-a observat c în partea rupt superioar a feselor este un spaiu rectangular sau
o gaur ce atest maniera de îmbinare (poate un dop din lemn?) a picioarelor (fig. VIII.8/7; fig. VIII.24/2;
fig. VIII.31/6), modelate din dou buci.
Fr îndoil, dei piesele prezentate sunt fragmentare, câteva dintre ele denot ceva mai mult
îngrijire în modelare i în maniera de decorare (fig. VIII.1/1; fig. VIII.2/1; fig. VIII.8/4; fig. VIII.15/1; fig.
VIII.24/1, 2; fig. VIII.30/1-2, 4; fig. VIII.32/1-2; fig. VIII.33/2). Dar piesa cea mai interesant este fr
îndoial cea descoperit passim în 2001284. Statueta, care poate fi considerat o adevrat Venus (fig.
VIII.71), este modelat cu grij dintr-o past semifin de culoare glbui-roietic, fiind decorat în
întregime cu incizii: la gât prezint un pandantiv dreptunghiular terminat în partea de jos în form de
unghi, cu mai multe linii incizate în interior; zona abdominal este marcat de un romb, dup care
urmeaz dou spirale ce marcheaz talia, sugerând dou paftale, ca în cazul altor dou statuete, una
menionat anterior (fig. VIII.30/2), cealalt descoperit de Hortensia Dumitrescu (fig. VIII.88)285.
Imediat sub acestea urmeaz o centur orizontal în relief pstrat parial, decorat cu dou rânduri de
mici perforaii circulare incomplete (decor ce apare i pe o alt statuet de la Ruginoasa, fig. VIII.88);
centura suprapune trei piese de podoab, în form de ove, una din ele fiind mai mic. Interesant este
decorat i partea dorsal a statuetei, cu dou spirale înfurate pe spate ce sugereaz motivul de tip corn
(fig. VIII.71) i fertilitatea (decor ce apare i pe alte statuete, ca de exemplu în fig. VIII.1/3, unde este
redat în poziie rsturnat), ce încadreaz o spiral înfurat aflat pe mijlocul spatelui. Centura lipsete
pe partea dorsal, dou spirale înfurate marcând fesele. Statueta are un picior comun, subiat. Decorul
de pe spate al statuetei, cu cele dou spirale înfurate apare i pe o alt statuet analizat de H.
Dumitrescu286. Alturi de piesa descoperit la Drgueni287 cea de la Ruginoasa reprezint fr îndoial o
realizare de excepie a plasticii cucuteniene.
Idoli antropomorfi masculini
Chiar dac sunt în numr redus, statuetele masculine aduc în discuie elemente decorative foarte
interesante. i aceste piese au fost modelate mai ales din past semifin, având în amestec i alte
materiale (cioburi pisate, nisip, mica, mici concreiuni calcaroase). Culoarea lor difer, întâlnindu-se
nuane de la rou-glbui pân la rou închis spre viiniu. Toate piesele sunt fragmentare, sugerând o dat
în plus o rupere probabil ritual288. i în acest caz modelarea pieselor este realist, dar schematic. Într-un
singur caz, pe partea interioar, rupt a unui picior (în zona oldului) s-a observat o mic perforaie (fig.
VIII.21/3) care atest ca i în cazul idolilor feminini maniera de îmbinare a prilor la modelare. Capul
este aproape identic cu cel al idolilor feminini, braele lipsesc i în aceste cazuri. Pe unele statuete sânii
sunt redai prin perforaii (fig. VIII.27/1; fig. VIII.74) sau statuetele prezint o perforaie pe mijlocul
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Chirica, Vleanu 2008, fig. 50; Lazarovici C.-M. et alii 2009, catalog 197.
Mulumim i pe aceast cale D-lui Academician Al. Vulpe pentru permisiunea de a verifica i valorifica
descoperirile de la Ruginoasa, aflate în colecia Institutului de arheologie „V. Pârvan” din Bucureti.
286
Dumitrescu H. 1933, fig. 27/1.
287
Crîmaru 1977, fig. 52.
285
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toracelui, ombilicul fiind marcat printr-o pastil în relief (fig. VIII.27/3). O statuet din Bordeiul 6 are
sânii marcai de dou pastile inegale, asimetrice, iar ombilicul este marcat de o alt pastil în relief, mai
mare (fig. VIII.42). Astfel de pastile în relief apar i pe zona ventral a unei alte statuete, decorat cu
colan din band tripl i brâu/centur pe mijloc (fig. VIII.12/1).
O atenie mai mare s-a acordat uneori zonei sexuale, care este redat realist (fig. VIII.21/1);
genunchii sunt uneori marcai prin mici pastile de lut (fig. VIII.21/7) sau prin apsarea lutului moale cu
degetele (fig. VIII.46). Idolii masculini sunt redai cu picioarele uor desfcute (fig. VIII.3/3-4; fig.
VIII.6/2; fig. VIII.12/2; fig. VIII.15/5; fig. VIII.21/1, 3; fig. VIII.25/4; fig. VIII.27/2, 4-5; fig. VIII.74), iar
talpa nu este redat ca i în cazul celor feminine, terminându-se cu zone uor îngustate.
Unele statuete reprezint probabil personaje cu un anume statut social, marcat prin prezena
unor earfe/diagonale, colane i centuri/brâuri. Aceste elemente nu sunt îns restricionate doar pentru
personajele masculine, deoarece aa cum am artat mai sus apar i la cele feminine289, cu anumite maniere
de realizare. Astfel, unele statuete au redate pe bust diagonale în relief (aplicate dup modelare), decorate
cu incizii oblice (fig. VIII.25/1; fig. VIII.55) sau în motive de tip chevron (fig. VIII.27/1); alte piese au la
gât earfe sau colane simple (fig. VIII.27/3; fig. VIII.74) sau alctuite din mai multe benzi (fig.
VIII.12/1). Brâurile sunt alctuite din benzi în relief, aplicate dup modelare; unele sunt simple (fig.
VIII.21/7; fig. VIII.27/3 spate; fig. VIII.74), triple (fig. VIII.15/5), altele sunt decorte cu incizii oblice
(fig. VIII.3/4; fig. VIII.21/1, 3) sau cu decor în zig-zag (fig. VIII.12/1). Pe câteva statuete s-au observat
urme de pictur cu culoare roie (fig. VIII.12/1; fig. VIII.42; fig. VIII.55). Printre statuetele publicate de
Hortensia Dumitrescu atrage atenia un fragment pe care brâul incizat coboar de-a lungul piciorului290,
pstrând înc urme de pictur cu culoare roie (fig. VIII.87). Unele din statuetele descoperite de noi, din
pcate fragmentare, denot o grij special la modelare i decorare (fig. VIII.12/1; fig. VIII.21/1; fig.
VIII. 27/1).
Dar piesa cea mai interesant, ce reprezint pân acum un unicat în arealul Cucuteni - Tripolie,
este cea pe care am denumit-o Adonis (fig. VIII.46). Statuetei de dimensiuni relativ mari (22 cm înlime,
lime umeri 6,5 cm, lime bazin 5,5 cm) îi lipsete un picior. A fost modelat dintr-o past semifin, cu
cioburi pisate în compoziie. Capul i gâtul sunt bine individualizate, umerii sunt uor unghiulari, toracele
este îngustat spre talie iar piciorul se termin cu o parte ascuit; genunchiul este marcat jos, prin apsarea
cu degetele a lutului moale. Trsturile feei nu sunt marcate, dou arcade fiind realizate prin apsarea
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Monah 1997, p. 63; Chapmann 2000; 2001, p. 217-243; Chapman, Gaidarska 2007; Lazarovici Gh., Lazarovici
C.-M. 2008, p. 7-15.
289
Statuete feminine decorate cu earfe i centuri sunt menionate în mai multe studii: Crîmaru 1977, fig. 55/1;
Mantu 1993, p. 51-67; Petrescu-Dîmbovia et alii 1999, în nivel Cucuteni A, fig. 353/5, fig. 354/5; Marinescu-Bîlcu,
Bolomey 2000, fig. 164/3167/13; Diaconescu 2001, p. 7-36, pl. 1/1, 3, 2/7; statuete feminine cu earfe la gât:
Monah 1997, fig. 62/3, 64/1 i statuete feminine cu brâu, fig. 78/2; statuete masculine cu astfel de însemne:
Dragomir 1967, p. 41-59, fig. 7/2; Coman 1980, fig. 104/1-2; Maxim-Alaiba 1983-1984, fig. 8-13; Monah 1997,
fig. 36/3, 7; 38/1-2, 6; 39/3; 40/41; Petrescu-Dîmbovia et alii 1999, Trueti, nivel Cucuteni A, fig. 360/26, 366/3;
Florescu M., Cpitanu 1996, p. 343-358; Marinescu-Bîlcu, Bolomey 2000, fig. 165/3; Sorochin 2002, la Duruitoarea
Veche I, fig. 123/26.
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lutului moale. Piesa este impodobit cu mai multe elemente în relief, un colan la gât, dou buline în zona
pieptului i printr-o centur. Atât colanul cât i centura au fost redate cu multe detalii. Colanul este
alctuit din patru benzi continuie i înc una întrerupt pe mijloc pentru a se pune în eviden cei doi
butoni în relief (unul mai mare sus, altul mai mic mai jos). De colan atârn 11 franjuri (cinci pe o parte,
ase pe cealalt, inegali) decorai cu incizii orizontale (10, 10, 9, 7, 7 apoi 12, 11, 12, 11, 12, 10), care
dup prerea noastr reprezint podoabe de tip saltaleoni (întâlnite atât în cultura Cucuteni, cât i în
cultura Gumelnia)291 sau mrgele. Pe oldul statuetei este redat un brâu alctuit din trei benzi orizontale
de care atârn în partea din fa pstrat ase franjuri decorai cu incizii, similari celor de la gât, dar de
dimensiuni mai mici. Aceste elemente decorative au fost aplicate dup modelarea statuietei, iar la gât s-a
observat c întâi au fost aplicai franjurii i abia apoi benzile colanului. Aa cum am menionat deja,
statueta reprezint un unicat prin maniera de decorare, prin elementele de prestigiu redate, indicând fr
îndoial un personaj cu un important statut social.
Idolii conici
Piesele de acest tip, relativ puin numeroase au fost modelate din past semifin, având în
amestec ca degresani cioburi pisate, nisip, mica, mici concreiuni calcaroase. În ceea ce privete culoarea,
predomin cele glbui-roietice, urmate de cele roietice sau glbui-alburii. Dimensiunile difer, dar
majoritatea pieselor sunt mici, cu o singur excepie (fig. VIII.11/7). Idolii conici au baza dreapt/plat
(fig. VIII.3/8-9; fig. VIII.5/4; fig. VIII.8/6; fig. VIII.11/2-3, 7; fig. VIII.15/6; fig. VIII.20/10; fig.
VIII.21/2; fig. VIII.25/5; fig. VIII.29/4; fig. VIII.33/7; fig. VIII.49; fig. VIII.51; fig. VIII.79/2, fig.
VIII.106d) sau convex (fig. VIII.2/1; fig. VIII.3/5-7, 10-11; fig. VIII.16/3; fig. VIII.17/2-3; fig.
VIII.20/7-8; fig. VIII.21/4-5; fig. VIII.29/3, 6; fig. VIII.33/3-4, 6; fig. VIII.40; fig. VIII.79/1, 3-4), uneori
marcat de o mic zon inelar (fig. VIII.8/5; fig. VIII.11/5; fig. VIII.20/2). Majoritatea au forma unui
con, sau a unui trunchi de con (fig. VIII.3/7; fig. VIII.25/3; fig. VIII.79/2-3). Unii idoli au partea
superioar modelat cu degetele prin apsare (fig. VIII.3/5, 9; fig. VIII.5/4; fig. VIII.15/6; fig. VIII.79/1;
fig. VIII.104d) sugerând asemnri cu maniera de modelare a capului statuetelor antropomorfe. O pies
de acest fel, are partea superioar terminat printr-o mic umfltur în relief (fig. VIII.79/1), sugerând
poate un gen de coafur292. Unul singur are partea superioar inform (fig. VIII.15/3). Doar o pies de
acest tip este decorat cu incizii din linii paralele grupate (fig. VIII.20/10).
Idolii zoomorfi
In ceea ce privete aceste piese, ele sunt realizate din past semifin, având ca amestec aceleai
materiale menionate pentru categoriile analizate mai sus. Maniera de modelare este în acest caz mai ales
foarte schematic, împiedicând identificarea speciei, dar trebuie s menionm i câteva statuete extrem
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Dumitrescu H. 1933, fig. 29a-29b/20.
Vezi detalii despre piesele de podoab de tip saltaleoni în culturile Cucuteni i Gumelnia: Lazarovici C.-M.
Lazarovici Gh. 2010; recent o mrgic de tip saltaleoni a fost descoperit i în situl gumelniean de la Pietrele:
Hansen, Todera 2010, S. 102, Abb. 31.
292
Analogii la Scânteia, unde s-au descoperit câiva idoli antropomorfi (fragmentari) reprezentând personaje cu coc,
nepublicate înc.
291
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de realist i fidel realizate, care nu ridic dubii cu privire la tipurile reprezentate (fig. VIII.9/2, ovideu; fig.
VIII.22/2, fig. VIII.61 ap; fig. VIII.23/3, fig. VIII.62 mistre; bovideu, fig. VIII.106a).
Cu mici excepii (fig. VIII.4/1; fig. VIII.22/2) majoritatea pieselor sunt fragmentare (fig.
VIII.1/2; fig. VIII.4/1-2, 5, 8; fig. VIII.7/1-4; fig. VIII.9/1-3, 5; fig. VIII.13/1-3; fig. VIII.14/ 1-4; fig.
VIII.16/1-2, 5; fig. VIII.17/7; fig. VIII.18/4; fig. VIII.22/1, 3, 5-6; fig. VIII.23/1, 3-5; fig. VIII.28/1-2; fig.
VIII.35/1-2; fig. VIII.36/1-2).
La exemplarele pstrate, se vede o tratare schematic a capului i botului, în unele cazuri fiind
redate mamelele (fig. VIII.7/4; fig. VIII.22/6; fig. VIII.23/1; fig. VIII. 41; fig. VIII.45; fig. VIII.47), coada
(fig. VIII.1/2; fig. VIII.4/1-2, 5, 8; fig. VIII.7/1, 4; fig. VIII.9/1; fig. VIII.13/3; fig. VIII.14/2-4; fig.
VIII.16/1-2; fig. VIII.18/4; fig. VIII.22/2-3, 5; fig. VIII.23/1, 3; fig. VIII.28/1-2; fig. VIII.35/1-2; fig.
VIII.47; fig. VIII.69) sau sexul (fig. VIII.4/2; fig. VIII.35/2); dou statuete prezint un orificiu sub
pântece (fig. VIII.4/1; fig. VIII.56), iar alta are marcat orificiul anal (fig. VIII.35/2).
O alt pies are corpul strbtut de o perforaie ce pornete de la bot (fig. VIII.36/1). Alte dou
statuete au capul redat realist: una din ele are ochii marcai prin dou orificii, botul prelung, o incizie
indicând gura (fig. VIII. 9/2); în al doilea caz (fig. VIII.16/5) ochii sunt sugerai de dou caviti ce
comunic printr-un mic nule, iar botul este rotunjit.
In cazul statuetelor în care s-a pstrat capul se pare c cel mai des sunt reprezentate ovinele (fig.
VIII.1/2; fig. VIII.4/1, 8; fig. VIII.9/2; fig. VIII.14/2; fig. VIII.16/ 5;fig. VIII.17/7; fig. VIII.18/4; fig.
VIII.22/1, 3, 5; fig. VIII.23/1; fig. VIII.35/1; fig. VIII.36/1), caprideele (fig. VIII.16/1; fig. VIII.22/2),
poate un câine (fig. VIII.4/2) i bovinele (fig. VIII.106a).
Din piesele pstrate, unele au beneficiat de o modelare i decorare mai atent. Astfel, una din
piese, fragmentar din pcate, are corpul decorat cu pictur tricrom, organizat în benzi orizontale (fig.
VIII.16/1). Alte dou au corpul acoperit cu mici alveole circulare (fig. VIII.36/1) i respectiv marcat prin
linii incizate fine (fig. VIII.16/6).
Între piesele zoomorfe aflate în colecia Complexului Muzeal Naional Moldova Iai, cea mai
expresiv este o statuet zoomorf reprezentând un bovideu (fig. VIII.106a), modelat sugestiv i cu
îngrijire. Corpul este bine proporionat, iar capului i s-a acordat foarte mult atenie, fiind redate atât
coarnele cât i urechile. Mai mult, pe zona abdomenului sunt redate i testiculele animalului. Astfel,
putem considera c aceast pies, împreun cu apul i mistreul provenind din aceeai aezare reprezint
piese de excepie ce atest talentul artistului/artitilor ce le-au modelat.
Marea majoritate a statueteleor sunt de dimensiuni mici i mijlocii, dar câteva sunt de dimensiuni
foarte mari (fig. VIII.16/1; fig. VIII.28/1-2; fig. VIII.36/3), ceea ce ne determin s credem c practicile
de cult în care erau implicate aceste piese jucau un rol important în cadrul comunitii de aici.
În categoria pieselor zoomorfe trebuie s amintim i cele câteva protome, reprezentând coarne
(fig. VIII.4/4, 6; fig. VIII.22/4; fig. VIII.59). Dar cea mai expresiv este o protom ce red capul unui
bovideu cu coarnele rupte (fig. VIII.106c), cu urme de angob albicioas.
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Vasele antropomorfe
Câteva piese de acest fel, întregi (fig. VIII.3/1) i fragmentare (fig. VIII.12/4; fig. VIII.20/1, 3;
fig. VIII.34/1-2; fig. VIII.43; fig. VIII.63; fig. VIII.80) au aprut i în cadrul spturilor din anii 20012010, întregind astfel repertoriul pieselor similare descoperite la Ruginoasa. Ele au dimensiuni variate
(mici i mijlocii), fiind modelate din past semifin, amestecat cu cioburi pisate, nisip, mica i chiar mici
concreiuni calcaroase.
Vasul întreg (fig. VIII.3/1) are buza larg, zona oldurilor este mai ampl iar fundul este îngust,
sugerând forma corpului uman. O canelur înconjur zona de sub buz ce marcheaz gâtul i care coboar
spre baza vasului. Nu prezint urme de pictur.
Un alt vas, ce a putut fi reîntregit, are buza uor evazat spre exterior, oldurile sunt rotunjite, iar
baza este individualizat (fig. VIII.20/1). i în acest caz o nuire coboar din zona corpului spre baz
sugerând din nou arhitectura corpului feminin. Dou mici tortie marcheaz buza vasului. În aceeai
manier, cu o nuire ce demarcheaz picioarele, au fost modelate alte vase pstrate fragmentar (fig.
VIII.12/4; fig. VIII.20/3; fig. VIII.34/2).
Dintr-un alt vas s-a mai pstrat doar baza (fig. VIII.34/1). Un vas de mici dimensiuni are pe
buz o torti perforat orizontal, iar oldurile sunt în relief, rotunjite (fig. VIII.43). Un altul, ceva mai
larg la gur (fig. VIII. 63), redând zona toracelui i a picioarelor este modelat cu mult atenie (amintind
vasele întregi similare de la Scânteia293): o torti perforat orizontal este pe marginea buzei; abdomenul
este uor bombat, de sub el pornind o incizie mai lat ce marcheaz pe orizontal talia, o alt incizie mai
subire coboar i delimiteaz picioarele; vasul se termin cu o baz de mici dimensiuni, uor oval.
Unele din vasele antropomorfe au fost pictate tricrom (fig. VIII.20/3; fig. VIII.32/1; fig.
VIII.34/1; fig. VIII.43; fig. VIII.63 i în interior) cu elemente geometrice sau au fost acoperite de o
angob alb (fig. VIII.34/1), unul singur fiind ars i secundar (fig. VIII.34/1). Un fragment dintr-un vas
antropomorf, fr urme de pictur, cu o nuire ce marcheaz zona de demarcare a picioarelor a fost
publicat de V. Chirica i M.-C. Vleanu294.
În categoria vaselor cu atribute antropomorfe suntem tentai s încadrm i un fragment
provenind din cercetrile Hortensiei Dumitrescu, ce red o parte dintr-o statuet antropomorf
schematizat295 ce a fost probabil aplicat pe un castron (fig. VIII.86).
Un alt tip de vas antropomorfizat, cu baza terminat în form de înclminte, pus în valoare de
cercetrile mai vechi296 (fig. VIII.102-103), nu a fost documentat în timpul noilor spturi. Fragmentele
din cele dou vase de acest tip (cu urme vizibile de pictur), nu ne permit din pcate reconstituirea prii
superioare a recipientului, care ar putea fi ca în cazul celui de la Drgueni (fig. VIII.104b), dar nu
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Niu, Chirica 1987, p. 287-290; 1988, p. 17-37.
Chirica, Vleanu 2008, fig. 38=58/2, 57/1.
295
Dumitrescu H. 1933, fig. 28a-b/20.
296
Dumitrescu H. 1933, fig. 11/2-3.
294
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excludem nici asemnarea cu cel de la Nezvisko297 (fig. VIII.104a). De altfel acest tip de vas a fost
comentat de multe ori în literatura de specialitate298. Cele dou fragmente atest o dat în plus miestria
olarilor locali, ca i manierele diferite de modelare a unor recipiente de acest fel.

Fig. VIII.1. Plastic din bordeiul B1 i Locuina 2.

297

*** Kultura Trypolska 2005, p. 36.
Crîmaru 1970, p. 275, fig. 8/5; Cuco 1971, p. 64-77, menioneaz c vase similare au fost descoperite în nivelul
Precucuteni III de la Traian, iar un altul provine de la tiubeni; Bodean et alii 2004, p. 145-151, aduc în discuie
partea inferioar a unui vas de la Bulboci format din dou picioare unite între ele; Ursulescu et alii 2005, p. 37-54,
la Isaiia este un vas cu cup la partea superioar sprijinit de tlpi; Ursulescu, Tencariu 2006, p. 123, nr. 20, pl. VII/2
i p. 130-133.
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Fig. VIII.2. Plastic din locuinele L3 i L4.
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Fig. VIII.3. Plastic din locuinele L3 i L4.
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Fig. VIII.4. Plastic din locuinele L3 i L4.
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Fig. VIII.5. Plastic din Bordeiul 5.
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Fig. VIII.6. Plastic din Bordeiul 5.

Fig. VIII.10. Vas zoomorf, Bordeiul 6.
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Fig. VIII.7. Plastic din Bordeiul 5.
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Fig. VIII.8. Plastic din Bordeiul 6.
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Fig. VIII.9. Plastic din Bordeiul 6. [Fig. VIII.10 vezi mai sus].
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Fig. VIII.11. Plastic din Bordeiul 6.
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Fig. VIII.12. Plastic din Bordeiul 7.
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Fig. VIII.13. Plastic din Bordeiul 7.
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Fig. VIII.14. Plastic din Bordeiul 7.
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Fig. VIII.15. Plastic din Bordeiul 8.
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Fig. VIII.16. Plastic din Bordeiul 8.
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Fig. VIII.17. Plastic din Bordeiul 9.
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Fig. VIII.18. Plastic din Bordeiul 9.
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Fig. VIII.19. Plastic din an.
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Fig. VIII.20. Plastic din an.
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Fig. VIII.21. Plastic din an.
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Fig. VIII.22. Plastic din an.
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Fig. VIII.23. Plastic din an.
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Fig. VIII.24. Plastic din zona Palisadei 1.
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Fig. VIII.25. Plastic din zona Palisadei 1.
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Fig. VIII.26. Plastic din stratul de cultur.
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Fig. VIII.27. Plastic din stratul de cultur.
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Fig. VIII.28. Plastic din stratul de cultur.
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Fig. VIII.29. Plastic din stratul de cultur.
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Fig. VIII.30. Plastic, passim.
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Fig. VIII.31. Plastic, passim.
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Fig. VIII.32. Plastic, passim.
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Fig. VIII.33. Plastic, passim.
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Fig. VIII.34. Plastic, passim.
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Fig. VIII.35. Plastic, passim.
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Fig. VIII.36. Plastic, passim.
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Vasele zoomorfe sau cu protome zoomorfe
Piesele de acest fel sunt puin numeroase i fragmentare. Ele au fost realizate din past semifin,
având în amestec cioburi pisate, nisip, mica i chiar mici concreiuni calcaroase.
În ceea ce privete modelarea, starea lor fragmentar (fig. VIII.10/1; fig. VIII.17/8; fig.
VIII.24/4; fig. VIII.28/4) nu ne permite prea multe observaii. Cele dou vase modelate în forma corpului
unor animale au dimensiuni diferite (fig. VIII.10/1 de mrime medie; fig. VIII.28/4 mic), fiind i realizate
în mod diferit. Un fragment provine de la un vas modelat cu atenie, decorat cu pictur tricrom la
exterior i angob roie în interior (fig. VIII.10/1).
În ceea ce privete vasele decorate cu protome zoomorfe s-au pstrat dou astfel de fragmente,
în primul caz este redat capul schematizat al unui bovideu (fig. VIII.17/8) amplasat probabil pe corpul
unui castron; urme de pictur tricrom apar atât pe protom cât i pe partea pstrat de vas. Al doilea
fragment reprezint capul unui animal mic (poate miel) amplasat pe partea superioar a vasului, poate ca
protom pe capac (fig. VIII.24/4). Capul este rotunjit, botul uor alungit, fiind sugerat de o incizie
orizontal, iar ochii redai mai jos decât botul sunt marcai de o perforaie ce corespunde de pe o parte pe
cealalt.
Fr îndoial, alturi de vasul zoomorf fragmentar realizat cu mult atenie (fig. VIII.10/1), cele
mai interesante sunt fragmentele de castroane cu protome zoomorfe antropomorfizate. Alturi de cele
dou piese descoperite în perioada interbelic299 (fig. VIII.84-85), modelate dintr-o ceramic semifin
(fig. VIII.84/1=85, cu urme de pictur), celelalte dou descoperite în 2001 par s reprezinte castroane
decorate cu mai mult grij (fig. VIII.81-83), pictate tricrom atât la exterior cât i în interior300. La toate
exemplarele arcadele i nasul sunt bine reliefate, în dou cazuri ochii sunt reprezentai de pastile în relief
(fig. VIII.81; fig. VIII.84/2) i pictai cu rou (fig. VIII.81; fig. VIII.82). Una din piesele descoperite de H.
Dumitrescu prezint dou rânduri de perforaii asimetrice (fig. VIII.84/1; fig. VIII.85). Astzi cunoatem
mai multe fragmente de vase cu astfel de reprezentri ale feei umane, i avem în vedere un fragment de
castron nepictat provenind din situl de la Poieneti301, la care se adaug altul de la Cucuteni - Cetuia302
sau cel de la Hbeti303. Dar fragmentele de castroane de la Ruginoasa prezint analogii pentru
îmbinarea elemetelor zoomorfe i antropomorfe mai ales cu un vas fragmentar de la Hoiseti – La pod304,
ilustrând aa cum D. Boghian deja a subliniat unele influene gumelniene. Aceste vase reprezint fr
nici un dubiu recipiente de cult, care alturi de statuetele zoomorfe i celelalte categorii de piese
prezentate ofer indicii asupra artei meterilor olari i a importanei acordate unor astfel de vase de cult.

299

Dumitrescu H. 1933, fig. 25/1-2; fragmentele au fost interpretate ca aparinând unor vase (cupe) cu fee umane:
Monah 1997, p. 157-158.
300
Chirica, Vleanu 2008, fig. 66-68.
301
Atribuit eronat de Monah 1997, p. 158, fig. 236/7 aezrii de la Scânteia.
302
Petrescu-Dîmbovia, Vleanu 2004, fig. 223/14.
303
Dumitrescu Vl. et alii 1954, p. 84, la Hbeti în Gr. 42 (legat de locuina L16), este amintit fr a fi ilustrat un
fragment ceramic pictat policrom cu ornament plastic în chip de figur omeneasc, de la care s-a pstrat un ochi i
nasul.
304
Boghian 1997, p. 63-74.
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Repertoriul vaselor de cult de la Ruginoasa se completeaz cu cele de tip kernos, pictate (fig.
VIII.94) sau fr decor (fig. VIII.95), considerate vase pentru multiple ofrande, utilizate pentru ceremonii
de iniiere. Astfel de piese au fost semnalate de mult vreme, dar din pcate majoritatea sunt fragmentare;
de multe ori ele au fost considerate ca reprezentând pri ale unor opaie, sau vase de tip solni305. Cele
dou fragmente de la Ruginoasa par s aparin aceluiai tip, iar forma cea mai apropiat este cea de la
Cuconetii Vechi I (fig. VIII.98), respectiv Darabani (fig. VIII.96), alte piese menionate fiind uor
diferite (Drgueni, fig. VIII.100; Trueti, fig. VIII.99, fig. VIII.105; Bod - Priesterhügel, fig.
VIII.97)306. Acest tip include prezena mai multor cupe la partea superioar a recipientului i nu excludem
posibilitatea ca i exemplarul din fig. VIII.95 s fi fost pictat. Un recipient modelat asemntor la partea
superioar, având dou cupe, dar reprezentând probabil o msu altar sau un model de sanctuar deschis a
fost descoperit în zona aezrii de la Jura307.
Piese de podoab
Preocuparea pentru frumos nu este exprimat doar de maniera de decorare a diferitelor piese
prezentate, ci i de obiectele de podoab realizate din diferite materiale. Ne vom ocupa de obiectele
realizate din lut (cele realizate din os, corn, dini de animal au fost prezentate în capitolul VI), care sunt
reprezentate de mrgele, plcue ornamentale, engolpioane. Mrgelele descoperite sunt de forme i
dimensiuni diferite (mici i mijlocii). Dou mrgele sunt circulare (fig. VIII.3/12; fig. VIII.5/2), una
rectangular (fig. VIII.3/11) i ultima tronconic (fig. VIII.21/6). Una din ele, realizat dintr-un fragment
ceramic, mai pstreaz înc urme de pictur (fig. VIII.3/12). La acestea se adaug un disc ornamental cu
baza convex ce era probabil aplicat pe piese vestimentare prin cele 7 orificii vizibile (fig. VIII.33/8), la
fel ca i fragmentele de scoici prelucrate (fig. VIII.4/5; fig. VIII.5/5; fig. VIII.17/5 ultima de form
aproximativ circular).
A fost descoperit doar un singur pandantiv de tip en violon (fig. VIII.34/4), rupt la partea
superioar. Piesa a fost prevzut cu mai multe perforaii (trei la partea superioar, alte cinci distribuite în
alte zone), folosite probabil pentru fixare. Pandantivul este realizat dintr-o past semifin, cu nisip i mica

305

Ambrojevici 1933, p. 24ff, fig. 2/8; astfel de vase apar i în alte staiuni cucuteniene: Crîmaru 1977, fig. 39/3,
fig. 43/2, 4; Coman 1980, p. 103, fig. 103/3, Bârlleti-Sturza, fragment de vas kernos cu o cup; PetrescuDîmbovia et alii 1999, în nivelul Cucuteni A s-au descoperit fragmente de la trei vase kernos, fig. 331/2-4;
Sorochin 2002, p. 327, fig. 73/1 - Cuconetii Vechi; la p. 79 autorul menioneaz alte dou fragmente de la Jura ce
pot fi atribuite aceluiai tip de vas, fig. 79/10, la care se adaug i un altar cu patru cupe mici la partea superioar,
fig. 79/7, asemntor cu cel de la Hbeti (Dumitrescu Vl. et alii 1954, p. 392, pl. LXIX/6, CXV/8, CXVII,
interpretat ca vas în form de solni, descoperit în gr. 45 de lâng locuina L19, avea patru mici cupe pe peretele
oval i una mai mare pe peretele despritor). Palaguta 2007, p. 33, nota 1 i bibliografia menioneaz i prezena
unor vase de tip kernos (pe care le denumete candelabre) la Hbeti, Veselyj Kut, Luka-Vrublevetskaya, Trueti,
Drgneti-Valea Pînzari, Berezovskaya GES (cuptor cu cupe la partea superioar), pe unele punându-le în legtur
i cu recipiente de acest tip din cultura ceramicii lineare.
306
Aceast pies am identificat-o noi când am sortat piesele pentru expoziia Olten (Elveia) 2008; piesa prezint
analogii cu dou fragmente descoperite în aezarea de la Scânteia, ce nu au fost înc publicate.
307
Palaguta 2007, fig. 72/8-8a.
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în compoziie fiind modelat diferit de alte piese similare308. Un pandantiv asemntor provine de la IcaniFerma 2309.
Alte obiecte
S-au descoperit dou topoare de lut de mici dimensiuni (fig. VIII.9/6; fig. VIII.65). Unul dintre
ele este uor oval, cu marginile rotunjite având o perforaie (fig. VIII.65), i prezentând analogii cu unele
piese metalice de tip Cotliget310. Cel de al doilea (fig. VIII.9/6), de dimensiuni mai mici nu este perforat,
are marginile uor rotunjite, iar una din laturi este arcuit. Ambele au fost realizate din past semifin, cu
cioburi pisate în compoziie.
Printre piesele descoperite de noi sunt i dou pintadere fragmentare, decorate cu caneluri (fig.
VIII.8/8; fig. VIII.28/5). La prima dintre ele decorul const dintr-o singur spiral înfurat (fig.
VIII.8/8), în timp ce la a doua spiralele înfurate sunt completate de ove i benzi (fig. VIII.28/5). Prima
este realizat dintr-o past semifin glbui maronie, în timp ce a doua este realizat dintr-o past grosier
de culoare cenuiu maronie, ambele fiind arse secundar.
Din spturile noastre provine i un fragment dintr-un phallus (fig. VIII.28/3), modelat dintr-o
past grosier, cu cioburi pisate în compoziie. Exteriorul piesei este netezit i acoperit cu angob alburie,
angob care se observ i pe traseul canalului interior.
Plachetele din lut sunt reprezentate de patru piese de dimensiuni diferite, din care trei sunt
redate aici, realizate din past semifin (fig. VIII.17/6; fig. VIII.20/6; fig. VIII.29/5). Ele nu sunt decorate,
dou având marginile uor ondulate (fig. VIII.20/6; fig. VIII.29/5)311.
Din categoria fusaiolelor a fost descoperit o singur pies (fig. VIII.29/7), realizat din past
fin cu cioburi pisate în compoziie.
Mesele-altar
Au fost descoperite atât fragmente provenind de la recipiente de mari dimensiuni (fig. VIII.18/13), cât i altele miniaturale (fig. VIII.20/5; fig. VIII.29/2) sau de dimensiuni medii (fig. VIII.1/4; fig.
VIII.6/1; fig. VIII.20/4; fig. VIII.29/1; fig. VIII.34/3; fig. VIII.53; fig. VIII.54; fig. VIII.67). S-au pstrat
atât picioare (fig. VIII.1/5; fig. VIII.18/1; fig. VIII.20/4; fig. VIII.34/3; fig. VIII.53; fig. VIII.67) cât i
fragmente din marginile (fig. VIII.1/4; fig. VIII.18/2-3; fig. VIII.20/5; fig. VIII.29/1-2) sau tbliile
meselor-altar (fig. VIII. 6/1). Ele au fost modelate mai ales din past grosier având ca amestec cioburi
pisate, mici pietricele, nisip cu bobul mare. Dou fragmente, provenind din acelai altar au fost
descoperite în bordeiul 1/Locuina 2 (fig. VIII.1/4) i respectiv în strat (fig. VIII.29/1): marginile altarului
sunt triunghiulare, o nuire marcând trecerea de la picior la marginea recipientului, exteriorul fiind bine
finisat i acoperit cu o angob albicioas.

308

Monah 1978-1979; Monah et alii 1997, p. 150, cat. 123-125.
Mare et alii 2009, p. 93-95, fig. 8/1.
310
Vulpe Al. 1970, tafel 2/19-21.
311
Plachete din lut ars cu semne i simboluri au fost descoperite în câteva aezri, precum Cucuteni, Scânteia,
Klišcev, Ghelieti – Nedeia: Lazarovici C.-M. 2009 i bibliografia.
309
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Mai multe fragmente provin de la o mas-altar descoperit în Bordeiul 9 (fig. VIII.18/1-3), de
dimensiuni mari. Pasta este i în acest caz grosier, iar arderea insuficient, prezentând în sprtur o
culoare negricioas i un aspect sfrâmicios. Exteriorul îns a fost tratat cu atenie, fiind neted, masa altar
având o culoare roietic. Dup maniera de modelare a picioarelor aceste fragmente amintesc unele piese
descoperite în aezarea precucutenian de la Isaiia312 i respectiv o mas altar de la Traian - Dealul
Fântânilor313.
Astfel de picioare de mese-altar din past grosier, dar modelate diferit au fost identificate i în
vechile spturi de la Ruginoasa314 din perioada interbelic (fig. VIII.92a). Un alt picior, provenind de la
un alt altar este pictat cu culoare roie (fig. VIII.1/5), la fel ca i tblia de la alt mas altar, realizat din
past semifin, cu marginea uor arcuit (fig. VIII. 6/1). Alte dou fragmente realizate tot din past
semifin (cu cioburi pisate i nisip în compoziie) provin de la mese altar de mici dimensiuni, având
marginea tbliei uor ridicat (fig. VIII.20/5), iar nervura piciorului este scoas în eviden (fig.
VIII.29/2).
Între piesele descoperite în timpul spturilor interbelice, unele sunt realizate din past semifin,
par a fi bine netezite (fig. VIII.92b; fig. VIII.93b-c), iar altele au fost chiar pictate (fig. VIII.93a cu benzi
unghiulare; fig. VIII.93c –slabe urme de pictur cu rou).
Scunele-tronuri
În cercetrile recente de la Ruginoasa au fost descoperite i trei scunele-tronuri miniaturale,
toate in stare fragmentar (fig. VIII.66; fig. VIII.75=76; fig. VIII.77=78). Piesa din fig. VIII.66 are
speteaza rupt, iar spaiul pentru ezut este uor adâncit. Mai interesant este scunelul din fig. VIII.77/78,
ce are marginile decorate cu incizii scurte. Un alt fragment de scunel-tron prezint urme de pictur cu
culoare roie (fig. VIII.75, având în past o cantitate mare de cochilii de melc sau scoici pisate).
CONCLUZII PRIVIND PLASTICA
Din scurta analiz a pieselor prezentate se poate observa varietatea acestora, maniera lor de
modelare i decorare. Aa cum am artat de-a lungul analizei, unele piese reprezint adevrate realizri
artistice, completând astfel corpusul de excepie al descoperirilor cucuteniene.
Pe baza acestor artefacte putem afirma c viaa religioas din acest sit este bine reprezentat,
incluzând o gam variat de obiecte: idoli antropomorfi i zoomorfi, protome antropomorfe i zoomorfe,
vase antropomorfe, vase antropomorfizate, linguri antropomorfizate315, vase zoomorfe, idoli conici, piese
de podoab, mese altar, scunele miniaturale, ca i vase de ofrand i ne referim în primul rând la cele de
tip kernos316.

312

Ursulescu, Tencariu 2006, fig. 16.
Monah et alii 1997, cat. 133.
314
Dumitrescu H. 1933, fig. 3/1: ea îl interpreteaz drept capitel de vltuci.
315
Dumitrescu H., 1933, fig. 29a-29b/1.
316
Primul vas de acest tip în spaiul cel mai apropiat geografic este cel din sanctuarul culturii Tisa (la nivel de
Vina C) de la Vest – Mágor, nivelul 4, ce are modelat la partea superioar dou cupe i dou bucranii opuse
313
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In aceast categorie includem i sceptrele317 zoomorfe de lut (fig. VIII.91), care puteau fi
folosite atât ca simbol al statutului social, dar i în cadrul unor ceremonii religioase. Piesa de la
Ruginoasa, chiar dac nu este la fel de frumoas ca cele de la Trueti sau Drgueni318, deoarece nu se
pstreaz pictura, este foarte expresiv. Reevaluarea piesei de la Ruginoasa, alturi de cele menionate din
celelalte aezri ale fazei Cucuteni A (Trueti, Drgueni) demonstreaz c acest tip de sceptre este
destul de bine reprezentat în aceast civilizaie, comparativ cu alte culturi neolitice sau ale Epocii
Cuprului319.
Tot de cult pot fi legate i cele dou topoare miniaturale de lut, care îi gsesc analogii i în alte
aezri ale aceleai culturi sau în altele anterioare sau parial contemporane320. Reamintim c ele au fost
interpretate i ca amulete321 sau ca obiecte folosite în practici amanice, dar nu s-a exclus posibilitatea s
fi reprezentat i însemne ale unor meteri sau chiar modele folosite de acetia322.

Fig. VIII.37. Statuet feminin, Locuina 4.1,-1,30 m fa i verso.

lor: Heged s, Makkay 1987, p. 87, 94. În cadrul Simpozionului internaional de la Piatra Neam din noiembrie
2010, D. Boghian a prezentat o comunicare referitoare la acest tip de recipiente, Unele observaii cu privire la
vasele cucuteniene de tip kernos/pseudo-kernos, legându-le i de numeroasele vase duble (sau cu mai multe guri)
din cultura Gumelnia, ce au analogii i în arealul Cucuteni-Tripolie.
317
Dumitrescu H. 1933, fig. 31/ 4.
318
Lazarovici C.-M. et alii 2009, p. 110, 161, fig. 13b, cat. 122; Coman 1980, fig. 106/5.
319
Un sceptru de lut zoomorf a fost descoperit în aezarea de la Para i poate fi legat de cultura Banatului:
Draovean, Topolovcici 1989, p. 199-200; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2006, p. 363, fig. IIIb.197.
320
În arealul Stoicani-Aldeni: Dragomir 1983, fig. 58/19-21; în arealul Cucuteni: Dumitrescu Vl. et alii 1954, p.
469-472, fig. 46; Marinescu-Bîlcu, Bolomey 2000, p. 151, fig. 178/45-46, 180/5-7; Lazarovici C.-M. 2005a, p.
119, fig. 1/16-18; Palaguta 2007, p. 65, menioneaz topoare de lut i la Cuconetii Vechi I.
321
Dumitrescu Vl. et alii 1954, p. 472; Marinescu-Bîlcu, Bolomey 2000, p. 151.
322
Elster, Nikolaidou 2003, p. 421-452, fig. 11.52-11.55.

339

https://biblioteca-digitala.ro

Ruginoasa - Dealul Drghici. Monografie arheologic

Fig. VIII.38. Statuet feminin fragmentar, Locuina
4.1, -1,30 m.

Fig. VIII.39. Statuet feminin fragmentar,
Locuina 4.1, -1,30 m.

Fig. VIII.40. Idol conic cu fa uman, Locuina 4A, 1,20 m.

Fig. VIII.41. Statuet zoomorf, scroaf,
fragmentar, Locuina 3 - 4, -1 m.
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Fig. VIII.42. Statuet masculin fragmentar, fa-verso, Bordeiul 6.

Fig. VIII.43. Vas antropomorf fragmentar, fa-verso, Bordeiul 6, -1,75 m.

Fig. VIII.44. Statuet feminin fragmentar, Bordeiul 6
sub vatr, -1,50 m.

Fig. VIII.45. Bil de lut ars,cu fa uman
schematizat, din zona Bordeiului 7.
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Fig. VIII.46. Bordeiul 7, „Adonis”, în momentul descoperirii i dup lipirea piciorului, detalii .
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Fig. VIII.47. Statuet zoomorf, Bordeiul 7, nivel 4, 1,60 m.

Fig. VIII.48. Statuet zoomorf, Bordeiul 7, -1,40 m.

Fig. VIII.49. Idol conic, Bordeiul 7 niv. 1, -1,45 m cu
urme de slip cenuiu oxidat.

Fig. VIII.50. Idol conic, cu fa uman, Bordeiul 7
niv. 3, -1,50 m.

Fig. VIII.51. Idol conic, Bordeiul 7 niv. 1, -1,15 m.

Fig. VIII.52. Protom, an + Bordeiul 7, -1,30 m.
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Fig. VIII.53. Picior de altar, Bordeiul 7, sub vatr,
-1,30 m.

Fig. VIII.54. Picior de altar (?), Bordeiul 7, -1,40 m.

Fig. VIII.55. Statuet masculin decorat cu colan / earf, Bordeiul 8, fa-verso, -1,70 m.

Fig. VIII.56. Statuet zoomorf fragmentar, Bordeiul 8, -1,40 m, detaliu cu zona abdominal unde este o
perforaie de mari dimensiuni.
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Fig. VIII.57. Protom de tip corn, Bordeiul 8 /
Locuina 4, -1,50 m.

Fig. VIII.58. Fragment de castron decorat cu o
protom tip corn, Bordeiul 8, niv. 1.

Fig. VIII.59. Protom de la un vas de mici dimensiuni,
zona Bordeiul 7.

Fig. VIII.60. Statuet feminin, fragmentar, an 1,90 m.

Fig. VIII.61. Statuet zoomorf reprezentând un ap,
an.

Fig. VIII.62. Statuet zoomorf reprezentând un
mistre, an.
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Fig.IX.63. Vas antropomorf, an, -1,20 m, fa –verso.

Fig. VIII.64. Statuet feminin fragmentar, Strat, 1,80 m.

Fig. VIII.65. Topor miniatural din lut, Strat.

Fig. VIII.66. Scunel – tron, desen i fotografie, Strat (2001, E1,
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h6).

Fig. VIII.67. Picior de altar monumental, past grosier,
an.

Fig. VIII.68. Idol cilindric sau posibil picior de
altar, past grosier, passim.

Fig. VIII.69. Statuet zoomorf fragmentar, cu redarea
mamelelor (scroaf), Passim.

Fig. VIII.70. Statuet feminin fragmentar,
Passim.
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Fig. VIII.71. Venus, fa-verso, passim; dup V. Chirica, M.-C. Vleanu 2008; detalii.

Fig. VIII.72. Statuete feminine decorate cu incizii, dup V. Chirica, M.-C. Vleanu 2008, fig. 52.2-3.
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Fig. VIII.73. Statuete feminine decorate cu incizii,
dup V. Chirica, M.-C. Vleanu 2008, fig. 51.

Fig. VIII.74. Statuet masculin cu earf i
brâu, dup V. Chirica, M.-C. Vleanu 2008,
fig. 52.1.

Fig. VIII.75. Scunel fragmentar, cu urme de pictur roie, dup V. Chirica, M.-C. Vleanu 2008, fig.
58.1.

Fig. VIII.76. Scunel fragmentar, desenul piesei din fig.
VIII.75, dup V. Chirica, M.-C. Vleanu 2008, fig. 57.2.

Fig. VIII.77. Scunel fragmentar, desenul piesei
din fig. VIII. 78, dup V. Chirica, M.-C. Vleanu
2008, fig. 57.3.
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Fig. VIII.78. Scunel fragmentar, cu incizii pe margine, dup V. Chirica, M.-C. Vleanu 2008, fig.
58.3.

Fig. VIII.79. Idoli conici, dup V. Chirica, M.-C. Vleanu
2008, fig. 53.

Fig. VIII.80. Vas antropomorf, dup V.
Chirica, M.-C. Vleanu 2008, fig. 57.

Fig. VIII.81. Fragment dintr-un castron cu protom antropomorfizat, dup V. Chirica, M.-C.
Vleanu 2008, fig. 66; imaginea cu scar, foto Gh. Lazarovici.
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Fig. VIII.82. Fragment din alt castron cu
protom antropomorfizat, dup V. Chirica, M.C. Vleanu 2008, fig. 68.

Fig. VIII.83. Cele dou fragmente de castroane cu
protom antropomorfizat, dup V. Chirica, M.C. Vleanu 2008, fig. 66.

Fig. VIII.84. Dou fragmente de castroane cu
protom antropomorfizat, dup H. Dumitrescu
1933, fig. 25/1-2.

Fig. VIII.85. Castron cu protom
antropomorfizat (= fig. VIII.84/1), descoperit de
H. Dumitrescu, colecia Institutului de arheologie
Bucureti.

Fig. VIII.86. Protom antropomorfizat (idol ?),
colecia Institutului de arheologie Bucureti.

Fig. VIII.87. Statuet masculin cu brâu incizat,
colecia Institutului de arheologie Bucureti.
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Fig. VIII.88. Statuet feminin (fa, spate, detaliu), colecia Institutului de arheologie Bucureti.

Fig. VIII.89. Statuet feminin (fa, spate), colecia Institutului de arheologie Bucureti.

Fig. VIII.90. Statuet feminin (fa, spate), colecia Institutului de arheologie Bucureti.
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Fig. VIII.91. Sceptru zoomorf, cu urme de pictur, colecia Institutului de arheologie Bucureti.

Fig. VIII.92. Fragmente de mese-altar, colecia Institutului de arheologie Bucureti.

Fig. VIII.93. Fragmente de mese-altar, colecia Institutului de arheologie Bucureti.

Fig. VIII. 94. Fragment de kernos pictat, colecia
Institutului de arheologie Bucureti.

Fig. VIII.95. Fragment de kernos, descoperit în 2002,
passim.
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Fig. VIII.96. Darabani, fragment de kernos,
dup C. Ambrojevici 1933, fig. 2/8.

Fig. VIII.98. Cuconetii Vechi, kernos dup V.
Sorochin 2002, fig. 73/1.

Fig. VIII.100. Drgueni,
fragmente din dou vase kernos,
dup A. Crîmaru 1977, fig. 43.

Fig. VIII.97. Bod-Priesterhügel, kernos reîntregit, Gh.
Lazarovici.

Fig. VIII.99. Trueti, kernos dup I. Nestor 1956,
fig. 3.

Fig. VIII.101. Hbeti, mas-altar cu cupe la partea
superioar, dup Vl. Dumitrescu et al. 1954, pl. CXVII/1.
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Fig. VIII.102. Vas antropomorf fragmentar (fa, profil) din care se pstreaz doar unul din picioare, modelat
ca înclminte, colecia Institutului de arheologie Bucureti.

Fig.IX. 103. Vas antropomorf fragmentar (fa, profile, spate) din care se pstreaz doar unul din picioare,
modelat ca înclminte, colecia Institutului de arheologie Bucureti.

b
a
Fig. VIII.104. Vase antropomorfe cu partea inferioar modelat în form de înclminte: a) Nezvisko, dup
Kultura Trypolska 2005, p. 36; b) Drgueni, colecia Muzeului Judeean Botoani.
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Fig. VIII.105. Trueti, fragmente din vase de tip kernos, dup M. Petrescu–Dîmbovia et alii 1999, fig. 331/23.

b
a
Fig. VIII.106a-d. Passim, piese din colecia colii Ruginoasa aflate în inventarul Complexului Muzeal Naional
Moldova Iai.

c
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d

Fig. VIII.107. Mas altar sau model de sanctuar de la Jura, dup I. Palaguta 2007, fig. 72/8-8a.

Câteva analize privind masca feei sau a idolului

Fig. VIII.108. Tipuri de mti i fee de idoli i alte obiecte

Din pcate, din motive financiare cercetrile noastre în situl Ruginoasa - Dealul Drghici nu au
avut amploarea pe care am dorit-o. Comparativ cu alte situri, numrul pieselor de cult descoperite în
complexe este mai mic, iar dintre cele investigate, se pare c dou complexe sunt mai semnificative,
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respectiv locuina L3-L4 (cu mai multe etape de refacere) i Bordeiul 6. Trebuie s mai amintim faptul c
sub dou vetre au fost descoperite respectiv o statuet femin în Bordeiul 6 (fig. VIII.44) i un picior de
altar în Bordeiul 7 (fig. VIII.53), atestând în ambele cazuri ritualuri de fundare, destul de bine ilustrate în
cadrul construciilor cucuteniene, dar i în cazul altor civilizaii neolitice i ale Epocii Cuprului.
Fr îndoial, cercetrile viitoare vor putea completa informaiile existente i corpusul actual al
descoperirilor.
În baza noastr de date am acordat importan i manierei de redare a capului i feei, respectiv a
mtii idolilor din Neolitic i Epoca Cuprului, pentru care avem pân acum peste 2000 de înregistrri.

2
1 M17

3
Fig. VIII.109. Tipuri de fee : Idol conic cu faa de tip M16-M17.

358

https://biblioteca-digitala.ro

4

Din cultura Cucuteni, din miile de idoli am analizat doar pe cei din monografia lui D. Monah323,
ca i piesele de la Ruginoasa comentate mai sus, în total 516 înregistrri. O prim observaie care se
impune este aceea c la majoritatea idolilor capul a fost rupt ritualic sau firesc (datorit gâtului subire).
La Ruginoasa s-au pstrat peste 25 de capete de idoli antropomorfi.
Principalele coduri privind plastica Neoliticului i a Epocii Cuprului, încrcate în baza noastr
de date, se refer fie la fa fie la masc, atunci când aceasta este evident. Adesea faa este doar o masc
stilizat uniform cum este cazul în cultura Cucuteni. Cum vom face referiri i analogii mai largi privind
faa, masca, nasul, ochii, totodat vom prezenta i respectivele cataloage. Cele mai frecvente sunt faa
F26 (13 înregistrri), urmat de M19 cu apte înregistrri (este vorba de o terminare în form de con mai
ales la idoli conici, dar i alii, de tipul M19). O pies deosebit, a fost numit de noi „Adonis de la
Ruginoasa” pentru frumuseea feei i mai ales a decoraiunilor i podoabelor.
Dintre idolii conici, cea mai mare parte a lor au faa abia schiat, dar sunt totui câteva
exemplare în care este redat i faa (ochii, nasul i uneori gura: mai sus fig. VIII.2-10, fig. VIII.5/3, fig.
VIII.79 i VIII.109/3). Ca i la idolul din fig. VIII.109/3 la unii mai apare capul conic terminat cu un mic
buton, un mo, alteori faa este separat de mo printr-o albiere (tip M 19 la fig. 1 VIII.107/2). Capul
reprezentat ca o coloan conic sau cilindric (tip F26) este întâlnit frecvent la mai toi idolii
cucutenieni324. Acelai tip de redare este destul de des întâlnit i în cultura Gumelnia325.
La acest tip de fa ochii abia sunt schiai cu dou alveole rotunde sau ovale, fcute cu buricul
degetelor. In tipologia noastr în culturile Cucuteni i Gumelnia ochii sunt de tipul O17, O17b, O18,
O19, O25, O28-O32, O35. Dar nu dorim a insista prea mult deoarece nici autorii idolilor nu au insistat
asupra detaliilor. Din tipurile de mti din Neolitic (fig. VIII.108) observm c doar o mic parte sunt
reprezentate în cultura Cucuteni.

Ideea de baz care se desprinde este c idolii sunt reprezentai dup anumite reguli. Proporiile
corpului sunt armonios redate. Decorul este uor standardizat, dar conine o serie de elemente care indic
fie tatuaje, fie anumite simboluri cu semnificaii care ne scap.

323

Monah 1997.
Monah 1997, p. 275, 276 – 279, 282, 292, .a.
325
Andreescu 2002, pl. 11/4, 13/6, 19/2, 22/13; pl. 28/1, 6; pl. 39/3-5 . a.
324
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CAPITOLUL IX. INCADRAREA CRONOLOGIC A
AEZRII
CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, GHEORGHE LAZAROVICI

Prima încadrare cronologic a staiunii cucuteniene de la Ruginoasa – Dealul Drghici se
datoreaz Hortensiei Dumitrescu, care o atribuia Epocii Cuprului datorit prezenei artefactelor din cupru
descoperite aici326. Ea considera c aezarea se încadreaz în faza A a culturii Cucuteni, i c prezenta
multe asemnri cu materialele aceleiai faze de la Cucuteni - Cetuia327. Alte analogii vizau maniera de
decorare a ceramicii, i mai ales ornamentele pictate, H. Dumitrescu considerând c sunt elemente care o
apropiau de aezrile de la Ariud i Boneti328. Ea aprecia corect c, aria cercetat, destul de redus,
deranjamentele datorate plantrii viei de vie, au scos la iveal materiale mai ales fragmentare, acoperite
de carbonat de calciu, o diversitate redus a tipurilor de vase ca i a manierei de decorare329.
Menionm c referiri asupra ceramicii de pe Dealul Drghici i a decorului ei au fcut mai muli
autori, printre care în primul rând Vladimir Dumitrescu i Anton Niu. Relativ recent observaii cu privire
la materialele de la Ruginoasa a fcut i Dumitru Boghian330.
Vl. Dumitrescu atribuia ceramica de la Ruginoasa etapei Cucuteni A4 (etap caracterizat afirma
el exclusiv de un decor pictat policrom, atrgând atenia i asupra unor aezri cu o nou bicromie331, ceea
ce astzi este cunoscut sub numele de aspectul cultural Drgueni-Jura, de o parte i alta a Prutului, care
implic i alte elemente caracteristice), considerând-o sincron cu ultimele aezri Cucuteni A3, precum
cele de la Fedeleeni i Drgueni332.
Anton Niu considera c ceramica de la Ruginoasa poate fi atribuit secvenei iniiale A3b, în
aceast aezare predominând dup autorul menionat categoria pictat tricrom pe fond alb333.
Aa cum am vzut în subcapitolul VIIIB. Analiza ceramicii, cele mai timpurii materiale
descoperite în situl în discuie pot fi atribuite perioadei Precucuteni III - Cucuteni A2, dar aa cum deja am
specificat materialele respective nu prezint siguran din punct de vedere stratigrafic, ele putând fi aduse
din alt parte în umplutura complexelor unde au fost descoperite. Dou astfel de fragmente le-am
identificat i în materialele aflate în colecia Institutului de arheologie „V. Pârvan” din Bucureti i
provenind din vechile cercetri din anul 1926.

326

Dumitrescu H. 1933, p. 87.
Dumitrescu H. 1933, p. 86.
328
Dumitrescu H. 1933, p. 86 i notele 1, 2.
329
Dumitrescu H. 1933, p. 86.
330
Boghian 2004.
331
Dumitrescu Vl. 1974, p. 548-553; 1974a, p. 41.
332
Dumitrescu Vl. 1974, p. 548-553; 1974a, p. 41.
333
Niu 1980, p. 213; 1979, tabel, dup Mantu 1998, fig. 5.
327
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Pe baza acestor date putem presupune în acest moment c situl de la Ruginoasa – Dealul Drghici
debuteaz în intervalul Precucuteni III – Cucuteni A2, iar complexe de acest fel ar putea fi amplasate în
zona pe care nu am investigat-o înc, aflat pân la primul an de aprare.
Suprafeele cercetate de Hortensia Dumitrescu, ca i spturile din intervalul 2001-2010 au pus în
eviden un material unitar, care prezint aceleai caracteristici. Predomin ceramica pictat din
categoriile semifin i fin, urmat de cea uzual. Formele ceramice sunt totui destul de variate,
predominând cupele (de diferite forme i mrimi), urmate de vase cu picior (suporturi, fructiere),
castroane i vase de form globular; sunt prezente i alte tipuri de vase, precum amforele, capacele,
lingurile sau polonicele. Nu excludem faptul ca din cauza fragmentrii foarte mari a ceramicii, unele
tipuri sau subtipuri s nu fi fost puse în eviden de Hortensia Dumitrescu sau de noi. Decorul pictat
tricrom, predominant, aplicat pe un fond de culoare alb (inclusiv angob) sau pe cel natural al lutului,
cunoate o varietate de motive, în care spiralele i variantele lor predomin, urmate de meandre, elemente
de tipul ovelor, linii/benzi i foarte rar perle foliacee, întâlnindu-se i diferite combinaii între acestea.
Din baza de date am extras pentru Ruginoasa fondul de pictur (Tabelul IX.1 - pe linie fondul,
iar pe coloan culoarea cu care s-a pictat). Seriind aceste date observm existena a dou grupe mari:
prima în care fondul alb este corelat cu cafeniu i portocaliu. Legtura cu cea de a doua grup se face prin
fondul rou pe care se picteaz cu alb, alb cu brun i alb cu negru. În grupa urmtoare, a treia, pe fondul
vasului (crmiziu, galben sau rou) se picteaz cu alb i rou, rou i alb, rou, alb, negru sau doar cu
rou. Separat se grupez pasta cafenie pe care se piteaz cu rou, alb, brun. Numrul mare i izolat al
acestei categorii ar presupune un alt atelier de pictur sau o preferin pentru o anume etap, fiind

Cafeniu
pal,
cenuiu murdar

44

2

Alb

1198

71

Portocaliu

16

Rou

1

Angob alb

8

2

2
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33

370

8

2

4

7

2

28

Lut crmiziu

2

Lut galben

8

2

10

36

1

2

10

2

6

2

12

56

10

53

96

4

14

56

40

126

116

12

36

1

4

80

6

6

Lut cafeniu

2

21

Rou, alb, brun

Rou, alb, negru

Rou cu alb

Alb, rou, negru

Alb cu rou

Alb

Alb cu negru

Alb cu brun

2
32

121

24

Angob roie

Lut rou

Rrou

Brun

Brun cu negru

Rou cu brun

Tabelul IX.1.
Serierea dintre
fond i culoarea
picturii.

Rrou cu negru

caracteristic pentru bordeiele B7 i B8, reprezentând deci o etap timpurie (fig. VIIB.257).

6
6

450

Analizând frecvena i proporiile cu care apar, observm c din lotul ceramicii pictate de peste
4500 fragmente, doar 14,6% este fr pictur. Predomin pictura cu alb 44,4% (2020 fragmente), urmat
de alb cu rou 19%, celelalte combinaii fiind aproape egal reprezentate (Tabelul IX.2).
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În ceea ce privete fondul de pictur, din Tabelul IX.2 (în care fondul de pictare este pe coloan,
iar culoarea picturii pe linie) observm c pentru zona investigat se evideniaz dou grupe principale de
vase. Din prima grup fac parte cele pictate pe fond alb, reprezentând 44,39% (2020 fragmente), la care
se adaug cele pictate pe angob alb (unde a putut fi identificat!), 3,79%, deci un total de circa 48,18%.
În cea de a doua grup am introdus vasele care sunt pictate pe fondul natural al vasului, cu nunae
variabile (cafeniu 10%; lut cafeniu 3,23%; lut galben 10,4%; lut rou 10,4%; portocaliu 5,5%), ce
reprezint circa 31,13%. Precizm de asemenea c vasele pictate pe angob roie reprezint doar 1,09%.
Din aceast analiz observm c predomin ceramica pictat pe fond alb, fa de cea realizat pe fondul
vasului sau pe o angob roietic.
Raritatea picturii timpurii (alb pe rou, alb pe negru, doar dou fragmente, unele amintite i de H.
Dumitrescu, dar pe care noi nu le-am identificat în colecia de la Bucureti) arat c nu exist astfel de
materiale timpurii, cum apar în Ariud – Cucuteni A1, ipotez pentru care de altfel pledeaz i raritatea
canelurilor late de tip Ariud, realizate pe ceramic cu amestec mineral pregnant (nisip cu bobul mare,
mica etc.). Existena unor materiale Precucuteni III i unele Cucuteni A2 (vezi mai sus nota 333) poate
indica totui i un început de locuire la acest nivel cronologic sau existena unor comuniti
precucuteniene în preajm, de la care „cumpr”/”import” materialele, ce sunt totui foarte puine i

1

1152

Rou, alb, brun

376

Rou

20

368

24

Rou cu negru

2

358

28

Rou, alb, negru

129

Rou cu alb

57

6

6

23

80

21

largi

cu

47

52

60

44

84
16

450
2

2

6

96

2

8

4
1

6

4

71

Alb

4

Brun

3

Rou, alb, negru

5

Alb negru

2

Rou brun

1

Procent

14.6

8
2

44.39

3.79

1.09

1.19

10

Procent
26. 7

826

18.15

535

11.8

406

8.9

291

6.4

53

126

12

271

5.96

56

56

6

1

265

5.8

121

127

2.8

1

83

1.8

12

10

1215

36

2
2

4551

116

10

2

32

2

8

Alb cu brun
Brun cu negru

252

Suma

474

Portocaliu

147

Negru pe alb

455

Lut rou

Lut galben

Rou cu brun

Motive
rou

170

Lut cafeniu

2020

Cafeniu pal

Angob alb

Alb

666

Cafeniu

Suma

fr

Tabelul IX.2.
Procentre
între
fond i culoarea
picturii.

Angob roie

împrtiate în diferite orizonturi.

14

2

38

73

1.6

2

2

29

71

1.56

57

1.25

10

40

2

4

3.23

10.4

32
2

1.846

5.5

50

1.1

48

1
100

Ca i în alte aezri, viaa religioas a jucat un rol important, mrturie fiind plastica antropomorf
i zoomorf, ca i vasele de cult. Plastica antropomorf, ca i sceptrul de piatr descoperit aici sau cel din
lut provenind din spturile H. Dumitrescu atest existena unei ierarhii sociale, dar constituie i elemente
care ajut la precizarea orizontului cronologic, astfel de artefacte din lut fiind gsite i în aezrile de la
Trueti i Drgueni, iar cele din piatr de tip A fiind întâlnite mai ales în situri atribuite etapelor
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Cucuteni A3, iar cele de tip B în aezri Cucuteni A4334. Originea acestui gen de piese este de cutat dup
prerea noastr în zona sudic, piesele de lut având un prototip în piesa de la Para, ce reprezint cel mai
timpuriu artefact de acest tip. Ca semn de distincie social pot fi interpretate i topoarele miniaturale din
lut (care este posibil s fi fost ataate unor idoli, dar sigur au fost folosite i ca piese apotropaice), dou
piese de acest fel fiind descoperite i la Ruginoasa, ele fiind întâlnite i în alte aezri ale fazei Cucuteni
A3 (Trueti, Hoiseti, Scânteia) sau în cele A4 (Drgueni).
O serie din materialele descoperite la Ruginoasa prezint analogii cu cele provenind din alte
aezri, indicând influene sudice. Astfel, pandantivul de tip en violon (fig. VIII.34/4), prezint
similitudini cu o pies descoperit la Hoiseti335; toporul miniatural din lut de la Hoiseti este foarte
asemntor cu cel de la Ruginoasa, ultimul având vizibile asemnri cu alte dou piese provenind de la
Scânteia336 sau din alte staiuni.
Reamintim c printre suporturile descoperite de noi la Ruginoasa este i unul simplu, jos,
nedecorat, dar acoperit de o angob albicioas (fig. VIIB.184), care amintete de cele Gumelnia din
fazele A1 i A2337. De altfel astfel de piese mai sunt cunoscute de la Bodeti – Cetuia Frumuica338,
Puleni (jud. Covasna), o pies foarte asemntoare fiind descoperit i la Scânteia339. Spre influene din
cultura Gumelnia pledeaz i castroanele cu protome zoomorfe antropomorfizate din aezarea parial
investigat de noi (cele mai numeroase, dar din pcate fragmentare!), care aa cum am menionat în
Capitolul VIII completeaz seria descoperirilor de acest tip din arealul Cucuteni (Poieneti Mgura/Dealul Teilor, Cucuteni – Cetuia, Hbeti, Hoiseti – La pod).
Vasele de tip kernos indic la rândul lor influene de origine sudic, probabil transmise tot prin
filier gumelniean. La nivelul fazei Cucuteni A astfel de vase apar în mai multe aezri (Bod –
Priesterhügel, Trueti, Cuconetii Vechi I, Darabani, Drgueni), încadrate în toate etapele fazei
Cucuteni A, astfel c acest gen de recipiente nu aduc indicii cronologice mai fine.
Vasele antropomorfizate, ce se termin în form de înclminte indic la rândul lor un palier
cronologic larg, din Precucuteni i pân la începutul fazei urmtoare, Cucuteni A-B (Nezvisko).
Pornind de la formele de vase predominante (avem în vedere categoriile ceramice semifin i
fin), tipul de decor i de motive ornamentale folosite, considerm c aezarea de pe Dealul Drghici
poate fi atribuit fazei Cucuteni A3, poate aa cum o definea A. Niu, la începutul subfazei A3b, oricum
dup aezrile Hbeti, Trueti sau Cucuteni - Cetuia, dar înainte de aezarea de la Scânteia. Nu
excludem nici o contemporaneitate cu situl de la Cucuteni - Cetuia, aflat la distan mic de cel de pe
Dealul Drghici i cu care aa cum am artat în capitolele anterioare exist numeroase asemnri
(caracteristici similare geologice, amplasare pe terase/margini de terase dominante, fortificaii complexe

334

Mantu 1998, tabel 4; alte trei sceptre au fost descoperite în situri neprecizate ale fazei A.
Bodi 2010, pl. 55/3.
336
Lazarovici C.-M. et alii 2009, cat. 84, 86.
337
Voinea 2005, p. 39. pl. 42, pl. 71.
338
Matas 1946, p. 124-125, 152, pl. XXX/258; Lazarovici C.-M. et alii 20009, cat. 178, piesa este pictat cu ove
roii bordate cu brun pe o angob alb.
335
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etc.). Un alt element comun celor dou aezri este i starea foarte fragmentar a ceramicii (dei pe
Cetuia s-a cercetat o mare parte din aezare comparativ cu Dealul Drghici!). La aceasta se adaug i
preponderena folosirii fondului alb, motivele decorative fiind în mare parte comune pentru anumite
forme ceramice.
Nu negm nici o anumit coresponden cu aezarea de la Hoiseti - La Pod, unde sunt i unele
deosebiri, deoarece alturi de ceramic pictat pe fond alb se întâlnete i specia pictat bicrom340, pe care
nu am surprins-o la Ruginoasa, motiv care ne determin s plasm situl de pe terasa Bahluiului puin
anterior. Un alt element comun ar fi i numrul mare de reprezentri zoomorfe (protome sugestive
aplicate pe castroane), ce atest i în acest caz practicarea intens a cultului animalier.
În urma analizei ceramicii din zona studiat de H. Dumitrescu i de noi a reieit foarte clar lipsa
celei decorat cu caneluri sau incizii tipice pentru aspectul regional din zona Prutului, Drgueni-Jura.
Lipsa oricrui fragment de acest fel care ar proba existena unor relaii cu comuniti aflate în apropierea
surselor principale de aprovizionare cu silex nu este de negat pentru viitor, zona cercetat sistematic pân
acum având mici dimensiuni comparativ cu suprafaa aezrii. Fr îndoial, continuarea cercetrilor i
investigarea zonelor dintre celelalte anuri de aprare vor aduce noi date cu privire la palierul cronologic
creia îi poate fi atribuit aezarea.
Analiza probelor pentru datare prin radiocarbon ne va oferi fr îndoial posibilitatea
compararrii cu alte situri cu o ceramic asemntoare, ca i cu acele date cu valoare apropiat ce vor
contribui la stabilirea cronologiei absolute.

339
340

Pies nepublicat, pictat tricrom.
Bodi 2010, p. 227.
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CAPITOLUL X. PALEOFAUNA I UNELE ASPECTE
ALE ECONOMIEI ANIMALIERE ALE COMUNITII
DE LA RUGINOASA - DEALUL DRGHICI
MARIA TIRBU

Sãpãturile arheologice din situl cucutenian Ruginoasa – Dealul Drghici efectuate în
intervalul 2001-2010, au scos la ivealã un material faunistic destul de bogat, fiind colectate toate piesele
osoase descoperite cu acest prilej. Astfel, materialul faunistic este reprezentat de 8205 piese, destul de
fragmentate, dintre care, 7236 au putut fi determinate pânã la gen i chiar la specie, iar pentru restul de
1049 fragmente i achii, fãrã pãri semnificative pentru identificare, s-a putut preciza doar cã aparin
mamiferelor.
Gradul de fragmentare a materialului sugereaz faptul cã suntem în prezena unor resturi
menajere.
Materialul determinat este reprezentat prin resturi care au aparinut mamiferelor,
pãsãrilor, reptilelor (chelonieni) i molutelor (lamelibranhiate i gasteropode).
Molutele reprezentate prin valvele scoicii de râu (diferite specii ale genului Unio) dein
ponderea cea mai ridicatã (5 544 valve care echivaleazã în greutate cu circa 50 Kg). La acestea se mai
adaugã 40 cochilii întregi sau fragmentare care provin de la melcul comun (Helix pomatia). Frecvena
resturilor aparinând molutelor întrunete un procent de 76,16% din întregul material determinat341. În
acest context inem sã subliniem cã prezena unui numãr atât de mare de valve de lamelibranhiate, dar i a
unor cochilii de gasteropode, în materialul furnizat nouã pentru studiu, atestã folosirea acestor dou specii
ca o modalitate de alimentaie sezonier pe timpul anotimpului clduros. Situaia de la Ruginoasa este
asemntoare cu cea din situl Cucuteni B de la Mitoc – Valea lui Stan (amplasat exact pe malul Prutului),
unde a fost descoperit o mare cantitate de molute, ca i de oase de animale342. Prezena molutelor în
acest ultim caz era legat de amplasarea aezrii în imediata vecintate a râului Prut. În alte aezri
cucuteniene, prezena molutelor este destul de sczut (Malna Bi - 219 piese)343.
Reptilele sunt reprezentate prin nouã fragmente de plastron, aparinând cu multã
probabilitate chelonianului Emys orbicularis.

341

Chiar i în cadrul vechilor spturi arheologice de la Ruginoasa – Dealul Drghici s-a constatat prezena a
numeroase scoici alturi de oase de animale: Dumitrescu H.1933, p. 61.
342
Conform informaiilor oferite de C.-M. Lazarovici, doar o parte din materialul descoperit în acest sit a fost
analizat de S. Haimovici 1986.
343
Haimovici 2009, p. 162.
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Prezena pãsãrilor344 a fost identificatã prin douã fragmente de humerus, care provin de la
douã specii acvatice diferite.
Materialul care corespunde mamiferelor întrunete un procent de numai 22,67% din
totalul pieselor determinate. Ca în majoritatea aezãrilor Neoliticului i Epocii Cuprului studiate pânã în
prezent345 predominante sunt resturile care provin de la mamiferele domestice. Acestea întrunesc un
procent de circa 84% faã de circa 16% cât reprezintã mamiferele sãlbatice (tabelul 1).
Mamiferele domestice
Subliniem încã de la început cã, în aezarea Ruginoasa – Dealul Drghici pe primul loc
ca frecvenã se situeazã porcinele (tabel 1; 37,84%), ca i în alte aezri cucuteniene, respectiv Hoiseti,
Feteti346 spre deosebire de alte aezãri neolitice studiate, unde pe primul loc ca frecvenã se situeazã
bovinele347 sau ovicaprinele348.
Într-adevr, aa cum se poate constata din cifrele înscrise în tabelul 1, porcinele
înregistreazã o frecvenã cu circa 6% mai mare decât bovinele (tabel 1; 31,68%), pentru fragmentele
osoase i cu 2,15% pentru numãrul indivizilor aproximai. La fel ca în toate aezãrile neolitice însã, în
timp ce pentru porcine procentul indivizilor tineri i foarte tineri este cu mult mai mare decât al celor
maturi (circa 65% tineri faã de 35% maturi), pentru bovine situaia se inverseazã (circa 70% maturi faã
de 30% tineri). Studii recente indic creterea ponderii porcului i în alte aezri cucuteniene (Hoiseti i
Feteti, 27%)349.
Pe locul al treilea, cu o frecvenã care reprezintã o treime din cea a porcinelor, se situeazã
ovicaprinele (grup în care sunt incluse oaia i capra, greu de departajat, în general, dar mai ales pe baza
pieselor osoase fragmentate; tabel 1, 12,06%). În ceea ce privete vârsta indivizilor aproximai, la fel ca i
pentru bovine, procentul indivizilor maturi este superior celor tineri (circa 75% maturi faã de 25% tineri).
În ceea ce privete câinele, acesta se situeaz pe locul al patrulea ca frecvenã (tabel 1;
2,37), între animalele domestice. Procentul resturilor osoase, provenite de la acest animal, este de doar
2,32%, situaie comunã de altfel pentru toate aezãrile neolitice, ba mai mult în unele aezãri350 chiar
lipsete. Studii recente arat prezena câinelui în proporie de 0,64% i în alte aezri Cucuteni A,
respectiv la Cucuteni i într-un procentaj mai mare la Feteti, 3,88%351 sau Malna Bi352, astfel încât
resturile de la Ruginoasa se plaseaz într-o poziie intermediar. Frecvena foarte redusã a câinelui era de
ateptat, dat fiind faptul cã materialul luat în studiu, reprezintã ,,resturile menajere” ale locuitorilor, pentru

344

Oase aparinând unor psri au fost folosite pentru realizarea unor ustensile, vezi. S. urcanu, L. Bejenariu,
capitolul VI, în volumul de fa.
345
Necrasov, Haimovici 1959, p. 105-111; 1962, p. 175-185; Necrasov, tirbu 1981, p. 174-187 (tabele p. 182-183
i 184-187); Bejenaru, Cavaleriu 2009, p. 156.
346
Bejenaru, Cavaleriu 2009, p. 156.
347
Necrasov, tirbu-Bulai 1970, p. 545-556 (tabele p. 552-556); 1977, p. 11-17; tirbu 1984, p. 45-47.
348
Necrasov, tirbu 1978, p. 11-16; 1980, p. 19-31 (tabele p. 20 i 27).
349
Bejenaru, Cavaleriu 2009, p. 156.
350
Necrasov, tirbu 1978, p. 11-16; 1980, p. 19-31 (tabele p. 20 i 27).
351
Bejenaru, Cavaleriu 2009, p. 156.
352
Haimovici 2009, p. 162.
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care, cu multã probabilitate, câinele era un animal de pazã sau de vânãtoare i nu o sursã de hranã.
Fragmentele descoperite nu indic nici practicarea unor ritualuri întâlnite de exemplu la Drgueni353.

Mamiferele sãlbatice
Mamiferele sãlbatice sunt slab reprezentate atât ca pondere, cât i ca numãr de specii.
Prezena unora este doar sugerat de numrul infim de piese pstrate. Aa este cazul lupului, a
pisicii i a ursului, care sunt identificate prin câte o piesã osoasã, castorul, prin douã piese i jderul prin
patru.
Slab reprezentat este i bourul, de la care s-au identificat doar nouã fragmente osoase.
Frecvena cea mai mare o înregistreazã cerbul, cu un procent de 7,61%, urmat de mistre, cu 6,21%.
Cãpriorul, cu un procent de numai 1,03%, se situeazã pe locul al treilea ca frecvenã, la o diferenã foarte
mare de locul al doilea ocupat de mistre. De aici se poate deduce cã doar cerbul i mistreul au fãcut
obiectul unei vânãtori sistematice, celelalte specii cãzând în ,,plasa” vânãtorului întâmplãtor.
Animalele sãlbatice identificate, în materialul din aezarea de la Ruginoasa, nu epuizeazã,
în mod sigur, lista mamiferelor din fauna naturalã a zonei, resturile lor corespunzând cu posibilitatea
locuitorilor de a putea sau nu vâna o specie sau alta. Prezena unora dintre acestea, însã, fie i în proporii
foarte reduse, ne poate furniza unele date privind aspectul peisajului geografic din zonã, în acea
perioadã354. Astfel, prezena cerbului, ca i cea a ursului (acesta din urmã fiind reprezentat printr-un
exemplar mare) ne indicã existena unor importante masive pãduroase. Prezena mistreului, pentru care
hrana de bazã o constituie ghinda i jirul, ne aratã cã în masivele pãduroase predominau stejarul i fagul.
Identificarea castorului aratã cã zona era nu numai împãduritã, dar i bogatã în reele de ape (mediul
natural al existenei acestui animal)355. Bogata reea de ape din zonã, reprezentat de Siret, pârâul de la
baza promontoriului i diferite bli este confirmatã i de numãrul de-a dreptul impresionant de valve care
provin de la scoica de râu.
În ceea ce privete talia mamiferelor identificate în aceastã aezare, din nefericire nu am
putut-o calcula decât pentru mistre, pentru care am dispus de douã piese întregi (calcaneu i metapodal),
dar rezultatele obinute prin aplicarea coeficienilor lui Teichert (tabelul 2) ni s-au prut cu totul
neverosimile, ceea ce ne-a fcut s ne raliem la criticile lui Weinstock356. Pentru celelalte mamifere pe
baza unor diametre ale epifizelor, mai rar ale diafizelor, aa cum rezultã din tabelul 2, se poate spune cã,
atât cele domestice, cât i cele sãlbatice, se încadreazã în limitele de variabilitate constatate i în alte
aezãri neolitice, cu meniunea însã cã în majoritatea cazurilor valorile se apropie mai mult de limitele
inferioare. Ca urmare, am putea afirma c animalele din aceast aezare sunt mai gracile decât în alte
aezãri. Nu trebuie sã neglijãm însã faptul cã, piesele care s-au pretat la mãsurãtori sunt foarte reduse ca
numãr i întâmplãtor s-ar putea sã provinã de la animale mai gracile.

353

Bolomey, El Susi 2000, p. 159-177.
Necrasov et alii 1967, p. 311-320.
355
Necrasov, tirbu 1975, p. 29-33.
354
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În concluzie, din cele relatate mai sus, rezultã cã, locuitorii aezãrii cucuteniene de la
Ruginoasa, aveau ca principale ocupaii, pe lângã cea de cultivarea primitivã a plantelor, creterea
animalelor, culesul i vânãtoarea, ocupaii care le asigurau existena i care de altfel sunt comune pentru
locuitorii tuturor aezãrilor neolitice i ale Epocii Cuprului.
Predominarea animalelor domestice asupra celor sãlbatice, atestã cã vânãtoarea se situa
pe un loc secund faã de creterea animalelor în ocupaia locuitorilor. Spre deosebire însã de toate
aezãrile neo-eneolitice, unde creterea bovinelor i mai rar a ovinelor, ocupã primul loc, în aezarea de la
Ruginoasa primul loc este ocupat de porcine. Predominarea pieselor osoase aparinând porcului domestic
ne poate sugera cã locuitorii triburilor cucuteniene de la Ruginoasa erau destul de sedentari, tiut fiind cã
nomadarea cu aceste animale este mai dificilã. Pe de altã parte, predominarea pieselor osoase care provin
de la indivizi tineri i foarte tineri, asupra celor care provin de la indivizi maturi aratã cã porcii erau
crescui mai mult pentru carne i grãsime. Bovinele i ovicaprinele, reprezentate cu precãdere de indivizi
maturi, aratã cã erau crescute nu numai pentru carne, dar i pentru lapte, piele, blanã, lânã i chiar, în
cazul bovinelor, ca ajutoare în efectuarea unor munci fizice.
În ceea ce privete vânãtoarea, era preferat, ca în toate aezãrile neolitice i ale Epocii
Cuprului, cerbul i mistreul, de la care foloseau nu numai carnea i pielea, dar i coarnele i colii din
care confecionau unelte (în special sãpãligi i împungãtoare) i obiecte de podoabã357.
Bogatul, dacã nu chiar impresionantul, material provenit de la diferite specii ale scoicii de
râu (peste 5500 valve întregi sau fragmentate, echivalent în greutate, aa cum am menionat anterior cu
circa 50 Kg), ne atestã cã aceste molute constituiau o sursã importantã de hranã pentru locuitorii
cucutenieni de la Ruginoasa. Se poate astfel afirma cã printre îndeletnicirile de bazã practicate de
populaia cucutenianã de la Ruginoasa, culesul juca un rol important, dar având un caracter sezonier.
Menionm de asemenea c o mare cantitate de valve de scoici i melci au fost gsii i de Hortensia
Dumitrescu în timpul spturilor pe care le-a efectuat în acest sit în anul 1926, în seciunile A i F358.
Situaia nu este unic, i în alte situri cucuteniene a fost surprins acest aspect. Astfel, aa cum am mai
precizat, în aezarea cucutenian de la Mitoc - Pârâul lui Istrate (jud. Botoani), amplasat la circa 300 m
de albia actual a Prutului, s-a descoperit o mare cantitate de valve de scoici, alturi de o cantitate
impresionant de oase de animale, ceea ce demonstra utilizarea scoicilor la completarea alimentaiei359. În
acelai sens pot fi interpretate i descoperirile de scoici Unio din alte situri cucuteniene, ca cele de la
Putineti II, Iablona XIII - locuina 1, Mereovca - bordeiul 1360 sau Hoiseti - La pod361.

356

Udrescu et alii 1999, p. 86.
Mantu et alii 1995.
358
Dumitrescu H. 1933, p. 57 menioneaz descoperirea unei mari cantiti de melci în seciunea A (între 0,40-0,55
m); p. 60, melci i scoici în seciunea F.
359
Spturi arheologice în anii 1970-1980, D. Monah, C.-M. Istrate (Lazarovici): materialul paleofaunistic extrem
de bogat a fost parial pierdut i doar o mic parte din el a fost analizat de S. Haimovici (1986). Câteva informaii cu
privire la scoicile de râu: 170 de grame scoici de râu = 150 de calorii, 28,5 grame de protein, 1,3 grame grsimi, 2,6
micrograme de Vitamina B12, 247 de miligrame de sodiu i 0,5 miligrame de fier.
360
Chitic 2008, p. 265, cu bibliografia.
361
Cavaleriu, Bejenaru 2010, p. 222.
357
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Tabelul 1. Repartiia pe specii a materialului de la Ruginoasa (sãpãturile din 2001-2010).
Specia sau grupa

Fragmente
Nr.

Indivizi aproximai
%

Nr.

%

Bos taurus

520

31,68

70

30,17

Ovicaprinae

198

12,06

32

13,79

Sus scrofa domesticus

621

37,84

75

32,32

39

2,37

8

3,44

1378

83,97

185

79,74

Martes sp.

4

0,24

1

0,43

Canis lupus

1

0,06

1

0,43

Felis silvestris

1

0,06

1

0,43

Castor fiber

3

0,18

1

0,43

Sus scrofa ferus

102

6,21

18

7,75

Bos primigenius

9

0,54

3

1,29

125

7,61

15

6,46

17

1,03

6

2,58

1

0,06

1

0,43

263

16,02

47

20,25

1641

22,67

232

7,61

Pãsãri

2

0,02

1

0,03

Reptile - Emys orbicularis

9

0,12

3

0,09

5544

76,61

2772

91,12

40

0,55

40

1,31

Canis familiaris
Total mamifere domestice

Cervus elaphus
Capreolus-capreolus
Ursus arctos
Total mamifere sãlbatice
Total mamifere

Molute - Lamelibranhiate (Unio)
Gasteropode (Helix)
Total piese determinate

7236

Piese nedeterminate

1049

Nr. total piese

8285
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Tabelul 2. Principalele dimensiuni ale unor piese osoase de la unele specii de mamifere
identificate.
Specia
1
Bos taurus

Piesa osoasã
2
2 coarne fragmentate

1 corn fragmentat

Zona mãsurabilã
3
aproape de bazã

treimea superioarã a
cornului-aproape de vârf

coxal fragmentat
radius
tibia

cav. articularã
epifiza superioarã
epifiza superioarã
epifiza inferioarã

femur
metacarp
metatars

cap femural
epifiza superioarã
epifiza inferioarã
suprafaþa articularã

astragal

os întreg

piesã întreagã
falanga 1
epifiza proximalã
epifiza distalã
Ovicaprine

omoplat

cavitate articularã

Dimensiunea

Valoarea mm

4

5

circumferina

180; 180

diam. antero-post.

54,5; 54,5

diam. lat.

58,5; 57

diam. antero-post.

22

diam. lat.

23

diam. antero-post.

32

diam. lat.

31

diam. antero-post.

37

diam. lat.

62

diam. antero-post.

73; 60; 93

diam. lat.

83; 90; 98

diam. antero-post.

43; 42; 49,5

diam. lat.

53; 54; 65

diam. antero-post.

47

diam. lat.

47

diam. antero-post.

31; 35; 32

diam. lat.

47; 49; 40

diam. antero-post.

29; 33; 28

diam. lat.

47; 50; 44

diam. antero-post.

34; 33

diam. lat.

49; 52

lungime

64; 62

lãrgime

38; 37,5

lungime

61; 63

diam. antero-post.

30; 32

diam. lat.

23; 28

diam. antero-post.

27; 29

diam. lat.

23,5; 25

diam. antero-post.

19; 20

diam. lat.

21,5; 23

diam. antero-post.

29,5; 35

diam. lat.

21; 24

radius

epifiza superioarã

diam. antero-post.

14

diam. lat.

28

tibia

epifiza inferioarã

diam. antero-post.

20

diam. lat.

25

metacarp

epifiza superioarã

diam. antero-post.

18

diam. lat.

23,5

metatars

epifiza superioarã

diam. antero-post.

18

falanga 1

piesã întreagã
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diam. lat.

19

lungime

41

diam. antero-post.

12

diam. lat.

12

continuare 1

Sus scrofa

2

3

M 3 superior

domesticus
canin superior

fragmentat

M 3 inferior
omoplat
humerus
falanga 1

cavitate glenoidã
epifiza inferioarã
piesã întreagã

Sus scrofa
ferus

M 3 superior
suprafaa masticatoare
unul fragmentat +
canin superior

omoplat

unul fragmentat uor

cavitate glenoidã
epifiza superioarã

humerus
epifiza inferioarã
femur

epifiza superioarã
capul femural
marele trohanter

tibia

epifiza inferioarã
întreg

metapodal
epifiza superioarã
epifiza inferioarã

4
30

lãrgime

17

circum. max.

82

lungime max.

85

diam. antero-post.

20

diam. lat.

25

lungime

28

lãrgime

15

diam. antero-post.

33

diam. lat.

47

diam. antero-post.

39

diam. lat.

39

lungime

48

diam. antero-post.

26

diam. lat.

23

lungime

40; 41

lãrgime

24; 24

lungime

36; 37

lãrgime

19,5; 20

circum. max.

93; 105

lungime (coardã)

147; 136

diam. antero-post.

25; 25

diam. lat.

30,5; 30

diam. antero-post.

34

diam. lat.

48

diam. antero-post.

65

diam. lat.

90

diam. antero-post.

57; 50

diam. lat.

58; 52,5

diam. antero-post.

-

diam. lat.

85

diam. antero-post.

39

diam. lat.

35

diam. antero-post.

44

diam. lat.

22

diam. antero-post.

35; 36

diam. lat.

39; 42

lungime

96

lãrgime

20

diam. antero-post.

25

diam. lat.

28

diam. antero-post.

21; 21

diam. lat.

21; 25

lungime

103; 102

844,84

estimarea taliei
întreg

lãrgime

calcaneu
epifiza distalã
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37; 26
988,62;978,68

estimarea taliei
falanga 1

5

lungime

diam. antero-post.

21

diam. lat.

23
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continuare tabelul 2
1
Cervus

2

3

M 3 inferior

elaphus
coxal
humerus

cavitate acetabularã

37

lãrgime

18

lungime

65

lãrgime

53,5
61; 63

diam. lat.

57; 61

epifiza superioarã

diam. antero-post.

32; 32

diam. lat.

55; 61

epifiza inferioarã

diam. antero-post.

36; 45

diam. lat.

50; 57

epifiza inferioarã

diam. antero-post.

42,5; 42,5

diam. lat.

56; 56,5

epifiza superioarã

diam. antero-post.

38

diam. lat.

51

diam. antero-post.

29,5

diam. lat.

50,5

epifiza inferioarã
suprafaa articularã
întreg
os întreg
falanga 1
epifiza proximalã
epifiza distalã
falanga 2

lungime

diam. antero-post.

metacarp

centrotars

5

epifiza inferioarã

radius

tibia

4

os întreg

epifiza proximalã

diam. antero-post.

48,5

diam. lat.

45

lungime

45,5

lãrgime

42

lungime max.

67; 61,5

diam. antero-post.

30; 25

diam. lat.

20; 18

diam. antero-post.

30; 29

diam. lat.

23; 25

diam. antero-post.

19; 19

diam. lat.

24; 21

lungime

52,5; 51,5;43

diam. antero-post.

23,5;21,5;22

diam. lat.

20; 17; 19

diam. antero-post.

32; 33; 30

diam. lat.

Capreolus-

Tibia

epifiza distalã

diam. antero-post.
diam. lat.

29; 30; 28
21; 22; 20

epifiza superioarã

diam. antero-post.

41

diam. lat.

42

lungime

20

lãrgime

7

capreolus
Canis-

Carnasiera

inferioarã

familiaris

374

https://biblioteca-digitala.ro

CAPITOLUL XI. CONCLUZII
CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI, GHEORGHE LAZAROVICI
Aezarea Cucuteni A3 de la Ruginoasa - Dealul Drghici, aa cum am artat în lucrarea de fa
prezint unele particulariti. Unele sunt comune i altor situri ale culturii Cucuteni: este vorba în primul
rând de amplasarea pe un promontoriu dominant362, ce ofer o bun vizibilitate asupra unei zone largi spre
valea Siretului, dar i spre nord i respectiv est. Aceast amplasare ne amintete în primul rând de
Cetuia de la Cucuteni, dar i de alte situri, precum Hbeti - Holm, Brad - La stânc, Poduri - Dealul
Ghindaru, ca s amintim doar câteva din cele mai cunoscute aezri.
Conform observaiilor noastre din teren, la care se adaug noua ridicare topografic, ca i
prospectrile magnetice s-a putut stabili suprafaa prezumtiv a aezrii, de circa 15,8 ha, ceea ce o poate
plasa în cadrul celor de dimensiuni foarte mari363. Locul aezrii a fost ales probabil dup mai multe
criterii, ce au vizat în primul rând posibilitatea supravegherii i controlului unei largi zone, amplasarea la
baza promontoriului a micului pârâu, i posibilitatea realizrii unui sistem de fortificare pe laturile care nu
erau aprate natural (respectiv de sud-est). Conform prospectrilor, aezarea a avut patru anuri de
aprare de diferite limi (anul 1 = 2-3 m; anurile 2 i 3 = 6-7 m; anul 4 = 4 m), amplasate la distane
diferite (50 m între anul 1 i 2; 10-12 m între anul 2 i 3; 30-40 m între anul 3-4; Capitolul III),
legate de evoluia sitului i probabil de creterea demografic. Aa cum am artat (Capitolul III),
amplasarea aezrii pe promontoriul menionat oferea în acelai timp un anume confort termic, datorit
orientrii pantei, ce asigura lumina soarelui i înclzirea construciilor de locuit pe tot timpul zilei.
În ceea ce privete ocupaiile locuitorilor, datele arheologice de care dispunem sunt înc destul
de srccioase, având în vedere zona redus care a fost investigat, dar poate i particularitile solului.
Nu au fost descoperite resturi de plante i nu avem date palinologice care s ofere informaii mai
consistente cu privire la cultivarea plantelor, care presupunem c juca un rol important în economia
aezrii. În acest sens pledeaz unele artfacte din piatr cioplit i anume piesele din silex cu luciu (ce
reprezint a treia grup din totalul acestora), unele piese lefuite cu ti ce au putut fi folosite ca spligi
sau unelte aratorii, o parte din cele 24 zdrobitoare i percutoare-frectoare sau fragmentele de piatr de
râni (Capitolul VI).
Informaii mai numerose sunt oferite de resturile paleofaunei care susin creterea animalelor
(circa 84% din totalul resturilor osoase), pe primul loc ca frecvenã se situeazã porcinele, urmate de
bovine i ovicaprine. Vântoarea juca un rol mai puin important (resturile de la animalele slbatice
reprezintând doar circa 16%), observându-se mai multe resturi osteologice de la cerb i mistre, de unde i
concluzia c aceste mamifere au fãcut obiectul unei vânãtori sistematice; sporadic erau vânate i psri
acvatice.
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Monah, Cuco 1985, p. 42, menionau c 77,08% din aezrile fazei Cucuteni A ocup poziii “înalte”; Monah
D., Monah F. 1997, p. 55; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2007, p. 160.
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Monah, Cuco 1985, p. 43.
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Culesul molutelor (76,16% din întregul material determinat: scoici de râu din specia Unio i
melcul comun Helix pomatia) reprezenta o activitate complementar care suplinea necesarul de hran în
anotimpul cald. Din pcate nu am putut cerne pmântul pentru recuperarea oaselor de la peti, dar
amplasarea aezrii în apropierea Siretului, prezena a numeroase bli i heletee chiar i astzi în zon
ne face s presupunem c i pescuitul ar fi putut juca un rol important în completarea alimentaiei în
timpul anotimpului cald.
Arhitectura aezrii reprezint una din caracteristicile majore ale sitului din zona investigat.
Aa cum s-a prezentat în Capitolele IV-V, complexele de locuire au fost ridicate peste sistemul de
fortificare al aezrii. Caracteristicile geologice ale dealului au fost folosite cu pricepere de populaia
aezrii în amenajarea construciilor de locuit. Buci mari de pietre, au constituit baza pentru ridicarea
pereilor exteriori (uneori i interiori, cazul bordeiului B5) ai bordeielor i apoi a construciilor de
suprafa, a locuinelor propriu-zise. În câteva cazuri, aa cum am specificat în Capitolul IV, au fost gsite
urmele unor gropi de pari/stâlpi exteriori ce au susinut o parte din pereii bordeielor i respectiv ai
locuinei L3-L4. Lipsa urmelor de chirpici de la perei sau a oricror chirpici, ne-a determinat s avansm
ipoteza c aceste complexe de locuire erau construite cu predilecie din lemn i doar spaiile dintre bârne
au fost acoperite cu lut. Acest sistem de construcie a avut o larg rspândire în spaiu i timp în arealul
românesc în preistorie364 i cu alte prilejuri am prezentat câteva monumente etnografice cu un sistem de
construcie identic, aflate în muzeele etnografice actuale365.
Am prezentat de asemenea date care atest compartimentarea interioar a bordeielor i
locuinelor, ca i posibilitatea prezenei unor tinde. Complexele prezentate au avut mai multe faze, în
unele cazuri acestea fiind atestate i de amplasarea diferit a vetrelor. În primele faze de construcie
bordeiele investigate erau complet adâncite, pereii fiind spai în marginea anului de aprare abandonat;
ulterior într-o alt etap, dup dou-patru refaceri au perei i sunt doar parial îngropate, prezentând alte
refaceri; deasupra lor apoi au fost ridicate locuine de suprafa366.
La construcia vetrelor s-a observat c acestea au uneori o baz din piatr i cioburi sparte care
asigurau o rezisten mai mare i mai ales permit pstrarea cldurii mai mult timp; altele au fost
amenajate direct pe pmânt (bordeiul B5). În preajma unor vetre au fost descoperite plci de vatr din lut
amestecat cu vegetale, perforate parial, de diferite forme, care erau probabil folosite pentru copt (turte
sau fructe, diferite rdcinoase). În alte câteva cazuri realizarea vetrelor a implicat o mare grij, ele având
realmente aspectul unor suprafee plane, foarte netede i destul de consistent (la bordeiele B1 i B5,
situaie care nu a mai fost semnalat în alte aezri cucuteniene).
Referitor la podeaua construciilor de locuit, în mai multe cazuri este reprezentat de pavaje de
piatr, între care apar i cioburi orizontale, dar i de lipituri cu lut de culoare mai deschis. Astfel de
amenajri sunt cunoscute înc din Neolitic, dar au fost în general mai puin folosite; menionm c astfel
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Paul 1967; 1995, p. 114-128.
Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2007, p. 355-356, fig. VIII. 15; fig. VIII. 16; fig. VIII.31.
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de pavaje de piatr apar pe anumite zone i în unele locuine Precucuteni cu platform, ca la Bernaeuca
I367 sau la intrarea în locuina 12 de la Târgu Frumos368. Astfel de pavaje de piatr, ce apar la Ruginoasa în
faza Cucuteni A sunt apoi întâlnite i în fazele urmtoare, în aezrile Cucuteni - Dâmbul Morii (nivel
Cucuteni A-B) i Cucuteni - Cetuia (nivel Cucuteni B1)369. Având în vedere situaia geologic similar
din aceste situri (Ruginoasa, Cucuteni, Târgu Frumos), considerm c prezena pavajelor de piatr
reprezint o adaptare la condiiile de mediu i c membrii comunitilor respective i-au dat seama de
beneficiile pe care le prezentau aceste pavaje din piatr local, motiv pentru care le-au folosit pentru
amenajarea interiorului370. Trebuie de asemenea s subliniem faptul c prezena dalelor mari de piatr din
baza locuinelor, uneori aranjate pe dou rânduri, ca în cazul locuinei L3-L4, reprezint probabil aceeai
adaptare la condiiile i materialele oferite de mediul înconjurtor. Astfel de construcii cu o baz de
piatr sunt cunoscute pân acum doar în mediul Gumelnia, iar cele mai vechi construcii de acest fel din
zonele apropiate se leag de nivelul Hamangia III de pe ostrovul de la Durankulak371 sau de aspectul
Varna (Karanovo VI-Gumelnia-Kodzadermen) la Suvorovo372.
Zonele gospodreti din complexele menionate nu sunt foarte elocvente. Totui, amintim în
bordeiul B8 descoperirea mai multor fragmente de vase de provizii, dar i a unor rânie373.
Sistemul de fortificare al aezrii este unul complex, prin cercetrile noastre fiind puse în
eviden prezena anurilor i palisadelor. Spturile de pân acum, dublate de prospectrile magnetice,
ca i de ridicarea topografic, atest faptul c aezarea a avut o existen mai lung, marcat de extinderea
zonei locuibile prin amenajarea altor anuri i probabil palisade dincolo de zona iniial a sitului. Chiar
primul an de aprare al aezrii, investigat prin spturile noastre a suferit anumite reamenajri (an 1a
i an 1b), iar palisada a fost amplasat pe latura dinspre aezare. Acest lucru este dovedit de urmele
gropilor descoperite, care urmresc traseul anului în diferite etape.
Este de reamintit i maniera de realizare a anului, în care populaia de aici a folosit pietrele de
mari dimensiuni din structura dealului. anul a avut o lime de circa 7 m i o adâncime de -2 m, fiind
placat cu pietre de diferite dimensiuni, mari i mijlocii în partea superioar, lespezi mari aezate orizontal
la partea de jos, zon în care liantul era reprezentat de un nisip de culoare roietic. Aa cum am remarcat
i anterior, acest sistem de construcie este asemntor celui de la Cucuteni - Cetuia (nivelurile Cucuteni
A3 i respectiv B1) i Malna Bi374, situri cu o structur geologic identic sau apropiat.
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In ceea ce privete meteugurile practicate de comunitatea de aici informaii interesante provin
din analiza utilajului litic, a celui realizat din materii dure de animale, a pieselor de cupru (Capitolul VI) i
a ceramicii (Capitolul VII).
Din cele 324 de piese litice, 179 aparin industriei pietrei cioplite. Pentru artefactele cioplite
predomin piesele realizate din silex (94,97%), doar câteva fiind realizate din menilit (3.35%) sau din
gresie silicioas (1,87%). Pân acum nu au fost descoperite complexe care s ateste existena unor ateliere
de prelucrare, dar nu este exclus ca ele s fie amplasate în alt zon a aezrii, necercetat, câteva
artefacte pledând pentru prelucrarea pe loc a uneltelor cioplite. Din categoria uneltelor predomin
gratoarele (31,25% din totalul uneltelor: pe lam, pe achii), lamele retuate, inseriile pentru seceri,
piesele cu scobituri, strpungtoare, racloare; ca arme sunt prezente vârfurile de sgei i de lance (8,75%
din tot utilajul), care atest activitatea de vântoare i indic pdurea în proximitatea aezrii.
Industria litic lefuit atest folosirea unei mari varieti de materii prime (marne brune
bituminoase, gresii cuaroase i glauconitice, lidiene; andezit), care ar putea fi legate în primul rând de
albia Siretului, dar indic i o alt surs, din zona Munilor Harghita - Climani - Gurghiu. Este vorba de
145 de piese din piatr elfuit, în care intr mai multe categorii de artefacte (60% piese cu ti - topoare,
tesle, dltie; 22,76% lustruitoare; 16,55%, zdrobitoare i percutoare-frectoare). Piesele cu ti au fost
folosite la tierea i prelucrarea lemnului necesar comunitii respective.
45 de piese au fost realizate din materii dure de la animale (oase, corn, defense, provenind de la
animale domestice i slbatice), reprezentând unelte (vârfuri, netezitoare-lefuitoare, dltie, retuoare,
vârfuri oblice), arme (pumnale), podoabe (dini perforai, pandantive, cochilii perforate, ace) i diverse
piese tehnice. Artefactele menionate au fost prelucrate în aezare i au putut avea funcionaliti diverse,
precum prelucrarea pielii, cornului i a lemnului sau a altor tipuri de materiale care nu s-au pstrat
(textile, vegetale), inclusiv a ceramicii. Prezena podoabelor din scoic în locuina L3 poate fi un indicator
c aici ar fi fost un atelier pentru prelucrarea acestor materiale; amintim de asemenea c din locuina L4
provine i un pandantiv din col de mistre.
Ca în majoritatea aezrilor cucuteniene, meteugul olritului a jucat un rol important printre
ocupaiile comunitii de aici, dar deocamdat, în zona care a fost investigat nu au fost descoperite
complexe care s fie legate direct de acest aspect (gropi de ars ceramica, cuptoare sau ateliere ca în alte
aezri). Este deja cunoscut faptul c meterii cucutenieni erau buni cunosctori ai zonei pe care o locuiau
/controlau exploatând în mare msur resursele locale. Aa cum am artat, chiar la baza Dealului
Drghici sunt depozite de argil care puteau fi folosite la modelarea ceramicii sau s-a folosit o alt zon
cu lut bun de modelat i cu caracteristici asemntoare. Analizele efectuate asupra unor fragmente
ceramice din aezare au artat câteva elemente deosebit de interesante cu privire la pregtirea lutului de
modelat i a condiiilor arderii (Capitolul VIIA). Astfel, s-a demonstrat c pentru ameliorarea calitii
lutului s-a procedat la levigarea lui, în scopul obinerii unei paste potrivite ca i granulaie. Aspectele
legate propriu-zis de ardere au adus în discuie timpul de ardere i temperaturile atinse: se apreciaz c
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dei acest proces a avut o durat scurt s-au atins temperaturi ridicate de 850-950°C (la unele fragmente
vitrificate constatându-se chiar 1000°C).
Dei din pcate cea mai mare parte a materialului ceramic descoperit de-a lungul timpului este
fragmentar, s-au putut reface în linii mari formele ceramice (Capitolul VIIB). Aa cum am artat se
constat o varietate de cupe de diferite dimensiuni, castroane, suporturi, fructiere, strchini, pithosuri. Ca
i în alte aezri predomin categoria semifin (64,58%) i fin (17,45%), ceramica pictat reprezentând
peste 70% din totalul materialului. Circa 48,18% din totalul ceramicii a fost pictat pe un fond de culoare
alb (incluzând i angoba alb, atunci când a putut fi clar observat), 31,13% fiind pictat pe fondul
vasului (cu nuane variabile) i doar 1,09% a fost pictat pe o angob roie. Cea mai mare parte a
ceramicii este pictat tricrom, predominând spiralele cu diferite variante, urmate de ove, meandre, benzi.
Unele fragmente ceramice sau vase reîntregite atest o dat în plus arta meterilor cucutenieni,
reflectat de armonia formelor i a decorului pictat. Sunt i câteva piese cu valoare estetic excepional,
i avem în vedere în primul rând fragmentele de castroane cu elemente antropomorfizate prosopomorfe
(descoperite de H. Dumitrescu i M.-C. Vleanu), ca i unele suporturi (fig. VIIB.169; fig. VIIB.172),
fructiere (fig. VIIB.96; fig. VIIB.162; fig. VIIB. 228), vase globulare (fig. VIIB. 205a) sau capace (fig.
VIIB.142).
S-au fcut analize i serieri pe mai multe elemente importante legate de ceramic (amestec,
netezire, pictare, motive decorative, ardere), care plaseaz aezarea de la Ruginoasa într-un moment
ulterior celei de la Trueti. Alte elemente, ca de exemplu, formele ceramice, maniera de decorare (dar i
altele, vezi Capitolul IX), arat legturi strânse cu nivelul A de la Cucuteni – Cetuia i am menionat
chiar c nu excludem i o evoluie parial contemporan a celor dou situri.
Sunt prezente i unele elemnte decorative mai timpurii (mai ales în nivelul inferior al bordeiului
B8, dar i în an), ce se regsesc în arealul Ariud, dar i în alte situri cu nivele Cucuteni timpurii din
spaiul moldav375. Fragmentele ceramice decorate cu incizii i caneluri din câteva complexe se leag de o
perioad anterioar, Precucuteni III - Cucuteni A2, care ar putea fi puse pe seama unor complexe aflate
pân la primul an de aprare, înc nedescoperite sau ce pot reflecta materiale aduse din alte situri.
Pe baza analizei ceramice am putut stabili c zona cercetat din aezare poate fi atribuit fazei
Cucuteni A3 (A3b de început dup A. Niu), în care nu sunt elemente legate de forma vaselor sau de decor
ce ar pute demonstra o legtur cu aspectul local Drgueni - Jura.
În ceea ce privete plastica, aa cum am artat în Capitolul VIII, ea este destul de divers,
piesele descoperite în ultimii ani completând repertoriul celor prezentate de Hortensia Dumitrescu sau de
V. Chirica i M. Vleanu. Unele statuete feminine i masculine, au o mare valoare artistic, la fel ca i o
parte din statuetele zoomorfe (unele fragmente atest artefacte de mari dimensiuni, care dac s-ar întregi
ar fi adevrate realizri estetice). La acestea se adaug protomele zoomorfe, vasele antropomorfe i
zoomorfe, din care unele sunt realizri de excepie. Nu mai puin importante sunt vasele de tip kernos (din
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pcate fragmentare!), sau cele modelate ca înclminte uman, vase care atest o dat în plus caracterul
lor de cult i arat varietatea recipientelor de acest fel.
Mai mult, plastica antropomorf, ca i prezena sceptrelor de lut i piatr atest prezena unui
anume tip de ierarhie social, exprimat prin câteva elemente specifice: brâurile i centurile de pe
statuetele masculine i feminine, ca i sceptrul, simbol al puterii. Numrul destul de mare de statuete
zoomorfe de mari dimensiuni, castroanele cu protome zoomorfe, ca i fragmentele din castroanele cu
reprezentri zoomorfe antropomorfizate atest existena în aezare a unui centru în care cultul animalelor
juca un rol important. Prezena picioarelor sau a altor pri de altar, ca i plastica propriu-zis arat c
viaa religioas juca un rol important i în cadrul aezrii de aici, ca în numeroase alte situri ale culturii
Cucuteni, împletindu-se cultul fertilitii i fecunditii cu cel animalier, legat de unii autori de creterea
i protecia turmelor. În ceea ce privete locul de descoperire al acestor piese în complexe, ne atrage
atenia locuina L3-L4, urmat de bordeiele B6 i B7.
În stadiul actual al cercetrii sunt greu de definit relaiile dintre comunitatea cucutenian de pe
Dealul Drghici i altele contemporane, elementele de care dispunem sunt înc destul de fragile. În
primul rând piesele cioplite din silex de Prut atest un astfel de schimb, dei pân la realizarea unor
analize directe pe piese acest afirmaie are înc valoare de ipotez. Unele elemente legate de modelarea
formelor ceramice sau decorarea ei atest influene gumelniene (vasul suport jos, fig. VIIB.184; maniera
de modelare a unor piese i mai ales a celor antropomorfizate prosopomorfe, fig. VIII.81-85), dar ele sunt
prezente i în alte situri contemporane (Hoiseti – Lâng pod376), astfel încât nu pot fi trasate direcii
precise. Sunt de asemenea unele piese speciale, precum pandantivele en violon, vasele de tip kernos care
sugereaz influene sudice, dar i aceste tipuri de piese sunt prezente în alte situri Cucuteni (Cucuteni Cetuia, Trueti, Darabani etc.).
Din punct de vedere cronologic aezarea investigat poate fi plasat în faza Cucuteni A3, i
considerm noi într-un orizont posterior celor de la Hbeti, Trueti sau Cucuteni – Cetuia, Hoiseti,
într-o prim parte a etapei A3b, cum o definea A. Niu. Nu am exclus nici o evoluie paralel parial
contemporan cu o parte a aezrii de la Cucuteni – Cetuia, cu care materialul descoperit (maniera de
decorare a ceramicii pictate) prezint cele mai multe asemnri.
În încheiere precizm c investigaiile moderne aplicate la studiul sitului i materialului
arheologic deschid noi posibiliti de abordare i interpretare, dar pentru concluzii pertinente este necesar
compararea cu situaii în care au fost aplicate aceleai metode (ne referim în primul rând la analiza
caracteristicilor ceramicii).
Fr îndoial, continuarea cercetrilor în aezarea Ruginoasa - Dealul Drghici va aduce un nou
set de date ce vor completa informaiile de care dispunem în acest moment. Sunt înc numeroase
probleme care trebuie soluionate, legate de cele mai vechi complexe (Precucuteni III – Cucuteni A2),
dac toate complexele de locuit sunt similare celor investigate de noi, care sunt diferenele dintre
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complexele de locuire pân la primul an de aprare i cele din zona de pân la al doilea an .a. Sunt de
clarificat i probleme legate de construirea celorlalte anuri de aprare i palisade, relaiile lor cu celelalte
anterioare. Iat numai câteva din problemele pe care cercetrile viitoare trebuie s le rezolve.
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SUMMARY
INTRODUCTION
We have presented data regarding the restart of the archaeological research at Ruginoasa – Dealul
Drghici, due to stone exploitation in the Cucuteni settlement because the activity of Ruginoasa
Mayoralty in 2001. Archaeological research started as rescue excavations, begone starting with 2002 as
systemathic investigation and continue until 2010 with some interruptions due to lack of funds and lack of
excavation permits (fact that affected excavation area because farmer take stones from the site destroying
the archeological complexes).
We mention the people that participate on our investigation (specialists and students from Romania
and Germany) as well as the experts who contributed to the present work (Corina Ionescu, Volker
Hoeck, Senica urcanu, Luminia Bejenariu, Maria tirbu, Ionela Ionescu).
Our goal was to present the archaeological situations and materials resulting from our
investigations together with those from previous investigations of H. Dumitrescu in 1926 (published in
Dacia journal and located in the collection of the Arcaheological Institute „Vasile Pârvan” Bucharest), as
well as the materials recovered by M.-C. Vleanu in the summer of 2010.
At the same time we thanked our sponsors, Dr. Romeo Dumitrescu and firm FARMEXPERT DCI
S.A. for financial support.
CHAPTER I. PHYSICAL GEOGRAPHICAL DESCRIPTION
The cucutenian site Ruginoasa - Dealul Drghici (fig. I.4-6 and fig. I.9-10; GPS data: N
47º13'58.03", E 26º50'16.35") is located about 250 m from the village and to 1, 5 km West of railway
station Ruginoasa, on the Northwestern ridge of an impressive promontory, part of a high terrace that
ends with multiple peaks on the West side (Siret Valley) and to the North (towards Ruginoasa village).
The mentioned promontory provides an overview of the broad areas to the North (the direction Cucuteni)
but Westward towards Siret River too (at about 4 km away). West side of the headland is very difficult to
climb (fig. I.4, fig. I.10), the North side is not accessible, being very steep while the eastern and southern
sides communicate with the rest of the hills (fig. I.6-7). At the foot of the headland is a small creek that
comes from Dumbrvia village flows on its Western edge (fig. I.7) and is going towards the Batogele
lake.
Of geographical point of view Ruginoasa belongs to the Moldavian Plateau, namely in Suceava
Plateau subunit where is included Ruginoasa-Strunga Saddle (fig. I.1-2). Some specialists consider that
Ruginoasa-Strunga Saddle (last part of the Southern area of Suceava Plateau) is near the contact between
the Suceava Plateau and the Central Moldavian Plateau. Moldavian Plateau was largely formed in the
Middle Sarmatian, more precisely in the Bessarabian (fig. I.11) and contains sand, gravel, marl, clay marl,
oolitic limestone. A salt water spring was discovered in the nearby village, Costeti (located at 3-4 km
SE), in the yard of Emil Vcrau villager.
Were established details about the climate, temperature, as well as the rainfall regime in the area.
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CHAPTER II. HISTORY OF RESEARCH
Ruginoasa – Dealul Drghici settlement was first investigated by H. Dumitrescu in 1926, the
research results being extensively published in 1933 in Dacia magazine. On this occasion was excavated
an area of about 444 m² (10 trenches), representing about 10% of the total settlement, appreciated by H.
Dumitrescu that would have an area of about 4000 m². Thickness of archaeological deposit differed
because of the geological characteristic, in some areas stones being close to the surface. H. Dumitrescu
considered that the settlement has a single cultural layer, related with Cucuteni A phase. The identified
house types, named as cabane (cf. French - Romanian Dictionary = chalet, pit house) have a circular or
square shape; these dwellings sometimes were raised above the ground and was noticed that the stone
slabs of the geological structure could serve as floors. She noticed the presence of a defense ditch too.
During WWII area of the site was damaged by different ammenagements; farmers practiced
sometimes hole for extracting stones, used for building houses.
V. Chirica and M. Tanasachi made intensive research around Ruginoasa with the occasion of
Archaeological Repertory of Iai district (1985). Several cucutenian sites belonging to Cucuteni A or later
phases have been discovered or check around Ruginoasa area, proving that area was intensively inhabited
during that time.
Excavations made by Ruginoasa Mayoralty in 2001 destroy about 20% of the entire site at
Ruginoasa. Part of materials resulted with this event were published by V. Chirica and M.-C. Vleanu
(2008).
CHAPTER III. MAGNETIC PROSPECTING
Ruginoasa is one of the few Cucuteni sites, that was magnetic prospected. These studies were made by
two different teams, the Kiel one, leaded by Carsten Mischka (about 15.400 m2) and a Romanian one,
composed of Dorel Micle and Liviu Mruia. Unfortunately none of the teams finished these
investigations, due to tall grass or crops remained in the field, so this remains an aim to be accomplished
for the future.
Carsten Mischka prospecting reveals a very interesting fortification system, with four defensive
ditches, of different dimensions (Ditch 1 = 2-3 m with; Ditch 2 and Ditch 3 = 6-7 m with; Ditch 4 = 4 m
with) and situated at a diverse distance: 50 m between Ditch 1 and 2, 30-40 m between Ditches 3 and 4,
narrowed between Ditch 2 and 3 (10-12 m). Based on these analysis we appreciate that site could have an
area of around 28.000 m².
Based on the new topographic sketch made in June 2009 (fig. III.4-5) we have reassess the area of
the site to about 15,8 ha. D. Micle and L. Mruia make prospection between surface 2 and 4 of the
German colleagues and South of it, an area of 9250 m² (fig. III.17, fig. III.21); were evaluated landscape
and have been made GIS modeling, as well as analysis of the slope, sun exposure, distance to water
source, as well as access roads. An access road is observed on the area between Ditches 2 and 3 (fig. III.8)
and we suppose that other palisades could be arranged on the eastern slope which is not so difficult to

396

https://biblioteca-digitala.ro

climb; these palisades on the eastern side should render more efficient fortification system on the South
East side.
Studying ancient or recent aerial photos, or photos that we have made, we observe that ditches and
palisades were placed on the edge of ancient terraces.
CHAPTER IV. DESCRIPTION OF THE EXCAVATIONS AND COMPLEXES
Starting from the topographic marks located on Drghici Hill (fig. III.5 notated as Baliza sit; fig.
IV.11; fig. IV.21) we have dived area of the hill in blocks of 20 x 20 m, denoted by letters of the alphabet
(A, B, C....). Our excavation (Section 1) was located on the Southern edge of the Stone Quarry practiced
by Ruginoasa Mayoralty in 2001. In the beginning Section 1 has 10 x 8 m, then was enlarged to the East
and contains two blocks, E1 and E2, divided in smaller squares (2 x 2 m, with numbers on the Southern
side and letters on the Western side; fig. IV.1). The main aim of both blocks location (on the route of
defense ditch) was to register all archaeological complexes, including the defense ditch easy to observe
even in the Stone Quarry. Area between blocks E1 and E2 was very much disturbed by the works made
on the Stone Quarry, until 60-70 cm depth. Based on excavations we made, this site shows a peculiarity,
namely that over the defense ditch, when the settlement enlarged and the population has increased, were
built pit houses and then surface houses. Pit houses may be suggested by the existence of large pits in H.
Dumitrescu research', such as pit b in her section A (5 m long x 1 m width). While we do not find any

adobes we have supposed that most of the dwellings have been built with wood and clay was
necessarily to cover the empty areas between beams.
During our excavations the first identified complex was pit house B1 with three stages of
rebuilding (B1.1; B1.2, B1.3 = L2); followed defensive ditches of Copper Age (Ditch 1 and Ditch 2 or
ditch 1a, ditch 1b – the Southern one), surface house L3-L4, then being outlined pit houses B5, B6, and
under L3-L4 pit houses B7, B8, B9.
Unfortunately just South of the second ditch are several military trenches from WW II, hill
overseeing entrance into Siret Valley. In fact, functionality of the Cucuteni site from Drghici Hill was
supervision and control of the access roads to this valley.
Stratigraphy was different and dynamic from area to area. More concrete was the area investigated
by H. Dumitrescu. Archaeological deposits are rarely horizontal, most have suffered subsequent
disturbance (in many zones layer has only 20-40 cm, being disturbed by plowing).
Pit house B1 was dug into the rock in the ditch perimeter; those who dug into the ditch for building
the pit house knew the ditch route or at least its Northern side, which they have used it creatively.
When pit house was built ditch was plugged and its filling probably occurred later, so that the first
phase of redevelopment of the pit house was caused by compaction produced in the ditch filled. Pit house
B1.1 uses the Northern side of the ditch, where you can see several steps. In the Southern area were used
big stone blocks as edges, stones later used for leveling and arrangements of the second phase of pit house
B1.2. In the first phase pit house was paved with large stone plates. In the main area was a fireplace made
by fragments of an altar or oven, with four alveolar holes (fig. IV.10), to increase the stability of pots with
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rounded bottom (maybe askos type pots). Much of the inventory was found on the floor, but here pots
were thrown too.
In the second phase, B1.2, bottom of the pit house was leveled, in the leveling strata being
discovered different archaeological materials (broken pots) and stones thrown. In this phase were noticed
a filling, and some leveling. Because of these activities, pit house interior height decreased, walls and roof
have been modified, so that the complex reflects a layout of a semi-subterranean house.
The third phase, B1.3 seem to reflect other sub-stages; the dwelling is not belonging now to the pit
house type; is reflecting more a sort of surface house type or a hut, with the bottom leveled and having a
gravel layer (on the floor several sherds of the last stage being discovered). Pottery presents a retardation
character.
House L2, similarly to house L3-L4 has on the edges poles for the wooden structure and for its
basis, sustained by two-three rows of flat rectangular stones (which then collapsed inside).
House L3 have three stages of rehabilitation of the floor and two for the walls, to whom
correspond four to five arrangements of fireplaces (fireplace 1 North, fireplace 2 South). Were notified
alignments of larger stones, some from the wooden wall basis, while ones larger formed the thresholds.
During stage L3.1 were noticed rests of pavement as well as sherds horizontal scattered. Some
postholes of the walls have been discovered on the perimeter of the house as well as outside. Under
walking level (stones, small stones), in the area of room B (the Western one with fireplace made of stones
but not including clay) have been found big fragments from different pots. In the area of room A were
discovered horizonthal sherds and small stones. In the Northwestern corner traces of two postholes (15-25
cm depth, fixed with stones on the walking level) have been identified. In the main area was the stone
basis of a partition wall and a fireplace on the Northern side of the interior wall (fig. IV.13b). On the
Southern edge of the partition wall have been noticed postholes (30 cm depth). On the walking level of
the house broken in situ pots have been discovered.
Big stones cover a walking level located on top of the fireplace (stage L3.2). On the Northern side,
in the Southern room, on the walking level, were some sherds, idols and tools (fig. IV.15). The household
area was on the Northern side, while entrance on the Southern one.
Room B (L3-L4 = L3.1a). In this horizon we have noticed that household areas differ from one
stage to other; around fireplaces we found hearth plates with holes.
In stage L3.2 (fig. IV.16) have been noticed two fireplaces (2 and 3) used in different phases. This
complex has a similar plan in both phases but fireplace and household areas change their places.
In recent stage, L3a, rectangular fireplace with rounded edges was in room B (Eastern one). A
household area was noticed near the interior wall. A partition wall (built on top of a row of stones) covers
about two-thirds of the width, entrance being on the South. Room A (Northern one) present a stone base
(two stone rows) for the wooden wall. Basis of the Northern and Western walls of both stages was
represented by one-two stone rows. In this stage the house has a maximum development and longest
operating time.
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On the walking level of stage L3.2, on the fireplace many fragments of pots have been discovered
(from about 14-17 pots). On the Southern side stone from the basis are missing, so we believe that here
was a small porch, an entry or both. A partition wall dived the space in two rooms, the Eastern (B, with
fireplaces inside and walls with stone basis) and the Western one (A) with entrance to the South. The
house presents the same plan, the same sort of fireplace (only orientation differs). Both spaces have the
same walls, household area (the Western one), with entrance to the South, maybe with a covered porch
during cold weather. For the fireplaces' building was used a stone base. The best preserved is fireplace 3
(fig. IV.20). We suppose that during stage L3.2b fireplace 3 was in use in room B and in room A, near the
partition wall was a stone pavement. Such a stone pavement was also noticed in level of L3.3, in the
opposite corner (on an older level). Looking from West to the East we can notice two stone rows from the
basis of the Western wooden wall used in stages L3.2 and L3.3 of house L3. On the Southern side of the
house there are no stones, so we suppose that here was the entrance or just a planks wall. An area of
house L3.3 in room B was paved with stones, on top of it being discovered broken pots.
House L4 (fig. IV.25) semi-subterranean, is very much identical with house L3. Outside, in the
Northwestern area a posthole maybe from a porch or shed was identified.
Building width is about 60 cm higher than in stage L3.3. The Northern wall is common, while the
Eastern one was cut by the Stone Quarry. The Western wall seems to be common with those of the stage
L3.3. The basis of the Southern wall was formed by two-three, even four stone rows, sometimes
interrupted. Near this wall have been discovered fragments of nice hearth plates with rounded edges (fig.
IV.24). In the floor there were several fragments from fireplace, as well as fired clay. Some sherds clearly
stretched under foundation of the Western wall of house L3, other sherds go under the Northern wall
(belonging to house L4).
Route of the two houses L3 and L4 is not parallel; therefore we consider L4 as a different complex.
House L4 (overlaps a large pit houses B7) has two recovery period. As shape is similar with house L3
(but smaller), having two rooms, but fewer recovery periods. Reconstruction of the house was made based
on the discovered postholes (fig. IV. 27).
In the older stage (- 1,30 – 1,40 m) dwelling has two spaces, a room and a smaller porch (to the
West side). The rectangular room (4 x 4 m) has the Eastern side destroyed by the Stone Quarry; the
Northern side has a stone row and several postholes (4-5); the Western side was represented by some
stones and postholes, an area of about 1 m being open for the porch (3,50 x 1,10 m in interior; 4 x 1,40 m
in exterior). On the Southern side we discover some quite large postholes (15-18 cm in diameter),
distance between them being of 1,5 m, quite the same as on the Northern side. Entrance was through the
porch from the Southern side, were a large stone was discover too. In the porch were two agglomerations
of materials and in the house, four such areas (three on the Western side and one in the Northeastern
corner).
In the interior of house L4 fireplace (7-8 cm thickness) was located in the Eastern room, near the
Southern wall. Shape of the house is similar with pit house B8 (that in fact it overlapped partially, to the
west); to the East the house is overlapping another pit house B7. In the Western side a household area
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with several pots broken in situ was noticed (fig. IV.28c left down). Floor on both levels was sloping
from North to South.
In the upper level (-1,20-1,35 m) we can observe that house was enlarged over the old porch and
basis of the walls is represented by several stone blocks (fig. IV.32). The two living levels are separated
by a yellow beaten clay floor. This dwelling that was in use only during the late stage has a porch or
another room to the West; wooden walls have been raised on a stone basis. The household area is
indicated by a milling stone fragment upside down and several sherds (fig. IV.37b). The main room has
4,3 x 4,10 m, while the Western one was smaller (2,5 m x 4 m, with rounded walls). The Northern side
was paved with plate stone slabs (fig. IV.31). On the floor have been discovered several archaeological
materials, such as fragments of pots, indicating again a household area, or abandoned materials.
Fireplace from the upper level (partially in situ at floor level) was destroyed when house L4 was
abandoned, once with raising of L3. It is an intentionally destroying process reported in many other cases.
The Southern wall was seated in a row of stones reinforced with poles (distance between them about 60
cm, but mainly 1,20 m). The Eastern side was destroyed; the Southern side was represented by a row of
big stones (from place to place two rows). The bottom of the house was at -1,10 m. We have noticed that
house L4 was bigger and more solid comparing with house L3.
Pit house B5 was partially destroyed by works of Stone Quarry. It was located in close proximity
to houses L3 and L4 (fig. IV.1/a-b), under their walking levels. Area of pit house B5, including porch was
3,8 x 3,4 m. We suppose that porch was cover, similarly as in the case of pit house B6 which is attached
to B5, so it was necessarily just one roof for both porches. In the Northwestern area of the pit house B5
was a fireplace made of several fired clay plates and cover with clay. Entrance was on the Western wall.
The Northern wall has used the edge of the defensive ditch where two steps have been noticed. The
Eastern, Southern and Western walls were made on wood and sustained by a stone basis; better is
preserved the stone basis of the Eastern wall. Because of the black color of the soil we could not catch the
entrance. Prior to the first walking level habitation remains were found under the porch wall; so we can
assume that dwelling has only one room.
Pit house B6 (fig. IV.1b; fig. IV.49b) has about 4,2 x 4,5 m. Fireplace was in the Southwestern
corner, similar to pit houses B5 and B1. This fireplace (with only one remaking phase) has a stone
structure of big plate noticed on its East and West margin (fig. IV.52), covered by a clay beaten strata
mixed with sand. Fireplace was build after bottom of the ditch was leveled and have been cut some parts
of it. On the Northern side a posthole related with palisade 1b was found (fig. IV.52). Few postholes have
been noticed on the Eastern side of the pit house (area was destroyed). A big stone, oriented N-S, on the
Western side separated this complex of pit house B5. A walking level with horizontal sherds and big
stones was at - 1,20 – 1,30 m, when fireplace was remake.
First level of pit house B6 (B6.1, - 1,75 - 1,80 m) consists of a stone pavement, margins of the
complex being the edges of the ditch. No fireplace. Pottery of this level is quite of a good quality,
remembering the motifs of Cucuteni A2 or early A2 phase.

400

https://biblioteca-digitala.ro

In the second level (B6.2, -1,70 m) the margin of the pit house cut the edge of ditch 1a (the
Northern one); nearby was a posthole, maybe related with palisade 1b.
We have not noticed changes regarding the edges of the pit house, but in one moment was
abandoned or some rests have been brought to rise the floor, then follows a leveling and the bottom was
plastered with beaten yellow clay mixt with calcareous concretions. On the Western side of the pit house,
under the floor two legs of pot-stands have been discovered, reflecting a foundation ritual.
The third (B.6.3, -1,30/1,60 m) and the fourth (?) level of pit house B6
Now the fireplace is in use and a new floor, with the same structure as the previous one is made.
This stage is contemporary with the first phase of pit house B5 and with the last stage of the pit house B7
(fig. IV.61). Porch was bordered by a big stone slab, which was between B5 and B6. To the East, near the
fireplace was a household area with traces of stone pavement on top of different sherds.
Pit house B7 (fig. IV.1b; fig. IV.49b) is the one with several levels of restoration and construction (five
levels) and fireplaces (7 hearths). Fireplaces were not finished with much care, being located in one side or
another of the room. This pit house (2,5 x 2 m) has no porch or entrance; in the last two stages on the Southern
side where we can see a large rock from the geological structure (fig. IV. 66). This pit house has a paralel
evolution with B8, but its beginnings seem older. The plan of B7 is rectangular in shape, and inner part is
rounded, so we supposed that it was used a wooden weaving structure or horizonthal beams. Outside of the
mentioned rock we have discovered postholes that we relate with wooden structure; so we believe that this
rock play the porch role and was covered. Big block stones from older levels have been used for the wall basis.
Western and Eastern walls present a stone basis (fig. IV.67-68). The clay plaster of the pit house was observed
until the area of these mentioned walls and the rock. Pit house B7 has a common wall with pit house B8 (the
Eastern wall).
Level B7.1 (over -2 m) contained the oldest floor with rests of fireplaces on it. Floor was made by
yellow clay and hearth fragments in different areas (main one, in the Southeastern corner) suggesting traces of
fireplaces.
In the next level the dwelling was a little bit larger. The Western half contains traces of very simple
fireplaces as well as charcoal and ashes. This side was bordered by a wall that was in use during all stages
(stone basis and pole structure, fig. IV.69-70). In the Southwestern corner we discover a posthole for two
poles (one for B7, other for B8), implying that they were fit once and probably supported the roof of the
entrance hall.

In level B7.2 (–1,85 - 2 m) floor was remaked. Have been used simple fireplaces
(sometimes involving hearth plates fragments upside down), of 2-3 cm depth. Under the wall of
stage 3 a pot leg was discoverd near a posthole (fig. IV.74/a-b).
Between level B7.3 (- 1,60- 1,75 m) and previous one it was observed a filling of about 18 cm. In
fig. IV.71 can be observed how thick have been the oven walls; after dome collapse this structure have
been used as fireplace (mark as 5a-b). During our investigation we noticed some posthole (fig. IV.67-68;
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fig. IV.72) that was difficult to ascribe certainly to this complex, or to houses L3 or L4. The Eastern wall
(slowly curved) composed of a big stone row was placed more inside and was built on top of the floor.
We suppose that parts of this wall would be served as inner benches. Some fragments of fireplace have
been noticed nearby (fig. IV.71-72) as well as hearth plates (fig. IV.76-77a-b).
In this level several postholes have been identified in different areas: Southeastern and
Northeastern corners, as well as South of the fireplace (fig. IV.78b-79). For the Western wall have been
used older poles from previouse period, but have been introduced new ones too (fig. IV.80).
During level B7.4 pit house reaches its maximum development. On the Southern side a big
fireplace (with stone structure and beaten clay, with three phases of remake) was raised (fig. IV.71-72;
fig. IV.76). This fireplace of a „8” shape (the part from the main area is a little bit lower, while the other
parts is higher and sloping to the inner part) was built directly on the floor of the thrid phase of the pit
house, near the Southern wall.
Investigation made in 2010 have brought new data concerning different levels of this pit houses.
So, in B7 level 1 (-2,30 m), fireplace was in the Southeastern corner and a partition wall (that will be
present in B7.2 too) part of a megalithic rock was noticed. Another wall was at -1,65 m, wall that was
shifted towards B8. Walking levels with seasonal fireplaces were noticed at - 2,10 and - 2,00 m (fig.
IV.68-70, for B7 the Southern side –2,00 and - 2,10 m). The bottom of the pit house contain several
sherd of big pithos type, reused in the floor and on top of them was a stone pavement. Levels 2 of pit
house B7 (-1,75 m) and 3 (-1,65 m) was partial destroited by farmers that take out stones from the area of
our excavations. At -1,75 m have been identified several areas with traces of seasonal fireplaces. For level
5 of pit house B7 (-1,40 - 1,65 m) several information include the oven and its restorations: in older
phase oven has an oval dome (only Southern part was preserved, the other side was distroyed by
fireplaces and walls of houses L3 and L4).
Pit house B8 was smaller but very interesting, being located between two megalithic stones that
bordered the defensive ditch. The pit house consist of only one room (3 x 2 m), with a big fireplace in the
Eastern area. The floor was four–five times renewed, each time a new fireplace being rearenged.
In level B8.1 (-1,20-1,40 m) a stone agglomeration was identified on the Northern side of the room.
In the upper part of the pit house located in the middle of the ditch have been discovered several
fragments of pots as well as fireplaces fragments. Westward, two stones were used as a bench (until here
clay plastering were observed). In the Northern side, oposit to the fireplace it was a household area, with
many fragments of storage pots. Section through the fireplace showed that this overlapped a well
smoothed floor (with several thin plastering, 2-3 cm each); this floor covers layers of ashes, charcoal,
sherds and other artifacts (fig. IV.101a; fig. IV.101b). We suppose that pit house has a porch to the West
side.
Level B8.2 (-1,50 - 1,65 m) involves several renews of the floor. Fireplace is located in the
Northwestern corner, and behind it was noticed a household area (broken in situ pots). This pit house has
a porch to the South and entrance is about 1 m large. Edges of the opening to the porch are framed by
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group of stones probably supporting poles inside the porch and roof construction. In the Northeastern
corner other two stones have been used as a bench. Southern wall consist of a large rock from the older
ditch. Near the Northern wall there was a flat space (dug in the trench edge) suitable for sleeping in
warmer season.
In the next level, B8.3 (- 1,65 - 1,75/1,80 m) also several renewing have been made. In the upper
renewal on top of stone slabs a clay plastering was applied. In a first stage fireplace was locate near the
porch entrance (fig. IV.105). Pit house has maybe a weaved wooden structure; postholes from the
building structure have 45 cm depth (fig. IV.105b-d). In the first stage the eastern wall was made of wood
and between B7 and B8 has been a threshold that permit communication between both pit houses; a stone
pavement was in the area of B8.
Later a stone wall closing the threshold was raised. It is possible that porch was used for storing
products while entrance was from the south (fig. IV.106b). The porch was not very large (1,7 x 0,90 m),
its Western side being the Eastern wall of pit house B9. The place of the porch was first in the
Southeastern corner, then after the area being closed was mooved into the Southwestern corner. On the
Southern side of the pit house have been discovered several postholes (from beams and pillars) from the
building structure. These were supported to the North by the rocked that plated the ditch to the South. In
the main area of the pit house, near fireplaces two stones were used as a bench or a stool (fig. IV.109a).
In the older phase B8 has about 3 m long (quite the same size with B7), width varying (because of
the stones from the margins); in the later phase this pit house was smaller as B7 (fig. IV.1). A household
area was noticed near the Eastern wall (fig. IV.106a). A milling stone upside down was discovered on the
floor after abandon and before the new renewing (fig. IV. 109b).
Pit house B9 (-2,10 -2,30 m) was only partially investigated while was disturbed by the farmers
that take out stones. The bottom was at about -2,30 m and the fireplace at -2,10 m. The area of the pit
house was about 5 m2; it was identified a stone pavement. In the next level only some stones were
noticed. The Northern side of the pit house was marked by a big rock from the Western limit of the ditch
(fig. IV.112). In the area of the partition wall with B8 two legs from a big broken altar have been
discovered. We can not specify if they have been intentionally deposited here or if were thrown here
when leveling the floor of the pit house. Pottery discovered here belongs to Cucuteni A3 phase.
CHAPTER V. FORTIFICATIONS
Hortensia Dumitrescu noticed only the presence of one ditch, but our excavations, magnetic prospecting
as well as the study of aerial photographs, topographic survey or land configuration prove a more complex
situation.
In the beginning of our excavation we beleive that was only one ditch with different phases of fillings
that perforates the geological rock and reach sand layers prior to Sarmatian limestone horizon. After a while,
when pit house B1 was define and was deepened the area around we realized that the two ditches have
different, not parallel margins.
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The first phase of the ditch (Ditch 1). Several big stone fragments oblique on the ditch slope went up
under pit house B1 until the bottom of the ditch. This sort of floor paved the ditch wall until his bottom at -2,50
m. The upper part of the ditch was destroyed by excavator that works on the Stone Quarry.
The ditch was oblique on the career profile, pit house B1 affecting its Southern side, therefore real
opening in the rock level could not be exactly determined (seeming larger). Stone slabs that plate the ditch
belong to local area, and this intention existed from the very beginning, meaning that members of Cucuteni site
know very well local stratigraphy. Between stones was laid yellow beaten earth (there are even broken rocks
and stones after this operation). Edges of the ditch to the site seem steeper. In the filling of both ditches we
found very good ceramic quality. We believe that ditch was paved with stones first of all to keep rainwater
here; this water was necessarily for household activities (water source is at about 150 m down), but also make
more efficient obstacle represented by the ditch (possible hiding water traps). Such a system is known from
Para.
What we have named Ditch 1.2 or Ditch 2 represent a military trench.
Ditches and palisades rebuilded on the same place, then raising of dwellings (pit houses and houses) on
top of these, prove achievement of a new defensive system outwards, towards the South. Location of these
dwellings in line on top of the defense system, with entrances to the South ensured view towards the new
ditch; this situation was linked to provide easy access to the new fortification system and quickly get to it. Area
until ditch 1 (1a-1b) can be interpreted as a sort of acropolis where it is quite enagh space for developing a
settlement (fig. V.6).
Ditch in the Eastern area (block E2) was a little bit larger, maybe affected by the building of the pit
house B6, but also in relation with ditch cleaning and restoration during stage 1b, leading to a new profile.
Ditch1. We have to remember that in the area of B1we have discover two ditch fillings, one with black
earth (stage 1b) and other with yellow soil mixed with a grayish one (stage 1a).
Stage 1a was to the North, to the interrior. The same structure was noticed and in the Western ditch
(block E2, squares h6, h7; i6, i7). Stage 1b was to the South and the filling was mixed with black earth.
It is possible that massive blocks of stone, especially those from the Northern slope, moving
blocked ditch 1a, so it was necessarily to remake the ditch to the South (ditch 1b). Sometimes the filling
of both ditches can be confused.
From the first investigation we have noticed that the second ditch was filled with black earth mixed
with gravel because behind are the palisades and a semi-bank (smaller stones and black earth).
It is necessarly to underline that ditch 1b was not as deep as ditch 1a, while behind it was the first
palisade. The ditch was cut in the rock. Large boulders of this rock are moving on the slope of the bank
(fig. V.8).
In the Western area of the excavation, in block E1 we have observed a different orientation of the
ditches, as well as in the area of pit house B1. This fact also explains location of the postholes of the second
palisade (fig. V.21a; fig. V.22a; fig. V.23).
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Bottom of the ditch 1a was plated with stones; after heavy rainfall ditch plates fails, blocks come off the
wall and reach the ditch, bottom become rounder (several sherds and other artifacts have been thrown here).
There were several stages of repair or cleaning of the ditch (fig. V.12b; fig. V.13b). The main fillings of the
ditch occur of different depthes (-3,40 m; - 3 - 2,70 m; -2,65 - 2,30 m). These fillings reflect a period of about
2-3 years or those related with changing of rainfall cycles (7 years).
Ditch 1b contains many shers, architectonic elements, as well as fragments of plate hearthes or tablealtars. Pottery from here remember discoveries at Ariud level IV or Puleni. These can prove a Cucuteni A2 or
an early A3 stage. In 2004 in the ditch we have found pottery decorated with channels with a brown angobe,
that can be ascribed to a late Cucuteni A2 stage.
Ditch 1b proves a reparation or a remake of the ditch and of the palisade, while large blocks fall down.
Over -1,70 - 2,10 m the second ditch was affected by the raising of the pit houses. Sometimes on the bottom of
these complexes were noticed both reparation stages of the ditch.
Palisades. Postholes (30-50 cm in diameter) belonging to the palisade were discovered outside the ditch,
on the border of the Northern side. Those related with the first stage go under profile (fig. V.20-22). In some
cases on the bottom of postholes we find stones, used for fixing. During 2010 investigation we discover new
postholes on the Northwestern area of block E1. These postholes were sloping from North to South (i.e. inside
the palisade to the palisade, proving arguments for a road patrol or observation pavilion, fig. V.29a). Have
been noticed two different poles palisades direction. When postholes are doubled they belong to both
palisades.
After we clean the area we have seen that these postholes go down from -0,40/0,50 m until -1,30/1,50 m
(fig. V.24). We beleive that palisade poles have about 0,35 - 0,45 m, postholes about 0,55 m in diameter and
their depth was about - 0,70 - 1 m.
Defensive ditches and especially the last one was destroyed by the farmers that take stones from the area
in the interval between 2005-2010.
The new ditch very impressive through the large block of rocks, was built over the last one. In the area
that we have investigated in 2010 was observed that the bottom of the ditch was paved with middle and small
size stones (fig. V.26). Ditch width differs (about 1, 40 m - 3,20 m), in connection with the border of the large
blocks of rock. When some blocks broken have been overturn into the ditch; to prevent dicth erosion and
slipping of the blocks (that can involve narrowing of the ditch) ditch was permanently paved with stones, and
each time a little bit raised.
Ditches can be very well observed on the topographyc survey (fig. III.5; fig. III.11), aerial photos (fig.
III.1-2; fig. III.19), magnetic prospecting made by the German (fig. III.3) or Romanian colleagues

(fig.

III.17). Their mouth can be very well seen from the valley area (fig. V.28). The depth of the ditch can be
aproximated to about 2 m and its width about 7 m.
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An acces road climb from the area of the creek to the hill (fig. V.30). A similar hill (fig. V.31),
Westward of Drghici Hill was maybe used by Cucuteni community as a sort of outpost to controll Siret
Valley and all the area.
Corelating magnetic prospection and topographic survey can be observed growth of the crop on the
terrace between ditch 1 and ditch 2 (fig. V.34). Ditch 2 is very visible due to a whitish area (fig. V.35b). Ditch
3 is visible in an older aerial photo (fig. V.38) and obviuosly in the recent prospection (fig. V.36-37).
In conclusion we beleive that Cucuteni community from Drghici Hill made great efforts to build the
defense system. This system is quite a complex one, involving ditch, palisade and a semi-bank. Using the
geologic characteristics, ditches have been arranged on the border of large rocks, paved with slab stones and
area between stones was filled with clay and sand. Importance of the system is proved by several restorations
and repairs. We also believe that water from the ditch can represented a strengthening of the defensive system.
Based on investigations made at Ruginoasa, Para and aga we have proposed some reconstruction of
the defensive system (fig. V.41-42).
Extending of the site due to demographic changes determine abandon of the area and rebuilding of a
new fortification system more to the South.
CHAPTER VI. ARTEFACTS MADE OF DIFFERENT SORT OF RAW MATERIALS
(STONE, BONE, HORN, COPPER)
VIA. LITHIC INDUSTRY
Within daily activities various stone, bone or horn artifacts were continuously used and
consequently damaged or even broken. This surely explains the constant preoccupation for the creation of
new implements and for repairing the worn out ones. Approximately 500 items resulted from the
discoveries of Ruginoasa can be classified in the chopped and polished lithic industries and in the one of
the hard animal materials. Together with other categories of artifacts, the analysis thereof can provide
important data on the technological level reached by these communities, on the territory exploited by
them, the exchange networks and relations in which they were integrated, the latter ones involving
sometimes a codified exchange system of interesting information and idea, as well as data on the social
structure and on the cultural traditions.
The total number of the stone items discovered so far in the site of Drghici Hill is 323, out of
which 168 belong to the chopped stone industry and 155 to the polished stone industry.
A characteristic of the chopped lithic inventory is represented by the relative uniformity of the raw
material. One notices that almost 90% of the items are made of very qualitative flint known in the
specialized literature as Prut flint. The macroscopic exam of the raw material also allowed the
identification of items made of menilite, siliceous sandstone and quartzite.
The structure of the chopped lithic inventory (Graph 1) is typical for a settlement which cannot be
included in the category of the proper workshops and which are not located near a rich source of raw
materials.
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No cores or chopping workshops that would indicate this activity took place on site were
discovered in the settlements. Taking into account the fact that the site is only partly researched, we do
not exclude the possibility that the future investigations would lead to the discovery of chopping
workshops, especially that certain artifacts suggest it.
In the absence of the cores, the chopping techniques are more difficult to detect. The percussion
bulb is slightly prominent, fact that suggests the usage of a not very hard hammerstone or of pressure
chopping techniques. Technologically, laminar products find their origin in the plein debitage phase,
several cortical blades being also present in a low number. The blades and flakes are generally flat, but
there are also a few which are slightly arched. Their sides are, generally, rather regular, parallel, fact
which, together with the negative molds of the previous detachments, suggests a very well mastered
cutting. They were detached from cores with one striking plan.
Taking into account the formal characteristics, strictly defined by retouching, the lithic tooling
can be classified in the order of the frequency, in the following types: scrapers on blades and flakes,
retouched blades, insertions for sickles, arrowheads and lanceheads, borers, scraping knives and notched
items (Graph 2).
Although at a few kilometers’ distance of the riverbed of the Siret, a huge storage place of raw
materials, for creating their stone tools the members of the community of Ruginoasa preferred to use for a
very qualitative flint, the so-called Prut flint, which for sure was not a very easily available raw material.
The uncommonly large number of the microlithic items, for an Eneolithic site, the high degree of item
fragmentation, the usage of cortical flakes for creating certain tools or for recycling polished items (and
their transformation in other tools) are elements that indicate the same thing, the lack of the qualitative
raw material.
Regarding the polished lithic industry, petrographic determinations were carried out for the 75
items (out of the total of 155 items) discovered within our archeological research campaigns. The
petrographic type was established through macroscopic observations with the binocular magnifying glass,
together with non-destructive Raman analyses which allowed the identification of the main minerals
In terms of raw material, this industry is characterized by the exploitation of at least six primary
types of rocks, for the creation of the polished lithic artifacts (limestones, marls, sandstones, cherts,
conglomerate and andesite), each of them being present in a wide range of assortments according to the
proportion of the various minerals contained in their composition. The explanation for this diversity of
raw materials is represented by the presence of the major riverbed of the Siret, and of its terraces, in the
immediate neighborhood of the site, constituting an inexhaustible source of raw materials for the human
communities starting with the Paleolithic and until the modern times. For the creation of the few
perforated items pyroxene andesites, hard rocks of magmatic origin were preferred, their origin being
most probably different from the one of the local raw material that is the area of Mountains Harghita –
Climani – Gurghiu.
Typologically, within the polished lithic tools there were identified all types of items specific to the
Eneolithic, both items with a cutting edge (axes, chisels, adzes) and items used for various activities that
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involved the exploitation of hardness / hitting capacity (smashers, hammerstones - rubbers) or of the
abrasive properties of the raw material (grinders, polishers, polishing anvels / grindstones) (cf. Graphic 3
& Graphic 4).
Mention should be made of the discovery within the perimeter of the site of Ruginoasa of one of
the five scepters of the schematic type known so far on the territory of Moldova at the level of phase A of
the Cucuteni culture and of an unfinished mace. The existence of these types of items can be connected to
the social distinction and authority with a probable role in the religious and cultic sphere. They were
interpreted as both and weapons and insignia, symbols of social and military power.
In terms of typology and technology, the lithic industry discovered at Ruginoasa corresponds to the
parameters of the chronologic level it belongs to. As peculiarities, we remark the presence in the site of a
large number of polished stone axes, situation which suggests an intensive exploitation of wood, either for
land clearing or for its usage as fuel for the processing within domestic crafts. Apart from this, the
presence of woods seems to be also sustained by the high percentage of arrowheads and lanceheads
within the totality of lithic tools, indicating hunting activities undertaken in the area of the settlement.
Corroborating this situation to the tree cutting activity and implicitly of obtaining new lands for practicing
agriculture, we can mention the high frequency of the pieces with luster, indicating an intensive activity
of gramineae cropping.
VIB. THE INDUSTRY OF HARD ANIMAL MATERIALS
Within the industry of hard animal materials (76 items) we could notice the valorization of skeletal
elements belonging to several classes of animals especially vertebrates ((Aves (birds) and Mammalia
(mammals)) but also invertebrates ((Bivalvia (bivalves)) (Graph 1).
Regarding the mammals, the degree of bone fragmentation and transformation has not allowed us
to identify with certitude all exploited species as sources of raw materials. Still, among domestic species
favorites seem to be the bones of average size herbivores (Ovis aries/Capra hircus) and among wild
species the bones resulting from large herbivores (Cervus elaphus) (see Graph 2). In general,
transforming the bones of wild animals into implements and weapons seems to have been a preferred
practice. Acknowledged also in other contemporary settlements, this situation seems to have been
motivated by reasons pertaining to hardness, shape and dimension, as bones of wild species had a higher
degree of hardness than those resulting from domestic species.
A general view on the artifacts made of hard animal materials discovered in the site of Ruginoasa
allows us to state that from the point of view of the anatomic parts which were exploited for obtaining the
raw material, the long bones and the horns were preferred. Further, metapodials were preferred among
long bones.
According to the typological list we used, the items which were discovered in the site of Ruginoasa
are part of the following categories and large typological groups: implements (heads, polishing / polishing
tools, small chisels, spatulas, oblique heads); weapons (dagger); jewels (perforated teeth, pendants,
perforated bivalves, needles); containing elements (bone tube); technical items (raw materials, waste)
(Graph 3).
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Most of the items were created by longitudinally cut, through the technique of direct percussion,
the resulted flakes being then processed through polishing / abrasion. In case of the items made on ax
support / horn ray, one should also notice the transversal cutting which also involves the partial axial
cutting for facilitating the cutting through flection. This operation was followed by the shaping meant to
create the final aspect of the item. Technical items (technological remains, waste, half-finished forms) are
a proof of the fact that skeletal materials were processed on the spot, on site, in limited series, and
probably they did not require a high craftsmanship specialization.
Undoubtedly, prehistoric populations had another perception, different from ours, as for animals,
their anatomy and the modalities through which their bones could be used in the craftsmanship activities.
Understanding the manner in which the body of the animals was considered by the various prehistoric
cultures can be very helpful in understanding the different forms of exploitation and selection of the
skeletal elements proposed for being transformed and used as tools.
A comparative analysis of the behavior of the Cucutenian community of Ruginoasa taking into
account the bones of animal used as a source of food and the bones used as support for creating
implements and weapons, indicates different attitudes. Thus, although the most numerous animals
exploited for food were the porcines, their bones are only sporadically and only selectively (the fibulas)
used for creating implements. The bones of domestic bovines were not among the preferences either,
although as the paleofaunistic analysis, were a raw material at hand. These remarks determine us to state
that specialized craftsmen (and also the users of these items) had the experience allowing them to
correctly estimate the technical qualities of the different types of bones (aiming both at the species and the
morphologic element / the used anatomic parts, maybe also the age).
In general lines, we can notice through the analysis of the artifacts belonging to the chopped lithic
industry, to the polished lithic industry, and of the hard animal materials discovered at Ruginoasa, that the
situation corresponds to the one characterizing the approximately contemporary settlements.
VIC. COPPER ARTIFACTS
From older excavations are known two copper artifacts, links, one maybe used as well as a bracelet.
During our investigation in the settlement, other two pieces have been discovered, both in the area of pit
house B1. The first artifact represent a link (diameter 2 cm, fig. VIC.3) or a ring, after I. Mare typology.
The second artifact may be included in the chisel-borer or borer cathegory of the mentioned author.
It is a fragmentary artefact of 4,5 cm long (fig. VIC.2a-b).
Samples from both pieces are under investigation for establishing the chemical composition due to
kindness of Prof. Dr. S. Hansen. It is difficult to establish if these artifacts have been produced here in the
settlement or represent the result of an exchange.
CHAPTER VII. POTTERY
VIIA. MINERALOGY AND CHEMISTRY OF THE CUCUTENI-TYPE CERAMICS
FROM RUGINOASA (NE ROMANIA)
Key words. Ancient ceramics, mineralogy, optical microscopy, EMPA, ICP-MS, ICP-AS.
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The mineralogical and chemical study of fifty one ceramic potshards from Ruginoasa involved
polarized light optical microscopy (OM), electron microprobe analysis (EMPA) and ICP-MS/ICP-AS
analysis, respectively. The ceramic body has generally a homogeneous red-orange colour. Porosity is
variable. Granulometrically, most of the ceramic shards classifies as fine, few are semifine.
An illitic matrix, partly vitreous, and various clasts such as quartz, plagioclase, alkali feldspar,
muscovite, chloritized biotite, carbonates and some heavy minerals are the main compounds of the
ceramic body. Firing phases such as gehlenite, wollastonite and clinopyroxenes are common.
For provenancing studies, twenty one potshards were chemically analyzed for major, minor and
trace elements, including REE. Their chemistry was compared with that of nine Sarmatian marly clays
sampled close to the site, on the Drghici Hill slopes. Experimentally, seven of the rock samples
underwent an enhancement by levigation procedure, prior to be chemically analyzed.
The results point to the use of processed Sarmatian marly clays as raw materials for the pots. The
firing was short and took place most likely in bonfires, at a temperature range between 850 and 950ºC.
Only occasionally a higher temperature, around 1000ºC have been reached.
VIIB. CERAMIC ANALYSIS
Pottery discovered during 2001-2010 may be divided in three categories: usual pottery (17.45%),
semi-fine pottery (64.58%) and fine pottery (17.45%). Most of it is fragmentary, situation similar with H.
Dumitrescu's discoveries.
For usually pottery are present shapes as pithos type small or large, dish, bowls, and cups. This sort
of pottery is generally made of a paste that contains crushed sherds, calcareous concretions, sand and
mica. Some fragments have been painted with red color or engobe was used. Decoration consists on
barbotine, incisions, and alveoli or in relief buttons. Some miniature pots from the same category have
been discovered.
The paste of the semi-fine pottery contains also crushed sherds, sand, and sometimes even
calcareous concretions; was well fired, similar with the fine pottery. As shapes one can observe a wide
variety of cups, stemmed cups, bowls, globular pots, pot-stands, fruit-stands, amphorae, lids and spoons.
These shapes have also a miniature variant.
Over 85% of pottery is painted. It was used a thrichrome type painting for exterior or exterior and
interior of the pot. In few cases was used a red or white color for the interior side.
The decorative motifs are spiral, meander, oves, lines and bands. Sometimes they are organized in
two or three registers and a combination between the different motifs was noticed.
Together with Cucuteni A3 potteries were discovered fragments that can be ascribed to an earlier
stage, Precucuteni III or Cucuteni A2 (made of black, black-ash, brown light or brown dark and reddish
color paste). In this case decoration consists in incisions, grooves. Most of such fragments have been
discovered in the ditch or in some pit houses, being used for filling of these complexes, so they have not a
very sure stratigraphic position.
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Some other fragments might be ascribed to Horoditea-Erbiceni culture (fig. VIIB.195; fig.
VIIB.221-223).
Description and evolution of the ceramic
The analytical study of the pottery was made on archaeological complexes. Most of the materials
come from the pit houses, but we appreciate that part of it have been brought for other areas to level and
fill older phases. Only 7000 fragments come from sure areas, other data being incomplete; in all we
operate with about 12000 registrations. These materials have been introduced in the database during
excavation times or later. We have used from different publications repertoire of pot shapes and
decorative motifs. Some sort of identical analysis was made only for few other Cucuteni sites: Puleni,
Trueti, Scânteia (partially).
Generally semi-fine pottery predominates (fig. VIIIB.252), proving that community has a practice
sense and the main role of the vessels was functionality.
Concerning the mixture of the pottery we can see that prevails those with sand and silt (in fact fine
clay), representing about 56%. By seriation one can observe some groups: silt with chaff and crushed
sherds on one end, sand, fine sand and crushed sherds on the other end. These sorts of materials help clay
against cracking of the pots when dry.
For the treatment of the pots surface we observe that prevails smoothened species (characteristic
of the Cucuteni pottery), followed by the others. Painting with white engobe, slip or red engobe maybe
represent an older element from earlier stages (Cucuteni A1, A2).
Seriation by color give us information related with firing series as well as with the area where
these materials have been brought.
Based on seriation for the firing of pottery we can assume that 60% has an oxidant uniform
aspect. It is also possible to be observed relation with other sort of firings, included so call blacktopped
type.
We make also some analysis based on fuzzy test sets (fig. VIIB.261-262). Based on this we can
observe that characteristic for the site is smoothened pottery as well as the polished one.
We have compared the obtained data with other from the mentioned sites.
Fragmentation of the Ruginoasa pottery prevented us to observe very well decoration when
information was introduced in database. We have used information from other sites, more or less
contemporary, such as Puleni, Trueti and Scânteia. From table in fig. VIIB.272 we can observe that
Ruginoasa is following Trueti. The earliest motifs are GM, GX, maybe GT. Later motifs are GQ, GS,
and a common one GV (characteristic element but a general one too).
Other earlier motifs such as FQ, FM (fig. VIIB.272, in red), associated with white painting in
Ariud or in other earlier Cucuteni sites, are present in pit house B8 (lower level), in the ditch, and are
characteristic for some fragments withought stratigraphic context.
Another table (from fig. VIIB.274) contains motifs correlated with Trueti and Puleni that offer
much sure synchronisms and elements of relative chronology. Some materials prove analogies with
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Scânteia, both sites having earlier materials related with Cucuteni A2 stage and the entire development of
A3 stage.
CHAPTER VIII. FINE ARTS
Fine arts of Ruginoasa - Dealul Drghici site are quite well represented. Older and new excavation
offer several sorts of artifacts that can be ascribed to these: anthropomorphic idols (feminine and
masculine statuettes), zoomorphic idols, anthropomorphic pots and with anthropomorphized elements,
zoomorphic pots, zoomorphic protomes, conic idols, adornments as well as other sort of artifacts (small
clay axes, pintaderas, small clay plates, spinning whorls, altar-tables, chairs-thrones).
The mentioned cult pots are completed with the kernos type, or those molded in the shape of
footwear found in other few Cucuteni sites. Special discoveries are represented by bowls with
anthropomorphized protomas proving close Gumelnia influences (four fragments of different pots).
As in other cases, at Ruginoasa - Dealul Drghici predominate the anthropomorphic idols
(statuettes) and especially the feminine ones. Most of the pieces are fragmentary, but some of them testify
the masterpiece of artists (Venus, fig. VIII.71 and Adonis, fig. VIII.46). The mentioned statuettes, as well
as others artifacts of the same sort prove the existence of a special social status (belts, scarfs, special sort
of adornments rendered on the statuettes). For the same social differentiation argues scepters, here being
discovered two such pieces, one made by clay and other of stone.
Some of the zoomorphic statuettes are extremely expressive (fig. VIII.61-62), completing the
repertory of such artifacts from other sites. All these artifacts prove that religious life was an important
element of the community life, fertility, fecundity, as well as herd cult being expressed in different ways.
CHAPTER IX. CHRONOLOGY OF THE SETTLEMENT
Hortensia Dumitrescu ascribe Ruginoasa – Dealul Drghici site to Copper Age period due to the
copper artifacts, and based on pottery caracteristics to Cucuteni A phase. Vl. Dumitrescu belevied that the
site is belonging to Cucuteni A4 stage, while A. Niu included it in the initial A3b, sequence taking into
account that prevails the painted pottery on a white background.
As we have presented in VIIB chapter, the earliest materials at Ruginoasa are related with
Precucuteni III - Cucuteni A2, but these ones are not very surly by stratigraphic point of view.
We can assume that an earliest phase is in relation with these materils; problem is that we do not
locate such an area (maybe located in front of the first defensive ditch?). We do not exclude also
possibility that such of pottery was imported from a nearby site with such characteristic.
Archaeological material from our own excavation as well as those of H. Dumitrescu (now in the
inventory of Archaeological Institute Bucharest) is an uniform material, with the same characteristics. On
the top is painted pottery (semi-fine and fine categories 85,6%) followed by the usual pottery. Pottery
shapes are quite varied, represented by several variants (on both categories semi-fine and fine).
Painted pottery made on a white background, 48.18% (in some cases we have recognized a white
engobe too), or on the background of the pot (31.13%) offer a variety of motifs combinations (but spirals
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prevails, Table IX.1). Pots painted on a brown background, discovered in pit houses B7 and B8 suppose a
different workshop or preference for a certain stage, earlier (fig. VIIB.257). Pots painted on a red
background represents only 1,09%.
There are several other artifacts that offer some indices regarding the relative chronology of the
site. First of all it is to be noticed a Southern influence: some shape of pots (low pot-stand, the four bowls
with anthropomorphized protomes; kernos), en violon idols or scepters (made by stone or clay that have
southern prototypes). Some of these artifacts have been discovered in other Cucuteni sites, so this
Southern influence is not related only with Ruginoasa, but generally with this civilization and some of
these features cover a large period of time.
Based on all these elements we have tried to fix the relative chronological place of the site. Until
now, in our opinion, the site might be ascribed to Cucuteni A3 phase, maybe as A. Niu noticed, at the
begining of A3b stage, after Hbeti, Trueti or Cucuteni – Cetuia, Hoiseti - La Pod, but prior to
Scânteia. Many common elements noted by H. Dumitrescu as well as by us (pottery shapes, painting
mainly on a white background) open possibilities of a contemporary evolution with some part of
Cucuteni – Cetuia site.
CHAPTER X. PALEOFAUNA AND SOME ASPECTS OF LIVESTOCK ECONOMY OF
THE COMMUNITY FROM RUGINOASA - DEALUL DRGHICI
Determination of the species and of groups of animals – on the basis of the bony traces found – was
followed by the establishment of their frequency.
The observation to be made was that the highest frequency is recorded by mollusca, which
represent 77.73% of the whole material taken into study, while mammals attain only 22.10%. To them,
two fragments belonging to fowls and 9 fragments of chelonians (Emys orbicularis) should be added.
Out of the mammals, the highest frequency is to be recorded – as in all other places considered –
for domestic animals, which attain ratios of 83.94% versus only 16.05 for wild onces. As to the domestic
animals, special mention should be made of the fact that, unlike all the other Neolithic places, the
frequency of porcines is much higher than that of bovines, which are only on the second position, being
followed by ovicaprinae. In all settlements, the domestic dog is hardly represented.
The general conclusions to be drawn from here is that the main occupation of the people on such
places was animal breeding, hunting occupying only a second place, special mention is to be made, here,
too, of mollusca gathering.
CHAPTER XI. CONCLUSIONS
Ruginoasa - Dealul Drghici settlement present some specific features, common to other sites of
this phase: location on a high promontory that permit control over a large area and also represent a sort of
prestige mark. The site is of a large size and in the area there are several other sites, so we can believe that
the main site on top of the hill was controling the other sites. Distance until Cucuteni - Cetuia is only 45 km far. A small creek is at foothills, about 150 m down. This impressive promontory is fortified with a
quite complex system, including 4 ditches (maybe of different stages of the site determined by the
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population growth; only the first ditch was partially excavated), palisades and a semi-bank (at least in the
area we have excavated).
Based on paleophauna and different artifacts we assume that this community was involved in
agriculture and animal husbandry. Evidences for agriculture are for the moment very few (especially tools
made by chipped or polished stones: milling stones). As domestic animals pig is on the first place,
followed by cattle and ovicaprines. Hunting was playing a secondary role, while gathering mollusca was a
seasonal activity in relation with worm period.
A more specific feature of the site is the architecture of the dwellings. We assume that in the
beginning was lived a small area until the first defensive ditch that can be interpreted as a sort of
acropolis. In this area were made excavations by H. Dumitrescu, who noticed dwellings of pit house type.
Our excavation is located on the top of the first defensive ditch.
The ditch was cut into the bed rock of geological strata; it was paved with stones on sides and on
the bottom; this complex was several times remake. The ditch was doubled by a palisade and a semibank. When the ditch was remake palisade also suffers different modifications. Palisade postholes have
been located on the settlement side to the North. When site enlarge, on top of the old ditch have been
raised pit houses and later surface houses. Complexes that we have investigated show different phases and
renovations, when archaeological material from other areas was used to fill the lower part (because of the
ditch, area undergoes a permanent settling).
Inner architecture consists of different postholes from the basic wooden structure; on top of stones
from the ditch edges wooden beams have been used to raise the walls. Because we do not found any
adobes we suppose that these dwellings were built on wood. Clay was used only to cover the free space
between beams. In some cases we noticed porches and partition walls (their basis was using also the
stones), as well as fireplaces, hearth plates nearby, benches and stools, as well as households areas (with
storage pots, different tools).
In the first building phase pit houses have been underground, then after different repairs they
become a sort of semi-subterranean dwellings. In some cases the floor of these dwellings is represented
by stone pavements, made in the same manner as the investigated ditch. Clay plastering cover some area
of the dwellings or entire room. Building of the fireplaces was made very carefully, implying sometimes a
stone base together with sherds on the bottom to reinforce resistance for fire (in pit house B1 and B5
fireplaces are very thick).
This sort of architecture implying a stone base is related with the specific of the geological area,
showing that community was using on a higher degree local possibilities. By this point of view there are
some similarities with Cucuteni - Cetuia (levels Cucuteni A3 and B1 for stone pavements); such an
architecture type, with dwellings having a stone base, was noticed in Hamangia III level at Durankulak
and in Varna aspect at Suvorovo.
Regarding practiced crafts they are more related with household activities: chopping and polishing
tools, processing of bones, horns or making jewels (bone, horn, shells). Working the wood was also
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practiced if we have in mind functionality of different tools and the raising of the dwellings. We assume
that this community produces pottery here in the site, but until now we do not found any workshop or
complex for firing it. Analyses made on different pottery samples prove that firing was short but reaches
about 850-9500C. Some pots or fragments prove once again masterpiece of local craftsmen (fig. VIIB.96;
fig. VIIB.142; fig. VIIB.162; fig. VIIB.169; fig. VIIB.172; fig. VIIB. 228; fig. VIIB. 205a).
Fine arts revel once again the role of religious life, many idols, anthropomorphic or zoomorphic, as
well as cult pots (several types) prove practice of fertility and fecundity cults as well as animal breeding
cult. Such artifacts have ben discovered in house L3-L4 and pit houses B6 and B7. In the same time art of
modelling of these anthropomorphic idols prove a sort of social strata, being depicting personages with
signs of their social statut. This situation is also sustained by scepters discovered in the site or in the area.
This community was for sure involved in trade with other communities. For these reason we
mention flint of Prut aspect, as well as row material from the mountain area (Harghita – Climani –
Gurghiu).
Future research for sure will answer to some of our actual questions: are all complexes similars
with the ones we have investigated until now? What is the difference between complexes until the first
ditch and those related with areas between ditches? Are all the ditches built in the same manner? How
many palisades have each ditch? Where are located the workshops for pottery? Did they use copper on a
larger scale? Native copper is related with which Romanian area?
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Fig. IV.31. House L4, South wall and posthole structures from house L3, part of the Southern wall and the
Northern wall.
Fig. IV.32. House L4, stones basis of the North wall, the upper level.
Fig. IV.33. House L4: a) sherds cluster in L4, entrance hall, upper level; b) East room, South side and the
disturbed fireplace.
Fig. IV.34. House L4, entrance hall, view South.
Fig. IV.35. House L4, East room, North Westerner corner, the posthole fixed with stones (including stone
at its base).
Fig. IV.36a. House L4, West room.
Fig. IV.36b. House L4, West room, stones from the wall base.
Fig. IV.37a. House L4 upper level of the fireplace with some sherds in situ.
Fig. IV.37b. House L4, broken milling stone, placed upside down.
Fig. IV.37c. Floor remains, postholes of houses L3 and L4.
Fig. IV.37d. House L4, section through the two levels of the fireplace.
Fig. IV.38. House L4, South wall, floor and postholes used only in the upper level.
Fig. IV.39. House L4 entrance hall in the lower level, traces of stones from the wall.
Fig. IV.40. House L4, in situ pot near the Southern wall.
Fig. IV.41. House L4, postholes on the Northern side.
Fig. IV.42. House L4, Western side of the porch, pottery in the area of the entrance.
Fig. IV.43.a) House L4, Northern side, postholes on the route and interior; b) House L4, broken pot,
intentionally deposited at the base of the fireplace.
Fig. IV.44 House L4, plan of the level at -1,30 m.
Fig. IV.45. House L4, painted pottery at -1 - 1 ,10 m depth.
Fig. IV.46. House L4, entire and broken stone tools.
Fig. IV.47. House L4, pottery of the lower level, fragments of pot-stand.
Fig. IV.48 a-c. Pit house B5 plans and N-S profiles in different areas; a) location; b) the filling with debris
from the southern wall structure; c) profile on the lower level floor.
Fig. IV.49. Pit house B5: a) South view; b)  East view; c) Pit house B5 North view.
Fig. IV.50. Pit house B5: a) plan, b) reconstruction.
Fig. IV.51. Painted sherds from pit house B5.
Fig. IV.52. Pit house B6, fireplace, sections through it and the bed of stones, mid west.
Fig. IV.53. Pit house B6, Northern side and the posthole of palisade 1b.
Fig. IV.54. Pit house B6: a) fireplace remains on the stones, level 1; b) pottery level 1; c) pot-stand; d)
painted sherds.
Fig. IV.55. a) Pit house B6 and a posthole of the palisade; b) posthole, detail.
Fig. IV.56. Pit house B6, floor structure with hearth traces, deposited nearby in the floor,
below the walking level; two feet of pot-stands or fruit stands.
Fig. IV.57. Pit house B6, different walking levels from the pit house.
Fig. IV.58. Pit house B6, fireplace, detail of construction.
Fig. IV.59. Pit house B6 level 2, structure and profile through the hearth.
Fig. IV.60. Painted sherds, pit house B6.
Fig. IV.61. Pit house B6 level 3, behind pit houses B5 and B7, on the edges, ditches route.
Fig. IV.62. Pit house B6, walking level and debris, - 1,50 m.
Fig. IV.63. Painted pottery, pit house B6, –1,50 m.
Fig. IV.64a -b. Pit house B6, painted sherds from stage B 6.3, -1,50 m.
Fig. IV.65a-b. Painted sherds from pit house B6 area, from – 1,45 m.
Fig. IV.66. Sketch of pit house B7, detail.
Fig. IV.67. Pit house B7, the Eastern part investigated in 2004, behind postholes from the Northern wall.
Fig. IV.68. Pit house B7 (Western part, - 2 m and - 2,10 m), floor with traces of fireplaces (without
structure).
Fig. IV.69. Pit houses B7 and B8, structure of beams and poles.
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Fig. IV.70. Pit house B7.2 and other fireplace above.
Fig. IV.71a. Pit house B7, vessel put under the wall.
Fig. IV.71b. Pit house B7 with five floor levels of recovery; level 5, with fireplace and three restorations.
Fig. IV.72a. Pit house B7, eastern side, restorations levels.
Fig. IV.72b. Pit house B7.2 in front, pit house B8 behind.
Fig. IV.73. a) Plan of the oven in pithouse B7.2; b) Posthole in the area of pit house B7.
Fig. IV.74. Pit house B7: a) fragment of a stemmed cup deposited near a posthole; b) the other side of the
stemmed cup has not carbonate deposition.
Fig. IV.75. Secondary reused hearth plate in the floor of pit house B7.3.
Fig. IV.76. Pit house B7.2, view from East, two fireplaces and a hearth plate used as a fireplace in the
upper level.
Fig. IV.77/a - b : Pit house B7.3, hearth plates from the first stage of level 2 reused as fireplaces.
Fig. IV.78a. Pit house B7.3; Fig. IV.78b. Southeast corner of the pit house, detail.
Fig. IV.79. Pit house B7, postholes in level B 7.3.
Fig. IV.80. Pit house B7, postholes on the route of the Western wall.
Fig. IV.81. Pit house B7.3, the hearth plate and some postholes.
Fig. IV.82. Pottery from the pit house B7 level 3.
Fig. IV.83. a) Fireplace in pit house B7.4, detail; b) structure of the fireplace .
Fig. IV.84. Pit house B7: a) profile and stones from the floor and from the first base.
Fig. IV.84. Pit house B7: c), d) stones from the second base.
Fig. IV.84. Pit house B7: b)  stones from 3rd base; e)  profile through the fireplace.
Fig. IV.84. Pit house B7: f). fireplace and house L4 corner over it.
Fig. IV.85. Pit house B7 up, pit house B8 down both have a pavement made by horizontal stone slabs.
Fig. IV.86-87. Pottery on the walking level.
Fig. IV.88. Pit house B7.2 -1,75 m, stone pavement and a separation wall with massive stone.
Fig. IV.89. Pit house B7.3 -1,65 m pottery pavement, clay and stones with a simple fireplace.
Fig. IV.90. Pit house B7 level 5c, with partially fireplaces under the oven.
Fig. IV.91. Pit house B7 level 5b, the level with the old phase of the oven.
Fig. IV.92. The oven, old phase, level 5d.
Fig. IV.93. Structure of the oven's hearth and the fireplace, new level, level 5e.
Fig. IV.94- 95. Pit house B7, plan of the oven and fireplace foundation.
Fig. IV.96. Pit house B8 upper level.
Fig. IV.97. Pit house B8, –1,50 m.
Fig. IV.98. Pit house B8, -1,30 m: a)  view from the North; b) view from the South.
Fig. IV.99. Pit house B8: a) cluster of stones; b) household area behind ; b-c) view from the South
and West.
Fig. IV.100. Pit house B8: a) upper level; b-c) section through the fireplace.
Fig. IV.101. Pit house B8: a) horn; b) sherds over the pit house; c) sherds from the walking level.
Fig. IV.102. Pit house B8, pottery from -1,20 and -1,40 m depth.
Fig. IV.103. Pit house B8: a) axe fragment; b) conical weight of clay; c) conical idol.
Fig. IV.104. Pit house B8 middle level, -1,60 m, view from the North.
Fig. IV.105. Pit house B8 middle level: a)  -1,6 0 m, view from the North; b-c) pits.
Fig. IV.106. Pit house B8 at –1,75 m: a) fireplace; b) entering into the hall.
Fig. IV.106/c-d. Pit house B8 at –1,75 m: c) wall base and pavement; d) pots, the North-east corner.
Fig. IV.107-108. Pit house B8 at - 1,70 – 1,85 m.
Fig. IV.109. Pit house B8: a) small stool ; b) grinding stone placed upside down .
Fig. IV.110. Pavement of pit house B8, old phase.
Fig. IV.111. Pit house B8 floor, the new phase.
Fig. IV.112. Pit house B9, view from the South, at -2,20 m.
Fig. IV.113. Pit house B9, sherds at -1,80 - 2,10 m.
Fig. IV.114. Pit house B9: a-b)  the East edge at –2,10 m; c) location of pit houses B9-B7 .
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Fig. IV.114. Pit house B9: d)  sherds; e) East and South sides at –2,10 – 2,20 m.
CHAPTER V. FORTIFICATIONS
Fig. V.1. Ditch in Section 1 and house L1.
Fig. V.2. Ditches 1.1 and 1.2 (Ditch 2) view from North.
Fig. V.3-4. Stone plating in the first phase of the ditch.
Fig. V.5a. Ditches 1 and 2.
Fig. V.5b. Pit house B1with levels B1.1, B1.2, B1.3 and ditches, view from Section 1.
Fig. V.6. Sketch of Drghici Hill with location of Ditch 1.
Fig. V.7. Drghici Hill: a) aerial photography, original; b) quarry placement with our trench and
coorfromates on the image.
Fig. V.8. Ruginoasa 2005, images with the creek route at the foot of Drghici Hill: a)  former bridge
and lake on the Northeast side of Drghici Hill; b) older balks.
Fig. V.9. Ditch 1 from the East, area of pit house B1: left ditch 1b; right side of ditch 1a.
Fig. V.10a. Western area of ditch 1a, Northern side , c).
Fig. V.10b. Western area of ditch 1b, Northern side , d) .
Fig. V.11. Ditch 1: a) ditch 1a and 1b, Western area; b) ditch 1b, Eastern area.
Fig. V.12. Ditch 1: a) ditch 1 in the area of pit house B1; b) ditch 1 in the area of pit house B5.
Fig. V.13. Ditch 1, Eastern area: a) bottom of ditch 1a, with a massive deer horn; b) filling and cleaning
with different bottom; c) ditch 1b: Southern side marked by rock; d) ditch 1b in Western area.
Fig. V.14. Profiles by ditches 1a and 1b, 2008 excavations.
Fig. V.15.  Ditch 1a, filling between - 2,60 –3,50 m;  sherds at - 2,10 - 2,20 m
Fig. V.16. Ditch 1b, filling at -2,50 m; , sherds at -2,10 m - 2,30 m.
Fig. V.17. Ditch 1b, filling at – 1,70 m - 2,20 m.
Fig. V.18.  Ditch 1b, filling, materials at -1,40 m la -1,90 m.
Fig. V.19. Pottery from the ditch: a) fragment of a bowl; b) spoon queue, -1,60 m.
Fig. V.20. Plan of the house L4-L3 and of the ditch 1with traces of some postholes.
Fig. V.21. Overview: a) ditch, complexes and palisades; b) place of postholes.
Fig. V.22. Palisades: a-f) postholes of the palisades 1 (- red), 2 (- mauve); g) palisade 1b.
Fig. V.23. Palisade: a) two rows of palisade poles; b) Northern palisade at -1,10 m, two rows of palisade
poles;
c) palisade postholes and edge of the ditch; d) behind, large rocks which plated ditch 1a and palisade
potholes.
Fig. V.24. Part of defense ditch with megalithic blocks investigated in 2010, -2,15 m.
Fig. V.25. Lower part of defense ditch investigated in 2010 at -2,15 m depth.
Fig. V.26. Ruginoasa 2010: a) megalithic blocks from the ditch and pit house B9; b) fragment of an
altar, in pithouse B9.
Fig. V.27. Ruginoasa 2012 stone block seen from the North (see upper fig. 25 right) was destroyed.
Fig. V.28. Northern slope of Drghici Hill marking ditches' mouth.
Fig. V.29. Palisade postholes on the Northern side.
Fig. V.30. Old road that climbs beside the fortification ditch 2.
Fig. V.31. Hill with traces of seasonal living and maybe fortification, westward of Drghici Hill, to Siret.
Fig. V.32. Ditches seen from the South.
Fig. V.33-34. Route of ditch 2, South of ditch 1 in block F2.
Fig. V.35. Ortoplan with Drghici Hill: a) Ditch 2, the lighter b) marking routes of the ditches 1, 2 and 3.
Fig. V.36-37. Prospecting made by Carsten Mischka , Dorel Micle and joining of surfaces (Gh. and M.
Lazarovici) .
Fig. V.38. Aerial photograph of Drghici Hill, in the 70s, before practicing Stone Quarry.
Fig. V.39. Palisade pattern with patrol road, aga, reconstruction.
Fig. V.40. Palisade pattern with patrol road, aga – Casa Centea, reconstruction.
Fig. V.41-42. 2010 investigations, Northern profile with palisade postholes (after fig. V.29).
Fig. V.43 Ruginoasa, reconstruction combining fig. V.41-42 and fig. V.21-25, fig. V.29.
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CHAPTER VI. ARTEFACTS MADE OF DIFFERENT SORT OF RAW MATERIALS (STONE, BONE, HORN,
COPPER)

VIA. LITHIC INDUSTRY
Fig. VIA.1. Chopped stone items resulting from systematic researches undertaken during the last decade.
1, 5-6, items with luster; 2, 8, 10, retouched blades; 3, scraping knife; 4, 12, scrapers; 7, lanceheads; 9, blade with
wearing indentations; retouched flake. 1, 4-6, 8, 10, layer; 2-3, 7, 9, 11-12, Ditch.
Fig. VIA.2. Items made of chopped stone resulting from systematic researches undertaken during the last
decade. 1, 3, 11, retouched blade; 2, arrowhead; 4, 12, 14, 16-19, 23-24, scrapers; 5, non-retouched flake; 6, borer;
7, 21, non-retouched blade; 8, 15, blade with wearing indentations; 9, 20, blade with luster; 10, 13, non-retouched
flake; 22, scraping knife; 25, flake with wearing indentations. 1, house L4; 2, 9, 20, pit house B1; 3, 21, passim; 46, 13, 15, 17-19, house L4; 7, 14, 23, pit house B6; 8, pit house B9; 10-12, 16, 22, 24-25, house L3.
Fig. VIA.3. Items made of chopped stone (1-11) and polished stone (13-14) resulting from systematic
researches undertaken during the last decade. 1, blade with luster; 2, borer; 3-4, 7-9, scrapers; 5, 11-12, retouched
blades; 6, flake with wearing indentations; 10, non-retouched blade; 13-14, hammerstones-rubbers. 1-12, passim;
13-14, layer.
Fig. VIA.4. Items made of polished stone resulting from Hortensia Dumitrescu’s researches. 1, 5-7, axes;
2-4, 8, adzes.
Fig. VIA.5. Items made of polished stone resulting from Hortensia Dumitrescu’s researches. 1-9, small
chisels.
Fig. VIA.6. Items made of polished stone resulting from Hortensia Dumitrescu’s researches. 1, 4,
perforated axes; 2-3, 5-6, small chisels; 7, unfinished mace.
Fig. VIA.7. Items made of polished stone resulting from systematic researches undertaken during the last
decade. 1, 6, axes; 2-5, 7-9, adzes. 1-3, 8, ditch; 4-7, 9, passim.
Fig. VIA.8. Items made of polished stone resulting from systematic researches undertaken during the last
decade. 1, 7, axes; 2-3, 5-6, adzes; 4, small chisel. 1, 3, 4, 6, passim; 2, 5, 7, layer.
Fig. VIA.9. Items made of polished stone resulting from systematic researches undertaken during the last
decade. 1-4, axes; 5, 7, perforated axes; 6, small chisel. 1-4, passim; 2, pit house B5; 5, layer; 7, pit house B6.
Fig. VIA.10. Items made of polished stone resulting from systematic researches undertaken during the
last decade (1-3, 5-7) and from field researches (4). 1, axe; 2, small chisel; 3, 7, axes reused as hammerstones; 4,
scepter of the schematic type; 5, adze; 6, hammerstones-rubber. 1, pit house B1; 2-3, 4, passim; 5, 7, house L4; 6,
house L3.
Fig. VIA.11. Items made of chopped stone sand of polished stone resulting from H. Dumitrescu’s
systematic researches (5) and from those undertaken during the last decade (1-4, 6-14). 1-3, 6-7, polishers; 4-5, 810, hammerstones-rubbers;11-13, arrowheads; 14, grindstone. 1, 6, 10, layer; 2-3, house L4; 4, 10-11, pit house
B1; 7, 9, house L3; 8, pit house B6; 12, pit house B7; 13, passim; 14, Ditch.
Graph 1. Structure of the chopped stone industry according to the item processing degree.
Graph 2. Typological distribution of the chopped stone implements.
Graph 3. Structure of the polished lithic industry.
Graph 4. Typological distribution of the items with cutting edge within the polished stone industry.
VIB. THE INDUSTRY OF HARD ANIMAL MATERIALS
Fig. VIB.1. Bone items (1-11) and horn item (12) resulting from H. Dumitrescu’s researches. 1-12, heads.
Fig. VIB.2. Bone items (1-2, 4-6) and horn item (3) resulting from H. Dumitrescu’s researches. 1, 6,
oblique heads; 2, 4, small chisels; 3, technical item; 5, head.
Fig. VIB.3. Bone items resulting from H. Dumitrescu’s researches. 1, 6, head; 2-3, spatulas; 4, small
chisel; 5, polisher.
Fig. VIB.4. Bone items (1-7, 9-21, 23), boar canine (8) and horn (22) resulted from field researches (4,
17-18) and from systematic researched undertaken during the last decade (1-3, 5-15; 19-23). 1-16, 21-22, heads;
19, bone tube; 20, 23, daggers. 1-3, 12, complex 1/pit house B1; 4-5, 11, 17-18, 21, 23, passim; 6, 15, 22, house
L3; 7, 16, pit house B9; 8, 19, house L4; 9, 14, pit house B7; 10, Ditch; 13, layer; 20, pit house B6.
Fig. VIB.5. Horn items (1, 6-7, 12-14) and bone items (2-5, 8-11, 15) resulted from field researches (15)
and from systematic researched undertaken during the last decade (1-14). 1, 3-6, 8, spatulas; 2, 11, 13, small
chisels; 7, 12, 14, technical items; 9-10, 15, polishers. 1, pit house B1; 2, layer; 3, pit house B6; 4, 11, 13, Ditch; 5,
8, house L4; 6-7, 9, 12, 14-15, passim; 10, pit house B8.
Fig. VIB.6. 1-2, horn items resulting from systematic researches undertaken during the last decade.1,
ditch; 2, house L3. 1, undetermined item; 2, technical item.
Fig. VIB.7. Items made of bivalves of the Unio shells (1-3), boar canine (4) and bone (5-7) resulting from
systematic researches undertaken during the last decade. 1, unfinished item; 2-6, pendants; 7, needle. 1-3, house
L3; 4, house L4; 5, Ditch; 6, pit house B8; 7, pit house B7.
Graph 1. IMDA distribution according to the classes of animals.
Graph 2. Mammals exploited as raw materials for IMDA.
Graph 3. Typological distribution of the industry made of hard animal materials.
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VIC. COPPER ARTIFACTS
Fig. VIC. 1. Copper items discovered by H. Dumitrescu: a) spiral bracelet; b) closed ring; apud I. Mare
2002.
Fig. VIC. 2. a-b) borer or chisel-borer, zone pit house B1; c) link or closed ring, zone pit house B1.
CHAPTER VII. POTTERY
VIIA. MINERALOGY AND CHEMISTRY OF THE CUCUTENI-TYPE FINE CERAMICS
FROM RUGINOASA (NE ROMANIA)
Fig. VIIA.1. a) Simplified geological sketch of the Ruginoasa archaeological site and the surrounding
(after Murgeanu & Miru 1968; drawing modified after Ionescu & Hoeck 2011). The insert in upper right marks
the position of the area within the Romanian territory. b) Outcrop of Sarmatian clayey rocks in the Drghici Hill.
Fig. VIIA.2. Macroscopical appearance of some studied samples. a) and b) – Ceramic shards with well
preserved polychrome paintings; sample 122-21 (a) and 122-36b (b). c) and d) – Ceramic shards seen in fresh cut:
a more (c; sample 122-19b) or less porous mass (d; sample 122-13).
Fig. VIIA.3. Polarized-light microphotos of Cucuteni ceramics: a) general view, with crossed polarizers
(P+): a matrix with amorphous to microcrystalline groundmass (Mx) i.e. isotropic with some low birefringent
areas; quartz clasts, carbonate concretions and soil particles (Sol); Sample 122-21; Pp = pore. b) Same image as in
Fig. VIIA.3a. Translucent clayey groundmass, seen with one polarizer (1P). c) Isotropic groundmass embedding
quartz microclasts, soil concretions and Fe-rich concretions rimmed by a fine carbonate pellicle (Fe-cb). Sample
122-33a. P+. d) Same image as in Fig. VIIA.3c, with 1P. e) Detailed image, with isotropic clayey groundmass
including rare relics of mica, quartz (with rims pigmented by Fe) and feldspar (showing compositional zoning).
Sample 122-18c. P+. f) Same image as in Fig. VIIA.3e, with 1P. Abbreviations: Qtz (quartz), Cb (carbonate), Fsp
(feldspar), Mca (mica). Mineral abbreviations according to Siivola & Schmid (2007) and Whitney & Evans (2010)
are used throughout the paper.
Fig. VIIA.4. a) and b) Clast of micritic limestone (sample 122-33a) showing a translucent, low
birefringent core area (marked with A) surrounded by a transparent, high birefringent external zone (marked with
B). c) and d) Concretions with an Fe-rich core (marked with A) covered by a fine rim of carbonate (marked with
B). The matrix is isotropic. Images a and c are with P+, images b and d are with 1P. Abbreviations: Mx for the
clayey groundmass, Qtz for quartz.
Fig. VIIA.5. BSE images of the ceramic body. a) General appearance of the ceramics, consisting of a
fine-grained matrix and rare quartz (dark grey) and feldspar clasts (grey), as well as various micas (light grey and
white). Sample 122-29. b) Inhomogeneous matrix, highly porous. Quartz, feldspar, muscovite, biotite (chloritized)
and a soil concretion. Sample 122-17a. c) Detailed image of the groundmass forming a network of inhomogeneous
vitreous material connecting fine clasts of quartz and feldspar. The light grey parts of the groundmass are
relatively enriched in Ca and Fe compared with the dark grey parts, containing more K and Si. Sample 122-28. d)
Very fine porous clayey groundmass embedding angular and subangular quartz clasts, mica lamellae and feldspar.
The latter shows an albite composition in the core (grey in the image) and K-feldspar in the rims (light grey).
Sample 122-21a. e) Fine porous vitreous matrix, forming a network connecting macro- and microclasts of quartz,
K-feldspar and muscovite. Sample 122-29. f) Muscovite lamella showing exfoliation. Quartz and ‚spotted’
plagioclase: dark areas are albite, light areas are K-feldspar. Sample 122-21a. Abbreviations: Mx for matrix and
clayey groundmass, Qtz for quartz, Fsp for feldspar, Kfs for K-feldspar, Ms for muscovite, Bt for biotite, Sol for
soil concretion. In black, the pores.
Fig. VIIA.6. EDS spectra for the central zone of a micritic limestone clast (sample 122-35a): a) Mixture
of wollastonite and calcite, b) Mixture of gehlenite and calcite.
Fig. VIIA.7. a) BSE image of the sample 122-35a. Fine porous matrix with clasts of quartz and apatite.
Gs marks a completely melted matrix, with spherical pores (gas bubbles) due to boiling. The concretion in lower
side of the image has a rich-Fe, Mn and Al-rich core (A), an intermediate zone with less Fe, Al and Mn but more
Ca (B) and an external zone, exclusively calcitic (C). b) The EDS spectrum of the intermediate zone (B) of the
concretion in Fig. VIIA.7a, showing the presence of clinopyroxene, probably augite, mixed with calcite.
Abbreviations: Mx for matrix and clayey groundmass, Qtz for quartz, Ap for apatite.
Fig. VIIA.8. EDS spectra of the core of a CaFe concretion, composed of calcite mixed with clinopyroxene
(a), or clinopyroxene (augite or esseneite) mixed with calcite (b). Sample 122-35a.
Fig. VIIA.9. Chemistry of the fine ceramics from Ruginoasa compared with the chemistry of Sarmatian
rocks from the Drghici Hill and the chemistry of fine fraction from the levigated Sarmatian clays. Average values
normalized to UCC. Data from Rudnick & Gao, 2003. a) Spider diagram, b) REE diagram.
Table 1. Electron microprobe data (in wt.%) for matrix (clayey groundmass and glass) and for the quartz
rims. Abbreviation: <dl = below detection limit.
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Table 2. Electron microprobe data for muscovite and feldspar (in wt.%). FeTOT as FeO. Structural
formulae calculated on 22 O basis for muscovite and 16 O basis for feldspar, respectively. Abbreviations: Ms for
muscovite, Kfs for potassic feldspar, Afs for alkali-feldspar, Ano for anorthoclase, Pl for plagioclase; <dl – below
detection limit.
Table 3. Average values of the chemical analyses obtained for ceramics, raw clays and the fine fraction of
the levigated raw clays. Units: wt.% for major elements, ppm for minor, trace and rare earth elements. FeTOT as
Fe2O3.
VIIB. CERAMIC ANALYSIS
Table 1. Details concerning Precucuteni III type pottery discovered at Ruginoasa – Drghici Hill.
Table 2. Precucuteni pottery: complex, categories (SF = semifine; F = fine), mixture, smoothing, firing.
Fig. VIIB.1a. House L4, level 1, -1,30 m, sherd. 1b. house L4; 1c passim.
Fig. VIIB.2. House L3, -0,75 m, different sherds, front (a), back (b).
Fig. VIIB.3. Houses L3/L4 - pit house B7, sherds.
Fig. VIIB.4. Houses L3/L4 - pit house B7, -1,10 m, sherds.
Fig. VIIB.5. Cup under pit house B1, Ditch, -2,10 m.
Fig. VIIB.6. House L4, -1,20 m, sherds.
Fig. VIIB.7. House L4B, -1,15 m, sherds, front (a), back (b).
Fig. VIIB.8. House L4, -1,20 m, sherds, front (a), back (b).
Fig. VIIB.9. House L3/L4B, -1,10 m, sherds.
Fig. VIIB.10-12. House L4A, -1,20 m, sherds.
Fig. VIIB.13-16. House L4B, -1,35 m different pottery shapes, front (a), back (b).
Fig. VIIB.17. House L4B/pit house B7, different pottery shapes.
Fig. VIIB.18. House L4, different pottery shapes.
Fig. VIIB.19. House L3/L4, -1 m, porch, sherds.
Fig. VIIB.20. House L3/L4, -1,40 m, sherds.
Fig. VIIB.21. House L4, -1,20 m, a stemmed cup.
Fig. VIIB.22-23. House L4, -1,40 m, sherds, front (a), back (b).
Fig. VIIB.24-25. House L4, -1,50 m, sherds.
Fig. VIIB.26. House L4, spoon, -1,20 m.
Fig. VIIB.27. House L4, painted spoon, front, back.
Fig. VIIB.28. Pit house B5, -1,40 m, sherds.
Fig. VIIB.29. Pit house B5, -1,60 m, sherds.
Fig. VIIB.30. Pit house B5, -1,60 m, fragment of a cup, front, back.
Fig. VIIB.31. Pit house B5, -1,60 m, fragment of a bowl.
Fig. VIIB.32. Pit house B5, -1,60 m, fragment of a pot-stand.
Fig. VIIB.33. Pit houses B5, B7, Ditch under house L4, -1,30 m -2,40 m, fragments of a pot-stand.
Fig. VIIB.34. Pit house B5, cup, front, interior (painting with the red color).
Fig. VIIB.35. Pit B5, B7, Ditch under house L4, -1,30-2,40 m, a cup fragments.
Fig. VIIB.36-39. Pit house B6, level 4, -1,45 m, sherds.
Fig. VIIB.40. Pit house B6, level 4, -1,45 m, a bowl fragment.
Fig. VIIB.41-42. Pit house B6, level 3, -1,50 m, sherds.
Fig. VIIB.43. Pit house B6, level 3, -1,50 m, sherds (no. 5-6 = fig. 169).
Fig. VIIB.44. Pit house B6, level 2, -1,60 m, a cup fragment.
Fig. VIIB.45. Pit house B6, level 1, -1,75 m, a pot-stand fragment.
Fig. VIIB.46. Pit house B6, level 1, -1,75 m, sherds.
Fig. VIIB.47. Pit house B6, level 1, -1,65 m, fragments of a stemmed pot.
Fig. VIIB.48. Agglomeration in pit house B6, -1,20 m, sherds.
Fig. VIIB.49. Agglomeration in pit house B6, -1,20 m, fragments of a stemmed pot.
Fig. VIIB.50-51. Agglomeration in pit house B6, -1,20 m, a pottery fragment.
Fig. VIIB.52. Pit house B7, level 1, fireplace, sherds.
Fig. VIIB.53. Ditch + pit house B7, -1,30 m, sherds.
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Fig. VIIB.54. Pit house B7, level 1, -1,30 m, a pottery fragment.
Fig. VIIB.55. Pit house B7, level 1, -1,30 m fireplace, a miniature cup.
Fig. VIIB.56. Pit house B7, level 1, -1,30 m fireplace, spoon, front, back.
Fig. VIIB.57. Pit house B7, level 2, -1,50 m, a fragmentary cup.
Fig. VIIB.58. Pit house B7, level 2 , -1,40 m, sherds, front, back.
Fig. VIIB.59-60. Ditch + pit house B7, -1,50 m, sherds.
Fig. VIIB.61-62. Pit house B7, level 2, -1,45 m, sherds.
Fig. VIIB.63. Pit house B7, level 3, -1,50 m, sherds, front, back.
Fig. VIIB.64-67. Pit house B7, level 3, -1,50 m, sherds.
Fig. VIIB.68. Ditch, -1,50 m, a miniature cup.
Fig. VIIB.69. Pit house B7, level 3, -1,50 m, a miniature pot-stand.
Fig. VIIB.70-71. Pit house B7, level 3, -1,50 m, sherds.
Fig. VIIB.72-73. Pit house B7, level 4, -1,60 m, sherds.
Fig. VIIB.74. Pit house B7, level 4, -1,60 m, sherds, front, back.
Fig. VIIB.75. Pit house B7, level 4, -1,60 m, sherds
Fig. VIIB.76. Pit house B7, level 4, -1,60 m, a pithos fragment.
Fig. VIIB.77. Pit house B7, level 4, -1,60 m, a stemmed cup fragment.
Fig. VIIB.78. Pit house B7, level 1, fragment of a pithos.
Fig. VIIB.79. Pit house B7, level 4, -1,60 m, a stemmed cup fragment.
Fig. VIIB.80. Pit house B7, level 5, -1,75 m, a cup fragment.
Fig. VIIB.81. Pit house B7, level 5, -1,75 m, a bowl fragment.
Fig. VIIB.82-85. Pit house B7, level 5, -1,75 m, sherds.
Fig. VIIB.86-88. Pit house B7, -1,75 m, sherds on the fireplace and under it.
Fig. VIIB.89-90. Pit house B7, -1,05 m, sherds.
Fig. VIIB.91. Pit house B7, walking level, -1,20 m, sherds.
Fig. VIIB.92. Pit house B7, inferior walking level, -1,20 m, a bowl fragment.
Fig. VIIB.93-94. Ditch + pit house B7, -1,40 m, sherds.
Fig. VIIB.95. Pit house B7 + Ditch, -1,50 m, a bowl fragment.
Fig. VIIB.96. Pit house B7 + Ditch, -1,60 m -2,40 m, a stemmed cup (a), interior decoration (b).
Fig. VIIB.97-98. Pit house B7 + Ditch, -1,50 m, sherds, front (a), back (b).
Fig. VIIB.99. Zone of pit house B7, sherds (a, cup; b, fruit-stand).
Fig. VIIB.100. Zone of pit house B7, cup fragments.
Fig. VIIB.101. Pit house B7, walking level, -1,20 m, sherds.
Fig. VIIB.102-103. Pit house B7, -1,75 m, sherds.
Fig. VIIB.104. Pit house B7.4, sherds.
Fig. VIIB.105. Pit house B7, level under fireplace 2, -1,40 m, sherds.
Fig. VIIB.106. Pit house B7, -1,75 m, sherds under fireplace.
Fig. VIIB.107-108. Pit house B7, -1,75 m, sherds on the fireplace and under it.
Fig. VIIB.109. Pit house B7 + Ditch, a miniature stemmed cup.
Fig. VIIB.110. Pit house B7, a cup.
Fig. VIIB.111. Pit house B7, a cover.
Fig. VIIB.112. Pit house B7, a cup fragment, secundary fired.
Fig. VIIB.113. Pit house B7, walking level, -1,20 m, sherds.
Fig. VIIB.114. Pit house B7, level 1/2, -1,70 m, sherds.
Fig. VIIB.115. Pit house B7, different sherds.
Fig. VIIB.116. Pit house B7, a spoon queue, front, back.
Fig. VIIB.117. Pit house B7 + Ditch, a miniature cup.
Fig. VIIB.118-119. Pit house B7, -1,75 m, sherds.
Fig. VIIB.120. Pit house B8, inferior level 2, -1,75 m, sherds.
Fig. VIIB.121-123. Pit house B8, -1,50 m, sherds.
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Fig. VIIB.124. Pit house B8, middle level, -1,60 m, sherds.
Fig. VIIB.125. Pit house B8, middle level, -1,60 m cover.
Fig. VIIB.126. Pit house B8, middle level, -1,60 m, a spoon fragment.
Fig. VIIB.127. Pit house B8, upper level, -1,20 -1,40 m, a cover fragment.
Fig. VIIB.128. Spoon bucket, pit house B6.
Fig. VIIB.129-130. Pit house B8, upper level, -1,20 m, sherds.
Fig. VIIB.131-134. Pit house B8, level 1, -1,40 m, sherds.
Fig. VIIB.135. Pit house B8, -1,50 m, sherd.
Fig. VIIB.136. Pit house B8, sherds.
Fig. VIIB.137-138. Pit house B8, -1,30 m, sherds.
Fig. VIIB.139a-b. Pit house B8, -1,40 m, a fragmentary miniature cup.
Fig. VIIB.140. Zone of pit house B8 porch -1,01 m.
Fig. VIIB.141. Pit house B8, -1,40 m fragment of a stemmed pot.
Fig. VIIB.142. Pit house B8, -1,50-1,60 m, cover, under fireplace.
Fig. VIIB.143. Pit house B8 + Ditch, -1,50 m under fireplace.
Fig. VIIB.144. Pit house B8, inferior level, -1,50 m -1,60 m, a fruit-stand fragment.
Fig. VIIB.145. Pit house B8,-1,40 m, a miniature pot-stand.
Fig. VIIB.146-147. Pit house B8, -1,30 m, sherds.
Fig. VIIB.148. Pit house B8, -1,30 m, sherds, front (a), back (b).
Fig. VIIB.149. Pit house B9, -1,90 m, sherds.
Fig. VIIB.150. Pit house B9, -2,20 m, sherds.
Fig. VIIB.151a-b. Ditch, fragmentary pot-stand.
Fig. VIIB.152. Pit house B9, -1,90 m, sherds, front (a), back (b)
Fig. VIIB.153. Layer, -1,35 m, a miniature cover.
Fig. VIIB.154. Layer, dish.
Fig. VIIB.155. Stemmed cup, pit house B1.
Fig. VIIB.156-158. Cup from the Ditch.
Fig. VIIB.159. House L4.2-3, -1,30 m, a stemmed cup, covered with a whitish engobe.
Fig. VIIB.160. Block E2, g4, -1-1,20 m, a fragmentary painted cup.
Fig. VIIB.161. Cup from the Ditch.
Fig. VIIB.162. Fragmentary fruit-stand, Ditch, -1,50 m.
Fig. VIIB.163. Ditch 1b, -1,90 m, sherds.
Fig. VIIB.164. Ditch 1b, -1,50-1,90 m, a cup.
Fig. VIIB.165. Ditch 1a+1b, -2-2,10 m, miniature saucer, front (a), back (b).
Fig. VIIB.166. Ditch 1a+1b, -2 m, a miniature cup.
Fig. VIIB.167. Ditch 1a+1b, -2,05 m, a fragmentary cup.
Fig. VIIB.168. Ditch 1a+1b, -2,10 m, a cup painted interior and exterior.
Fig. VIIB.169. Ditch 1a+1b, -2,20 m, fragment of a pot-stand or fruit-stand.
Fig. VIIB.170. Ditch 1a+1b, -2,25 m, cup, front (a) and interior (b).
Fig. VIIB.171. Ditch 1a+1b, -2,25 m, fruit-stand, fragment.
Fig. VIIB.172. Ditch, fruit-stand, fragment.
Fig. VIIB.173. Ditch 1a+1b, -2 m, a miniature saucer, front, back.
Fig. VIIB.174. Layer, -1,05 m, fragments of a cup.
Fig. VIIB.175. Layer, -1,05 m, stemmed cup, fragment.
Fig. VIIB.176. Precucuteni II cup from the area of pit house B1-Ditch.
Fig. VIIB.177. Layer, -1,35 m, a fragmentary cup.
Fig. VIIB.178. Layer, -1,35 m, a fragmentary cup, interior (a), exterior (b).
Fig. VIIB.179. Layer, -1,50 m, a cup made by coarse pottery, exterior (a), interior (b).
Fig. VIIB.180. Layer, -1,60 m, a fragmentary cup.
Fig. VIIB.181. Layer, -1,75 m, a miniature saucer.
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Fig. VIIB.182. Miniature pot-stand, zone pit house B1.
Fig. VIIB.183. Pit house B7, level 1, -1,70 m, painted miniature saucer.
Fig. VIIB.184. House L4, -1,20 m, low pot-stand with painting traces, Gumelnia influence.
Fig. VIIB.185. House L4, -1,20 m, fragmentary fruit-stand.
Fig. VIIB.186-187. Fragmentary pot-stand, layer.
Fig. VIIB.188. E2, i9, -2 m, sherds.
Fig. VIIB.189. E2, i9, -2 m, fragments from different cups.
Fig. VIIB.190. E2, g4, -1,20 m, sherds.
Fig. VIIB.191. Fragmentary cup, from the layer.
Fig. VIIB.192. Fragmentary cup, passim.
Fig. VIIB.193. Ditch, -1,85 m, a miniature cup.
Fig. VIIB.194a-b. Passim, pot-stands fragments.
Fig. VIIB.195. Horoditea-Erbiceni type fragment, zone pit house B1-Ditch.
Fig. VIIB.196. Ditch + pit house B6, -1,80 m, entire cup (a); interior decoration (during restoration) b.
Fig. VIIB.197. Pit house B8, -1,40 m, a fruit-stand fragment, front (a), interior of the cup (b).
Fig. VIIB.198. Passim, a miniature cup.
Fig. VIIB.199. Pit house B7, level 1, fragments of pithos type.
Fig. VIIB.200. E1, h8, Ditch, -2,25-2,30 m, sherds, front (a), back (b).
Fig. VIIB.201. Pit house B8, -1,40 m, fragmentary fruit-stand (= fig. VIIB. 197).
Fig. VIIB.202. Cups and plate with stellary base (1-2, passim; 3, pit house B7+Ditch, -1,60 m).
Fig. VIIB.203a. Different sort of simple cups or stemmed cups: 1 (Ditch+ pit house B6, -1,80 m), 2 (B5),
3, 4 (house L4, -1,30 m), 5 (passim).
Fig. VIIB.203b. Block E2, Ditch, different cups; 2, -1,25 m.
Fig. VIIB.204. Ditch 1b + pit house B 7 -1,60 m, plate with stellary base, dark gray, interior (a), exterior
(b).
Fig. VIIB.205a. Layer, a globular vessel with narrow neck.
Fig. VIIB.205b. Ditch 1b, -1,25 - 2,30 m, stemmed cup.
Fig. VIIB.206. Passim E1/E2, Precucuteni fragment, front (a), back (b)
Fig. VIIB.207. Block E1, i6, -1,70 m, Precucuteni fragments.
Fig. VIIB.208. Block E2, h1, -1,65 m, Precucuteni fragments.
Fig. VIIB.209. E2, h1, -1,65 m, Precucuteni fragments.
Fig. VIIB.210-211. E1, h10, -1,65 m, Precucuteni fragments.
Fig. VIIB.212. E1, h9, Ditch 2, -2,20 m, Precucuteni fragments.
Fig. VIIB.213. Ditch 2, -2,20 m, Precucuteni fragments.
Fig. VIIB.214. E1, h10, Ditch, -2,30 m: 1-2, Cucuteni; 3-4, Precucuteni.
Fig. VIIB.215. E1, i10, -2 m: 1-3, Precucuteni; 4, Cucuteni.
Fig. VIIB.216. E1, i9, -2 m: 1-2, Precucuteni; 3-4, Cucuteni.
Fig. VIIB.217. E1, h8, -1,80 m: 1, 4, Precucuteni ; 2-3, Cucuteni.
Fig. VIIB.218. Precucuteni fragments, collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIIB.219. Precucuteni sherd, collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIIB.220. Materials Precucuteni III - Cucuteni A2: 1, pit house B5; 2-6 and 8-9 from block E1, h9,
Ditch (4, 7, -1,65 m; 2-3, 5-6, 8-9, - 2,2 m); 7, block E1, h10, Ditch -2,3 m.
Fig. VIIB.221-222. Horoditea-Erbiceni materials, collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIIB.223. Cup, collection of the Institute of Archaeology Bucharest
Fig. VIIB.224. Horoditea-Erbiceni materials, collection of the Institute of Archaeology Bucharest
Fig. VIIB.225. Plate, collection of the Institute of Archaeology Bucharest, front (a), back (b).
Fig. VIIB.226. Stemmed cup, collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIIB.227. Bowl fragment, collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIIB.228. Container of a fruit-stand, front (a), back (b), collection of the Institute of Archaeology
Bucharest.
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Fig. VIIB.229. Cup decorated with oves, collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIIB.230. Fragmentary bowl, collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIII.231. Different fragments, collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIIB.232. Different fragments, collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIIB.233. Fragmentary bowl, red in exterior, painted inside, collection of the Institute of
Archaeology Bucharest.
Fig. VIIB.234. Covers (1-2) and a stemmed cup (3), collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIIB.235. Fragmentary altar, front (a), back (b), with painting traces (b), collection of the Institute of
Archaeology Bucharest.
Fig. VIIB.236-237. Different fragments, collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIIB.238. Sherd, collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIIB.239-243. Different fragments, collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIIB.244. Fragment decorated with incisions and painted in red below the rim, collection of the
Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIIB.245. Cucuteni C type fragment, collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIIB.246. Fragment of an altar painted with red, collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIIB.247. Miniature pot, collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIIB.248. Number of materials from pit houses on ceramic categories.
Fig. VIIB.249. Number of materials from houses on ceramic categories.
Fig. VIIB.250. Number of materials from the Ditch on ceramic categories.
Fig. VIIB.251. Ceramic categories.
Fig. VIIB.252. Seriated ceramic categories.
Fig. VIIB.253. Paste mixture.
Fig. VIIB.254. Seriated paste mixture.
Fig. VIIB.255. Smoothing percent.
Fig. VIIB.256. Smoothing of the pottery.
Fig. VIIB.257. Ceramic color.
Fig. VIIB.258-259. Seriation after color.
Fig. VIIB.260. Seriation after color and firing technique.
Fig. VIIB.261. Mixture according to smoothing.
Fig. VIIB.262. Smoothing according to mixture.
Fig. VIIB.263. Fine and usual ceramic, smoothing according to mixture.
Fig. VIIB.264. Semifine ceramic, mixture according to smoothing.
Fig. VIIB.265. Seriation between smoothing and semi fine ceramic.
Fig. VIIB.266. Seriation between fine and usual ceramic according to smoothing.
Fig. VIIB.267. Fine ceramic, mixture according to smoothing.
Fig. VIIB.268. Puleni, fine ceramic, cultural seriation between smoothing technique and paste mixture.
Fig. VIIB.269. Puleni, semifine ceramic, cultural seriation between smoothing technique and paste
mixture.
Fig. VIIB.270. Puleni, usual ceramic (UC), cultural seriation between smoothing technique and paste
mixture.
Fig. VIIB.271. Trueti, combination of motifs.
Fig. VIIB.272. Combination of motifs.
Fig. VIIB.273. Grooved motifs.
Fig. VIIB.274. Ornaments.
Fig. VIIB.275. Seriation between Ruginoasa and Scânteia.
Fig. VIIB.276. Seriation between Ruginoasa and Scânteia according to the motifs.
CHAPTER VIII. FINE ARTS
Table 1. Layout of artifacts in complexes investigated during 2001-2010.
Fig. VIII.1. Fine arts from pit house B1 and house L2.
Fig. VIII.2-4. Fine arts from houses L3 and L4.
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Fig. VIII.5-6. Fine arts from pit house B5.
Fig. VIII.10. Small altar, pit house B6.
Fig. VIII.7. Fine arts from pit house B5.
Fig. VIII.8. Fine arts from pit house B6.
Fig. VIII.9. Fine arts from pit house B6.
[Fig. VIII.10 see upper near fig. VIII.6].
Fig. VIII.11. Fine arts from pit house B6.
Fig. VIII.12-14. Fine arts from pit house B7.
Fig. VIII.15-16. Fine arts from pit house B8.
Fig. VIII.17-18. Fine arts from pit house B9.
Fig. VIII.19-23. Fine arts from the Ditch.
Fig. VIII.24-25. Fine arts from zone of Palisade 1.
Fig. VIII.26-29. Fine arts from cultural layer.
Fig. VIII.30-36. Fine arts, passim.
Fig. VIII.37. Female statuette, house L4.1,-1,30 m front and back.
Fig. VIII.38-39. Fragmentary female statuette, house L4.1, -1,30 m.
Fig. VIII.40. Conic idol with human face, house L4A, -1,20 m.
Fig. VIII.41. Fragmentary zoomorphic statuette, sow, house L3-4, -1 m.
Fig. VIII.42. Fragmentary male statuette, front and back, pit house B6.
Fig. VIII.43. Fragmentary antropomorphic pot, front-back, pit house B6, -1,75 m.
Fig. VIII.44. Fragmentary female statuette, pit house B6 under the fireplace, -1,50 m.
Fig. VIII.45. Clay ball, with schematic human face, zone of pit house B7.
Fig. VIII. 46. Pit house B7, „Adonis”, at the time of discovery and after bonding the leg details.
Fig. VIII. 47. Zoomorphic statuette, pit house B7, level 4, -1,60 m.
Fig. VIII. 48. Zoomorphic statuette, pit house B7, -1,40 m.
Fig. VIII. 49. Conical idol, pit house B7, level 1, -1,45 m with traces of oxidized grayish slip.
Fig. VIII.50. Conical idol, with human face, pit house B7, level 3, -1,50 m.
Fig. VIII.51. Conical idol, pit house B7, level 1, -1,15 m.
Fig. VIII.52. Protome, Ditch + pit house B7, -1,30 m.
Fig. VIII.53. Leg of an altar, pit house B7, under the fireplace, -1,30 m.
Fig. VIII.54. Leg of an altar (?), pit house B7, -1,40 m.
Fig. VIII.55. Male statuette decorated with collar / scarf, pit house B8, front-back, -1,70 m.
Fig. VIII.56. Fragmentary zoomorphic statuette, pit house B8, -1,40 m, detail with abdominal area where
there is a large hole.
Fig. VIII.57. Horn type protome, pit house B8/ house L4, -1,50 m.
Fig. VIII.58. Fragmentary bowl decorated with a horn type protome, pit house B8, level 1.
Fig. VIII.59. Protome from a small size pot, zone of pit house B7.
Fig. VIII.60. Fragmentary female statuette, Ditch -1,90 m.
Fig. VIII.61. Zoomorphic statuette representing a male goat, Ditch.
Fig. VIII. 62. Zoomorphic statuette representing a wild boar, Ditch.
Fig. VIII.63. Antropomorphic pot, Ditch, -1,20 m, front – back.
Fig. VIII.64. Fragmentary female statuette, layer, -1,80 m.
Fig. VIII.65. Miniature clay axe, layer.
Fig. VIII.66. Small stool - throne, drawing and photography, layer (2001, E1,  h6).
Fig. VIII.67. Leg of a monumental altar, coarse pottery, Ditch.
Fig. VIII.68. Cylindrical idol or possibly leg of the altar, coarse pottery, passim.
Fig. VIII.69. Zoomorphic statuette fragmented, with shaping of the teats (sow), passim.
Fig. VIII.70. Fragmentary female statuette, passim.
Fig. VIII.71. Venus, front-back, passim; after V. Chirica, M.-C. Vleanu 2008; details.
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Fig. VIII.72. Female statuettes decorated with incisions, after V. Chirica, M.-C. Vleanu 2008, fig. 52.23.
Fig. VIII.73. Female statuettes decorated with incisions, after V. Chirica, M.-C. Vleanu 2008, fig. 51.
Fig. VIII.74. Male statuette with scarf and belt, after V. Chirica, M.-C. Vleanu 2008, fig. 52.1.
Fig. VIII.75. Fragmentary small stool with red paint traces, after V. Chirica, M.-C. Vleanu 2008, fig.
58.1.
Fig. VIII. 76. Fragmentary small stool, drawing of artifact from fig. VIII.75, after V. Chirica, M.-C.
Vleanu 2008, fig. 57.2.
Fig. VIII. 77. Fragmentary small stool, drawing of artifact from fig. VIII.78, after V. Chirica, M.-C.
Vleanu 2008, fig. 57.3.
Fig. VIII.78. Fragmentary small stool, with incisions on the border, after V. Chirica, M.-C. Vleanu 2008,
fig. 58.3.
Fig. VIII.79. Conical idols, after V. Chirica, M.-C. Vleanu 2008, fig. 53.
Fig. VIII.80. Antropomorphic pot, after V. Chirica, M.-C. Vleanu 2008, fig. 57.
Fig. VIII.81. Fragment of a bowl with anthropomorphized protome, after V. Chirica, M.-C. Vleanu
2008, fig. 66; image with scale, photo Gh. Lazarovici.
Fig. VIII.82. Fragment from another bowl with anthropomorphized protome, after V. Chirica, M.-C.
Vleanu 2008, fig. 68.
Fig. VIII.83. The two fragments of bowls with anthropomorphized protomes, after V. Chirica, M.-C.
Vleanu 2008, fig. 66.
Fig. VIII.84. Two fragments of bowls with anthropomorphized protomes, after H. Dumitrescu 1933, fig.
25/1-2.
Fig. VIII.85. Bowl with anthropomorphized protome (= fig. VIII.84/1), discovered by H. Dumitrescu,
collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIII.86. Anthropomorphized protome, collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIII.87. Male statuette with incised belt, collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIII. 88. Female statuette (front, back, detail), collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIII. 89-90. Female statuette (front, back), collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIII.91. Zoomorphic scepter, with traces of painting, collection of the Institute of Archaeology
Bucharest.
Fig. VIII.92-93. Fragments of altar-tables, collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIII.94. Fragment of a painted kernos, collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIII.95. Fragment of a kernos, discovered in 2002, passim.
Fig. VIII.96. Darabani, fragment of a kernos, after C. Ambrojevici 1933, fig. 2/8.
Fig. VIII.97. Bod - Priesterhügel, reconstructed kernos, Gh. Lazarovici.
Fig. VIII. 98. Cuconetii Vechi, kernos after V. Sorochin 2002, fig. 73/1.
Fig. VIII. 99. Trueti, kernos after I. Nestor 1956, fig. 3.
Fig. VIII.100. Drgueni, fragments of two kernos type pot, after A. Crîmaru 1977, fig. 43.
Fig. VIII.101. Hbeti, table-altar with small cups on the top, after Vl. Dumitrescu et al. 1954, pl.
CXVII/1.
Fig. VIII.102. Fragmentary antropomorphic pot (front, profile) in which is kept only one foot, shaped like
shoes, collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIII.103. Fragmentary antropomorphic pot (front, profile, back) in which is kept only one foot,
shaped like shoes, collection of the Institute of Archaeology Bucharest.
Fig. VIII.104. Antropomorphic pots with the lower part shaped like shoes: a) Nezvisko, after Kultura
Trypolska 2005, p. 36; b) Drgueni, collection of Muzeul Judeean Botoani.
Fig. VIII.105. Trueti, fragments of kernos type pot, after M. Petrescu–Dîmbovia et alii 1999, fig.
331/2-3.
Fig. VIII.106. 106a-d. Passim, artifacts from old collection of Ruginoasa School, now in inventory of
Complexul Muzeal Naional Moldova Iai.
Fig. VIII.107. Table-altar or sanctuary pattern from Jura, afyter I. Palaguta 2007, fig. 72/8-8a.
Fig. VIII.108. Types of masks and faces of idols and other objects.
Fig. VIII.109. Types of faces: conical idol with the face of M16-M17 type.
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CHAPTER IX. CHRONOLOGY OF THE SETTLEMENT
Table IX.1 Serietation between pot background and color painting.
Table IX.2. Percent between pot background and color painting.
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