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INTRODUCERE

Am elaborai prezenta lucrarr Cil scopul de a elucida o serie de fa/ele mai pu/in rnnnsrnte pîrui la <·errelările noastre rn pri1Jire la geneza, e11olu{ia şi rrea(iile romunilă(ilor
omeneşti {<iurilnare ale aspeclului rnltural Sloicani-Aldeni. 111 radrul acestui grup rnlt11ral
rare la începutul perioadei eneoli li re era rcispindi I Îll regi u11ea .rnd-1~sli ni 11 Hom1î11i ri s-au
petrecut ample fenomene de simbioză elnowlturahi pc rnrr le prrzenl<im în fireasca lor desfă
şurare.

Lucararea 11oaslrc1 rn ulii s1i a{h' r<ls /!1111.rn ri nwllur i'nlrr/)(iri de esen (ci documenlarcontribuind pe de o parlc la rnnoaşlerea cil mai aprofundalti a acestui foarte
interesant facies cultural prolnlraric. iar pc de alia. aduce i11 circuilul şlii11fi{ir numeroase
şi 1Jaloroase vestiyii arheoloyi ce di 11/ri· rnre 11 u pu /i ne sini 11ni rnle atit pentru finalul neoiticului de pe teritoriul fării noastre. cil ,~i a cr/11i balcanir.
Jlonoyrafia însumeaz<1 un l'olu111 considerabil de cerreltiri în teren. lucrări desfă
şurate pe parcursul a mai bine de dowi dernrii. Tolodalli consemnez că ln elaborarea temei
respecli11e m-am bazal atîl pc proprii le-mi cerrr1<1ri, cît şi pe o serie de i n1Jesli ga ţii ale unor
specialişti români şi străini, incit in a11samblul s<iu volumul nostru este un studiu de sintezei. Am analizat e:rha usli lJ reper/ori ul arheologic definitoriu pen Iru sta ti 11nile eneoliti ce
de aspect Slnicani-Aldeni {în număr de peste 90) apeliwl în acelaşi timp la di1Jerse analogii
referitoare nu numai strici la rele două mari componente ale sale Gumelni /a A 1 şi Curnleni A 1 , ci şi ale altor rnlluri şi faciesuri culturale mai îndepiirlale în timp şi spaţiu.
Prin ilustra/ia judicios seleclalti dintr-un fond de materiale extrem de cuprinzător,
am încercat să confer un elocvent plus de docwnenlaţie le.rlului propriu-zis.
Pentru sprijinul acordai în rnrsul cercet<irilor noastre arheologice şi în elaborarea
acestei monografii ţin să aduc mulfumiri erudi/ilor profesori universitari AI. Petrescu-Dimbovi fa, D. Berciu şi Vladimir !Jumitresrn. Aceeaşi gratitudine o acordăm cercetătorilor A. Niţu, Dan Teodor, I\1arilena Floresrn, de la laşi, \Ghenu(<'i Comun, de la A1urgeni-Vaslui,
FI. Anastasiu, N. Hartuche, de la Brăila, Victor Teodoresw, de la Ploieşti, V. Palade,
de la Bir/ad, precum şi V.S. Beilekci, de la Academia R.S.S. 1\1oldovenească din Kişine1J.
De asemenea gîndul nostru se îndreaptă şi spre alţi muzeografi din ţară, care cu o colegială
amabili late mi-au pus la dispozi /ie spre studiu şi comparaţii fonduri de materiale arheologice inedite şi mi-au acordai ualoroase sugestii şi informaţii.
Nu putem trece w vederea nici faptul că de un real folos mi-au fost o serie de mateşli i n ţifi că,

I

riale de specialitate semnale de

\Gh. Ştefan!, M. Pelrescu-Dfmbo1Jifa, D. Berciu, Vla-

dimir Dumitrescu \Hortensia Dumitrescu!, JRadu Vulpe
Silvia Marinescu-Bllcu, A. Nuţu ş.a.

I , Eugen Comşa, Al.

Păunescu,
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!mi exprim sentimente de profundă rernnoşlin(ă faţă de conducerea institutelor de
profil din lJucure.~ti şi Iaşi, a JJ uzeului de istorie al Jloldo11ei şi a Jluze11l11i de /sfori e al
Republicii Socialiste România, pentru faptul ('(i mi-au facili/al st11diul şi fotografierea
unor materiale arheologice din pairi moni 111 acestor ins li lu (ii. ln acelaşi timp aduc mul/wni ri prestigioasei case editoriale " .'\cademiei Rqrnblirii Socialiste România pentrn
fapflll r<i această carie apare in condiţii grafice de înaltei (inulă.
l 'n sincer şi amical nwînt de mul/wnire adrese: şi pe aceasl<i cale reslcwratornlui
Ioan Limbidis, dactilografiei Tania ffilJ.:e, ambii de la Jluzeul jmle/ean de istorie Galaţi,
care rn bunăvoinţă, talent şi pasiune şi-au adus preţioasa contribuţie. Jlemoriei fotografului ]}tuj~i -A li:_:'l:_andru I îi aduc prinos şi rewnoşti n (â.
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IMPORTANŢA

PROBLEMEI

:\lultiplele probleme ale epocii neo-eneolitice de pe Leritoriul Ht:'publicii Soeialiste Homania,
au declanşat o serie dl:' campanii de săpături şi cercet[tri arheologice. În ultimilt:' dt:'cenii, aceste cereet[II'i au adus important!:' contribuţii la îmbogăţ.irea cunoştinţelor documentar-ştiin\ifice priYind
epoca străYeche prin descoperirea unor impresionante monumente de certă Yaloare, tezaurizate
în colecţiih' muzeistice. Hezultatele cercetărilor arheologic!:' aciuate. adfll!gate la zestrea cerccHtrilor
mai vechi, Yin să contribuie în bună măsură la elucidarea unor probleme care sînt înfă\.işate în
cadrul prezentei lucrări. Tara noastră, împodobită cu mantia pitorească a unui relief armonios distribuit, a oferit de timpuriu condiţii de neîntreruptă evoluţie societft(ii umane. În6t din acele îndepărtate Hemuri omul din aria carpato-dunăreano-pontică a iniţiat şi între\inut o serie de schimburi economico-culturale străvechi, cu toate populaţiile contemporane inYCcinate . .\lal\imea monumentelor culturii materiale şi îndeosebi varietatea aşezărilor neo-eneolitice, situate pe terasele
inferioare ale apelor, pe popinele sau movilele din luncile rîurilor, au a\ras ele Limpuriu atcn\ia cercetătorilor.
Cercetările

în mod armonios şi asupra regiunilor de nord şi sud-est ale Cimpici
sudul Moldovei, descoperindu-se un aspccl cullural neo-eneolitic deosebit.
denumit iniţial Gumelniţa-Ariuşd1, ulterior Aldeni 112 şi ceva mai rcccnl Sloicani-Alcleni 3 . Acest
facies cultural neo-eneolitic constituie şi astăzi o problemă importantă pcnlru istoria neoliticului
tîrziu din ţara noastră. Sarcina autorului consta în identificarea obieclivelor referitoare la cercetarea şi studierea anumitor probleme specifice aspectului cultural Stoicani-Aldeni.
în cadrul acestui context istoric al orînduirii comunei primi tiYc de pc teritoriu I ţării noastre,
caraclerizat prin acel fenomen al dispariţiei frămîntărilor tribale de la sfîrşitul neoliticului mijlociu,
apar şi se cristalizează pe vechiul fond al culturilor neolitice: Boian, Precucuteni, Hamangia, precum
şi pc aportul unor elemente culturale de tradiţie Vinca, noi culturi cum sînt spre exemplu, culturile neo-eneolitice cu ceramică pictată: Gumelniţa, Cucuteni-Ariuşcl şi cultura ceramicii pictate
central-transilvănene de tip Petreşti. Ele au o vădită putere de expansiune, atit în spaţiul carpatodanubiano-pontic, cit şi pe plan european, fiind puternic angrenate la carul istoriei generale a triburilor neo-eneolitice balcano-egeo-mediteraneene şi chiar a acelora microasiatice 4 • 1n această ipostază, credem că nu e de prisos să insistăm, şi să precizăm odată în plus, dl aspectul cultural Stoicani-Aldeni ia naştere şi se dezvoltă tocmai în timpul acestui moment crucial, fiind concretizat
într-un aspect cultural de esenţă sintetică, rezultat al marelui proces de pacificări tribale sau
Homă.ne,

s-au
în Muntenia

răsfrînt

şi

Ştefan, „Hapl\IKA ", p. 32; ~I. Pclrescu-Dîmcolaboratorii, „SCIV", 1, 1, 1950, p. 60-61;
M. Pctrescu-Dlmboviţa, „Materiale", I, l!J53, p. 13-152;
X. Harţuchc şi I.T. Dragomir, „l\Iateriale", III, 1957,
p. 12!J -147; Gh. Ştefan şi Eugen Comşa, „Materiale",
III, p. !J3-102; I. T. Dragomir, „Materiale", VI, 1960,
p. j!)!J -503.
2 Eugen Comşa, „SCIV", XI\', 1, 1963, p. 7-25;
\'ladimir Dumitrescu, „SCIV", XIV, 1, p. 62; T.S. Passek,
E.K. Ccrnlş, J(ratJ.:ie soobşcenia o dokladah i polevîh issledovaniah Institutu Arheologhii, Moscova, 1965, p. 7; E.K.
1

Gh.

boviţa şi

Tchernych, l"J JI' Congres inlcrnalional des sciences
prehisloriques el prolohistoriques, Belgradc, 1!J71.
3 D. Bcrciu,
Conlribu/ii la problemele neo/ilicului
i n llomânia în lumina 11oi/or cercetări, Bucureşti, 1!J61,
p. 82-83; \'ladimir Dumitrescu, „SCIV", XIV, 1, p.
G2-67; Dumitru Berciu, Zorile istoriei în Carpa/i şi la
Dunăre, Bucureşti, 1966, p. 112; l.T. Dragomir, „Danubius", II-III, 1969, p. 43-63; Idem, „Danubius",
IV, 1970, p. 25-91; Idem ,„MA", III, 1971, p. 143-155.
4 D. Berciu, Co11lribu/il ... , p. 7-10; Vladimir Dumitrescu „SCIV", XIV, 1, p. 67; M. Petrescu-Dlmboviţa,
Danubius", II-III, p. 11-20.
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de cristalizări culturalr neo-rneolitice, din perioada de începui a epocii ncolilicc Lîrzii. Prin urmarr.
nu e de mirare să admitem faptul că elementele et no-genetice ale acestor culluri in deplin procPs
de formare, carp şi-au intPrft>rat ariile eulturale, să nu fi aYul o deplină l'OnYieţuire, unde fieearr
element etno-cultural al aspectului Stoicani-Aldeni s[1 nu-şi fi păstrai indi\idualitatea sa proprir.
Spunem acest lueru, deoarPce multe elementP ale culturii Gumelni\a A1 şi Cucnteni A1 şi-au păstrai
aproape nealterat specificul lor etnic şi cultural, din cadrul sintezei culturale componente a aspel'tului Stoicani-Aldeni.
Toate aceste însuşiri şi caracteristici, enunţate mai sus, care definesc in linii mari structura
culturală a aspectului Stoicani-Aldcni, nu ne dau posibilitatea să-i atribuim denumirea de eultură de sine stătătoarr, ei pe aceea de „aspect cultural regional" 5 , un faeies cultural de tranzitir.
In concluzie trebuie să arătăm că inlnpătrunderea celor două mari arii culturale enrolitict'
extracarpatice, Gumelni\a şi Cucuteni, situate in spa\iul dintre l'llrhura Carpa\ilor Orientali şi Dunăre, datorilă pătrunderii culturii CuculPni A1 inparlca de N-E a .:\lunLeniei şi a extinderii cullurii
Gumelniţa A 1 în sudul Moldowi şi sudul H.S.S. Moldowneşti şi H.S.S. Ucrainene, a dat naştl're
unui facies de sinteză între cele două mari culturi componente. Acest facies sau aspect cultural Stoicani-Aldeni se defineşte structural nu numai prin elementele culturale pure ale celor douft culturi
interferente, ci şi prin elernenlele rezultate in urma sintezei lor finale. De fapt, analiza aceslui aspect cultural Ya trebui in aceeaşi măsură sft defirwască şi partea de contribuţie a elementelor de
influenţă ale culturilor din jurul lui. Fără indoiaHi, in afara zonei de interferenţă, culturile Gumclniţa şi Cucuteni au continuat să acţioneze permanent asupra acestui aspect cultural, la care. bineînţeles, trebuie să adăugăm şi cultura Petrcşti din S-\' TransilYaniei, deoarece şi aceasta a exercitat transmiterea elementelor sale proprii sau a YehiculaL eleml'nlele altor culturi mai îndepărtate,
cum ar fi Tisa şi Lcngyel, de pe cursul mijlociu al Dun[trii. În acelaşi timp, cele două mari culLuri
componente, Gumelniţa şi Cuculeni, purtau in complexul lor structural şi numeroase elemente
culturale, moştenite pe ealc t radi\ională, integrate i n prrioada procesului lor de cristalizare, dintre
care unele prezintă o transmitrre îndelungată. E \Orba de prezenţa anumitor elemente tradiţionale
specifice culturilor: Criş. Liniarecramit·, Yinca. şi-n ckosebi. Boian, Prccucuteni, Hamangia ş.a„
incluse în cele două componente Gumelni\a .\ 1 şi Cucukni A1 . La rîndul său, aspectul cultural
Stoicani-Aldeni a a\ut un important rol in ceea ce priwşte dezyoJtarea etapelor ulterioare ale celor
două culturi componente transmiţînd fazelor Gumelni\a ,\ 2 şi Cucuteni A2 elementele formalr sedimentate in zona de inlcrferen\ă din faza antnioară.
De asemenea nu trebuie scăpată din Yeclere părerea unor cercetători care susţin eă nu se
poate face o delimitare certă din punct de wderc tipologic, stratigrafic şi cronologic, între urmele
culturii materiale Gurnelniţa A1 şi aspectul cultural Stoicani-Aldeni, care sint contemporane şi se
extind aproape exact pc aceleaşi ar'i de rf1spîndire culturală, bineinţt'lrs, tocmai datorită acestor
similitudini şi afinităţi el' cxist:t intre elc 6 . Săpăturile din ultima Yreme. cît şi matrrialcle arheologice existente, au dowdit din plin 6t există un strîns paralelism intre cultura Gumelniţa A 1 şi
aspectul cultural Stoicani-Aldeni. Totuşi, intre cultura Gumelniţa A1 şi aspectul cultural Stoicani-Aldeni există şi deosebiri evidente, mă refrr in sprcial, la acele elemente de proYenienţă cucuteniană
(faza A1), ilustrate prin pictur{t cu culoare albă în dungi sau benzi, aplicate pe ceramica roşie înainte
de ardere, care, in acest caz, sint caracteristici t>xclusive ale aspectului Stoicani-Aldeni 7 • În esenţă,
nota litigioasă, a aspectului cultural Stoicani-Aldeni constă în descoperirea sau explicarea căilor
de provenienţă a picturii cu alb in dungi de pc ceramica sa. S-au încercat numeroase formulări explicative fără să se ajungă la un rezultat general valabil. De pildă, prof. Dumitru Berciu, analizînd
această problemft consideră că: „N oile descoperiri şi observaţii stratigrafice din Homâni a nu înregistrează nici un fel de dispariţie a ceramicii pictate odată cu cultura Criş, ci, din contră, s-a stabilit dt aceasta a continuat să se dezvolte neîntrerupt de-a lungul complexului Turdaş şi a trecut
direct în conţinutul culturii Pctreşti, care a transmis-o la rîndul ei purtătorilor culturii Ariuşd-Cu
cuteni"8. Jn felul acesta vede prof. D. Berciu rezoh-area problemei, bineînţeles, în argumentaţie
se bazează şi pe aceea dt apari\ia culturii Petrcşti este mai timpurie decît complexul Ariuşd-Cucuteni.
5 Vladimir Dumitrescu, „SC!\„', XIV, 1, p. 62,
nota 3.
0 în acest sens, prof. Vladimir Dumitrescu, consideră că aspectul cultural Stoicani-Aldeni are un profund
caracter gumelniţcan, fără să se minimalizeze aportul

celorlalte culturi materiale nco-cncoliticc contemporane
sau contribuţia firească a unor elemente culturale neolitice mai vechi. \'czi şi A. Ni\u, „CI", II, 1971, p. 77.
7 I.T. Dragomir, „Danubius",
IV, p. 83-84.
8 Dumitru Iierciu, Zorile istoriei„„ p. 122.
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Problema în discuţie socotim că este pe deplin rezo!Yată dacă ţinem cont de faptul că Marin
2\ica de la ~Iuzrul de islorie din CraiO"va a dPscoperit la Cîrcea, în Oltenia, cel mai vechi neolitic
c·u o wrilabilă ceramicii pictal[t, contemporan cu acela de la (~ura Baciului. din regiunea centrală
a Transilvaniei, la care fireşte, trc buie să adăugăm contribu \ia dcose bită a culturii Criş-Starcevo,
ru ceramică pictată, rftspindită pe aproape inlreg teritoriul \ării noastre. Desigur, toate aceste dovezi
C"Onfirmă odală mai mult ipoteza potrivit căreia procedeele tehnice ale ceramicii pictate au putut
fi I ransmisc tradi!ional din timpul celui mai vechi neolitic şi pină în perioada neo-eneolitică.
ln problema arheologidt mult disculatii prof. Vladimir Dumitrescu precizează: „Dacă săpă
l urile vii loare, pe se arii mai în linsă, ne vor pune la îndemînă date absolut concludente care să confirme in chip definitiv existenţa unei etape Cucuteni A în care ceramica pictată să nu fi fost reprezenlală decîl prin ornamentarea bicromk't, alunei ,.a trebui să admitem că trecerea de la faza
Precuruleni III. la ceea re s-a numit Prolocuculeni (in periodizarea noastră Cucutcni A 1) s-a fărut
i n prinripal sub influcn\.a conlaetului rn cullura Gumei ni\ a şi eh. la scurl[t \TL'llle după aceasta,
contactul cu cultura Pel reşti, a influen!al profund noua cultur[t material[t abia n[iscută din Precucuteni, transformînd-o în ade,·iirala cultură Cucuteni, cu admirabila sa ccrmnică piclată policromă"v.
In adevăr, dac[i aceste argumenta\ii ipotetice n-au fost pc~ <1lunci deplin confirmate, avem
certitudinea că de aceasUt dată, ele şi-au găsit rezolvarea. Spunem aceasta, deoarece cu prilejul
recentelor s[tpături efectuale la punctul „Stoborăni", din comuna SuceYeni, de pe Yalea Horincii,
judeţul Galaţi, precum şi la „Călugăreasca" satul Dodeşti, judeţul \'aslui, in două aşezări neo-eneolitice, specifice aspectului Stoicani-Aldeni, în etapa superioară ele ckzrnltare. s-au descoperit mai
multe fragmente ceramice şi vase înlregi pictate cu ornamente bicrome, apar\inincl culturii Cucuteni
A1 • Ţinem să precizăm că în cadrul acestor două complexe arheologicl' nu s-a găsi l ceramică cucuteniană policromă. De aceeaşi yaloare documentar-arheologică beneficiază şi recl'ntul material
ceramic din pastă arsă la roşu-cărămiziu, cu pictură bicromă înainte de ardne, din aşezările de
aspect Stoicani-Aldeni din centrul comunei Smulţi şi de pe teritoriul salului Tămăşeni, comuna
Umbrăreşti, judeţul Galaţi, precum şi de la Lişcoteanca (III) punctul „:\lovila Olarului" sau la „Cără
midărie", judeţul Brăila, unde au fost întreprinse săpături de călrP :'\. llar\uche şi F. Anastasiu.
Importanţa culturală a aspectului Stoicani-Aldeni constă şi în aceea că ci reprezintă de fapt
piYolul pe care se dezvoltă poate cea mai importantă cultură maleria!{i neo-eneolitică clin cite se
cunosc pină acum în întreaga Europă, şi anume, marea arie a cullurii ceramicii pictate tricrom,
Cucu teni-Ariuşd-Tripolie 10 •
Prin definiţie aspectul cultural Stoicani-Aldeni este un produs cultural de esenţă carpato-danubiano-pontică de un fel deosebit. cu puternice influenţe culturale de provenien\iibalcano-mediteraneană. Apartenenţa sa etnică n-a fost încă stabilită, deoarece pînă în prezent nu sînt i::unoscute
încă suficiente necropole pentru a se putea studia şi din punct de wderc antropologic. Se cunosc
deocamdată numai cîteva înmormîntări cu rituri deosebite, descoperi Le în unele locuinţe neo-eneolitice aparţinînd aşezărilor Culturilor Gumelniţa şi Cucuteni, precum şi unele aşezări ale aspectului
cultural Stoicani-Aldeni, din sudul R.S.S. Moldoveneşti, şi recent, din sudul Moldovei, în judeţul
Galaţi şi din nord-estul Cîmpiei Române, judeţul Brăila.
In privinţa periodizării şi a clasificării sale, acest aspect cultural din spaţiul românesc al
Dunării de Jos, are fără îndoială, o serie de legături cu aşezările neo-eneolitice din patria noastră,
cît şi cu acelea ale regiunilor sud-estice învecinate ţării noastre.
In acest sens, ţinem să precizăm că aria de formare etno-culturală a faciesului neo-eneolitic Stoicani-Aldeni, coincide aproape exact cu zona geografică de la curbura Carpaţilor, ne referim
îndeosebi la judeţele Buzău, Vrancea, Brăila, Galaţ.i, Vaslui, Tulcea şi Constanţa, sudul H.S.S. Moldovenească şi R.S.S. Ucrainene, areal care prin poziţia sa a fost în decursul mileniilor o zonă de
interferenţă şi de încrucişare a culturilor materiale străYechi, alribuindu-i-se pe drept cuvînt acel
Ppitet plastic bine justificat „de poartă de trecere", dintre pst şi wsl. De fapt, aici ne aflăm într-un adev[irat centru cultural multimilenar, de unde pornesc o serie de drumuri. Spre exemplu,
legă Lu rile economico-culturale reciproce ale triburilor din Cîmpia Homână cu cele din sudul Moldowi se făceau, pe valea Dunării şi Cîmpia de jos a Covurluiului; cu ţinuturile nord-pontice de ase9
10

Vladimir Dumitrescu, „SCIV", XIV, 1, p. 66.
Istoria României, I, Btţcureşti, 1960, p. 63; Via-

dimir Dumitrescu, „SCIV", XIV, 1, p. 66, l.T. Dragomir, „SCIV", XIII, 2, 1962, p. 397.
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menea pe valea Dunării ~i Cîmpia Bugeacului; cu Podişul Moldovenesc pe valea Siretului şi a Prutului sau valea Horincii; cu colinele Tutovei pe valea Chinejii şi a Covurluiului, iar cu Transilvania
prin pasurile munţilor.
Cercetările arheologice au dovedit că această zon[l geografidt a ţării noastre, cunoscută în
literatura de specialitate sub denumirea' de spaţiul carpato-ponto-dunărean a fost deosebit de prielnică dezyo]tării societăţii omeneşti. Atit fertilitatea solului cît şi climatul fayorabil al acestei regiuni,
au avut un rol stimulator asupra creaţiilor artistice din cadrul complexelor culturilor materiale
neolitice şi neo-eneolitice. Numai aşa se poale explica logic că anumite culturi materiale neolitice,
venite aici, din Orient, în Asia .Mică sau în străYcchea Grecie s-au dezyoltat mult mai armonios
în spaţiul carpato-dunărean, aproape la fel ca şi în zona dintre Tigru şi Eufrat. Elementelor stimulatorii de civilizaţie şi cultură materialft de esen\ă naturală li se adaugă o seric de alţ.i factori strîns
legaţi de procesul crea!iei plastice, de anumite însuşiri artistice, de muncă şi talenl.
Istoricul cercelârilor. Privind retrospectiv asupra cercetărilor neoliticului gumelniţean din
regiunea Dunării de Jos, putem spune că la puţini ani după primul război mondial începuse să se
stabilească, sub aspect arheologic, unele raporturi stratigrafice şi genet.ice între culturile neolitice
Boian şi Gumelniţa 11 . Cullura Gumelni!a asupra căreia turnează să ne îndreptăm atenţia, începuse
să fie bine cunoscu tă pe baza săpăturilor întreprinse de căi re Vladimir Du mit rrscu, în anii 1\)2·4- HJ2;),
pe măgura de la Gumelniţa, din apropierea Olteniţei 12 • În acelaşi timp, I. Andrieşescu efectuase
săpături la Suita na, iar Y. Christescu la Boian. Cu t impui, s-au descoperi L şi alte aşezări care au
contribuit la obţinerea unei documenla!ii muli mai ample.
Din numărul acestora, în ordine cronologică, menţionăm pe acelea de la Vidra13 , de pe Valea
Sabarului, Căscioarelc 14 , Tangîru 15 , Pietrele şi Blejeşti 16 , Glina (lingă Bucureşti) 17 , Baia (judeţul
Tulcea) şi aşezarea gumrlni[rană de pc teii-ul de la Teiu-Argeş, prima de acest: fel săpată pînă acum
în întregime18 , Hîrşova 19 • sondajul din teii-ul gumelni\ean de la Ciolăneştii din Deal (judeţul Teleorman) şi altele, ra sfi lllt l'numcriim dl'cil pec('lr mai hine cunoscute din literatura de specialitate.
Grosimea straturilor arheologice ~i eonsisll'n!a ttrnH'lor mall'riale specifice aşezărilor gumelniţene, precum şi înff1ţharea lor colinară sau informă de teii, le aminteşte pe acelea de pc teritoriul H.P. Bulgaria apar\inînd ntllurii KaranoYo \'-VI. În stadiul actual al cercetărilor, astfel
de monumente, existenll' ia marc număr pc tnitoriul n.S. Homânia, în H.P. Bulgaria şi în regiunea
de sud a H.S.S. l\loldovcnească şi H.S.S. Crrainrană, eu deosebirea cf1 ele sînt situate mai ales
pe terasele inferioare ale apelor, la fel ca şi în sudul Moldovei, ne permit a le considera că aparţin
unei culturi comune, în interiorul eăreia i-au naştere şi se deznJIUt Yariante culturale locale.
Insistînd asupra acestora, D. Berciu, şi-a adus o suhslan\ialft contribuţie, atestată în lucrf1rile sale de sintczft din ultima \Temt', unde deosebeşte trei variante locale principale şi anume: „ 1) una
în Bulgaria meridională, sirius legaE1 de Macedonia, născută pe fondul culturii !\1aritza, cu supravieţuiri Karanovo-Vesrlinovo şi influcn!e anatoliene; 2) alta danubiană, formată în principal pe fondul
culturii Boian, cuprinsă între Balcani şi Carpaţii }lcridionali, prin aria de răspîndire a căreia trece
Dunărea (pe alocuri au fost absorbite aici şi supravieţuiri Dudeşti şi elemente Vădastra şi Vi nea);
în R.P. Bulgaria poate fi denumită varianta Kodjaderrnen; 3) varianta pontică sau istropontică,
care era răspîndiUt în răsăritul Bulgariei, în Dobrogea, la nord de Dunăre (sudul Moldovei şi sudul
R.S.S. Moldoveneşti şi H.S.S. Ucrainene şi la apus de acest fluviu (în nord-estul Munteniei)" 20 •
Această ultimă variantă gumelniţeană Pslc ecra ce numim noi aspectul cultural Stoicani-Aldeni.
11
l\I. Petrescu-Dlmboviţa, in „Balcania", VIII, 1945,
p. 192 şi urm.; \'. l\lilojcic, Chronologie der jungeren Sleinzcit J!ilte/und Siidesl Europas, Berlin, 1949, p. GO şi urm.
12 Vladimir D umi trcscu, „ Dacia", I, 1924, p. 325 :l42; Idem, „Dacia ", li, 1925, p. 29 -103; I. Ncstor,
Der Stand der Vorgeschichls f'orschung în Rumanien,
Sonderabdruck aus dcm 22 61 " Bericht der Riimisch-Gcrmanischcn Kommission, Frankfurt am l\Iain, 1933,
p. 57-61, Dumitru Berciu, Zorile istoriei ... , p. 109.
1a D.V. Hosetti şi Sebastian Morintz, „Materiale",
V li, 1961, p. 71 şi urm.
14 Gh. Ştefan, „Dacia", II, p. 138-197; Vezi şi

Vladimir Dumitrescu, „SCIV", XVI, 2, 1965, p. 215-237.
15 D. Berciu, „Bl\I\'",
Teohari Antonescu, I, 1935,
p. 1 -10; Idem, Con tribu I ii ... , p. 363 şi Zorile istoriei .. „
p. 110.
1s D. Berciu, Conlribufii .. ., p. 82.
17 :M. Petrcscu-Dimbo\·iţa „RapMNA", p.
65-71.
1s D. Berciu, Zorile istoriei ... , p. 110.
19 Doina Galbenu, „SCIV", XIII, 2, 1962, p. 285306 şi „Dacia", N.S., VII, 1963, p. 501-509.
20 D. Berciu, Contribuţii .. „ p. 82-83; Idem, Zorile istoriei.. „ p. 111.
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Importante aporturi documentar-ştiinţifice privind rezolvarra problemelor cullurii Gumelde pe teritoriul R.P. Bulgaria, cunoscută aici sub denumirea de „cultura teii-urilor", cultura
celor peste 400 de movile, sau cultura Kodjadermen-Karanovo V- VI Ic-au adus numeroşi cercetători dintre care îi cităm pe V. Mikov şi G. I. Georgiev 21 .
Dintre toate aşezările în formft de teii din R.P. Bulgaria de sud, aceea de la Karanovo
a adus cele mai variate şi mai preţioase date arheologice pentru îmbogăţirea tezaurului documentar-ştiinţific al culturii Gumelniţa. G.I. Gergiev, arată că aceaslă aşezare, ale cărei straturi
arheologice ating grosimea de 12,40 m, are în multe privinţe aceeaşi importanţă ştiinţifică pentru
R.P. Bulgaria, aşa cum are spre exemplu Troia, pentru Asia Mică, Vinea pentru Serbia 22 , şi,
mi-aş permite să completez în continuare, aşa cum are în momentul de faţă, aşezarea de la Suceveni
pentru aspectul cultural Stoicani-Aldeni.
După această sumară trecere în revistă a istoriei cercetărilor arhc)ologice, precum şi a ariei
de răspîndire a culturii Gumelniţa, este necesar să vedem care au fost reacţiile economico-social-culturale şi cum s-au manifestat ele în cadrul acestei importante arii geografice-culturale. Să cunoaştem
în mod concret geneza-etno-culturală a aspectului cultural Stoicani-Aldeni, care se dezvoltă concomitent în sinul acestei culturi, interferată sau intcrp[1truns[1 de elemente etno-culturale Cucuteni
A1, cit şi situaţia de fapt. a crrcetărilor din acest domeniu, rezullalde la care s-a ajuns, deoarece
problema conslit uic Lrma care o sLudiPm în mod special.
Pe baza cercetărilor arheologice de pîn[t acum, în l<•gftlură cu aspeclul cultural Stoicani-Aldeni~3, fie prin simple cerceUtri de suprafaţă şi descoperiri înlîmpl[doare, efectuate în nord-estul
Munteniei şi în sudul .Moldovei - zonă de inlerferenţă a culturilor Gurnelniţa şi Cucuteni, precum
şi a influenţelor din aria culturii vecine cu ceramicft pictaUt Pclreşli 24 , elaborăm prezenta lucrare.
Aria de răspîndire. Cercetârile noi. Elementele cullurale de impurlan~ă esenţială sus-amintite, ce se află angrenate intr-o strînsft conlucrare sau interacţiune, şi în acelaşi timp într-o interpătrundere a elementelor etno-cult.urale ce caracterizează. perioada nodală <le la sfîrşitul neoliticului mijlociu şi faza de început a epocii neolitice Urzii, au dat naştere acestui facies regional, denumit iniţial Gumelniţa-Ariuşd 25 , apoi Aldeni IF 6 , şi ullerior Stoicani-Aldeni 27 , aşa cum îl denumim în continuare.
Primele cercetări arheologice intreprinse în zona sau aria dr răspîndire a faciesului cultural Stoicani-Aldeni au început din anul HJ26, la Bon\eşti 28 •
Rezultatele săpăturilor ulterioare întreprinse la Aldeni 29 , Bă.lăneşLi 30 , Stoicani 31 , Bîrlăleşti
Stanţia32, Ciorani 33 , Brăiliţa34 , Largu 35 şi Drăgă.neşti-Tecuci 36 , au contribuit. la elucidarea anumitor
probleme ca: modul de formare al aspectului cultural Stoicani-Aldeni; delimitarea ariei sale de
răspîndire în lumina săpăturilor de-alunei.
Pe lîngă acestea, cercetă.rile de suprafaţă s.uu descoperirile întîmplătoare, au adus o contribuţie substanţială deoarece în ultimele două decenii s-au strîns relativ numeroase date informativ
arheologice. Deşi au un pronunţat caracter document.ar cc reflectă îndeosebi amprenta ariei de
răspîndire a acestui aspect cultural, totuşi, ele nu argumentează însă în suficientă măsură structura
culturii materiale respective.
Privind harta ariei de răspîndire a acestui facies arheologic, se poate observa cu destulă
uşurinţă. că aşezările comunităţilor Stoicani-Aldeni sînl bine documentale în nord-estul Cîmpiei
Române, mai ales la nord de apa pîrîului Călmăţui, fără să afecteze zona de munte (fig. 1). Astfel,
niţa

21 G.I. Gcorgiev,
Ku//urgruppen Jungslei11 - und
der J{upfer:eil i11 der Ebene vo11 Thrazien (Siidbulgarirn)
ln L' Europe a la fin de tăge de la pierre (Actcs du Symposium consacre au problemes du Ncolithiqul' europeen),
Praga, 1961, p. 46.
22 G. I. Gcorgiev, op. cil., p. 48.
2s l.T. Dragomir, Danubius", IV, p. 2i"1. \"l'Zi nota l.
21 Vladimir Dumitrescu, „SCIV", XI\", 1, p. !\:l-llî.
25 V. nota 1.
26 V. nota 2.
27 V. nota :l.
26 Vladimil' Dumitrescu, ,.Dacia",
III-IV, 192î1932, p. 88-114.
29 Gh. Ştefan, „RapMNA", p. :31-:H; p.
7-l-76;
0

Eugen Com~a, „\[aterialc", III, p. 93-102.
Hortensia Dumitrescu, „Hap;\I!\'I\", p. 48-50.
31 M. l'etrescu-Dirnbo\'i\a,
„Dacia",
Vll-VIII,
193î-1940, 1941, p. 432-43:l; Idem, „Orizonturi",
lJI, 1940, .'i-9, Gnla\i, 19.Jl, p. 8-9; M. Petrescu-Dimho\'iţa, şi colaboratorii, „SCIV", I, 1, 1950, p. 60-61;
\!. Pctrcscu-Dimbo\'i\a, .,i\Iateriale", I, p. 13-152.
3 " Hadn Vulpe şi eolnl>.
„SCI\'", II, 1, 1951,
p. 225-22î.
"" Hadu Vulpe şi colah., „SCIV", III, 2, 1952, p. 211.
:M N. Har\uchc
şi 1.T. Dragomir, op. cit., loc. cil.;
l'\. Hanuche, in „\Ialcrialc'", V, 1959, p. 221-227.
as I.T. Dragomir, „l\Iatcriale", VI, p. 499-503.
3 6 Eugen Comşa, „SCIV", XIV, 1, p. 7-25.
Ch.

Şh•fan şi

:io
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în cuprinsul judeţului Buzău au fost depislale multe complexe' neoeneolitice de suprafaţă, cu materiale in proporţii diferit(', situate în apropierea localilft\ilor Podul IIîrbocii, Cîrlomăneşti, Săpoca,
Nişcov, Poşta Cîlnău, Vadu Paşii, Lipia, Sftrata Monteoru, lz\'oru Dulce, Tinteşti, Cremenea, Sudiţi,
B[1Jaia, Smeeni, Si:Urioara. :\loisica, Udaţi, Caragele; într-o mai mirrt măsură, pe leritoriul judeţ,ului
Prahova, la Mihăieşti şi Apostolache în judeţul Vrancea, la Focşani şi Fitioneşti, punctul „Lupoaie"
în satul Mînăstioara, cornu na Fi li oneşti, în judeţul Briiila, la Chiscani 37 etc.
1n sudul Moldowi, pt> lrritoriul jude!elor Galaţi şi Vaslui, aşezările comunităţilor Stoicani-Aldeni sînt plasate între Siret şi Prut, depăşind cu mult la nord oraşul Birlad, pînă la Dodeşti, Hoşieşti,
Berezeni, unde momentan se al'lă limita nordică a aril'i de răspîndire a acestui aspect cultural. Pe
teritoriul judeţului Vaslui, în afar[1 de Dodeşti, punclul „Călugăreasca", unde s-au întreprins să
pături de o mare amploare, cunoaştem o st>rir de alte' punete inedite'. De pildă, pe raza oraşului Bîrlad
amintim prezenţa a două puncte: unul silual în imediala \'ecinătale a carlierului Munteni, la confluenţa pîrîului Simila cu rîul Bîrlad şi altul la „Trestia na", pe teritoriul l.A.S. Bîrlad. De asemenea, menţionăm satul Popeni, comuna Zorleni; două puncte în împrejurimile satului Igeşti, comuna
Blăgeşti; unul situat în ograda învăţătorului Costică Roşu şi altul la punctul denumit „Scîndureni";
satele Bursuci şi I-Iorga, punctul „ Valea Stejarului" de pe raza comunei Epureni, salul Lft\eşti, <·omu na Murgeni. Alte două puncte situate pe terasa inferioarrt din dreapta Prutului, şi anume:
unul pe teritoriul salului Hinzeşti, comuna Făkiu, in ograda in\'ă\[1tornlui Ion Cahu şi altul in comuna Berezeni, în jurul gospodăriei locuitorului N. Murea; o aşezare' descoperilă pe raza salului
Codreni, comuna Hoşieşti, situată între marginea nordică a satului şi pădurea Vladnic, de pe dreapta
pîrîului Tîlhăreşli, teras[1 în panUt uşoară şi punclul ,,Drăghia" sau „Drăghiasa", la 1 km esl de satul
Obîrşeni, comuna Vinderei, ş.a. 38 • In continuare mrnţionăm aşezările de la Smulţl, Umbrăreşti
şi

Măstăcani 39 •

In nordul Dobrogei aceslea sinl documentate în localităţile: Ci-arvăn, Chiatra, \'ăcăreni,
la gura Văii Nevestelniţa. la Lunca\'i\a, la „Cetăţuia". judeţul Tulcea40 , iar la est de Prut, pe
teritoriul H.S.S. ;\loldo\'eneşti şi H.S.S. Ucrainene, mai exact, în regiunea cursului inferior al
Prutului, incepincl din drt>plul oraşului Cahul pin[l în apropierea teraselor înalle ale marilor lacuri
de pe malul slîng al eursului inferior al Dunării. Deşi cu cî\j\'a ani în urmă aici nu se descoperise nici un punct de aspecl cultural Sloicani-Aldeni, aslăzi datorilă cercelărilor numărul lor a
ajuns la cifra de 23. Pe acestea le enumerăm în ordinea cronologică a descoperirilor după cum
urmează: Vl[1diceni - V I II (regiunea O desa, raionul Bolgrad); Plav ni - IV (regiunea Odessa, raionul Izmail); Plavni-I; Vulcăneşli II (raionul Vulcăneşli, H.S.S. Moldownească); Orlovka- II
(regiunea Odessa, raionul Izmail); Bolgrad (regiunea Odessa); Ozernoe-1 (regiunea Odessa, raionul Izmail; Etulia- II (raionul \'ulcftneşli); Elulia-V; Etulia VI; Heniiskii--- II (regiunea
Oclessa, raionul lzmail); Nagornoe--II (regiunea Odessa, raionul Izmail); Dacinîi (regiunea Odrssa,
raionul Bolgrad); Ozernoe-II; Novo-Nekrasovka-1 (regiunea Odessa, raionul Izmail); Utkonosovka- II (regiunea Odessa, raionul Izmail); Omarbia---- I (regiunea Odessa, raionul Chilia); Kokora- I (raionul Cahul); Kokora- II; Lopăţica (raionul Cahul); Giurgiu Ieşti (raionul Vuldrneşti);
Novokamenka - IV (regiunea Odessa, raionul Izmail); Furmanovka (regiunea Odessa, raionul
Chilia). Potri\'it unor cak11lt· n'ernte întreprinse dr către cercetătorii so\'ietici, suprafaţa arici de
răspîndire a aspel'l ului cu ll u ral St oicaui-Alde ni de pc leri toriu l H. S. S. l\lolclowneasrii şi 11. S. S.
Ucrainean[1 se extinde pc circa 7 OOO krn 2 • În prezent cel mai nordic punct cunoscut al acestei
arii cullurale este marcat ele aşezarea de la Kokora- I, iar cel mai eslic, de aşezarea de la Furmanovka (fig. 1)41 • Dintre acestea sînl bine cercetate şasl' aşezftri unde au fosl întreprinse săpături
sislemalice şi anume: în staţiunea de la Bolgrad, de pe malul lacului Ialpug, în alta similară,
de pe malul slîng al pîriului Cahul, lingă satul Vulcfrneşli, în aceea din satul Ozernoe, de pe terasa
inferioară a lacului lalpug, la Vlădiceni şi Plavni, în bazinul Dunării de Jos şi recent la Lopăţica42 •
37 lckm, p. \), vezi şi fig. 1, llar/a de rcispîndirc a
aspectului cultural Aldeni I J,
38 Informa\ii primite de la \"asilc l'aladc, rlin•ctorul Muzeului „Vasile Pîn-an" din Bîrlad, precum si cil'
la prof. Ghenu\:i Coman d\rora le 11111l!umi111 i11 111ocl
deosebit şi pc aeeaslă calc.
39 ~1. Petrescu-Dlmboviţa, „Orizonturi··, III, p, ;'>-!J,

p. \J-17; Eugen Comşa, op. cil„ p. 8 şi fig. 1.
10 Eugen Comş~. 011. cil„ p. 8-9, şi fig. 1; Y. şi LT.
Dragomir, „Danubius", 11-111, p. 46.
11 E,I\., Tlll'rnych,
011.
cil,, p. 1; \'.S. Bcilckci,
„lzvcstia", 2 Ki~im•v, 1\l70, p, 4-9,
42 TS. l'assl•k.
E.h. Cerut<;. op. cil„ p. 7-11;
\', S, lkilekl'i, _ lzveslia ", '..!, p. 7 - 8.
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H.ezolvarea temeinică a unor ipoteze şi probleme teoretice, formulall' cu pnY1re Ia raporturile de ordin material, cultural şi cronologic dintre aceste aşezări nl'O-eneolitiee necesită eforturi
sporile în domeniul cercetărilor arheologice, axate pe exigenţă şi atenţie. Ele nu pol fi elucidate
salisfăcător decît pe baza unor ample săpături sau sondaje sistematice, întreprinse în mai multe
puncte şi complexe arheologice din cadrul ariei de răspîndire a aspectului cultural Stoicani-Aldeni.
Firul unor astfel de lucrări a fost continuat în cursul anilor 19li7-1977, de către Muzeul
judeţean de istorie Galaţi, prin săpăturile executate la: Lişcoteanca 143 , judeţul Brăila (fig. 2/1-4),
în partea de sud-sud-esl a comunei, pe terasa inferioară, ridicată cu G--7 m deasupra luncii mocirloase a pîrîului Călmăţui din nord-estul Munteniei, Ia Băneasa44 , pe terasa uşor bombatii de pe malul
drept al apei Chineja (fig. 2/5), Ia Sucewni45 , pe valea Horincii, în sudul :\loldon.•i, pe aclualul
teritoriu al judeţului Galaţi (fig. 3/1-5), la care adăugăm pe acelea de la Dodeşti, judeţul \'asini,
efectuale de către Dan Teodor şi A. Niţu (fig. 3). Hecentcle săpături intreprinse in acesle aşezări
neo-eneolitice, situate in zone geografice oarecum deosebite, au aYut dublu scop: unul pentru a
se Hrifica cit mai exact conţinutul ariei de riispîndire al aspectului cultural Stoicani-Aldeni, deoarece punctele se află în cadrul zonei de interferenţă a celor douft arii culturale neo-eneolitice: Gume Init a şi Cucuteni şi altul pentru a putea obţine noi materiale arheologice.
O Yechl' obserYa\il' făcută în cuprinsul aşezftrii de la (llina, unde in slralul numit proYizorin tlumelni\a I, au fosl descoperile fragmenll' ceramice dintr-un pahar de lip Stoicani-Aldeni46 ;
descoperirile mai noi de la \fagurclP lingă Bucureşli 47 , şi de lingă .Mizil48 , unde s-au descoperit materialele preeucutPniene; altele inedite, reeent descoperite în aşez{trile gumelniţene de la Căscioa
rele şi Gumelni!a 49 dr călre Vladimir Dumilrescu, e nirba de ceramică roşie cu pictură in dungi
albe înainte de ardne; aşezarea gumc•lniţeană timpurie ck• la Coslincşti 50 , descoperirea din 1970,
de la Smîrdan51 , de pe malul de est al hălţ.ii Mălina, din raza marelui Combinat Siderurgic Galaţi,
descoperirile de Ia Tfunăşeni. comuna Cmbrăreşli, din sudul Moldovei, precum şi recentele săpături
întreprinse Ia LişcolPanea II- IIl 52 , ridieft problema pe deplin juslificaU1, dacă nu cumYa aspectul
eultural Stoicani-Aldeni şi-a c•xlins aria de răspîndire mult mai departe spre sud, sud-vest şi nord
deeît se credl'a pînă arnm. Fără indoialft cft datorilft contrihu\jei în mare măsură a cercetărilor
arheologice din !ara noastră. în l reprinse de au torul prezentei lucrări, cit şi a altora, vin să confirme,
că atîl l'lementele culturalP_ precuculeniene, cit mai ales cele apar\inind culturii Cucuteni A1 care
au pMruns adinc in cuprinsul ariei cnllurii Gumelniţ.a A 1 , ne indică o intimă convieţuire etnică
şi colaborare economieo-culturalit a celor dou{t mari culturi contemporane Gumelniţa şi Cucuteni,
din eare s-a născut şi s-a dezvoltat faciesul cultural Stoieani-Aldeni. Din tolalul de peste 90 de puncte
arheologice descoperile pînft acum în cadrul ariei de răspîndirc a aspectului cultural Stoicani-Aldeni,
in 25 de puncte au fosl întreprinse săpături sislemalice. Chiar dacă suprafeţele săpate sînt între
10 m 2 şi 150 m 2 , totuşi săpăturile de la Succwni, în suprafa\ă de peste 2 OOO m 2 , precum şi altele
deosebit de fructuoase cum sînt cele dP la Dodeşli, Lişcoleanca I, II, III, şi cele din sudul R.S.S.
l\Ioldovenească, cu rezullatele inedite în majoritatea cazurilor, au darul de a aduce o contribuţie
deosebită asupra intregii problematici a aspectului cultural Stoicani-Aldeni.

43 I.T. Dragomir, „Danubius", II-III, p. -t:->-li3;
„Danubius", IV, p. 25-!ll.
u Ibidem.
45 Ibidem.
48 M. PC'trcscu-Dirnbovi!a, „Balcnnia", \' 111, p. 211;
Eugen Comşa, „SCIV", XIV, 1, p. !l.
47 Compl('X descoperit de I'. Hornan. Vezi şi I'. Homan, „SCIV", X 111, 2, 1962, p. 25!l -271 şi „SCI\'",
XIV, 1, p. 3L
4 s Complex descoperit de Victor Teodorescu.
4 0 \lulţnmirn şi pe această cale prof. \'ladimir Du-

şi

mitrcscu pentru bunăvointă şi amabilitate.
50
Doina Galbenu, „Pontica", IV, 1971, p. 237-245.
51 Punct arheologic descoperit de Ioan Limbidis.
\'. şi I.T. Dragomir, în .Judeţul Galaţi pe scara timpului,
(iala\i, 1972, p. 2-1.
52 Infonna!ii primite de la :-\. Harţuche şi F. Anastasiu, care au intreprins săp:ituri în aşezarea situată in
ograda lui „:\loş Filon", denumită de noi Lişcoteanca
I I, şi aşezarea de la punctul „Movila Olarului" sau Ia
„Cărămidărie", denumită Lişcoteanca III. Le mulţu
mim ln mod deosebit şi pc această cale.
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I
ASEZĂRI
'

Po:::iţia topograficii. În ceea ce prin·şte lipul aşezfirilor neo-eneolilicc ale aspeclului StoicaniAldrni, acestea au fost studiate atît în cursul unor cercetări pcrihegheticc, precum şi prin săpături
arhrologice. La Brăili\a. de pildă, s-a eonslatat cft inlrc stratul de pămint viu şi cel de cultură
matrrial[t se interpunea un strat de cP1rnşf1 continuu, relativ sub\ire, despre carr s-a presupus că
ar reprezenta anumite resturi arse, sau poale, straiul de cenuşft a fosl ingroşal datorită resturilor
de colibe improvizate, adică a unor loeuinţr dt' scurtă durată aflate pc acri trrrn şi ridicate dl•
primul grup de oameni care s-au slahiliL în acesl puncl 1 . Pe întreaga arie de r~tspindirc a comunităţilor neo-eneolitice Stoicani-Aldcni se cunosc aşpzftri situate pe popim~ sau lt•ll-uri, de felul
acelora din nord-estul l\lunteniei, de la Largu, Luriu~ şi Lişcott·anca I. JI (fig. ~ii --4), din lunca
pîrîului Călmă\ui, pl' teii-urile ele la Glina şi Karanovo etc.
De asemenea se cunosc o scrie de aşezări ce se află pe promonlorii de terase şi pe lerase
joase, sau mai înalte, in preajma unor cursuri de ape imporlanle, aşa cum sînt aşezările cit' la
Stoicani, punctul ,,Cetr1\uia" pe terasa inferioară a Prutului şi Brăilita. punetul „Vadul Catagaţei".
de pe terasa înallă a Dunării, Băneasa pe terasa uşor bombată a pirîului Chineja (fig. 2/5), SuceYeni, punctul „Sloborăni" (fig. 4), Vulcăneşti, sau pe văi laterale în locuri ferite, aşa cum eslt'
situaţia aşezării de la Aldeni, de pe ,·alea Slănicului 3 • Menţionăm şi existenţ.a unei aşezări situatl'
pc litoralul românPsc, la Costineşti şi alta la Strasimirovo lîngă Varna'1• Altele se află situate pr
lerasa îna!Ut a marrlui lac Jalpug, de la Bolgrad şi Ozernoe, prrcum şi cele ele la Vlădiceni şi
Plavni din bazinul Dunării ele .Jos, de pe teritoriul H.S.S. Ucraina, ca să nu amintim aici decît
pe acelea mai imporlante.

Descriere. Tipuri. Din cercelările de prna acum, reiese că locuitorii comunit.:i\ilor neo-Pneolitice aparţinînd aspectului cultural Stoicani-Aldeni foloseau din plin nu numai lradiţ.iile Yig11roast•
ale triburilor culturii Boian, care după cum se ştie au adoptat astfel de tipuri de aşezări, dar şi
experienţa contemporanilor lor, mă refer la purtătorii culturilor Gumelni!a A1 şi Cucuteni A 1 . Ei
căutau să selecteze alegerea şi fixarea locurilor destinate pentru aşezări. ln primul rind locurill•
aşezărilor trebuiau s[t aibă un puternic caracter economic şi strategic, adidt să fie amplasafr i n
apropierea izvoarelor, pe cursul apelor şi firul văilor mănoase, pe malurile sau terasele hăl~ilor.
lacurilor şi chiar al Mării Negre. De asemenea ei îşi alegeau locuri de aşezfiri prielnict', şi din punci
de Yl'dere al climatului, pentru a se adapta mai uşor la condipi!P naturii şi ale mediului înconjurător, să poată înfrunta Yicisitudinile anotimpurilor aspre. ln această silua\ie, fireşte, l'i se srrwau
nu numai de locurile strategice naturale, cu pante abrupte şi \'ăi adinci greu de pătruns, ci şi de
mijloace de apărare artificiale. prin şanţuri de apărare. rt>alizate în comun de e[ttrc membrii coll•etiYitftţii neo-eneolitiee rt>specliw.
N. Harţuche, I. T. Dragomir, „Materiale", Ill,
1957, p. 129.
2 I. T. Dragomir, „l\lateriak", \"III, 1962, p. 21
1

3

2 -

Engl·n

Comşa,

,.SC!\"'', XI\', 1, 196:1, p.

10.

4 (;. I. G!•orgil'\', l\11/turyruppcn .Jungslein-u11d da
T\11p{cr:eil in der /;;bene 11011 T/Jrazien (Siidbu/garien ), i11
I.' Europe a /o fin de l'iiye de /a pierre (Aelrs du Symposium
consrh-re au problemes dn '\(•olithiqn" "uropeen ). Praga.
1%1, wzi fi~. nr. 1.
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Forlifica/ii .•~·an/11ri de ap<lrare. În baza sladiului actual al t·c1Telărilor s-a ajuns să se poată
preciza d purlftlorii acestui facies cultural, dr pe intregul cuprins al ariei lor de rf1spindire,
au trftit în aş<·z[1ri intările natural şi arlificial. Descoperirl'a clin anul 1\Hi'.2. a şan\ului de api'trare al
aşt•z{1rii nl'o-rneolitice de la Drăgăneşt.i--TecuC'i, constituie prima do,·adi't că astfrl de şan\uri au
apărui incă din faza de început a acestui aspcl'l cul1ural 5 . An•astf1 situa\iP a fost deplin eonfirmată
in urma rPcenll'lor săpături de la SuceYeni 6 •
Cil priYeşte cclelalle fazr sau etape eYoh1t.iye ale acestui aspPel cultural. obsen·a\iih• documenlar-şliin\ifiee au arătat. pe baza săpăturilor, eă acrst sistem de apărare al aşn{1rilor s-a mrn\inut în
cleeursul întregii sale t'Yolu\.ii.
Pînă în prezent dispunem de dale sigun•, bine Yerificate prin si'1pftluri de o mare amploarr,
în cadrul aşezării neo-e neoii liee de Ia Sueewni. Ai ei au [ost înlrepri nsc sftpă lu ri aYi nd drep I obiectiY
principal ele a urmi'tri îndeaproape sistemul ele apărme. AceastiI staţiune arheologică lrrasată natural.
orientată rst-vest, are laturile longitudinall• flancai<' de două ripi, dintre care aerea cir pe partea
nordi61 est<· muli mai mare, împăduritft.
Săpăturile întreprinsr în punclul Stobor[tni au dat la i\'eal{1 importante urme maleriale ce
aparţin mai multor culluri şi epoci dispuse in straturi suprapuse. Menţionăm în treacăt: epoea neolitid1 Urzic. faza de începui, corcspunziitoare aspectului cullural Stoicani-Aldeni; epoca bronzului,
cultura :'\oua; prima <'(H>cf1 a fierului (l lallstatt), culturile Babadag şi Basarabi; prrioada de început a
migra\il'i popoarelor. sec. III I\' l'.n.; materiale apar\jnind culturii Ipolcşti-Cîndeşti, sec. VI-VII
şi culturii Dridu, S<'C. X- XI. precum şi din epoca frudalismului mijlociu şi tirziu 7 •
Săpi\lurile efectuate la SucPwni. punctul Stoborăni, în vara anului Hl7i, ne-au dal posibilitatea să putem afirma că aşezarea neo-eneolitică concretizată arheologic prin trei niYeluri de locuire cr corespund la lrl'i etape cronolegice, hine stabilite stratigrafic, speeifice aspectului cultural
Stoicani-Aldeni, precum şi urme sporadin• de vieţuire mai Yechi Boian-Giuleşli, este fortificat[1
artificial dt• două scmicenturi de şan\uri duhll', dispuse co1H'entric. adieă de patru şanţuri, situate
două cite două, paralelr şi apropiate (l"ig. 4).
Prima semicentură clubH\, cea mai veche, închide inlr-un semicerc o suprafa\ă mai restrînsă
din cuprinsul aşezării, reprezenlind nucleul acestei eomunităţi, aleătuit din locuinţe-bordeie, corespunzătoare primei etape de aspecl Stoieani-Aldeni.
Semicenlura a doua, situată în zona periferică a aşez{1rii, pr laturile de est şi vest, esle ulterioară şi închide o suprafaţă locuibilă mulL mai mare drcîL prima şi aparţine unei populaţii mult
mai numeroase care a extins vatra aşezării. Ea corespunde eronologic locuinţelor de suprafaţă cu
podinile de lut bălul şi peretii din paiantă ce aparţin etapri a II-a evolutive şi locuinţelor cu podine
sau platforme de chirpic ars. din etapa a III-a.
Sub raport stratigrafic s-a putut obser\'a 61 o parte dintre locuinţele nivelurilor 2 şi:~ suprapun
şi traseul primei semicenturi duble de şanţuri de apărare. eare probabil se umpluseră în decursul
timpului, sau poate, au fost astupate de eătre locuitorii din rtaprle II şi III, pentru a rxtindr
vatra aşezării ce devenise neîncăpătoare. Locuinţelr eu platforme din etapa a III-a de locuire
suprapun vechea suprafatI1 a aşezării şi chiar trasrul primei semicenturi duble de şanţuri artificiale, deoarece platformele locuinţelor nr. I, II şi nr. IV, sînt situate chiar pr traseul semicenturii m. l (fig. 4). Nu este de prisos s[1 amintim faptul că la începutul celei dr a III-a etape
de locuire a acestei aşezări a avut loc un incendiu violent. Spunem acest lucru, cleoare<'e locuinţa
neo-eneolitică cu platformă nr. I se află suprapusă imedial pe ruinele ineendiate alr unei locuinte
ele suprafaţă eu podina de Iul biit11t şi pereţii din paiant{1, din nivrlul nr. 2 de loruirr, <'are avea întregul inwntar in situ.
Astfel de şanţuri neo-eneolilice sini cunoscule în literatura de specialitate sub denumirea de
şan\uri de apărare san fortificaţii arlifi<'iale 8 .
Eugl'n Cornşn, „SCI\'", XI\', 1, p. 11.
" I. T. ])rugomir, ,.:\IA". 111, 1\J/1, p. 11:1---1;,,-,_
7
Ibidem.
8 CL M. J>dn·scu-DirnhoYi\a, in 'llâbcişe.~li,
monografie llrlieo/ogic<i, Bul'url'şti, 1\J;-)4, p. :w:1 -22:~; 1 lorlensia
Dumilrrscu, „SCI\'", \', 1- 2, 1\lfl4, p. ;i;i----li:I; penlrn
sislt·mul de fortifie:1rc l'f. S . .\lorintz, ,.SCI \'", XI II, 2,
5

1\Hi2, p. 2:Jî--284; pPnlru aşezarea ci.> la Truşcşti, wzi:
.\I. l'l'ln•sc·u-Dîmboviţa, A. C. Florl'scu şi l\Iarilena Flon·sc·u, „l\Jatcrinlc"·, \'III, p. 227-243; S. l\lorinlz,
„SC I\''·, X I\'. 2, p. 27f>--282 şi fig. :1; A. C. Florescu,
„.\\!". I\', 19CHi, p. 2:1 --:li; Silvia '.\Iurinescu-Bllcu,
„SCI\'", X IX. :l. 1\lu8, p. :19" -4t:l; I. T. Dragomir.
„\L\'', III. p. 14-1- Ei;,_
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:)an\urile de apărare <le la Sucewni au fost s[tpate aproxim11iv <lt• la baza solului vegetal.
rl'!->pl'div de la nivelul păminl.ului cafeniu sau ciorolaliu. In pămi1 ul lor de umplutură s-au desrnpl'ril diferite materiale neo-eneolitice, incleosehi mulle fragme tt' ceramiC"e de aspect cultural
StoiC"ani-Aldeni, similare eu acelea cc provin din inn•ntarul loc in!elor neo-cneolilice. De releYat
1·st1· faplul că în şanţurile din prima semicenturrt de apărare, c pc latura de n~st, s-au găsit numeroase fragmente ceramice neo-eneoliticl', oase de arvrnrrh:„ cfrrlrnni ele lrmn precum şi bolovani
dl' pialrii de calcar de proYenienţă locaI:l, atiL in pftminJul de umplutur;-t, rit şi pc buza şanţurilor.
De asemenea, în şanţurile din cea de a doua ce~lurft de apărare ele pe aeeeaşi latură de
vest a aşezării, s-au descoperit douft fragmente de figurine antropomorfe feminine, specifice aspectului cultural Sloicani-Aldeni, aceasta rrprezentind o dovadă în plus referitoare la contempora11l'italea şanţurilor cu aşezarea neo-eneolit.id. :)arrţu6fc de apfirare din cea de a doua semicenlură,
indeosebi acelea care apără periferia eslic{1 a Wjez[irii, prezinlft aspectul unor unghiuri duble cu
'irfurile în jos, elemenl caracteristic exclusiv acestor şanţuri periferice (fig. 3/li-8; o).
În general şa1Hurilc au o adîncimc ce 'ariază intre 1111-:~ 111 dt> la suprafat.a solului al'lual,
dl'sl'hiclerea în regiunea snptrioară de 2 ni.--5 m. iar partl'a inl"Prioari't dl' 0.15 m ---0,50 111.
În multe puncte c!P pe ambrlc margini all' unora dintre şanţurile neo-Pncolitice de apărare
s-au delimitat eonlururile mai mullor gropi din aet't>aşi l'pol'ft, eu perimetrul circular în diametru
dl' O/i0---1 rn. Dup[t frlul cum sînt. dispuse dau impresia unei n•alizări intl'n!ionate .
.\vind in vcdcn' ohsc·n·a\jile fiiculP asupra cf'lor două scmiet•nluri duble de şanţ.uri de
apărare ale aşezării neo-eneolitiec de la Suct\'Pni, privind dimensiunii!· lor rt>lativ mari şi indeosebi
.~t rudura lor, fiind bifurcate Ia haz[J şi rnull îngustatP, J>rPvrtzute uneori JH' margini cu gropi circularP, ca şi numeroşi bolovani dP piatrii <lPscoperi!i în părnînl.ul lor de urnpluturC1, şi ţ,inind seama de
faptul cft ele sînt destul de înghesuite pc un spaţiu restrins al aşezării m·o-L'nc•olilice, sîntem determina!i să precizăm că J1l' lingrt rolul lor esen\ial de apitrar,• le putem atrilrni şi inlrdrninţări cu caracter
praetil', de toalc zilele, fie la consolidarea terenului aşezftrii care Pra in panlft, !"ie la adăpostirea
,-itt>lor (saicle semicirculare sau în formfr de careu pentru iernatul oilor).
Sistemul de fortificare al aşezărilor neo-encolitice de tipul aceluia descoperit la Sucenni,
apar\i nîml aspcc Lu lui e11 ltu ral S toicani-Aldeni, ne dă numeroase date dl' orient are docurncntarşt ii n\ifică, fie în legf1tură eu dezyollarea uneltelor de producţie cu ajutorul cărora locuitorii eneolitici
dl' aici au reuşit s[t sape astfrl de şanţuri, fie în leg{tlurft cu starPa economico-socială la care au ajuns
11wmhrii acest('i eomunilftţi.
Pe baza celor relatate, în funcţie de sil.uaţ.ia topografică, aşezarPa nco-eneolilieă de la Suceveni.
punci.ul „Sloborăni" se încadrează în rîndul comunităţilor neo-eneolilice din nordul şi sudul Dunftrii,
amplasată pc o coastă de deal terasată natural, înconjurată din două părţi de povirnişuri (la nord
~i la sud) şi consolidatft artificial prin două semicPnluri duble de şanţuri de apărare. Prima semicentu rii de ap[trare, aşa dupii cum s-a precizat mai în ai ntc, este cea mai \'cehe şi corespu ncle din pu net
d1• vedere stratigrafic şi cronologic primei clape evolutive, reprezentatf1 de locuinţek.-bordeie,
iar semicenlura a doua este u!Lerioară şi ea apar\ine etapelor de dezvoltare nr. II şi III. Dac[1 eonsidcrăm c[t prima aşezare înlăritft artificial esle aceea de la Drăgăneşti-Tecuci, aşezarea de la SuceHni este a doua de acesl fel, descoperit[1 pină acum în cadrul ariei de răspînclire a aspectului cultural
Stoicani-Al<leni, de pe teritoriul patriei noastre.
Pe lingă acest sislem de apărare bine conturai din epoca neo-eneolilieă, cerceHtlorii sovietici
afirmă că pentru prima oară pe teritoriul U.H.S.S. s-a descoperit o aşezare de aspect cultural Sloit"ani-Aldeni care are un val dl' apf1ran>, identificat în aşezarea de la Etnlia VI, din regiunea de sud
a H.S.S. lJeraineană.
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li
CONSIDERAŢII

STRATIGRAFICE
(etapele I, 11, III)

Desrnperirea, cunoaşterea şi idenlificarea slratigrafic[t a faciesului sau aspectului cultural
Stoicani-Alcleni are istoria sa aparte. Cu decenii în urmii au fost efectuate numeroase cercetări
iu aria cull11rală Boian-(junwlni(a. in scopul de a le deosebi mai distinct sub aspectul culturii lor
materiah>, a datării şi delimil:irii lor teritoriale. Că este aşa o cloYedeşte faptul că urnit timp aceste
culluri au fost denumite cu un termen g,•neral complexul cultural /Joian-Gumelni{a. Acestea sînt,
fireşte l'Xplicabile, ştiind că abia in anul J\l'..W cu prilejul săpăturilor de laGlina, prof. I. Nestor a
precizat pe haza raporturilor straligrafice că cultura Boiau <·stc mai veche decîl cultura Gurnelniţ.a.
În anii l!H0---1!142, in urma s[tpiiturilor inlreprinsc pc botul dealului „Balaurul"situat pe teriloriul
comunei Aldeni, jude\ul Buzău. s-a ajuns la rezultatele sconlate. În acest sens, prof. Gh. Ştefan.
spunea: „Această problemă a putut fi lămurită datorilă faptului ('[1 am reuşit să găsesc o h•cuinţ[t
apar!inincl C'ivilizaţ.iei Boian in condi\iuni stratigrafice din c·ele mai dare: locuinţa tip Boian s-a
descoperit chiar sub o locuin!li Lip Gumelniţa. În felul acesta s-au putut clarifica clin punct de
vedere cronologic, raporturile dintre complexul Gumelni\a-Ariuşd cu ceramica lui incizată, grafitatii şi pictaHt şi civilizaţia Boian caracterizată prin ceramic[1 excizată 1 ".
Din cele relalak, reiese destul de clar c:I in anumite situaţii stratigrafice aspectul cultural
Stoicani-Alcleni, urmează stratigrafic imediat culturii Boian, adică fazelor de început cu ceramidt
excizată, din care face parte desigur şi faza Giuleşti 2 • M. Petrescu-DîmboYiţa afirmă că la Glina.
stratul de cultură ce apar~i1w primului nivel de locuin\e Gumelniţa (e \"Orba de Gumelniţa A 1)
era suprapus „uneori chiar peste dărîmălurile colibelor din sl ralul Boian A" 3 •
De asemenea, săpăturile de la Stoicani clin anii Hl4!i, 1948 şi 194\J au dovedit d't aşezarea
neo-eneolitică ele pe „Cetăţuia" de la Stoicani. este formală din două straturi de cultură, cu li
nh-ele de locuire, suprapuse şi distruse prin incendii. Niwlurile de loeuire <"ele mai \"echi, nr. li,
5b şi ila, concretizate printr-un sol mai compact de O,li;'> !li grosime şi prin bu6t~i de chirpiei ars.
cărbuni de lemn. podine de lut bătut. pietre mari şi mullP fragmente eeramice. din pastă bună. c·11
pil'lur{t roşie <"rllMt, aplicată pe faţa interioară. sau decorate la exterior cu cam•luri fine, crestături.
dungi incizat(', he nzi late excizate şi incrustate rn pastii ele ctlloarc albă, apar! i n unui st ral de
tranziţie ele la cultura Boian A (dupft minr, faza Giuleşti), la cultura Gumelni!a-Ariuşd 4 , respectiv
aspectul cultural Stoicani-Aldeni. Aceasta reprezintă cea de a treia mărturie t•locwntă cu privire
la existen\a unei locuiri mai wchi Boian-(~iuleşti, care stă la haza aspeelului cultural Stoicani-..\ldeni.
Prin hogă\ia !oii marea varietale a materialului arhrologic rrzultat din săpăturile de la
Brfrili\a, din 1\l5il, s-a ajuns la concluzia că primul ni\'l•l de locuire al aşezării neo-eneolilice gumrlniţene de aici corespundl' fazei Gumelniţa A/. Sftpăturile ultrrioarr. întreprinse pe aceeaşi
terasă inferioarf1 a Dunării, de la Brăiliţa, spre sud de punctul Vadul Calaga\ei, în imediata \ecinătate a aşezării gumelniţrnP. :m dat la iwală t rri gropi de hordPir nrolilice ceva mai veehi. apar1
Ion Ncslor, ,J)nl'ia", 111- I\', 19'..!i 1\l:l'..!. p.
'..!2G- 252; Gh. ~tl'fnn. „Rap'.\I:'\A'-. p. :a--:l'..!.
2
Gh. Ştefan şi E11g1·11 Comşn, „'.\lall'riak", III. 195i.
p. D4.
" \I. Pdn•s1·u-Di1111Jovi~a, „Hapl\l:'\A'-, p. l.i8.

4

\I.

Pdn·se11-Dîmbovi\a,

„'.\latl'riall'",

I.

1\J.):l,

Jl. 15---18.
5 '-:.

I lar\udll'

Jl. 14:3.
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şi

I. T. Dragomir, „'.\IaterialP", I II,

!iniJl(l culturii Boian, faza Giuleşti 6 • Fireşte, această descoperire ne doHdeşl.e odată mai muli, dt
pe linie stratigrafică orizontală, aspectul cultural Sloicani-Aldeni, contemporan culturii Gumelniţa
A1 urmeazh stratigrafic culturii Boian, faza (iiuleşti.
Ceva mai mult, pc baza materialelor arheologice şi a ohscrva!iilor stratigrafice oh\inutc
recent, în urma săpăturilor de la Lişcoteanca, executate in cele trei aşezări neo-eneolitice I, II şi
IIL din partea de sud-est a Cimpiei Homâne şi Sucewni, s-a putut constata şi confirma că cel mai
Yechi nivel de locuire al aspectului cultural Stoicani-Aldeni, descoperit în aşezările neo-eneoliticc
din localităţile sus amintite, suprapun direct urme materiale specifice cult urii Boian, faza Giulrşli
şi nu din faza Vidra, cum s-a sus\inut şi se susţ.ine in mod curent. Considerăm că n-ar fi deloc
greşit dacă am presupune că uneori triburile fazei Giuleşti, prezintă in timp o oarecare longevitate
aşa încît pe alocurea, în cadrul ariei aspectului cultural Stoicani-Aldeni să fie măcar parţial contemporan cu faza Vidra. Pe de altă parte, credem că n-ar fi lipsit de temei să acceptăm existenţa
unei faze intermediare sau de tranziţie, ele la cultura Boian la eullura Gumelni\a, aşa cum de
allfel a conceput-o, cu cî\i\·a ani în urmii, Eugen Comşa 7 •
Pentru o justă sincronizare a tuturor aşezărilor din aria de răspindire a aspectului Stoica ni-Alde ni, cit şi a altor culturi contemporane acestora, din ţările vecine - ne gindim îndeosebi la regiunea
sudică a H..S.S. l\Ioldovencască 8 şi R.S.S. Ucraineană şi la H.P. Bulgaria, atit prin cultura .\Iari!a
(KaranoYo Y=Gumelniţa A19 ) şi chiar cu cultura Kodjadermen-Gumelni!a (Karanovo VI) 10 ,
va trebui să luăm ca punct ele plecare poziţia stratigrafică a aşezărilor care au cele mai multe nivele
de locuire neo-eneolitice şi după aceea să le comparăm stratigrafic cu altele din cadrul aceleiaşi
culturi. Datele stratigrafice trebuie să provinft din sltpături pe suprafe\e mai mari şi dacă se poate
chiar din întreaga aşezare. Momentan ne referim numai la anumite concluzii cc se desprind de pe
urma acestor săpături.
Anumite studii anterioare, elaborate asupra aspectului Stoicani-:\ldcni, i-au detenninat pe
unii dintre cercetători să enunţe formularea unor ipoteze potrivit cărora ar fi existat două faze
sau două etape în evoluţia acestui aspeel cultural, bazindu-sc pc clementele straligrafice stabilite
la Aldeni, Stoicani şi Drăgăneşti-Tecuci. Spre exemplu, Eugen Comşa denumeşle faza mai veche
Drăgăneşti-Tecuei, iar fazei următoarei s-a propus dcnu1nirea de Sloicani. Fireşte, această formulare,
privită prin prisma noilor observaţii docurncntar-şliinţjfjce intreprinse cu privire la stratigrafia
aspectului cultural Stoicani-Aldeni, este actualmente drpăşitft.
După cum rezultă din observaţiile stratigrafice de pînă acum, de la Stoica ni - unde au fost
delimitate şase niveluri de locuire-, cele de la Suceveni cu trei niveluri bine distincte şi urme
sporadice mai vechi, aparţinind culturii Boian-Giuleşi şi - Karanovo, cu douft niveluri de locuire
(Karanovo V şi VI), - Vulcăneşti şi Bolgrad, cu două şi trei ni\"Cle de locuire ale aceluiaşi complex
cultural, se poate preciza că aspectul cultural Stoicani-:\ldeni a avut o evolu\ie îndelungată, într-o
permanentă corelaţie economică şi elno-culturală, cil triburile sau comunită\ile vecine, ce poate fi
împărţ.ilă (inactualul stadiu al cercetărilor) în trei faze sau etape evolutin, bine distincte, aşa cum
au fost ele precizate stratigrafic la Suceveni. Datorită rczultatf'lor optime obţinute în urma săpătu
rilor arheologice din ultima vreme, întreprinse şi de către au torul prezentei lucrări, pe mari suprafe \e de pe teritoriul ţării noastre, la care se adaugă şi altele cil rezultate similare de pe teritoriile
vecine cu ţara noastră, am reuşit să stabilesc existenţa a trei faze evolutive, bine distincte, ale
aspectului cu\Lural Stoicani-Aldeni.
Pornind de la faptul, pe deplin juslificat, că săpăturile înlreprinsc la Suceveni, reprezintă
eea mai mare suprafaţă cercetată din ţara noastră, afectată acestui facies cultural, propunem ca
t' tapele evolutive ale aspectului Stoicani-Aldeni să primească denumirea de: Suceveni, etapa I-a;
Suceveni, etapa a II-a şi Sucewni, etapa a III-a, ~orespunzînd cronologic şi stratigrafic celor trei
niveluri de locuire ale accstf'i aşezări.
8
N. Ilarţuchc şi F. Anastasiu, Brâi/iţa. .\şe;âri
fi cimitire omemşli cialînd din epoca neo/ilică pină în pragul
orfnduirii feudale, Brăila, 1968, p. 7-10 şi urm.
7 Eugen Comşa, „SGI\"', XI\', 1, 1963, p. 10.
1
Vezi T. S. Passek, E. K. Ccrniş, in l\.ratkie sooboş
crnia o dokladah i polevîh issledovaniah lnstiluta .4.rheologhii,

:\loscova, 1965, p. 18.
9
G. I. Georgiev, l\.ullurgruppen der jungstein und
der l\.up{erzeit in der Ebene von Thrazien (Siidbu/garien) .. „
p. 73-86.
1
' Ibidem.
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l~iapa 1-a. Fftrii îndoialit. eea mai Yrche l'lapă l.'YolutiYă a ;:-;pc·cl11l11i eultural Stoieani-Alck11i
l'ste ct>a inferio~1rrt reprezPnlată clP ceramirf1 neagră-cenuşie şi gf1lhuie. eu ckcor ineizat, eanf'!al şi
picturii în dungi albe pt> fondul lustruit al Yasclor, amestecată inLr-un strat rclati,· gros cit> păminl
cenuşiu. eu muită cenuşă, friabil. de locuinţele-bordeie şi chiar dP celt> eu ])('n·\ii de paiantă, car~·
suprapun stratigrafic imedial urmele' materiale specifice culturii Boian, api'trule documenlar in
aşezările neo-eneolitiee de la Aldeni 11 • Largu 12 . Brăiliţa 13 , Lişcoleanra 111 • Sun·Yeni"'. Bolgrad, Yulc[meşli, Lopă\ica şi Ozernoe 16 , sau altele la fel de n•ehi, in eondiţii slraligrafice dcosl'hite, cum sini
cele de la Stoicani (niYelurile li, 5b, ;)a) 17 , aşt>zarea complex inchis de la Drf1g;-rneşli-Teruci 18 etc.
In această situa\ie pulem afirma ci:i locuin\ele-bordeie sini o moştenire dirccU1. sau sint Yenill' pe
căi tradiţionale de la triburile sau eomunitf1ţile anterioare, ce apar\in culturii Boian.

Etapa a 11-a. Etapa urmiitoarP

reprezentală în general, prin ceramică eenw)ie şi gftlbuiP
siluatf1 într-un strat de pf1mînt negru-cenuşiu, mai puţin friabil. prin
locuinţe cu podinile de lut bfltut şi peretii din paianlă, este bine doeurnPntat[1 in niYPlul neo-1•m•oliliC'
mijlociu de la Aldeni, Bonţ.eşti (4)?, Stoicani şi LuneaYiţa ("1, :)),în aşt•z[trile de la Drftgi111eşli-Tecuci,
Lişcoteanea I, II şi III (2), Largu, Dodeşti, Sueewni şi .Mînăstioara-Filioneşli (2). preeum şi la \'uleitnl'şti, Bolgrad, Ozernoc şi Lopf1\ica (2) 19 •
lustruită

şi

l~lapa

ornamentată,

a I I l-11. l:ltima etapft a aspeelului Sloieani-:\ldeni, eorespundc stratigrafie. niwlului

:~ de· loeuire neo-eneolilic de la Sucewni 20 , (SucnTni :3), Stoicani şi LuncaYi\a (2-1), Lişcoteanca
IJI şi \'ukăneşti 21 , staţiune situată la lî-7 km est de Prut, în linir dreaptă faţă de Oancea, sau
la Bolgrad şi Ozernoe, complexului închis de la Birliil<'şli-Slan\ia 22 • B:-tnt•asa 23 • Dodl'~li. '\lîniistioaraFitioneşli (3) şi îndrosehi aşezftrilor de la Alckni şi Bftl:Ineşli (ni\'. superior), juch-\111 Buzrtu, ru
erramirf1 pictată bicrom şi tricrom, de aspeel euculPnian şi Bon\eşli~4 • jud<'i.ul \'rancea. rqH<'Zentalft
prin cele două nh·eluri de locuire suprapuse(;{ 2 '?)specifice aspC'el111ui Stoieani-.\ldeni şi culturii
Cucuteni A, cu ceramică pictată monocrom, binom. şi tricrom. Aet•stt•a prin pozi\ia lor geografică
au jucat un rol esenţial economico-cultural, alîl eu romunitittile conlrmporam· ariuşdl'lll'. din s11drstul Transilvaniei, prin pasurile din curbura Carpa\ilor, cît şi cu ce li' din sudul 'loldoYci. Loeuinţele
din nivelul superior al acestor aşezări au o arhit ee lu rit mult supPrioarft fa! i1 d(• fozde anterioare. a dncl
podinile alcătuite din bîrne de lemn, acoperite eu un stral gros de ehirpiei ars. adedralr platforme
specifice marii arii de cultură a ceramicii pidatP, Cucuteni-Ariuşd-Tripolie . . \stfl'l de ekmente
documentar-arheologice doYedesc rf1 aici, în zona dP sud a '\loldoYC'i. a aYL1t loc procesul el nogenetic
al culturii Cucuteni A, deoarece din această regiune posedăm cele mai grăitoare dovezi ale culturii
materiale respective, e Yorha de apariţ.ia exclusiYă a hicromiei în cadrul faciesului cultural SloieaniAldeni de la Sucewni, Dodeşti, Stoicani, Smulţi, Tinnăşeni şi J,işcolPancn III.
Cereetările arh~ologicl' întreprinse în aşpz[trile de aspeel Sloicani-Aldeni au dowdil cf1 locuitorii acestui aspeet cultural realizaserft un salt calitatiY pr calra unei organizări sociale mai
închegate. Stadiul de dez\"Ciltare al comunităţilor primitiYe se rdlectă şi în sistemul de construc\ic
al locuin\elor care ilustrează concepţia lor arhitee\urală. Ei foloseau toate tipurile de locuinţe specifice întregii epoci neolitice, eolibr, bordeie şi locuinţe de suprafaţă. În Cl'l'a ce priwşte locuinţele
de suprafaţă, din paiantă, acesll'a awau in majorilatea cazurilor podinile de lut bătătorit (existînd
în acelaşi timp şi locuinţe cu platforme in sistemul cl'lor cucuteniene). Într-una din lucrările sale,
cercetătoarea soYieLică E. K. Cernîş s-a ocupai în mod dl'osehit de aspeetul cultural Stoicani-Aldeni
din sudul H.S.S. l\IoldoHnească şi H.S.S. Ccraincanil, unde afirm[1 dt loruin\ele din cadrul aecslui
aspect cultural sînt de provenienţă tripoliană sau cuculenianft, iar eolilll'le, bordeiele şi east'le din
paiantă sînt specifice culturii Gumelniţa. Deşi existfl şi unele rxl·c•p\ii în aria culturii Gurnelni\a

Gh. Ştefan, „RapMNA", p. :11-32.
I. T. Dragomir, „Materiale", VI, 1959, p. 499-i>O:l.
1
a K Harţuchc şi I. T. Dragomir, op. cil., p. 14:1.
1' I. T. Dragomir, „Danubius", li-III, 1969, p. 48.
15 I. T. Dragomir, „MA", III, 1970, p. 26.
1& T. S. Passek, E. K. Ccrntş, op. cit., p. 7-17;
V. S. Beilekci, „lzvestia", , 2, Kişinev, 1970, p. 3-9.
17 M. Petrescu-Dlmboviţa, „Materiale", I, p. 1G şi
urm.
18 Eugen Comşa, op. cit., p. 10.
11

12

19 E. K. Tchcrnich. \-111' Congres intemutiona/ dc.9
sciences, preliistoriques ci prolo!iistoriques, Belgrade, 1\Jîl,
p. 1-11; V. S. Ucilckci, op. cil., p. 3-9.
2 0 I. T. Dra~omir, „\IA·', II, 1971, p. 25--:18.
2 1 E. K. Tchcrnich, op. cil., p. 5.
22 Radu Vulpe şi colalJ., „SCI\'", II, 2, 19.51, p.
225-227.
2 a I. T. Dragomir, .. Dannbins", 11-111, p. 5:l-5(i.
24 Vladimir Dumitrescu, „Dacia" III-IV, p. 88114 şi fig. 2.
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şi chiar a altor culturi, unde s-au desroperil platfo1me. E. K. Cernîş şi-a întemeiat afirmatiile pc
baza unor obserYaţii temeinice, eonrrrtizatc intr-o formulare sinteti6t pe deplin justificani.
T11bcl 8i11cro11ic a/ aşc:<iri/or ele crspccl c11//11rn/ .'iloicuni-.lldcni prc:rntut pc etape
niflrluri s/ra/igrctf'icc:

evo/u/ive

şi

·- Alcleni (Balaurul 11 niv.
superior)
Hălă1ll'şli

-

::

--~

g,
"'~

.!:'"
::

·-::
„"
:"
7:.

-·-

(niv. 2- :I)'.'
Stoicani (niv. 2- 1)
.. - Luncavi!a (ni\·. 2--1)
--·-- Birlăleşti-Stan ţin (niv. 1)
Sucen·ni (Iii V. :l)
Bănt•asa (niv. 1)
;\lînăstioara (niv. :I)
Smul!i (niv. superior)
-· Tămăşcni (niv. superior)
---· \"ulcăncşti (niv. :1)
Holgracl (niv. :-!)
- - Ozernoc (niv. :I)
- Puricani (niv. :!)
Bonţeşli

·-

-- Aldcni (Halaur111

j

"p.,

~

.2

"

;..

::
i:
;..
:..

"

7:."

I

-

I

-

'

}i
\

-~~~i~:. · - - --Ţ-----·---~\ I

mijlociu)
- - Bonţcşti (niv. 4) .,
·-- Stoicani (niv. 4 -:l)
-- - Luncaviţa (niv. 4--:1)
--- Largu (niv. 2)
-- Lişcoteanca I, II, li I,
(niv. 2)
-- :\linăstionra (niv. 2)
--- \'ukănl'şli (niv. 2)
-- Ozl'rnoc (niv. 2)
- Lopăţica (niv. 2)
--·· Suce\'cni (niv. 2)
-- Bolgrad (niv. 2)

,

Ii

!

I

Dn'igăncştii
Tecuci

I

I

Docll'şli

Lişcoleanca 111

f

I

I
I
I
I

I
ii

1

I
\

---'------7-----------·------- Aldeni (Balaurnl 11
niv. inkrior)
- Bonţcşti (niv. 5) .,
--- Stoicani (niv. 6--5)
-- Luncavi\a (niv. 6---5)
- Brăiliţa (niv. 1)
-- Lişcotcanca 1 (niv. 1)
-- Costineşti (niv. 1)
--- Suct•vcni (niv. 1)
--· :\Jinăstioara (niv. 1)
-- Vulcăncşti (niv. 1)
-- Bolgrad (niv. 1)
-- Ozcrnoc (niv. 1)
- Lopăţica (niv. 1)
- Puricani (niv. 1)
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III
LOCUINŢE ŞI

ANEXE

Săpăturile de la Bonţeşti1, efectuate pe promonloriul terasei torentului )lira (care se varsă
in :'llilroY), în suprafa\ft de \ll m 2 , eu un profil ele 5 111, în cadrul cărora s-au identificat slratigrafic
rinei niYl'luri de locuire apar\inind aspectului culLural Stoicani-Aldeni şi culturii Cucuteni A, nu le
socotim dcoeamdală concludente pentru a ne furniza detalii şi date documentare care sii ateste aria
aşezftrii, sistemul de forlificaţie, înfă\işarea locuin~elor ele. Nu au fost posibile săpiituri mai ample
datorită faptului eă cea mai mare porţiune din terenul pe eare era situală sta\juara en<'olitică a fost
deleriorati1 in dernrsul timpului de viiturile toren\ilor.
Săpftlurile ele la Aldeni, în suprafaţă ele 74 m 2 , au profilul stratigrafic concretizat in trei
st raluri de locuire neo-eneolitică: unul Boian, altul Gumelniţa A1 (aspectul Stoicani-Aldeni) şi ultimul Gumelniţa B 1 • de 1,10 m--- 2 m grosime. lu partea de sud a aşez{1rii s-au descoperit urmele
un<'i locuin\e incendiate, fără s[1 i se poată preciza forma şi dimensiunile, avînd pereţii alcătuiţi
din pari, furci şi nuiele (adică, din paiantă, termen consacrat acestui tip de casă neo-eneolitică
r;omesti\i cu lut, amestecai cu paie de cereale, groşi de 30 cm şi podinile din pămînt galben bătut
de 8-\l cm grosime, apar!inînd aspeclului Stoicani-Aldeni. Pe latura sudică a acestei suprafeţe de
holoYani de chirpici ars, s-a dezYCliL o vatră cu urmele a trei refaceri, iar la limita nordică a aceleiaşi
locuinţe s-au găsit citen1 bucăţi, dislocate, dintr-o allă Yatră, de felul acelora cu gardina înaltă de
15 cm, în formă de polroaYă, asemănăloare uneia descoperită la Luncaviţa 2 , şi altora de la Karanovo
clin ninlul V, de pe trritoriul H.P. Bulgaria3 . În mod ipotetic sînt menţionate şi locuinţe cu platforme de chirpici ars.
O contribuţie substan\ialf1 ln acest domeniu au adus-o, fără îndoialii, sl1pftturile de la Stoicani 4 ,
in suprafa\[1 de ·1:)0 m 2 , cu două straturi de cultură şi şase niveluri de locuire neo-eneolitice, suprapus<' şi distruse prin incendii. Ninlurile ele locuire 6-5, cele mai Yechi, de O,G5 m grosime, se caracterizează prin gropi dr bordeie şi podine de lut hălătorit, de dimensiuni ce Yariază între 5,25 m x
3 m; G,40 m x 3 m. cu diferile refaceri structurale şi prin bucăţi de chirpici ars, cărbuni de lemn
şi pietre mari. Niwlul 4 de O,GO m-1,30 m grosim<' este mai consistent din punct de vedere arheologic. El se concretizează în general prin podine d(' lut ars şi nears, prin vetre de foc dreptunghiulare de 1,20 m x 1 rn, sau circulare, cu diametrul de 1, 1~> 111, fe\uit!'. Bolovanii de chirpici ars, fiind
de mici dimensiuni, n-au putut sen-i la conturarea suprafc\elor locuin!elor, acC'asta făcîndu-se în
mod aproximatiY. În acelaşi niwl, s-au delimitat anumite suprafeţe de pămînl ars, de formă
ovall1, pe care se află multă cenuşă şi cărbuni de lemn. Cea mai mare suprafa\ă măsura 5,5 m :<.
0,35 m. Nivelul 3, gros de 0,40 m-0,45 rn, conţine mai mult chirpici ars, comparativ cu cele anlerioare, la fel de împrăştiat. DaloriHl faptului că acest niYel a fosl perforai ele numeroase gropi
neo-eneolilice ulterioare, pr<'cum şi de altele din \T<'mea culturii Gorodsk-UstaYo, a înmormîntărilor
1 Vladimir Dumitrescu, „Dacia",
III-IV, 19271932, p. 88-114 şi fig. 2.
2
Gh. Ştefan, Eugen Comşa, „:\Iateriale", III, 1957,
p. 93-96.
a G. I. Gcorgicv, J(ulturgruppen Jungslein-und der
J(upferzeit in der Ebene 11on Thrazien (Siidbulgarien),

in L' Europe a /a fin de l'âge de /a µierre (Actcs du Symposium consacre au prohlcmcs du ~colithiquc curopecn ,)
Praga, 1961, p. 71\.
' M. Petrescu-Dimbovi\a, „\lalcrialc,"
I, 1953.
p. 13--42.
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cu ocru roşu, şi din prima epocă a fierului (Hallslalt) nu s-a pulut ajunge la observaţii mai concludenle cu privire la forma şi dimensiunile locuin\elor corrspunzătoarc ·aspectului Stoicani~Aldeni.
Pe unele bucăţi de chirpici ars de propor\ii mari s-au văzut urme de pari, iar pe altele mai mici,
amprente de trestie şi nuiele. Prin accslea se poate argumenta nu numai varietatea materialelor
de construcţie din resurse locale, dar şi melode de lucru, folosite de călre comunităţ.ile :neo-eneolitice
care au dăinuit pe Cetăţuia de la Stoicani. Nivelul 2 de locuire, cu foarte multă cenuşă, de 0,25 m 0,35 m grosime, este relativ bine documenlal, îndeosebi prin urmele sigure de locuire, reprezentate
de resturi de padine şi de porţiuni de arsură. Pe unele bucăţ.i ele chirpici ars se pot distinge urme
de pari, iar pe altele amprente de nuiele şi de trestie. După cantitatea resturilor de chirpici ars, păstrat
într-o mai mare măsură, se pare că aici locuirea a fosl ceva mai intensă, existînd locuinţe făcute
cu pereţii din paiantă, ele o arhitectură superioară comparativ cu colibele sau bordeiele din niYelurile mai vechi. In ceea ce priveşte ullimul nivel de locuire neo-eneolitic (nr. 1), a cărui grosime
Yariază între 0,40 m -0,50 m, acesta este destul de amestecat şi deranjat de numeroase lucrări
ulterioare. În ci s-au,găsil. urme de locuire 111'0-eneolitie{1 apar!inăloarc culturilor Usatovo şi Hallstatt.
După urmele de locuire neo-Pneolilică de la haza solului vegetal actual, rezultă în mod clar că aici
a existat o ultimă clapi1 de locuire aparţinînd aspectului cultural Stoicani-Aldeni. In cuprinsul
ac<•stui niYcl de locuire au existat mai multe locuinţe, dintre care unele poate, chiar cu platforme.
În a nu I HJ50, un colectiv de arheologi condus de c[ttrc H.adu Vulpe, a înt.repri ns cercetări
arhrologice la locul numit Stanţia-Bîrlăleşti, judr\ul Yaslui. Săpălurile în suprafaţă de 70 m 2 ,
eu un profil de 0,80 111, au descoperil resturile unor locuinţe cucuteniene faza A1 , cu platforme de
chirpici ars, precum şi numeroase rnaleriale ceramice specifice aspectului cultural Stoicani-Aldeni.
In anumile puncle s-a dat de gropi 1m•najcre neo-eucolitice, con\jnîml cenuşă, rest.uri de vatră,
cioburi, scoici şi melci. E \'Orba de o aşezare neo-eneolitică cu un singur niYel de locuire (complex
închis) corespunzător nivelului 3 de locuire de la Suceveni şi Băneasa. Elemenlele cele mai importante de aici sînt platformele compacte de chirpici ars, bine conservate, care, dacă ar fi cercetate
pe o suprafal.ă mai întinsă, ar aduce importante date la cunoaşterea aşezării specifice culturii
Cucuteni A1 , şi aspectului cultural Stoicani-Aldeni 5 •
Sondajul de la Ciorani, din 1951, efectuat de acelaşi colecliY de arheologi, a dat la iveală
urmele altei aşezări pre şi protocucutcnicne care au strînse afiniHl~i culturale cu aspectul StoicaniAldeni. ln această localitate, din judeţul Vrancea, situată în faţa Poienii-Tecuci, la 5 km spre \'est
de Siret, s-au făcut săpături în staţiunile Ţintirim şi Fînlîna din Cîmp. La Fîntîna din Cîmp, pe
un mic promontoriu al terasei Siretului, la aproximat.iv 500 m sud de grindul lui D. Agachi,
s-au descoperit rest.urile unei aşezări cu ceramică precucuteniană şi protocucuteniană, avind nu-·
meroase analogii cu formele şi decorul ceramicii specifice aspectului cultural St.oicani-Aldeni.
S-au constatat resturi de locuinţe, gropi şi multe rîşniţe primitiYe6 • Aşezarea este contemporană·
parţial cu niYelul 3 de locuire de la Suceveni, cu aşezarea (complex închis) de la Birlăleşt.i şi cu·
acelea de la Băneasa şi Dodeşti.
Săpăturile de la Ilrăiliţa, din 1955, efectuate pe o suprafaţă de 350 m 2 , au stratul de cultură
aparţinînd aspectului cult.urai Stoicani-Aldeni, gros de aproximativ 0,30 m-0,40 m. Chirpiciul
masat şi padinele din lut bătut facilitează determinarea perimetrului locuinţelor, de formă rect.an~
gulară, cu dimensiunile de 7 m x 4 m. Impresiunile de pe bucăţile de chirpici ars argumentează că
locuinţele erau construite din bîrne de lemn despicate şi din trestie, peste care se aplică lut amestecat cu paic şi cu pleavă7 •
Sondajul de la Largu, judeţul Buzău, executat în anul 1958, în part.ea dominantă a aşezării
neo-cneolit.ice, adică in capătul de nord-nst al popinci situate pe malul drept al pîrîului Călmăţui,
este de GO m 2 • Profilul s{tpăturii, de la 1 rn-1,20 m grosime, este concretizat prin două niveluri
de locuire neo-eneolitică. Cel mai \'echi aparţine cult.urii Boian, faza Vidra, iar celălalt aspect.ului
eultural Stoicani-Aldeni. Urme concludente de locuinţe nu s-au putut delimita, îritrucît bolovanii:
de chirpici erau răYăşili . .'.\1enţ.ionăm prezC'nţa a două gropi menajere, în formă de clopot, numeroase
unelte de silex, piatră, os şi lut ars, fragmente ceramice caracteristice aspect.ului cultural StoicaniAldeni, oase de animale, scoici 8 ş.a.
6 Ha du Vulpl' şi colab., „SC I V", ll, 1, 1951,
p. 222-<225.
6
Idem, „SCl V", lll, 1, 1952, p. 211.

7 N.
1-Iarţuchc,
I. T.
Dragomir, „:\fateriale",
I ll, p. 129, 130, figurile 1 a şi b.
1
I. T. Dragomir, „Materiale", V I, 1959, p. 501.
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Seria unor astfel de săpături a continuat cu sondajul din 1962, efectuat la Drăgăneşti-Tecuci.
este întărită cu şanţ de apărare, şi conţ.ine un singur strat de cultură, aparţinînd aspectului
cultural Stoicani-Aldeni. Este vorba de un complex închis, în care nu s-au produs amestecuri de
culturi sau chiar de faze tîrzii neo-eneolitice11 •
Săpăturile de laLişcoleanca I, din anul 1967, în suprafa!ă de lHO m 2 , au constal din executarea
a trei şanţuri şi a unei casete, trasate in por\iunea nederanjată de pe promontoriul tPrasei inferioare a Călmăţuiului. Adîncimea medie a săpăturilor a variat între -0,70 m şi -1 m, iar cca
maximă a atins cifra de -2,35 m, bineînţt>les, numai într-o singură groapă modernă.
Profilul stratigrafic al aşezării de aspect cultural Stoicani-Aldt>ni dl' la Lişcoteanca. 11rmf1rit
de sus în jos, se prezintă astfel:
1) La suprafaţă se află solul vegetal 1wgru-măzftros. At.it în solul wgetal, a cărui grosinw
variază între -0,10 ln-0,50 m, cit şi la suprafaţă, s-au descoperit numeroase urme dt> locuirt>. îndeosebi fragmente ceramice caracteristice epocii neo-l'1H'olitice; secoll'lor I II - IV l'.n.; X---X IV ~i
chiar mai tîrzii din secolele X V II- X V II I.
2) Strat de pămînt cenuşiu-albicios, uneori de nuanţă gălbuil', tasat, eare dupft structura
materialului conţine un singur nivel de locuire cc apar\ine aspectului cult.urai Sloicani-Alckni.
Este gros de 0,10 m-0,80 m, amestecat cu multe fragmente ceramice m•o-eneolitice, unelte dt>
silex, piatră, os şi lut ars, numeroase oase de animale, cochilii de melei şi valn de scoici, bucă!i
de chirpici ars, cenuşă, cărbuni etc.
3) Strat de pămînt cafeniu, gros de 0,25-0,30 m, în care s-a descoperil material ceramic
neolitic ce aparţine culturii Boian, faza (~iuleşti, r<'prezentind cel mai Yechi nivel de locuire neolitic
din acest loc.
4) Urmează pămînlul galben cu concn•\iuni calcaroase, steril.
ln dreptul punctului de intîlnirc al şanţurilor 2 şi 3, acolo unde s-a săpal caseta amintită,
s-au descoperit ruinele unei locuinţe de aspect cultural Stoicani-Aldeni pe care am numit-o nr. I.
Numeroasele bucăţi de chirpiei ars, răspindite pc o suprafaţă aproape rectangulară, cu laturile de
7 m X 5 m. determină forma loeuin!(•i ct' l'ra orientată spr<' sud-est. Locuinţa avea podine din lut
bătut şi acoperişul, probabil, in două panle, inwlit cu stuf, papură şi pipirig. fiind identică cu acelea
descoperite la Brăili\a, in nivelul 1.
Pe latura de nord-<>st a locuin!ei s-a dt•seoperit o Yalră, de formă pătrată, cu laturile de
1mx1 m, avînd cărbuni ~i multă cenuşă depozitală 10 .
In toamna aceluiaşi an (1967), a fost executat la Băneasa un alt sondaj, în suprafaţă
de 40 m 2 , situat pe un bol dt> dt>al in uşoară pantă in ograda locuitorului !\-lingireanu Teodor.
Cu prilejul acestor lucrări s-a constatat eă crle mai vechi urme materiale de locuire aparţin unei aşezări de aspect Stoicani-Aldeni. Stratul de cultură neo-r1wolilic. gros de 0,20 m--0,30 m,
ce conţine numeroase fragmente ceramice, oase de animale domestiet' şi sălbatice. cochilii de melci
şi valve de scoici, prt>cum şi bulgfll'i de chirpici masat, ars la roşu-cărămiziu, se află situat la baza
solului vegetal, la 0,25 m.
1n capătul de sud-sud-vest al săpăturii, s-a putut delimita o platformă de chirpici masat, ars
la roşu-cărămiziu, bine conservat. Arc )alurile de 3,75 m x 3,50 m, şi e orientată spre sud-est.
Foarte multe dintre plftcile platformei sint netede la partea lor superioară. Deşi fisurate, acestea
se pot reconstitui, formind pe alocuri o masă compactă. Chirpiciul are în compoziţia pastei urme de
paie şi pleavă.
Platforma locuinţei de chirpici ars, de la Băneasa, din sudul .i\loldoni, se înscrie alături de
cele descoperite la Birlăleşti-Stanţia, :\linăstioara- -Filioneşti şi Suceveni, fiind specifice etapei
a III-a de locuire neo-eneolitică, din cadrul aspectului cullural Sloicani-Aldeni.
In imediata apropiere a locuinţei nr. 1, s-a deseoperil o groapă menajeră (a), în formă de clopot,
ce conţinea mult material arheologic, similar cu cel rezultat din jurul platformei locuinţ.ei nr. 1.
ln urma golirii complete a acesteia, s-a putut observa că ea a fost iniţ.ial lipită cu un strat de lut,
de 1 cm grosime, amestecat cu pleavă, şi după aceea i s-a dat foc. In multe locuri lipitura s-a găsit
in silll, aplicată pe pereţii gropii. Aceasta este arsii, de culoare gălbui-cărămizie. a\"Înd suprafaţa
din interiorul gropii cu evidente urme de netezire, rezultate de la feţuiala lipiturii, iar cealaltă
Aşezarea

1

Eugen Comşa, ,.SCIV", XIV, 1, 1963, p. 10, 11.

10
I. T. Dragomir, „Danubius'',
p. 4.7, 48.
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prn fizulă cu adînciluri sau ridiciHuri imprimale de către neregularităţ.ilc pereţilor. ln anumite
puncte• ele pe pereţii gropii s-au găsit două rînduri de lipitură arsă, şi întărită, de unde deducem
c[1 a fost refăcută par\ial în punctele deteriorate. Faptul că ea este lipită şi arsă în mod inten'ţional denotă că a l'osl utilizată pentru păslrarea cerealelor. Spunem acest lucru deoarece s-a găsit
şi un vas pictat cu alh, de aspect Stoicani-Aldeni, care deţinea boabe de griu carbonizat11 •
Săpăturile din auii 1\)65-196\.l, întreprinse de către Marilena Florescu de la Iaşi, în colahorar~ rn Muzeul de istorie din Focşani, pe teritoriul salului Mînăstioara, comuna Fitioneşti, punctul
„Cclf1\uia". judeţul Vranc:.-a, au dat la iveală numrroase materiale arheologice de o mare valoare
documentar-ştii nţ.ificfr. Aşezarea se află si luată pe un platou desprins din terasa superioară a pîrîului
Zăbrăucior. Panta de sud-vest a cetăţuii este mult mai abruptă datorită unor prăbuşiri care au micşorat suprafaţa propriu-zisă a platoului, aşa încît, actualmente nu depăşeşte 1 OOO m 2 •
Intrucit obieelivul săpăturilor de la Cetăţ.uia-Mînăstioara l-a constituit staţiunea din epoca
bronzului, cu r,•sturi de locuire nu numai pe platoul cetăţuii, ci şi pc• pani a de sud amenaja Hi în
terase, suprafa\[1 săpată a aşezfirii neo-eneolilice reprezint::-1 circa 450 m~.
Din punct de wdere slraligrafic s-a constatat că aşezarea neo-eneoliticf1 conţine patru niwluri
de locuire, dintre care• ultimul apar\.ine fazei Cucuteni A, iar celelalte trei, faciesului rnllural
Sloicani-Aldeni şi poate chiar culturii Cucuteni A1 •
ln crea ce priwşle frlul de construcţ.ie al locuinţelor, cercetările au relevat în mod exclush·
existenţa locuinţelor de suprafaţă, cu platforme masi\"C din chirpici ars, a căror gro:.ime depăşeşte
uneori 0,40 m. Platformele au fost construite pe hîrne groase sau loazbe, aşa cum o dovedesc
urmele de lemne de pc partea inferioară a chirpiciului. S-a putut observa că suprafaţa platformelor
au fost lutuite o dalli sau de două ori cu lut crud, de 2 cm-3 cm grosime. Datde de pină arnm
atestă existenţa unor locui nţ,e de formă rectangulară.
Într-una din locuinţele nivelului 2 de locuire s-a descoperit un complex de cult conslînd
dintr-o mică platformă aşezată pe podina locuinţei, alcătuită din lu l galben nisipos. Pc această
platformă fusese aşezată o măsuţă de cult cu cinci picioare, cu marginea uşor ridieati'1, prevf1zută cu cinci cupe mici. Pe peretele locuinţei din imediata Yecinrtlale a altarului fusese placată o figurină antropomorfă întocmai ca în aşezarea cucutenianft ck la Truşeşti (care este însă
mult mai tîrzie decît aceea de la Cetăţuia-Mînăstioara).
Vetrele de foc sînt aşezate întotdeauna pe sol şi nu pe platforml'.
Gropile cu resturi menajere, în număr de 15, sînt de mari dimensiuni. Au gura de formf1
cireulară sau ovală şi pereţii aproape drepţi sau boltiţi, ca un clopot12 .
Din sumara trecere în revistă a materialului ceramic descoperii pină acum, rezullft cii primele
trei straturi de locuire aparţin aspectului cultural Stoicani-Aldeni, iar ultimul fazei Cucuteni A,
aşa încil putem aprecia că şi în această aşezare avem o situaţie stratigrafică wrticală aproape identică cu aceea a aşezărilor neo-eneoliticc de la Aldeni şi Bonţeşli (unde nivelul superior, specific
culturii cu ceramică pictată tricrom, Cucutcni A, suprapune stratigrafic un altul cu ceramică bicromă aparţinînd fazei Cucuteni A1 ). La rîndul său, această ceramică cu pictură bicromă este sigur
surprinsă în cinci staţiuni de aspect Stoicani-Aldeni; la Suceveni,
Smulţ.i, Tămăşeni, Dodeşti
şi Lişcoteanca III, în nivelul superior de locuire neo-eneolitică (Suceveni 3), unde bicromia
apare de această dată singură, fără tricromie, aşa după cum preconizase în mod ipotetic prof.
Vladimir Dumitrescu.
ln anii 1967- Hlti9, D. Teodor şi A. Niţu au întreprins săpături de o mare amploare în satul
Dodeşti, comuna Viişoara, în punctul „Călugăreasca", judeţul Vaslui. De forma unui platou, aşezarea
are pantele abrupte din cauza acţiunii de eroziune a celor două pîraie, pîrîul Şipot şi pîrîul Cimitirului, care străbat satul, unindu-se în apropierea acestui platou. S-a cercetat pînă acum o suprafaţă
de circa 450 m 2 , în zona de nord a platoului. Cercetările au dovedit că aşezarea are un singur nivel
de locuire. S-au descoperit nouă locuinţe neo-eneolitice, de formă rectangulară, cu laturile variind
intre· 6 mx4m şi 10mx9m.
Locuinţele au pereţii din paiantă şi podinile din Iul bătătorit şi lutuit. Ele sînt grupate
aproximativ in două şiruri, cu spaţii între ele de 3 m-5 m, şi chiar diai mult (vezi fig. 5). In preajma
locui n\elor s-au descoperit două gropi menajere de proporţii relativ reduse, conţinînd puţin material
11

Idem, p. 53, 54.

12

Pentru preţioasele informaţii Ji
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documentar. Interesant de releYal este faptul că în cadrul locuinţei nr. 1, lîng[t Yatră s-a găsit un
yas de proYizii care conţ.inea alle opt Yase întregi. Printre acestea figurează şi două polonice eu
decor adincil, cu motive de oye cordiforme. Materialul este inedit 13 •
Campaniile ele săpături arheologice din anii 1\lG8--1\J77, întrc>prinsc dl' c[drc .\luzeul judeţ.ean
de istorie Galaţi, la SuceYeni, punctul SLoborăni, de pe Yalea Horincii, intr-o aşezare caracteristică aspectului cultural Stoicani-Aldeni, an reuşit să cercetC'ze pînă acum peste 2000 111 2 , adică
cea mai mare suprafaţă arheologică săpată, afectată acestui facies cultural, nu numai de pc teritoriul \ării noastre, ci şi din ţările Yecine (fig. 4).
Aceastft aşezare neo-eneolitică este întărită sau împrejmuitf1 ('li dou[t rinduri de şanţuri duhle
de apr1rare semicirculare. Are stratul arheologic de 0,80 m--2,75 m grosime, concretizat in trei
ninlr de locuire neo-eneolitică ce aparţ.in la Lrei etape, sau faze e\'olutiw ale aceluiaşi aspect cultural Stoicani-Aldeni, precum şi unele urme materiale sporadice, specifice culturii Boian, faza
Giuleşti, care
reprezintă cele mai Yechi donzi
materiale de Yieţuirr neolitică de pe dealul
Stoborăni.

In primul nivel de locuire, sau cel inferior, deşi s-au descoperit numeroase materiale arheologice, ci nu ne satisface momentan în ceea ce priYeşte acumularea datelor documentare, referitoare
Ia tipurile de lqcuinţe şi la dimensiunile lor. Situaţia este aproape similară cu aceea a nh-elelor G-5,
din stratul infrrior de la Stoicani. Totuşi, cu o oarrcare rezenă, putem Yorbi de prezenţa unor locuinţe-bordeie, slab conturate în stratul de cenuşă al aşezării, sau de anumite vetre mari cu arsură
şi de unele suprafeţe cu multe pietre mari de calcar local, dispuse uneori sub formă de paYaj,
care nu este exclus să fi fosl puse pe acoperişul locuinţelor.
In cadrul nivelului 2 de locuire de la Stoborăni, au fosL delimitate parţial podinile din pămint
galben bătătorit, gros de O, 10-0, 15 m, a patru locuinţe neo-eneolitice cu pereţii din paiantă. Dacă
observaţiile documentare asupra acestui tip de locuintă din paiantă, cu laturile de 7 m x 5 m, aşa
cum sînt cele descoperite la Brăiliţa şi Lişcoteanca au un caracter general valabil, atunci, fără
îndoială, şi la Suceveni am reuşit sfi surprindem momentan perimetrul laturilor mici, de unde deducem că locuinţele aYcau axul longitudinal, orientat nord-sud, fiind expuse cu faţada la est.
Pe latura de Yrst a uneia dintre cele patru locuinţe cu podina de pămint galben bătătorit, s-a descoperit o Yatră eu laturile de 1mx1 m ..\ceasta era Iustruit[t, lipită, la suprafaţă de culoare albicioasă-gălbuie „mozaicată", avînd urme de cenuş{1, iar pe partea sa inferioară era de culoare roşie
cărămizic. Deasupra podinei se afla un strat de pămint negru-cenuşiu, gros de 0,40--0,50 m, apar\inînd ninlului 2 de locuire.
Date Yaloroase şi completr, cu priYirc la locuinţele neo-eneolitice de la SuceYeni, au fost
ob\inute in ultimul ninl de locuire al acestei aşezări. Au fost descoperite pînă acum cinci locuinţe
eu platforme hine conservate, din chirpici ars, cu eYidenlc urme de lemne rotunde şi despicate,
dispuse in formă de grătar, orientate est-Yest, fiind identice cu acrlea cunoscute în marea arie a
Culturii Cucu te ni-Ariuşd-Tripolie.
\1aterialul ceramic cc aparţine acestor platforme este deosebit de bogat şi Yariat, cuprinzind vase din pastă de culoare cenuşie, gălbuie şi roşie-gălbuie, lustruite, cu decor incizat şi
canelat, specifice aspectului cultural Stoicani-Aldeni. Într-o mai mică proporţie s-au descoperit
şi vase din pastfi roşie-cărămizie, ornamentate cu pictură în dungi albe, aplicate pe fondul roşu al
Yasului înainte de ardere, fiind caracteristice culturii cu ceramică pictată Cucuteni A1 .
După conturul platformelor, rezultă că cele cinci locuinţe neo-eneolitice din niYclul 3 de
locuire sînt de formă rectangulară, avînd dimensiuni oarecum variate. Locuinţa nr. I măsoară
12 m x 7 m (fig. 7 /5); locuinţa nr. II măsoară 9 m X 6 m; locuinţa nr. III, distrusă central (de
groapa unui bordei cu laturile qe 3,50 m x4 m, din secolele VI-VII e.n, aparţinînd culturii Ipoteşti-Cindeşti) are laturile de 12 m X 8 m; locuinţa nr IV, de asemenea deranjată din vechime, pe
latura Yestică (de anumite gropi hallstattiene), are laturile de 9 m x 7 m şi locuinţa nr. V cu laturile
de 9 m x 6 m (fig. 7 /3).
Alît pe platformele celor cinci locuinţe, cît şi in jurul lor s-au descoperit bulgiiri de chirpici
ars, de culoare gălbuie, resturi din pereţ.ii locuinţelor, dispuşi uneori sub formă de mici grămezi,
care sînt relativ mai pu\in arşi, fără să aibă culoarea şi duritatea chirpiciului din platforme.
0
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Hevenind asupra platformei locuin\ei nr. I, aceasla avea suprapuse douft rînduri de plăci
netedl• pe ambele suprafeţr, bine arse, amrstl>cate eu paie şi pleav{t, rrprezentînd rrfaceri ale platformt>i ce variaz{t inlrr :1 l'm--r> l'm grosimt>.
Pc latura de vesl şi dl• nord-t·sl a loeuin\ei, s-au găsit numrroasc buc{iţi de chirpici, de dimensiuni n•lativ rrdusc, cu evidenlr urmr dl' nuiele şi de treslie, dispusl' inm{rnunchiat, una lîngă alla.
ea nişte fascii sau „jighiu\e", provenind desigur de la pereţii locui n\ci. Dl' altfel, acest sislem dl"
construcţie al pereţilor de locuinţe s-a moştenit pînă astăzi, în zona PI no-culturală din sudul
.Moldowi, fiind aclual chiar şi în împrejurimile municipiului Gala\i. Privilă prin prisma er1Tl'tărilor rtnografiee actnail', intreprinse la Tuluceşti, Siviţa, Tămăoani, Frumuşiţa, Stoicani, Folteşti.
.\lăstăcani şi de aici mai departe, în sus pc valea Horincii şi a Prulului, locuitorii de pP aceslP
meleaguri îşi conslruiese pPreţii locuinţelor după metode străvechi, eu malerialP din resursr locall·,
folosindu-se furcile groase şi parii intercala!i din jighiuţe de stuf, dispuse wrlical, după tehnica
gardului şi apoi legate la mijloc tot cu stuf, prins cu „gînjuri" de parii sau nuielele pereţ.ilor14 •
Spre colţul nord-estic al locuinţei I, sub dărîmăturile prrP\ilor s-au dt•scoperit in situ mai
mulle vase intregibilr; două plrtci ornamenlale romboidale, dr lu l ars, similare cu cele descoperite
la Stoicani, în Hl4!.l; un vas hilronconil' de propor\ii mijlocii. ln cart' s-a găsii un medalion de aceeaşi
formă, din pialră n·rzuie, JHPcum şi două fragmente cir topoare, d(• piatră albastră-verzuie. In colţul nord-vestic s-a dat dl' asl'menea dl' un alt fragment de topor, ele pialr{t, cu gaură şi de un
percutor. De aici reiese drsl11I de clar di acrsle obiectP sr aflau situate în eol\urile din interiorul
locuin\Pi, pe platfonn{t, fiind surprinse în acest loc odaUt cu prii.buşirea JH'rc•\ilor. Nu este exclus
ca în colţul nord-estic al acestei locuinţe să fi existat şi vatra, droarect· in acest punct s-au găsit
foarte mulţi 61rbuni ~i ('enuş{l, iar piunîntul în jur era ars puternic.
După demontarea platformei, la O,GO m de la suprafaţa solului actual, in stratul de pămînt
negru-cenuşiu, foarlr friabil şi cenuşos, s-au descoperit mai multe vase şi unei le ele piatră, cu puternice
urme de ardere secundară. Pe m{1su61 ce am extins ~i adînci l în mod uniform săpătura, s-a putut
constata di loale obiectele descoperile S(' aflau i11 situ pe suprafaţa unei podim~ ele lut bătătorit
şi ars, eorespunzătoare nivelului 2 de loeuirP neo-eneolilică, care eslc mai vechi decîl nivelul ele locuire al platformelor masive <le aspect cucutenian. Fireşll', se poale trage concluzia cit locuitorii
ultimului nivel de locuire neo-enrolilică de la Suceveni, au lual prin surprincl(•re pe neo-eneoliticii
nivelului 2 de locuire ai dealului Slohorirni, i-au incenclial, le-au distrus locuinţele şi la urmii,
nivelîn<l terenul aşezării, şi-au construil pe acelaşi loc alte loeuin\e. Podinile celor douft locuinţe
aminlile, suprapuse slratigrafic, sînl situate pe traseul primelor şan\uri dl· apitran' neo-eneolitice
care formează eea mai vechr semicenl u rrt duhlii clP api"trarP a :t('eslri aşez{tri.
fn sectorul loeuin\elor nr. I şi nr. II, terenul fiind in panlă, masa ele chirpici a platformelor
s-a descoperit la mică adîncime, inlre --0, 10 m- U.2;) m de la suprafaţa solului actual, la baza
piunîntului negru mftzăros. În ceea ce priw~ll' descrit•rt•a plalfonm•lor nr. II, III. TV şi V, accstl'a
sînt în general idenlicc cu prima.
Pe întreaga suprafaţă excavaUt a aşezitrii m•o-r neoii l ice de la SuceYeni s-au descoperi l
pină acum 28 de gropi menajere, de forme oarecum variate. Ele au pereţii uneori drepţi, alteori
uşor holti!i, sau în formă ele clopot, fiind dispuse in jurul locuin\elor. Hemarciim nu întotdeauna că
con\inulul lor rslc suficient dP concludent. Sini. în gl'1wral sărăcăcioasl', in afară de cîteva excepţii.
Meritit a Ii men\ională o groap{t ncO-l'!ll'olilică, rn pcre!ii bombaţi, silualit (pc lraseul şanţului
G, m :3;) 1\171) in apropien·a !alurii de sud a locuin\ei neo-eneolilicr C'll platformit (nr. II), sau mai
prPl'is, in jurul acesteia. f n păminlul de umplutură eafeniu-cenuşos al gropii s-au găsil multe
oase dt• animale doml•sliec ~i de pitsări. Yahe de scoici, cărbuni de lemn şi foarte mull{L cenuşă,
o rişni!ă primitiYă de mînlt, din pialr{t ele riu, alvPolală pe ambele feţe, precum şi numeroasl'
fragmenle ceramice de vase dintre care unt'le inlregibilr, specifice aspectului cultural StoicaniAlcleni. Intr-un vas răsturnal, surprins in si/11, s-au găsil \'alw de seoici şi oase de peşte, aşa după
cum au fost aruncate ini\ial în groapft. Călre fundul gropii au apărut pcle de putregai, de culoare
roşie-cărămizie, ele formă dreptunghiulară, avînd evidenle urllll' ele fibre lemnoase care desigur
au apar!inul unor hucăţi de lemn. ln urma unei şpitcluiri alenLC', efectuate in regiunea inferioară
a gropii, s-a ohserval că fundul ei na pardosit cu un slrat de cioburi neo-eneolitice peste care
a l\J. Brudiu, ,J)a11ubius„, 1, 1%7. p. :27ti.
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era aşezat un strat subtirc de argilă, gros de 2 cm, iar deasupra acestuia s-au găsit urmPle de
putregai de lemn imprimat in argilă. Cele relatate ne argumenlcazf1 faptul că, groapa era pregătită
in scopuri gospodăreşti, şi numai în urma degradării acesteia au folosit-o pentru aruncarea resturilor menajere. Fundul gropii pătrunde adinc în păminlul galben (--2.60 m de la ni\·elul actual
al solului).
Deşi comunitatea neo-cneolilică de la Sucewni se numf1r[1 printre aşezările deosebit de
bogate sub aspect arheologic şi în acelaşi Limp deslul de întinse ca spaţiu de locuire, unde s-a
descoperit o însemnată cantitate de fragmente ceramice, precum şi numeroase vase întregi şi
inlregibilc, lotuşi pină acum s-au găsit foarte pupne urme arheologice ele cuploare pentru ars
oale, e vorba de aşa-zisele „plăci perforate". Probabil 6t acestea sint situate undeq1 excentric, mult
mai departe în afara perimetrului aşezării, cu scopul de a feri aşezarea de pericolul incendiului,
deosebit de acut în acele vremuri. Momentan, problema se pune incă sub formă ipotetică, nu numai
în cadrul aşezării neo-eneolitice de la Suceveni, ci pentru intreaga arie de cultură a comunilă\ilor
neo-eneolilicr ce aparţin aspectului cultural Stoicani-Aldeni, deşi astfel de plăci de rnptor s-au
găsit sporadic şi la Stoicani. In ceea ce pri\·eştc frlul cum sînt dispuse locuinţele neo-eneolitice în
cadrul aşezării de la Sucevrni, momentan nu ne pu lem pronunţa, deoarece săpăturile efrcl uate
aici sînt inc[1 insuficiente penlru a afirma acest lucru. Cele cinci locuin\e neo-eneolitice ('li platformă sînt grupale două cîl.e dou[1, în puncte diferite şi anume: locuinţele nr. I şi II se afl[t situate pe latura de sud a aşezării, locuin\elr nr. III şi IV, in col\ul nord-n•sti(', iar lo('uin!a V,
în partea de sud-est a acesteia (fig. 4) 15 •
Contribuţii importante în domeniul cunoaşterii aspectului Stoicani-Aldeni (sau Aldeni II
aşa cum ii denumesc arheologii soYietici), au adus de asemenea şi cercetările intreprinse pc teritoriul R.S.S. l\foldowneşti şi H.S.S. l.Jcrainranil. Primele săpături au fost dccluate în anii t\)(j01963, cind s-au descoperit şase aşezări de aspect cullural Stoicani-Aldeni. Dintre acestea se pare
că cea de pe teritoriul oraşului Bolgrad, (H.S.S. Ucraineană), cu mai urnite straluri arheologict',
ţste cca mai inkresanlă. Staţiunea arheologică se află situată pe malul lacului Ialpug, la o altitudine de 14 m deasupra nivelului lacului şi anume pe un promontoriu ce se desparte de platou
printr-un pîrîu: ln acesl puncl a fosl cercelaU1 pînă acum o suprafaţă de ·HiO m 2 • In stratul de rnllură
specific aspectului cullural Stoicani-Aldeni Sl~ pot deosebi două orizonturi sau niveluri de locuire
1ieo-encoliticP. Ni\·elul inferior, cel mai vechi, este reprrzentat de cîteva gropi mari, informă oYală
neregulată, la fel ca ~i la Stoicani în nivelurile G--5, aparţinind unor lorninţe bordeie. Parţial ek- sînl
distruse de alunecările malurilor terasei. Bordeiul nr. 1, păstrat în intn•gimr, are dimensiunile de
7 m x1111; adînrimea de -1,20 m. iar adincimra gropii Yetrei ele foe din erntrul loruin\ei-bordei
este dP -2,80 m.
În urma refacerilor podina bordeiului s-a înăl\al cu 0,40 m, ajungind la 0,80 111 de la ni\'Clul
actual al solului. Acestei duşumelr ii corespunde o nouă Yatră construiti'1 pe loeul ct'lei anterioare.
Vechea groapă a velrei este astupală complet cu cenuşă, de culoare gris clt•sehis, în can· st• gi'1sesc
amestecate cioburi de vase neo-eneolilice şi oasl' de animale, iar funda!ia celei noi esll' bine delimitaUt de un strat de lut ars. Pe aceeaşi orizontală stratigrafică se aflau pietre de rişniţ[1. ceramic[1,
oase de animale, uneltl' din nrmene şi os de. Focarul vetrei se dislingl·a clar datorită culorii
închise a unl'i pete de cenuşă, în care se aflau cărbuni de lemn.
Dimensiunile acrstui hordei (denumii ur. 2), erau de 10 m >,li m. iar adincirnea maximft a
gropilor pentru vatră era de --1,70 m şi -2.80 m. La adincimea dP -- I m ~i - l,:W m se disting
alte vetre, construite după reparaţia acestei locuinţe-bordei 10 •
În partea nord-vestică a bordeiului s-a descoperit o groapă eu diamrtrul de 1 m, a c[1rei deslinaţie n-a putut fi încă stabilită. Conturul gropii ineepe la adîneinu•a de --1,20 m, iar fundul ei
pătrunde in pămîntul galben la - 2,24 m. PerP\ii şi fundul gropii sînt lipiţi eu un strat de !uluială,
gros de 3 em. La distanţa de 0,50 m de la fund, pereţii gropii pină sus sint căptuşiţi eu vălătuci
mari dr lut ru amestt>e yegetal. bine ar~i. aYind urme dr lemn ~i de stuf. Umplerea pftr!.ii superioare a gropii sP deose lwa de rest. deoarert' ronţ i nea bucăţi mari de lu l l'll u rml' de lipit ură,
proYenind de la o boltft prăbuşită. Existenţa acestei bolţi sau cupole sl'rnisferil'P. situaH1 drasupra
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gropii este dovedită prin aceea că la haza sa, terenul se afla săpai in plan înclinat către interiorul
gropii. O astfel de groapă, special amenajată, este singura cunoscută pînă acum în întreaga arie a
aspectului cultural Stoicani-Aldeni. Arheologii sovietici consideră că inlr-o asemenea groapă se putea
face un foc mai puternic decît în vetrele obişnuite ale locuinţelor-bordeie, iar temperatura sa ridicată ar fi servit la topirea şi prelucrarea aramei. Fireşte, ipoteza se bazează pe faptul că în fundul
acestei gropi, în cenuşii, lingă o piatră mare, s-a găsit un inel de aramă puternic degradai. Nu-i
lipsit de importanţă să arătăm faptul că pe fondul multor vetre din locuinţele-bordeie, ca şi pe
fundul acesteia, special amenajată, se afla cite o piatră de dimensiuni mari, destinati1, probabil,
pentru a menţine căldura pc o durată mai îndelungată17 •
Orizontul superior al aşezării neo-eneolitiee de la Bolgrad C'Orespunde stratigrafic locuinţelor
de suprafaţă, cu podinile din· lut frămîntat, amestecat cu păioase. un fl'I df' platforme eucuteniene.
Perimetrul unei locuinţe puternic distruse a putut fi urmărit pe o suprafaţă cu laturile de li m x
5,50 m. Podina sau platforma locuinţei este alcătuită din vălătuci sau chirpici, aşezati într-un strat
gros. Pe anumite porţiuni ale suprafeţei platformei se aflau suprapuse două straturi. Desigur, este
vorba de unele refaceri ulterioare ale podinei, fiind similare eu acelea ale platformelor descoperite
în nivelul 1 de la Băneasa şi Ciorani, sau în nivrlul :1 de locuire neo-eneolitică de la Suceveni.
Vălătucii sînt bine arşi ~i au imprimate urme de lemn pe partea lor inferioară.
Pe o alt[t platformă similar[t şi pl' păr!ile salt• latnale s-au găsit rîşniţe de mină, vase
turtite, unelte din os şi cremene, oase de animale ele. Faptul că aşezarea neo-encolitică de la Bolgrad
arc dou[1 niwle de locuire apar!inind aceleiaşi comunită\i, specifice aspectului cultural Stoicani.-\ldeni, ne dowdeşle prezen!a l!nei inclelungale vieţuiri neo-eneolitice cu caracter sedentar, pe
acelaşi loc 18 •
ln aşrzarea de aspect cullural Sloicani-Aldeni din salul Ozernoe, situa\[1 pe malul Înalt
al Jacului lalpug, au fost întreprinse sftpăt11ri în anul 1%3, pe o suprafaţă de 60 m 2 • Aşezarea are
dou[1 niveluri de lo('uire spe<'ificl' aspectului c·ullural Stoicani-Aldeni. în primul nivel s-au descoperit
clemă locuinţe-borcleil'. Primul t•slt· adin<' de -2,GO m-:3 m de la nivelul solului actual (compus
din şapte gropi) cu f'Videnle urmt• de refacere. Bordeiul nr. 2, de formă ovalft, măsoară 4 rn x 2,20 m
şi --1,GO m adîncime. Ambele bordeie sînl identice cu cele descoperite la Bolgrad, în primul nivel
de locuire neo-eneolilică. La --0,25 m adincime, in nivelul de locuire superioară, s-a descoperit
o platformă din chirpici sau Yălăluci pufrrnic arşi, mult mai masivi comparativ cu platformele de la
Bolgrad. O singură lalurf1 a locuinţei -- lungă de 30 m - este bine consen·ată. Vatra de foc se
găseşte într-un colţ. al locuinţei. Mai multe pietre ele rîşni\ă erau siluate pe platformă, în lungul
peretelui, la fel ca şi unde vase, plasate cu grijit unul lingă altulrn.
Densul strat de eulturft al aceslei aşezări neo-encoliticr conţine o mare canlilale de fragmente
eeramice, statuete antropomorfe şi zoomorl'l>, unelte de piatrfi şi os, oase de animale etc.
l\laterialul ceramie descoperit la Ozernoe ne permite a face presupunerea că această aşe
zarP neo-eneoli lil'ă este mai timpurie dl'cit cele de la Bolgrad şi Vulcăneşti 20 •
Tot perioadri neo-e neolitice îi apar\i nt' şi aşezarea cu un singur strat arheologic şi două
niveluri de locuire. cercelată în Hl6:1, la 18 km nord-vest de Bolgrad, în comuna Vulcăneşti, pe
malul sting al pîrîului Cahul. Dimensiunii<' aşezftrii sint de 500 111x75 m. La Vulcăneşti au fost
descoperi le Jorui n\e-bordeie şi ruine le unei case ck Yălătuci cu platformit. Platforma săpată, de
asprct Lripolian, cu laturile de t:3 m ;/7 m, uimea prin masivitatea hucăţ.ilor de lut ars, cit şi prin
grosimea stratului ele chirpici de 0,50 111. Judecind dupit temelia pereţilor de Yălătuci, această locui n\[t de suprafaţă awa două camere. Dimensiunile camerei de nord sint de 6 m x 7 m, iar a
celri df' suci de 7 m >~7 rn. Spre deosrhire de podina sub!irr şi şubred[! de la Bolgracl, fundaţia sau
platforma locuinţei d<• la Vulr[rnrşti a fosl l'll urnit mai groasă. Vftlătucii de dimensiuni mari,
slrînşi unul lîng[i allul, erau aşeza\i în !'Île\'a rînduri, avind în compoziţia lor urme de păioase. Pe
platformă s-au găsit numeroasr ohieell', YaS!', rişni(e primitive de mină, de piatră, oase de animale
etc. De asemenea, s-a observat o îngrămădire şi mai mare de rîşniţc şi de vase, situate în afara perimetrului platformei. De ai!'i se poal!• clt•duce e[1 Jocuin!a a fosl părăsită in mare grabă, deoarece
vasele• n-au fost distruse, ci unde s-au pflslral intacte. Spre deosebire de ceramica locuinţei cu
platrorm{1 de la Bolgrad. rnultP vase din aşezarra de la Vulcăneşli sînt de culoare roşie-oranj
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şi galben. Diferenţierea este evidentă mai ales în ceea ce priveşte culoarea ceramicii. Interesant de
remarcat este faptul că pe platforma de la Vulcăneşt.i, la fel ca şi la Sucl'Yeni, în cele două aşezări
s-au descoperit de asemenea slrăchini din pastă de bună calitate, de culoare oranj, strălucitoare,
pictate cu alb (înainte de ardere) . .Motivele decorative de pe marginile străchinilor sînt executate
după maniera picturii vechi cu linii unite în unghiuri, fiind specifice culturii Cucuteni A1 21 •
In bazinul Dunării de .Jos, arheologii sovietici au mai cercetat şi alte aşezări de aspect
cultural Stoicani-Aldeni, aşa mm sînt de exemplu cele de la Vlădiceni şi Plavni etc.
Aşezarea de la V){1diceni (R.S.S. Ucraineană) este situată pe malul vestic al lacului Ialpug.
Aşezarea ocupă suprafaţa de 500 m X 100 m. În ceea ce priveşte aşezarea de la Plavni, aceasta
are grosimea stratului arheologic de 0,70 m. Materialul recoltat din ambele aşezări este specific aspectului cultural Stoicani-Aldeni, precum şi altor epoci mai tîrzii.
Contribuţii de o mare valoare documentar-ştiinţifică
au adus în ultima vreme săpăturile
de. la Lopăţica. Aşezarea este situată într-o depresiune tăiată adînc de ripe. A fost descoperită
în 1965 de B. A. Tarahuchin. In 1966-1967, aşezarea a fost săpată pentru început de către
Gh. P. Sergeev, iar în anul 1968, V. S. Beilekci a întreprins aici săpături mai ample 22 •
Pe baza săpăturilor din 1968, s-a putut stabili că stratul de cultură de aspect Stoicani-Aldcni
de la Lopăţica are o grosime ce atinge 1,20 m. S-au descoperit două locuinţe suprapuse, formînd
în acest fel două orizonturi de locuire neo-eneolitică. Orizontul inferior este reprezentat de un
semibordei cu laturile de 5 m x 5 m, orientat nord-sud, fără să aibă amenajările necesare pentru
încălzit. Uneltele sînt reprezentate de două cuţite şi un răzuitor din cremene, de un ciocan şi o daltă
din piatră, precum şi de o dălt.iţ.ă de os. Formele ceramice (oale, străchini şi vase miniaturale) sînt
în general ornamentate cu linii incizate, caneluri, barbolină şi mai rar acoperite cu o culoare roşie
de ocru lustruită. Orizontul superior este ilustrat de urmele materiale ale unei locuinţe de suprafaţă,
·în care s-a găsit o vatră de foc.
Laturile locuinţei variază între 5,30x5,80 m. Ca element rar întîlnit în cadrul acestei locuinţe de aspect Stoicani-Aldeni este prezenţa unei vetre centrale, prevăzută cu o plită perforată,
care era în legătură cu o vatră mai mică ce se afla în partea vestică a încăperii, prin doui'1
conducte sau canale paralele. De la vatra centrală spre latura estică a locuinţei existau de
asemenea alte două conducte paralele care duceau sigur la o vatră ce nu s-a păstrat. Se cunosc
şi cazuri cînd astfel de amenajări pentru încălzitul locuinţ.elor au conductele dispuse în zig-zag,
iar în mijlocul lor se află vatra centrală. Fără îndoială, această amenajare cu conducte subterane,
constituie un ingenios mijloc de încălzire, am putea spune cu caracter cantral, unic prna acum,
specific populaţ.iei nco-eneolitice de aspect Stoicani-Aldeni, din regiunra de sud a n.S.S . .Moldovenească.

Uneltele sînt reprezentate de trei lame-cuţite şi două răzuitoare de cremene, două topoare
de piatră şi mai multe frecătoarc şi rîşniţe de mînă. Lingă instalaţia de înei'tlzire au
fost găsite numeroase fragmente de străchini de diferite mărimi şi urme de cereale.
Vasele ceramice aparţinînd nivelului suprrior sînt de asemenea ornamentate cu incizii
liniare şi proeminenţe, caneluri şi barbotină. Fauna celor două orizonturi arheologice ale aşezării
neo-eneolitice de la Lopăţica este bine ilustraL;l de prezenţa a numeroasl' oase de animale domestice şi sălbatice.
.
Referitor la săpiiturile arheologice din Dobrogea, aceslea sînl rcpn•zentate de aşezările neoeneoljlice de la Luncaviţa şi Costineşti. În vara anului 1951, s-a efecluat un sondaj de control
în aşezarea nco-eneolitiră în formă de iell ele la Luncaviţa, locul numil „Crtăţuia", situat la întilnirea văii Luncaviţa .cu valea Ascunsă.
S;tpălura a fost plasată în marginea de sud a aşezării cu scopul de a găsi urme de locuinţe,
pentru a se putea slabili stratigrafia aşezării neo-eneolitic<', mai ales 61 aceasta fusese depistată
cu mulţi ani în urmă de către Pamfil Polonir-talăl şi de prof. Gh. ~tefan. ln acest sens, s-a trasat
un şanţ ele 10 m x 2 m, realizîndu-se un profil stratigrafic ce a atins adîncimea medie de -3,75 m.
Depunerile arhl'ologice al<' acestui profil apar\in diferitelor rtapr pvolut.ive ale purtătorilor
aspectului cultural Stoicani-Aldeni. Pe baza rl'slurilor de locuinţe descoperite, stratul de rulturf1
.neo-eneolitic s-a putut împ ii rţi în şase niveluri ckosrhi t c. Hesturile locui nţrlor din primele t rri nişi două .dălţi
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veluri de locuire;. cele. mai vechi, sint înfăţişate de anumite dungi orizontale, înguste de cenuşa ş1
suprapuse de benzi groase neregulate, de lut steril, foarle asemănfiloare slraligrafiei de la Stoicani.
Se presupune că este vorba de urmele unor locuinţe nearse, cu pereţii prftbuşiţi peste podinile
lor de lut, fărft să se poată preciza, din păcate, forma şi dimensiunile, deoarece săpăturile deocamdată nu au fost extinse. La l m adincime, către capătul de sud al şanţului s-au descoperit dărîmă
turile unei locuinţe arse. Sub acestea, s-au găsit mai multe vase in stare fragmentar{1, greutăţi
de lut ars, de diferile forme, unele de la r{1zhoiul de \esut vertical, iar alLele de la năvodul sau
plasa de pescuit. Săpătura n-a putut atinge <lecit un colţ din suprafaţa acestei locuinţe incendiate.
Di.ntr-o etapă următoare da~ază o vatră renovată de O,GO m în diamelru. Acelei etape ii corespund
şi unele bucăţ.i de chirpici, in situ existenle in capătul de nord al şan\ului. Sub slratul de pămînt
vegetal au ieşit la iveală resturile altei locuinţe neo-eneolitice arse, dintr-o clapă următoare, documentală de forma unei suprafeţe de chirpici masiv, ars la roşu. Fără îndoială, descrierea acestei
stratigrafii verticale, deosebit de clară, corespunde întru totul situaţiei celor şase niveluri de locuire
de aspect Stoicani-Aldeni, de pe Cetăţuia de la Stoicani. Pe lingă existen\a unui bogat inwntar
de unelte din silex, piatră, os şi co,rn, putem aminLi descoperirea mai multor fragmente ceramicl',
varia.te ca forme şi decor, pe care autorul le atribuia alunei unor etape Yechi de locuire liumelni!a.
Situaţia esţe cît se poate de limpede, deoarecl' in perioada săpăturilor (1\l51) se cunoşteau n•lath·
pu\in~ lucruri' cu privire.Ia geneza aspectului cultural Stoicani-Aldeni sau (iumelni\a-.\riuşd, aşa
<·u1n îl numise prof. 11. Pelrescu-Dîmhovi\a.
Interesant de aminliL esle faplul eft la --2,UO m faţă de nivelul aciuai al solului, sub d[1rimftl~irile locuinţei incendiate, .s-a gltsil parLea inferioară a unui scheleL omenesc (deranjat din vechime).
· :.. Plastica este ilustrată prîn două figurine zoomorfe, lucru destul de rar intîlniL in restul
aşezărilor din cuprinsul ariei de răspîndire a aspeclul11i cultural Sloicani-Aldt·11i. .\larele număr de
.oase de animale descoperite dowdcşle dt una din prineipalele ocupapi in sla!iu1H'a de la Luncavi[a
era creşterea viLdor 23 •
·
ln anul l\Hi3, Muzeul de arheologie din Constanţa a întreprins săpături de salvare înlr-o
aşezare neo-eneolitică la, Costineşti, deocamdată singura staţiune de act•sl aspect cultural (StoicaniAldeni), descoperim pc li(oralul românesc. Pe toată suprafaţa săpată s-a ajuns pină la stîncă, aceasla
fiind foarte aproape de solul actual. Sub dunele de nisip există un pămînt negru cu mult nisip
in care se găsesc sporadic fragmente ele vase romane .. Imediat sub acestea, se află urme de locuirl'
neo-'eneolitică, întîlnite în partea de est a şantului A şi, în special, în caseta C. Aici s-a constatat
exist~nţa unni si11gur nfve_l de locuire neo-eneolitic', cu o grosime uniformizatrt pe întreaga suprara\ft
sftp a'tă.
.
.
In caseta ele pe traseul şanţului A s-a descoperit un strat de piPlrc mărunte, gros de 0,40 m,
aparţinînd unui semibordei, adînc de 0,60 m, cu pereţii căptuşiţi cu piat.rft nefasonată. In interiorul
gropii bordeiului nu s-a găsit nici o laviţă, nici un alt indiciu cu privire la intrarea în loeuin\ă.
Groapa era plină cu nialerial c~ram.ie, unelte de silex şi foarte multe oase de animale ..\cl'l'aşi silua\ie
s-a întîlnit şi pe traseul $anţurllor Il şi C. In acPsle bordeie nu s-au întilnit fragmei;iJe mari cit> chirpici
şi nici urme de ardere.
Ceramica descoperită apart.ine fazei de începuL a aspectului c11lt11ral Sloicani-Aldl·ni clin
Dobrogea. Din repertoriul uneltelor, cele de silex s-au găsit din abundenţă. Ceramica neo-eneolilidi
de la Costineşti se sfărîmă uşor. In general predomină ceramica de itz comun. Pasta ceramicii de
uz comun nu este bine selectată, deşi în apropiere, chiar pe falez[1, se v[1d dc·puneri de Iul ele bun{1
calilate. ln compoziţia pastei vaselor se foloseşte ca liant ceramica pisată mftrunt, mai rar pietricelele şi chiar nisipul. Arderea incompletft a vaselor de bucătărie, în asociere cu alţi factori ca apa
mării şi atmosfera sftrată a mediului înconjurător, au contribui L in marc măsură Ia degradarea
materialului ceramic. Ca forme se întîlnese vasele cu buza dreaptă ~i eorpul puţin bombat, vasele
cu gîtul tronconic şi corpul bombat, vasele borcan ele. Decorul conslf1 din barboti nft şi lustruire,
din butoni şi.brîuri alveolare, de şiruri paralrle de inC'izii ş.a. Pt• fundul unui vas mare s-au păstrat
amprentele ele împletilurf1 ale unei rogojini.
Vasele de bunii calitate, variate ca forme şi dimensiuni, bine ars<', de enloan• neagră, nt>agră
brunii, sau cenw;il•-roşcal[1 şi 61riunizie sînL lucratP c11 mai mullft grij<-1, aYind pu\in liant in compoziţia pastei. Aproape toate vasele acestei categorii sini l11slruile fll' ambele feţe~' 1 •
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Rezultă cit se poale de limpede că aşezarea neo-eneolitică de la Costineşti apar\ine fazei
de început a aspectului cultural Stoicani-Aldeni, care nu depăşeşte în timp nivelul al doilea
de locuire al aspectului cultural Stoicani-Aldeni, adică Suceveni 2. Ea păstrează anumite influenţe ale culturii Hamangia, ceea ce se deosebeşte în mod neesenţial faţă de restul aşezărilor neo-eneolitice contemporane din cadrul aceleiaşi arii de răspîndire culturală, de pc teritoriul Munteniei,
sudul Moldovei, al R. S. S. Moldoveneşti şi H. S. S. Ucraineană.

*
Locuin /e ( caraclerizciri generale). Referitor la tipurile sau felurile de locuinţe neo-encoli tice,
celor trei etape evolutive din cadrul ariei aspectului cultural Stoicani-Aldeni,
se constată că acestea se încadrează într-un ciclu evolutiv ascendent. Pornindu-se de Ia acele
colibe sărăcăcioase ca la Stoicani, Suceveni, Lunem·iţa, Costineşti şi Vulcăneşti, Bolgrad, Ozernoe,
Lopăţica din R. S. S. Moldovenească şi H. S. S. Ucraineană la acele locuinţe de suprafaţă cu
podinile din lut bătut şi pereţii din paiantă, s-a ajuns în ultima etapă Ia cel mai evoluat tip de
locuin!ă neo-eneolitică, cunoscut pe teritoriuî patriei noastre, la podina din vălătuci sau din
chirpici ars, aşezat pe un grătar sau pod de lemn, special amenajat. Dacă pînă acum nu avem date
certe despre forma şi dimensiunile lor, astăzi, pe baza celor mai recente cercetări. arheologice am
rt·uşit să posedăm numnoase date care pot satisface în mare măsură exigenţele unei cunoaşteri
corespunzătoare

şliin\ifice.

Colibe, bordeie. Vorbind de etapa I de dezvoltare a aspectului cultural Stoicani-Aldeni
(Suceveni I), aceasta se caracterizează în mod sigur prin locuinţe-bordeie de tipuri moştenite de Ia
culturile neolitice. Aceste locuinţe sînt de formă dreptunghiulară sau ovală, de dimensiuni relativ
variate. Vatra de foc era săpată în centrul gropii bordeiului, aşa cum s-a constatat în săpăturile de
la Puricani (fig. 7/1-2) sau la Bolgrad, Ozernoe, Vulcăneşli şi Lopăţica. Dimensiunile locuinţelor
măsoarft între: 7mx4m; -l,20rn adîncime şi -2,80m adîncimea locului vetrei; 10mx6m şi
adîndmea gropii vetrei -1,70 m, -2,80 m, sau 4 m x 2,20 m şi adîncimea de 1,60 m.
:\coperişul colibelor şi bordeielor era, probabil, confecţionat din stuf şi papură, în două ape.
Facem această presupunere datorită abundenţei celor două plante în zona de băltire a Prutului,
fiind argumentată arheologic prezumţia noastră prin cautit:1ţile apreciabile de cenuşă stratificată
prezentă nu numai in gropile de vatră ale bordeielor, ci şi în afara acestora, pe suprafeţe destul
de extinse. Referitor la profunzimea gropilor pentru vetrele de foc, acestea sînt prevăzute adesea
cu o mulţime de pietre aşezate pe fundul lor. Hespeclivele pietre aveau rolul de a radia căldura, iar
pereţii înalţi ai gropilor fereau de incendiu bordeiele.
Locuin/e de suprafa/ă cu podina de lut biitul. Cît priveşte etapa a II-a de dezvoltare (Suceveni 2),
acesteia îi corespund stratigrafic locuinţe de suprafaţă, cu podinile de lut bătătorit, groase de
8- fi cm sau de 10-15 cm, şi pereţii alcătuiţi din furci, pari, nuiele şi stuf, dispuse în poziţie verticală,
după tehnica gardului, pesle care se aplica pomeslc·ală de lut, amestecată cu paie şi pleavit de
cereale. Locuinţele cu podinile din lut bătut şi pereţii de paiant[t erau suprapuse peste un strat friabil
de cenuşă, reprezentînd urmele materiale de locuire ale populaţiei neo-eneolitice din etapa inferioară, care trăiau în locuinţe-bordeie, mai puţin salubre. Prin urmare, este firească iniţiativa locuilorilor de aspecl cullural Stoicani-Aldeni, din etapa a II-a evolualft, de a-şi fi consolidat podinil1~
l"aselor cu un slral de lut bălul, gros de O, 10m---0,15 m, pentru a acoperi slralul de cenuşi't friabil.
Casele aveau acoperişul, probabil, din stuf şi papurft, în dubirt pantă, 1wste care se puneau unrori
bolovani mari de piatrft (împotriva vinturilor). Pc• !alurile înguste eran pn•\'[tzutr cu uşi, lateral
l"ll fl>n•slrP, iar pe acopt>riş rn nn mic coş, aşa după cum llf' sinl infăţişak modelele ele case miniaturi
în lut ars, dt•sco1writt" la (;uuwlni\a 25 • :\ldPni 26 , Br{1ili\a 27 , ş.a. Jn interiorul lor s-au găsit vetn• de
foc- lutuite, dt• forme aproximativ pf1lrate, c·u laturile de 1m-1,20mx1 rn, dispuse obişnuit lateral
sau în eoll.Prile din fundul lo1·11in!t>lclr. În general. locuintelP de paiantă sînl clrrptunghiularr. cu
25 \"ladimir Dumilrcscu, .. Daeia„, 11, l!L~'-'· p.
·12,
fig. H/1- 2; p. 4:l, 10/1-2. in cokl'\ia ,.Dr. (ih. Senrermu'· :Muzeul ele islorie a ora~ului Hucurqli, Sl' p:is\n•ad
o miniutură spPcifiC"ă l'Uilurii Cuna·lniţa.

'" in eolccPil•· luslitulului de arhrologit• B11cun·~Li,
afl;i miniatura unei ease 11eo-L•11t•oliticc de la Aldcni.
'' :\. I larţul'ih' ~i I. T. Dragomir, op. cil., p. 1:io,
fig. l!a---b.
s1•
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laturile de 7 m x 4 m sau de 7 m x 5 m, fiind bine documentate în «şezi:i:·ilc de aspect Stoicani-Aldeni
de la: Aldeni, Brăili !a, Drăgăneşti, Lişcoteanca I, II şi III, Dodeşti. Suceveni ş.a. Grija pentru
alcătuirea unor locuinţe cît mai salubre a fost totdeauna o problewii de viaţă. Nu este exclus ca
astfel de locuinţe să nu fi existat şi în aşezările neo-eneolitice cu straturi hogate, de la Bolgrad,
Ozcrnoe şi Vulcăneşti, unde s-au descoperit gropi de bordeie suprapuse direct de locuinţe cu platforme de chirpici ars. Spunem acest lucru, deoarece la Lopăţica, în acreaşi zon[l, bordeiele sînl suprapuse de locuinţe cu podinile de lut hf1U1torit. Prin urmare, şi în sudul H. S. S. Moldoveneasdt
şi H. S. S. Ucraineană avem dovezi stratigrafice certe despre rxistt·nţa a trei etape de dezvoltare
(Suceveni 1-3) specifice aspectului Stoirani-Aldl'ni.
Locuinţe de suprafa/ă cu platforme. ln l'tapa a 111-a de dezvoltare (Sueevcni :1) s-au descoperit
locuinţe

de o arhitectură deosebită, cu podinile de chirpici masiv, ars. Sistemul de construire
era destul de ingenios conceput: după nivelarea terenului, se aranjau mai multe lemne unul lingf1
altul, rotunde sau despicate în muchii, alcătuind un fel de podină sau grătar, de forn1[1 1eclangulară. Peste acesta se aşterneau apoi vălătuci din Iul bine frămintal, amestecat cu pail' ~i pleav[1
de cereale, într-un strat gros între O, 10 m-0,40 m, ca la Suceveni, Birlftleşti- Stantia, Băneasa,
Vulcăneşti, Bolgrad şi Ozernoe (fig. 7/5-6). De multe ori, peste stratul iniţial de chirpici ars al
platformelor, se depuneau cu timpul alte straturi de lut mai subţiri, netede pe ambele fc[.e, groase
de 3-5 cm, care reprezintă anumite refaceri ale podinilor în momentul cind acestea se degradau.
Dimensiunile locuinţelor variază în func!ic de spaţiul afectat şi de necesitf1ţile comunitiil)i respective; de la 3,7 5 m X 3,50 m, cum esle aceea de la Băneasa, la 9 m X 6 m sau 9 m x 7 m; 12 m x 7m
sau 12 m X 8 m ca la Suceveni, în sudul Moldovei, sau cum sînt cele documentate în regiunea estică
a Prutului inferior de pc teritoriul H.S.S. Moldowneşti şi H. S.S. Ucraineană, de la Bolgrad; de
limx5,50m şi Vulcăneşti de la 13mx7m, ajungind plnă la 30m lungime, descoperire făcută
în 196:~ la Ozernoe (fig. 7 /3, 5).
Pe marginile platfonm·i se ridicau perepi cu loc pentru uşă şi frreaslrii, înalţi aproximativ
de pesle 2 m, alcătuiţi din furci groase, pari, nuiele şi jighiuţe ele stuf, peste care se aplică o pomesteală de lut. După ce pereţii *i podina locuinţei se uscau, totul se ardea în mod intenţionat,
ca într-un cuptor cu focul dirijat, piuă cînd chirpiciul căpăta consistenta şi culoarea unei adevărate
cărămizi. Fireşte, această ardere voită a locuinţei se făcea atunci pentru a asigura acesteia o
durabilitate şi o confortabilitate sporită, pentru a feri locuitorii de urmările umezelii şi de pagubele
inerente pe care le provocau animalele ca\•crnicole.
Numai în aceste condiţii s-a putut obţine o uniformitate generalrt a locuinţelor neo-eneolilice.
1n esenţă, este vorba de anumite concepţii avansate ale acestor comunităţi care foloseau în mod
empiric o tehnică destul de precară, însă cu rezultate deosebit de avantajoase pentru acele vremuri.
Nu ştiau să facă cărămizi, însă reuşiseră s[t ajungft aproape la aceeaşi solu \ie avansată, adi61 să dea
locuinţelor o salubrizare acceptabilă datorită acestei inventivi tă[.i. Allfe I ar însemna să :tC'cep lăm
în mod arbitrar nişte afirmaţii ad-hoc, să lăsăm totul pe seama incendiilor înlîmplăloare (sau de
natură războinică). Deşi acestea au existat, fără doar şi poate, fiind de asemenea convins eh de
cele mai urnite ori aşezările neo-eneolitice au sfîrşit prin incendii violente, îns{1 acestora nu le putem
atribui urmări de această natură, deoarece sub raport tehnic nu este cu putintă ca dintr-un foc
întîmplător să se poată realiza o ardere aşa de puternică a chirpiciului, care în anumite cazuri
a ajuns piuă la zgurificare.
In urma arderii locuinţei se punea acoperişul din căpriori şi grinzi, care, desigur, era în
două ape, din stuf, papură şi probabil paie, mai ales că aşezările de care ne ocupăm sînt situate
pc firul apelor mari, aproape de bălţi sau într-un mediu de stepă. In interiorul lor se găsesc
vetre de foc, delimitate adesea printr-o gardină, numeroase vase aşezate de-a lungul pereţilor,
pietre ele rîşniţă de mînă, mobile sau fixate, precum şi alte unelte casnice. Unele locuinţe, cum este
aceea de la Vulcăneşti, era compartimentală în două încăperi de () m x 7 m şi 7 m x 7 m. Altc!P,
de proporţii mult mai mari, de 30 m lungime, de tipul celei descoperile la Ozernoe, aparţineau
desigur unor familii numeroase, care, probabil, foloseau spaţiul şi pentru anumite reuniuni ale
membrilor gintei.
Pe lingă cele prezenlale anterior cu pri,·ire la cunoaşlerca locuin\elor neo-cneolitice de
aspect Stoicani-Aldeni din n.s. România, H.S.S. l\loldovencască şi H.S.S. Ucraineană, o importantă contribuţie au adus, fără îndoială, şi cercetările din R. P. Bulgaria, întreprinse la Karanon)
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V- VI, Kapitan Dimitriev, Plovdiv, Nevski, Ruse şi în alte localităţi, unde s-a descoperit acelaşi
tip de locuinţe neo-eneolotice contemporane, cu podinile de lemn28 acoperite cu chirpici, orientate
de asemenea în direcţiia nord-sud, fiind de formă dreptunghiulară. Intrarea se afla întotdeauna
pe latura sudică. Mărimea locuinţelor e diferită, ea variază între 8-12 m lungime şi 5-li m lă
\,ime. Există şi locuinţe mai mici şi rareori unele de dimensiuni mai mari. Ele se compnn din
una sau două încăperi. In faţă au o tindă cc aminteşte de originea megaron-ului greces<'.
Cuplorul din interiorul locuin/ei de lip l\.aranovo \" -- \"/. Cuplornl de Iul, boltil <' ridicat
deasupra solului cu 10 -20 cm. Cuptoarele de acesl tip sînl construite dinlr-un schelet de nuiele
subţ.iri, acoperit cu un slrat gros de lut. Cuptoarele din ni,·elul Karanovo V au formft de potcoavă.
iar cele din Karanovo VI sint rectangulare. Lungimt•a lor e d1• obicei de 1 m şi liiţimea de 0,80 m,
iar gura e mare, probabil pentru a încăpea combustibil de dimensiuni mari. Partea de jos a cuptorului, vatra lui, construită din piatră brută şi pietri!;, acoperite cu un strat gros de lut, lustruit
la suprafaţă. lu momentul eînd vatra cuplorului se crăpa din cauza focului, atunci se reînnoia,
sau se refăcea de mai multe ori. Au fost cazuri cind s-au găsit mai mult de 10 reparaţii. Arheologul
bulgar G. I. Georgiev crede că renovări repetate ale cuptoare lor aveau loc odată cu reconstrucţia
locuin~elor. deoarece acestea din urmă se năruiau adrsca~ 9 • Ungă fiecare cuptor, exista un loc
anume amc najat, lu tui L sau lipit, uti lizal peni ru depozitarea c<•nuşii.
ObiPclul principal din fie<'are locuinţă este rîşnj\a de mină. Dacă în stratul de culturft
neo-eneolitic Karanovo V, rişniţa nu mea un loc fix (t•ra portativă). 1n cadrul locuinţei din
Karanovo VI, aceasta ocupă de obic1•i locul de lîngă cuptor, fiind prevăzută cu o margine sau
gardină de protecţie, pentru a nu se risipi făina rişnită, similară gardinelor din locuinţele
specifice culturii Cucu\eni A.
Pe aceeaşi laturft a locuin\ei. UIHlc era11 aşezate cuptorul şi rîşniţa manualft, se aflft adesea
şi un fel de „culcuş". De fapt în jurul cuplorului şi al rîşni\ei se aflau toate obiectele de uz casnic,
în special oale de lut şi farfurii, aşezate sau atîrnale în perele, unelle etc. Locuinţele erau luminate
cu J{unpi de lut în care se ardeau grăsimi animale 30 •
Jn ceea ce priveşte aspectul exterior al locuinţelor. acesta ii putem deduce numai din aşa
zisele „modele de casă" de lut eare au fost descoperite in mulle aşezări neo-eneolitice, la Ruse 31 ,
Nevski, Karanovo ş.a., fiind similare modelelor de casc de lut miniaturale, descoperile în R.S.
România, în cadrul ariei aspectului cultural Sloicani-Aldeni, de la Aldeni, în R.S.S. Moldovenească, la Vulcăneşli precum şi mai spre nord, în H.S.S. Ucraineană, în aşezările neo-eneolitice
ale culturii Tripolie 32 • Scopul acestor modele încă nu e pe deplin elucidat. De obicei, ele sinl
considerate a fi în strînsă legătură cu cultul locuinţei. După cum se ştie, pereţii „modelului de
easft" din Kodjadermen sînt ornamcntaţ.i cu motive spiralice, vopsite cu culoare roşie, din care s-au
mai păstrat uşoare urme. Acelaşi lucru se poate spune şi de fragmente de modele de case descoperi te la Ruse şi Karanovo 33 • La fel cu aceste modelr de case de lut ars erau ornamentaţi şi
pere\ii caselor cu picturi murale.
Pe un fond „bordeaux" al unui fragment destul de mare dintr-o ornamentaţie murală,
gitsi lă la Kara novo, sînt pi claie cu culoare albft, moli ve geome Lrice liniare şi curho-li ni are. La Huse
s-au găsit de asemenea bucăţi de tencuialit de perele, pictate eu roşu, alb şi galben, aşa cum <'Sll·
cunoscută şi ornamentarea spiralică, în rl'lief de aproximativ 1 m 2 , pictată cu roşu şi maron,
descoperite de data aceasta deasupra unei locuin\e neo-eneolitice dintr-o perioadă pu\in mai
lîrzie, la Bereşti, apar~inînd culturii Cucuteni i\.3'1 • In lumina eelor cunoscute pinit acum ne exprimăm
părerea că nu loale locuinţei<' unor aslfel de aşezări aveau pere\ii ornamentaţi in relit'f, sau t'rau
pictaţi cu diferite culori în interior şi exterior. Nu t•sle exclus ca astfel de construcţii să fi reprezentat locul ele oficiere a cultt'lor magico-religioase cu caracter general, al întregii comunităţi
neo-eneolilice. Lucuin\t•le de la Karanovo Y, la ft>l ca şi cele Lripoliene au podinile din grinzi
ele lemn. w;nale des. una lingfl al la, acopPril<' cu un strat gros de lut, un ft'I de platforme de aspect
cucutenian. similan~ celor dc•.,cop<'rill' in s11dul \Jolclo\·<'i, din Homftnia şi din regiunra inferioară
G. I. (~l'orgil'\', up. cil., p. i'H.
"" Idem.
au Ibidem. p. 77.
31 (~. I. (;porgicv 1111d Angelov, ,.IA!", Sofia, XXI,
8
:: .

1 \J:,\J. p. ;,1 „_.;,9.
"" T. S. Passek, .. ,I IA", 10, 1949, Ahb.
33 G. I. Georgicv, op. cil .• p. 77.
3t I. T. Dragomir, .,Dmrnbius··, I. p. 4:!
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a Prutului de pe teritoriul R.S.S. 2\foldovcneşli şi H.S.S. Ucraineană, aparţinînd etapei a III-a
evolutive a aspectului cultural Stoicani-Aldeni.
Folosirea lemnului pentru alrătuirea podinilor era condiţională şi de factorii climatici ai
terenului. Locuinţele neo-eneolitice din \Temea aceea, scoase la iveală, erau năruite. De aceea, grinzile de lemn ale platformelor nu erau carbonizate, ci pulrezitc 35 • Fireşte, acest lucru reprezintă
încă un argument în plus, venit în sprijinul documentaţiei noastre, de a arăta că arderea caselor în
mod intenţionat, cu scopuri bine precizate, reprezenta o metodă evoluată în domeniul construirii
caselor neo-eneolitice din această perioadă şi nu se datora unor incendii întîmplătoare, deoarece
şi în sudul Dunării au avut loc ciocniri violente, urmate desigur de incendii, care nu s-au soldat
cu aceleaşi rezultate sau urmări de a arde şi înroşi chirpiciul pînă la duritatea şi consistenţa
rărămizii. Cu multe decenii în urmă cercetătorul rus Chvoika a fost primul care a susţinut arderea
intenţionată a locuinţelor tripolienc.
Despre felul cum erau dispuse locuinţele în cadrul aşezărilor specifice aspectului cultural
Stoicani-Aldeni, deocamdată se cunosc relativ puţine date. Pînă în prezent nu s-a sftpat nici o
aşezare în întregime, pentru a se putea face aprecieri certe. In orice caz, putem spune că spaţiile
libere din jurul locuinţelor principale, aşa cum e situaţia la Suceveni, în cadrul aşezării neo-eneolit.ice, mai precis, în ultima etapă de dezvoltare, erau folosite desigur pentru diferitele ceremonii,
legate de cultul fertilităţii şi al Soarelui binefăcător, sau pentru acelea legate de i ni peri, de căsă
torie, de naştere şi de moarte etc., la care lua parte întreaga colectivitate. O situaţie ceva mai
clară cu privire la felul de sistematizare al locuinţelor din vatra aşezărilor neo-eneolitice de care
ne ocupăm, ne-o oferă într-o oarecare măsură, unele aşezări nco-eneoli tice cum este aceea de la
Dodeşti din sudul Moldovei, sau aceea de tip Kara novo V şi V I. Spre exemplu locuinţele de la
Karanovo erau orînduite în şiruri, cu disletnţă întrr rl<-' de 1-2 m, fără să se poată prrciza cu certitudine că această însuşire este valabilă penl ru înl rraga aş<-'zare dr la Kara novo, deoarece sta3
ţ.iunea n-a fost săpată încă în întregime n.
Cuptoare şi vetre din interiorul lorninţe/or neo-enrolilice. Vorbind de cuptoare şi de vetre
de foc, acestea sînt conslrucţ.ii anexe care fac parte integrantă din cadrul locuinţei propriu-zise.
Interesant este de amintit faptul că în interiorul unor bordeie din etapa I-a evolutivă (Suceveni 1)
de la Bolgrad, Ozernoe şi Vulcăneşti, vatra sau vatra-groapă, ocupau un loc central în interiorul
bordeiului, fiind săpată într-o groapă adîncă re atingea -2,80 m-3 m de la suprafaţa actuală.
In interiorul ei, la nivelul fundului, se afla o piatră mare, care serwa la menţinerea căldurii
şi la fixarea anumitor vase pe ea.
Vetrele locuin\elor de suprafaţă din paiantă, car<' în general apar!.in etapei a II-a de
denoltare (Suceveni 2), erau de formă aproximativ pălrală, cu laturile de 1mx1 m sau de
1,20 m >< l m. Aveau suprafaţa netedă şi lu tui tă, iar sub ele uneori se afla un strat de pietre ce alcătuia suporlul sau postamentul vetrei. Aceasta îi dădea o rezistenţă mai mare în timpul arderii
pe o durată mai îndelungată. Interesant de amintit este existen!a unei vetre cu plită perforată,
prevăzută cu o serie de tuburi sau conducte, duble săpate subteran descoperită recent într-o locuinţă de suprafaţă, la Lopăţica. Prezenta amenajare pentru încălzitul acestei locuinţe neo-eneolitice, este prima de acest fel cunoscută piuă acum. Ea constituie o realizare deosebit de ingenioasă
a purtătorilor aspectului cultural Stoicani-Aldeni.
In etapa a III-a de dezvoltare (Suceveni 3) avem vetre şi cuptoare interioare. Vetrele sînt
construite pe suprafaţa platformelor, cu o gardină de lut ars, pentru a nu lăsa să se împrăştie
cenuşa şi jarul. Sint de formă rectangulară, avînd suprafaţa mai mare de 1 m 2 • Nu este exclus
să fi existat şi vetre portative.
La Karanovo, în interiorul locuinţelor, s-au descoperit cuptoare în formă de potcoavă,
specifice nivelului V, şi de formă rectangulară, specifice nivelului VI. În jurul vetrelor şi cuptoarelor se desfăşura întreaga activitate casnic-gospodărească.
Cuplor pentru ars ceramică. In ceea cc priveşte situa~ia cuploarelor de ars ceramică, informanoastre sînt relativ restrînse, deoarece pînă acum nu s-au descoperit urme materiale arheologice
suficiente.
ţiile

3

5

G. I. Gcorgicv, op. cil., p. i8.
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Se cu nasc cîlev a locuri din ni veluri le <le locuire nco-eneolitice ale slratului mijlociu şi
superior, (4, 3, 1) de la Stoicani, unde s-au găsit mai multe fragmente din plăci de lut ars,
perforale oblic, provenite desigur de la cuptoarele pentru arderea vaselor 37 • Lutul este amestecat
cu pleavă de cereale, la fel ca şi bucăţile de chirpici ars şi au la exterior culoarea cărămizie, iar
în inlerior cenuşie. Pe dou{t exemplare se văd urme radiale de nuiele subţiri imprimate pe faţ.a
lor interioară ceea ce denoUt că lutul s-a aplicat pe o împletitur[t de nuiele subţiri care constituia
scheletul cuptorului şi apoi s-a perforat placa. Grosimea acestor pfftci perforate nu poate fi reconstituită, înlrucît nu ni s-a păstrat <lecit una din feţe. Prezenţa plăcilor de cuptor din cuprinsul aşe
zării neo-eneolitice de la Stoicani ne arată că, uneori, era posibil ca vasele să fi fost arse pînă
la roşu-cărămiziu, într-o atmosferă oxidantă. Nu este exclusă însă nici posibilitatea de a presupune
că unele dintre aceste vase sii fi suferit ulterior şi o ardere secundară 38 •
Astfel de plăci, puţine la număr, s-au găsit şi la Suceveni, în nivelul trei de locuire al
aspectului Stoicani-Aldeni, în imediata apropiere a locuin\ei cu platformă nr. III. De data aceasta
este vorba de unele fragmente de plăci de lut, amestecat cu pleavă de culoare cărămizie, netede
pe ambele feţe, fiind prevăzute cu găuri mari în jurul cărora se află altele mai mici.
Pliicile de cuptor pentru ars ceramica, reprezintă de fapt grătarul perforat sau plita de Iul
ars de deasupra focarului unde se aşezau vasele în timpul arderii. Puţinătatea acestor mărturii
arheologice ne fac să credem că astfel de cuptoare se aflau instalate în locuri oarecum periferice,
fiind slab documentate in cadrul aşezărilor neo-eneolitice de aspect cultural Stoicani-Aldeni.
Gropi. Referitor la existenţa gropilor neo-eneolitice, acestea au jucat un rol deosebit de important în activitatea gospodărească a comunităţilor străvechi, utilitatea şi eficienţa lor fiind dovedită arheologic pe parcursul dezvoltării societăţ.ii omeneşti. Ele se aWi situate în jurul locuinţelor
şi au pcre\ii uneori drepţi, alteori uşor bomba\.i sau sînt în formii de clopot, avînd gura circulară.
După slructura şi conţinutul lor arheologic s-a putut deduce şi urmări scopul şi felul cum erau
folosite. S-au descoperit gropi cărora locuitorii neo-eneolitici le-au dat o atenţie sporită. Acestea
aveau pereţii lipiţi cu lut ameslecat cu pleavă de cereale, sau aveau pereţii lutui ţi şi apoi arşi,
servind drept hambare. Nu este exclus ca în acestea să se fi păstrat în mod curent chiar anumite
vase.
Cele mai multe dintre gropile neo-eneolitice au un caracter menajer. Sînt umplute cu multă
cenuşă, cărbuni şi resturi de la bucătărie. Aceeaşi soartă o aveau în urma deteriorării şi gropile
pentru păstrat provizii (fig. 6).
Jn cadrul rcperloriului gropilor neo-eneolitice amintim de asemenea şi pe acelea care serveau
la alcătuirea vetrelor adînci, săpate în interiorul bordeielor, precum şi existenţa unei singure gropi,
cu pereţii căptuşiţi cu vălătuci avînd boltă la gură, special amenajată pentru topitul şi prelucrarea
aramei, descoperită în aşezarea rwo-eneolitică de aspect Stoicani-Aldeni, de la Bolgrad 39 •
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M. Petrescu-Dlmboviţa, „Materiale", I, p. 18.
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IV
UNELTE

ŞI

ARME

Specialiştii din domeniul arheologiei emit ipoleze, deosebit de verosimile, în care susţin că
epoca neolitică a însemnat o adevărată „revoluţie" în cadrul orînduirii comunei primitin', deoarece
omul a devenit producătorul mijloacelor sale de subzistentă 1 • Bilanţul săpăturilor arheologice şi al
cercetărilor de suprafaţă şi al descoperirilor întîmplătoare, referitoare la aşezările comunităţilor aspectului Stoicani-Aldeni, dovedeşte că purtătorii acestui facies cultural au un inventar relativ bogat
de unelte, aşa după cum rezultă din săpăturile intreprinse pe suprafeţe mai mari, ea la Lişcoteanca
I, II, şi III, Stoicani, Suceveni, Mînăstioara (in sudul Moldowi) şi Vulcfoeşti, Lopăţica, şi Karanovo.
Din studiul şi analiza uneltelor ori61rei elape sau epoci ale socil'lă\ii orînduirii comunei primitive, se pot obţine o serie de coeficienţi privind procedeele tehnice şi evolu\ia prelucrării uneltelor,
factori de importanţă primordială în procesul de deznJllare a socielălii omeneşti promovînd-o pe
trepte din ce în ce mai înalte ale civilizaţiei. Karl Marx, aprecia că: „Analiza mijloacelor de muncă
permite observaţ.ii asupra niwlului de produc(ie şi în cele din urmă, în linii mari a întregii vieţi
social-economice a unei epoci delerminatc".
Aspectul cultural Stoicani-Aldeni, situat la punctul de inlerferenţ.ă dintre cele două mari arii
de cultură, Gumelniţa şi Cucuteni, cuprinde în ceea ce priveşte tipologia uneltelor şi armelor, elemente proprii acestora şi chiar unele de tradiţ.ie mai veche, moştenite din cultura Boian. H.ecenlele
cercetări întreprinse asupra evoluţiei uneltelor şi armelor de piatră au scos in evidenţă faplul că
cultura Gumelniţa reprezintă o perioadă de maximă înflorire a tehnicii de prelucrare a pietrei din
întreg neo-eneoliticul patriei noastre 2 • Jn schimb, materialul litic al culturii Cucuteni, deşi este mai
puţin numeros decît cel gumelniţean, prezintă asemănări lipologiee şi tehnice destul de evidente 3 •
Datorită schimburilor intertribale, unele tipuri sau forme de unelte au cunoscut o răspindire
generală, perfecţionîndu-se în mod continuu datorită muncii, precum şi a celui firesc proces inovator,
caracteristic capacităţii şi geniului creator al societăţii umane. De asemenea se ştie din contextul
săpăturilor că uneletele de silex specifice cullurii Cucuteni nu au ajuns la bogăţia, varietatea şi frumusetea execuţiei tehnice a acelora care aparţin culturii Gumelni!a. 1n acest sens, s-a putut observa
că şi în cadrul aşezărilor aspectului cultural Stoicani-Aldeni, ne referim exclusiv la cele situate în
regiunea de sud a Moldovei, precum şi la cele din sudul R.S.S. Moldoveneşti şi R.S.S. Ucraineană,
acolo unde aria de răspîndire a culturii Cuculeni este mai aproape, fenomenul de influenţare şi asimilare al germenilor şi al factorilor creatori proprii acestor culturi se resimt şi în aceea că uneltele
de silex s-au descoperit într-un procentaj mult mai restrîns decît acela al aşezărilor de la Aldeni,
Brăiliţa, Largu şi Lişcoteanca I, II, III, sau de la Luncaviţa şi Costineşti etc.
ln sprijinul acestei idei se poate spune că în aşezările de la Stoicani, Bîrlăleşti-Stanţia, Dră
găneşti-Tecuci, Băneasa, Dodeşti, Vulcăneşli, Bolgrad, Ozernoe, Lopăţ.ica ş.a., procentajul pieselor
de silex este mult mai restrîns, deşi Ia Stoicani şi Dodeşti suprafaţa săpăturilor depăşeşte 450 m 2 •
1 Al. Păunescu, Evo/ufia unelle/or şi armelor de
piatrli cioplitli descoperite pe teritoriu/ Romdniei, Bucureşţi,
1970, p. 35.

z Ibidem, p. 49-52.
a Ibidem, p. 53.
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Exrcp!i<' rarr a:;rzarra dP la Sucr\'eni, umle s-au dcsrnprril silexuri in num:u· apreciabil, de ordinul
sutelor. hincin!eks. piest>le fiind în general de dimt>nsiuni miri romparali\· cu ecle gumelni\.ene
(rare al i ng uneori 30 - 35 cm lungime). ln cadrul reperloriului de- u lila_je nco-e neoii l ice ale aspectului cultural Stoicani-Aldeni. procentajul ecl mai ridieat ii oetipft grupa um•ILelor de silex şi de
pialri"t, dupi"t eare urmează unellPlr de os, eorn şi lut ars. Obiectcll' de aramă sini foarte puţine.

l"nelle şi arme de silex. Pe baza datrlor rPzultale din săpi"tluri şi a informa\iilor acumulate
ptna acum corespunzătoare celor trei etape de dezyoltare ale aspectului Stoicani-Aldeni, ilustrăm
repertoriul uneltl'lor, in fune\ie de importan\a lor, de Lehniea de lucru, de materia primft din care
sini făcute.
Pentru producerea unPltelor se foloseau mai mul Le feluri de silex, dl' calilft!i diferite, in func\ie
de regiunea sau zona geografieă in care s-au dezvoltat aşezftrile acestui as1wcl cultural, precum şi
de centrele de aprovizionare.cu materie primă.. De pildrt, rnmuniti"t\ile m•o-enl'olitice din nord-estul
Cîmpiei Române şi Dobrogea foloseau aproape in exclusivitate ca materie primă silexul cafeniu
închis, sau cafeniu cu luciu, silexul roşcat şi cel gălbui mat, de provenienti"1 sudică, cunoscut sub
denumirra de „silex din platforma sau prispa prehalcanică", şi mai rar, gresia silicifiaU1 care cliH'az[t. Comunităţile din st1dul Moldowi şi cele din sudul R.S.S. l\foldo\'eneşti şi H.S.S. Ueraineană
intrebuin\au cu prioritatr s:iu în egalft măsuri"t pe lîngă. silexul cafeniu, pe ·acela de Prut, de eliloare
fumurie pigmentat, sau pe aeela de culoare alburie, negru-vineţiu şi vineţ.iu închis, din zona Nistrului mijlociu. Într-un număr destul de mic se întîlnesc şi lamele din gresie silicifiată cu glauconit
hrun-eenuşiu. Folosirea frecventă a silexului de mai mult;> feluri în majorilalPa aşezărilor de·aspecf
Stoieani-Aldeni, reprezintă o mărturie grăitoan· a rl'la\iilor de schiiii.h intrrtribalr. ln g-erteral,
materialul brut era adus din alte părţi, iar preluerarea lui se Htcea în „atelierele" din cadrul aşezărilor,
lucru frenenl doYedit în aproape toate aşez[1rile, nu numai de prezPn\a nueleelor de silex descoperite, ei şi de mulţimea aşchiilor rezultate de la cioplirea uneltrlor de silrx cu ajutorul percutorului, în fieeare aşezare neo-eneolitică a acestui aspect cultural şi îndeosebi, in acela de la Suceveni
şi Costineşti, unde materialul litic este cît se poal~ de convingător.
Nu este exclus ca, mf1car parţial, anumite tipuri de unelte de silex cafenitl', de proH'iIÎenţă
prebalcanică, să fi fost aduse în stare finisată pc calea relaţiilor de schimb în naturfl. cu eomunilăţile de asprct Sloicani-Aldeni din Sudul l\1oldowi. Spunem acest lucru', întrucil în săpăturile de
mare amploare de la Suceveni nu s-au găsit pînă acum nici un nucleu de silex cafeniu, ci numai
rit ev a aşchii, spre deosebire de silexurile de Prut şi cele ale Nistrului l\Iijlociu, care sînt ilustrate
în inventarul aceleiaşi aşezări prin multe nuclee şi sute de aşchii.
Pri\'ind în ansamblu repertoriul uneltelor de silex descoperile in săpături deosebim mai multe
forme cu diwrse întrehuin\ftri, de dimensiuni mari, mijlocii şi mici (microlitice). Piesele mari (macrolitice) fiind caracteristice culturii Gumelniţa, din Cîmpia Homână, le întîlnim în număr mare în
zona nord-csticft a ariei de răspîndire a aspeclului cultutal Stoicani-Aldeni, la Btăiliţa, Largu şi
Lişcoteanea. ln schimb, în aşezările din sudul l\loldovei şi din sudul H.S.S. l\loldoveneşli .şi H.S.S.
Ucrainene predominft dimensiunile mijlocii şi mici. Aceasta datorită faplului că materialul brut;
bolovanii de silex de Prut şi de Nistru, fiind de proporţii reduse, nu permit detaşări de lame mari.
ln prima etapă de dezvoltare a aspectului cultural Stoicani-Aldeni (Suceveni 1), precum şi
in etapele ulterioare, amintim : - Lame-cu\.ile înl regi sau fragmentare, unele cu urme de lustruire
(fig. 8/1-10; 10/8, 11-16, 18-22, 25-29; 8/13-lG, Hl---31; \J/1-lG).
- Lame cu retuşuri oblice, plate mai mici sau mai mari, cu truncbirre retuşată (fig. 8/l-2,
6; 10/12, 26-28; 9/10-16).
- Răzuitoarele sau gratoarele pe lamă. sau circulare, frumos retuşate, descoperite în număr
mare (fig. 8/11-12, 17-18; 10/5, 9, 10, 24; !J/17-27).
- Dălli~ele (întîlnite în număr mare la Luneaviţa).
- Nucleele puternic epuizate şi aşchiile (fig. 9/28--31).
Fără să intenţionăm să întocmim acum o statistică generală a invenl are lor de silex pentru
toate staţiunile arheologice putem afirma că în decursul celor trei etape evoluti\'e ale acestui facies
cultural (Suceveni 1-3) repertoriul utilajului de silex îşi păstrează aproape neschimbat formele
şi modul de întrebuinţare. Observaţii cu caracter deosebit se pot face numai asupra etapei superioare, unde existr1 o mai mare frecvenţă a silexului de Prut şi de Nistru, ilustrat.printr-un număr mare
de nuclee, de lame, de răzuitoare şi de aşchii. Pe lingă acestea adăugăm şi prezenţa sfredelelor şi
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a pieselor pentru sf'ccri, descoperite în aşezările de la Bolgracl şi Vulcăncşti4 • Recentele săpături
(inedite) de la Lopăţica au dat la i\-eală un mare număr de silexuri similare cu cele amintite mai
sus. Tipurile de lame de la Suceveni de dimensiuni mijlocii şi mici, de culoare alb-gri; fumurie pigmentată şi Yineţie cu siluete subţ.iri, înguste, uşor arcuite, sînt lipsite aproape în întregime de retuşuri,
probabil din cauza fragilităţii lor. Ele nu puteau permile astfel de retuşuri, deoarece comportau
o execu\ie tehnică deosebit de· grea (fig. 9/1-5).
H.eferitor la si luaţi a utilajului lamelor din inventarul aşezărilor aceluiaşi aspect cultural
Sloicani-Aldeni, din zona nord-estică a Cimpiei Române, aici lucrurile sînt oarecum deosebite. De
pildi:'t, în zona de dealuri, Ia Aldeni, anumite lame de silex prezintă retuşe numai pe una din laturile
lungi. :'.\ticul depozit alcătuit din nouă lame ele silex, subţiri şi lungi, vine să confirme posibilitatea
exislenţfi unui atelier ele prelucrare. ln aceeaşi aşezare sînt cunoscute o serie de obiecte din gresie
silicifiaH1, precum şi o piesă de obsidiană 5 .
Lamele-ru{ile. Descoperile in popinele de aspect cultural Stoicani-Aldeni din lunca Călmă
\uiului de la Largu 6 şi Lişcoteanca I şi 1117, sînt de proporţii mari şi mijlocii, uşor curbate, frumos
IusLruiLe uneori cu rl'tuşe fine. Aparţin unui stadiu tehnic de perfecţionare mult evoluat, specific
aspectului cultural Stoicani-Aldeni (fig. 14/20). La Brăiliţ.a, unde s-au descoperit numeroase lame
de silex, exista un atelier de tradiţie gumelniţeană, de lungă durată, cu rezultate remarcabile 8 •
Aceleaşi observaţii sint valabile şi pentru Luncaviţa 9 şi Costineşti 10 , unde utilajul de silex este deosebii de bogat ~i Yarial.
_ Ră:uiloare. Se găsesc într-un procentaj destul de însemnat în majoritatea aşezărilor de tip
Stoicani-Aldeni. Erau folosite la curăţ:itul şi tăiatul oaselor, la prelucratul pieilor etc. La Stoicani,
răzuitoarele deţ.in un loc de frunte faţ.ă de restul uneltelor de silex. Ele sint în egală măsură din
silex pre.balcanic, silex de Prut şi Nistru. Din silexul de culoare cafenie s-au găsit opt răzuitoare
întregi şi fragmentare cu marginea pentru răzuit convexă sau chiar oblică, cu urme de retuşe de
întrebuiriţare 11 • Siluaţie similară întîlnim şi la Suceveni în cele trei niveluri ele locuire neo-eneolitică, precum şi la est de Prut, la Vukăneşti, Bolgrad, Ozernoe şi Lopăţica 12 unde răzuitoarele
pe lamă şi cele circulare, frumos retuşate, ocupă un loc principal în repertoriul uneltelor de silex
(fig. 8/11, 12, 17, 18; 10/5, 9, 10, 24; <J/17-27). Pe de altă parte numărul redus de unelte în
general şi de răzuitoare în special, de la Bonţeşti 13 , Bîrlăleşti-Stanţia 14 , Drăgăneşti-Tecuci 15 , Bă
neasa16 şi Dodeşti 17 reliefează în mod plauzibil caracteristicile (zonal apropiate) ale ariei de răspîn
dire a culturii Cucuteni, care este săracă în silexuri. ln aşezările neo-eneolitice de la Brăiliţa, Largu,
Lişcoteanca şi Luncaviţa, răzuitoarele de silex sînt similare, atît sub raport tipologic, cît şi al calităţii materialului, cu acelea din slaţiunile gumelniţene din etapa A1 contemporane aspectului Stoicani-Aldeni. întregul material litic este relativ mai puţin bogat, ceea ce se cunoaşte actualmente
din descoperirile etapelor imediat următoare culturii Gumelniţa, fazele A2 şi B, cînd prelucrarea
silexului şi a uneltelor de piatră în general capătă o perfecţionare tehnică deosebită (atingînd apogeul
acesteia în cadrul epocii neo-eneolitice de la noi).
Nuclee de silex. Dacă numărul pieselor descrise anterior :;i.u o pondere deosebită în inven~
tarul litic al acestor comunităţi neo-eneolitice de aspect Stoicani-Aldeni, ţinem să precizăm că
nucleele de silex sint puţine la număr, şi acolo unde au fost descoperite se află sub o formă de utilizare ce a fost dusă pînă la epuizare. Din ceea ce se cunoaşte pe bază de săpături, putem aminti doar
de prezenţa unor nuclee de silex de Prut şi de Nistru, de culoare alburie, fumurie şi vineţie, descoperite la Suceveni, cite două-trPi exemplare în fiecare din cele trei nivPluri de locuire ale aşezării
.4 T.~. Passek E.K. Cernlş,
în Krulkic soobscenia
o clol.:ladali i polcvilz issledo1Janiulz lllslilula Arheolog/iii,
'.\loscova, Izdaklstvo, „Nank", 19()5, p. 10, 16.
0 Gh. Ştefan, Eugen Comşa, „'.\lalcrialc", III, 1957,
p. ()I.
6 l.T. Dragomir,
„Materiale", VI, 1959, p. 501.
7 I.T. Dragomir, „Danubius", II- III, 1969, p. 4\J,
fig. 5/6-16; Materialul de la Lişcoteanca III este inedit.
8 ::\. Ifar\uche,
l.T. Dragomir, „Materiale", III,
]l. 1:l1.
" Eugen Comşa, „SCIV", lll, 4, 1052,.p. ·115, fig. 34.
10 Doina Galbenu, „Pontica", IV, 1971, p. 238-239,

fig, 4/1-4 ..
11 M. Petrescu-Dimboviţa, „Materiale", 'I, 1953, p.
108, fig. 46/2 -4.
12 V.S. Beilckci, „Izvcstia", 2, Kişinev, 1970, p. 5-8.
13 Vladimir Dumitrescu, „Dacia", III-IV, 19271932, p. 95, fig. 3.
14 Radu Vulpe şi colaboratorii, „SCIV", II, 1, 1951,
p. 225.
15· Eugen Comşa, „SCIV", XIV, 1, 1963, p. 12.
1 6 I.T. Dragomir, „Danubius", II- III, p. 54.
17 Întn•gul material este inedit. lnforma\ii primit!'
de la A. Niţu, Iaşi.
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nco-eneolitice (nivelurile Suceveni 1-3). 1n această staţiune se poale Yorbi de existenţa atelierelor pentru prelucrarea obiectelor de silex, mai ales că acestea sînt înso\.ile de un marc număr
de aşchii de silex, de aceeaşi calitate şi culoare, informe, care vin să confirme verosimilitatea
acestei ipoteze (fig. 9/28-31).
Toporul de sile:r. Un alt tip de unealtă caracteristică numai aspectului cultural Stoicani-Aldeni
şi cult urii Gumelniţa este toporul de silex cioplit (niciodată şlefuit), realizat în general din nucleele
epuizate. Astfel de piese au fost descoperite pînă în stadiul actual al cercetărilor în trei staţiuni
de aspecl Stoicani-Aldeni. Un fragment provine de la Aldeni, fiind aflat în nivelul superior de la
,,Gurguiul Balaurului" 18 , al doilea de formă rectangular-trapezoidală, plat, puternic degradai, de
la Largu 19 , din cel de-al doilea ni\·el, iar al treilea e de la Lişcoteanca III (Suceveni 3)2°, avînd aeceaşi formii eu exemplarul precedent. Din descoperiri forluile se cunosc şi alte topoare, dar o stabilire a slratigrafiei din care provin nu este posibilă (fig. 9/32; 14/21, 22).
Unii cercetători susţin că topoarele din silex cioplite apăruseră iniţ.ial in mod sporadic pe
cuprinsul aşezftrilor de aspect Stoicani-Aldeni 21 , fapt confirmat de cercetările recente.
Jfăciuca de silex. Printre obiectele din roca respectivă se numără şi două măciuci în forma
unui „colăcel", fiind prevăzute cu orificiu central. Ele sînt singurele piese de atare formă descoperile pinft acum în aşezarea neo-eneolitică de pe popina de la Largu 22 , in nivelul 2 precum şi la
Succn ni (fig. 9/33, 36, 14/23).
Sâgeţi de silex. Din repertoriul armelor amintim prezenţa săgeţilor din silex, în aşezările
Aldeni 23 , Bonţeşti 24 , ~Lu ncavi ţa 25 , Brăili ţa 26 , cele mai numeroase fiind în nivelul al doilea de· locuire (unde se poate vorbi chiar şi de lănci). La Suceveni 27 , în 1968, în caseta B, şanţul 1, nivelul 3, la profunzimea de 0,20 m a apftrut o săgeată din silex vineţiu de Prut. Exemplarul
are laturile lungi, arcuite şi baza uşor concavă, retuşat hifacial, similar retuşurilor săgeţilor de la
Brăiliţa (fig. 9/35). Interesant de reţinut este şi prczen\a unui vîrf bifacial de silex gălbui, care,
probabil, aparţine unei lame de lance (fig. 9/34).
Piesele descoperite în staţiunile din partea de sud-rst a Munteniei şi în Dobrogea sînt
fftculc din silex prebalcanic, iar cele din sudul Moldovei din silex vineţiu de Prut şi de Nistru.
Săgeţile sînt de formă triunghiulară, avînd laturile lungi uneori arcuite în afară, cu baza
dreaptft sau pu!in curbată spre interior. Sint prevăzute pe margini cu retuşe mici, pe ambele feţe,
cxecutalr de o perfec~iune rar întîlnită, aşa cum sîmt cele de la Brăiliţa. Exemplarul de la Luncm·iţa arr la bază doi spini, deosebindu-se structural de celelalte.

L'nelte şi arme de piatrâ. După uneltele şi armele de silex urmează cantilativ cele de piatră.
lucrate în tehnica şlefuirii. Spre deosebire de silex, piatra se găseşte cu mai multă uşurinţă, fiind
utilizată ca materie primă în prelucrarea uneltelor de muncă. Epoca neo-eneolitică, ,comparafrv
cu celelalte epoci anterioare, a reprezentat o evoluţie tehnică în domenii multilaterale, mai ales în
aceea a prelucr[trii uneltelor şlefuite sau lustruite. Acest procedeu tehnic a fost folosit în mare
măsură de către toate culturile specifice acestei epoci, precum şi a celor următoare, într-un procentaj mai mic sau mai mare, în funcţie de necesităţile fiecărei comunităţ.i.
Din cele cunoscute pînă acum se ştie că purtătorii aspectului cultural Stoicani-Aldeni au
folosit o gamă variată de roci pentru producerea uneltelor litice.
Pe baza recentelor analize, făcute asupra întregului material litic de la Suceveni, unde
s-au descoperit numeroase unelte, întregi şi fragmentare, felurite ca forme, dimensiuni şi material,
se pol trage o serie de concluzii care pot fi valabile pentru întreaga arie de răspîndire a acestui aspect cultural. S-a constatat că rocile folosite sînt de mai multe feluri, fie de natură sedimentară,
cum ar fi de exemplu: gresiile silicioase de culoare gălbuie, gresiile silicioase cu glauC'onit, de culoare
GIL ~tefau, Eugen Comşa, ,.'.\lalerialc", III, p, 96.
I.T. Dragomir, „'.\1ateriale", VI, p. 501.
20 Toporul de silex recent descoperit Ia Lişcoteanca
III, punctul „Movila Olarului", de către N. Harţuche
şi F. Anastasiu, este de culoare cafenie, cu Iama ştirbită
(inedit).
11 Al. Păunescu, op. cil„ p. 51.
22 I.T. Dragomir, „Materiale", V I, p. 501.
18

19

Gh. Şlda11, „Hap'.\l:'\'A ", p, 1-1, /;c,,
Vladimir Dumitrescu. „Dacia", III- IV, p, 9il.
Eugen Comşa, „SCIY", III, 4, p, -H5, fig. 34/6.
2• N. Harţuche şi I.T. Dragomir, op. cil„ p. 131.
27 Piesă inedită, descoperihi la Suceveni, ln anul
1968. în colecţia prof. Ghenu!ă Coman se află săgeţi
din silex de Prut şi de Nistru, culese de pe raza satului
Lăţeşti, comuna Murgeni.
23

24
25
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hru11[1-cc·11uşie şi cele ncgrieioase-vcrzui devoniene (ele Blasova, comuna Turcoaia), sau marnele
albe caolinoase şi argiloase, prevăzute uneori cu vinişoare fine de aspect decorativ. Intr-un proc·enta.i mai restrins se aflii rocile dure de natură eruplivă şi metamorfică, de diferite culori: albastre
lucioase>, verzui, alhaslrc-verzui, toate de lHovenienţă autohtonă, cum sint: granitele, bazaltele,
porfirite şi gabrourile din Dobrogea herciniană. Într-o foarte mică măsură, utilajul litic descoperit
la Sucewni csle făcut şi din roci metamorfice, cum ar fi şisturile verzi siluriene, cuarţitele, şis
t urile cloritoase, micact•c sau sericiloase~ 8 •
Nu rste exclus ca intregul material litic folosit ca materie primă de către comuni lăţite neo-eneolilice din aria aspectului cultural Stoicani-Aldeni, ne rderim în egală măsură la toate cele trei zone
geografi cr bine disti nete, s[t fi fost din cartierele dobrogene, unde rocile dure prezentau o variabili ta le deosebit dP mare, sau de pe firul văilor Siretului şi ale Prutului, din Carpaţii Orientali, conslituind cele mai lesnicioase şi sigure căi de acces ale vremii, pentru procurarea materiei prime pentru
uneltele din piatră.
De pildă, la Luncavj\a, granitul esle frecvenL folosii, deoarece acesta se găseşte din abundenţ[t in :Vlunţii :'1Iăeinului 29 • Pc de altă parte, la Aldeni 30 , Ciorani şi Suceveni gresia silicifiată se
bucurase de o mare preţuire. Cu toată duritatea materialului, lamele erau prelucrate exact după
tehnica silexului. La baza unor lame descoperite în aşezările de la Ciorani, se observă retuşe marginale şi urme de percu\ie 31 • Pină in prezent cele mai bogate inventare de utilaj litic ni le oferă săpă
turile de la Sucewni, urmînd apoi cele de la Stoicani 32 , Bolgrad, Vulcăneşti, Ozernoe33 , Lopăţica 34 ,
Brăiliţa 35 , Lişcotcanca 3 n, Aldeni 37 , Luncaviţ,a 38 , Largu 39 , Drăgăncşti-Tecuci 40 , Bonţeşti 41 , Bîrlă
leşti-Stan~ia42, Dodeşti'1 :i, Băneasa4 ' 1 şi altele al căror material arheologic este încă inediL4 ·'i.
Faţă de cele rrlaLalc, incercfun în cele ce urmează, pe cit va fi posibil, să prezentăm întregul
inventar litic al aşez[trilor, pe complexe şi niveluri de loc~ire. Sub aspect tipologic, distingem mai
multe feluri de unelte de piatră: percutoare, rîşniţe primitive de mînă, free{ttoare, topoare, ciocane,
dăltiţe şi cute .

. Percutoare. Unelte de primă importanţă în tehnologia prelucr[trii silexului, acestea reprede fapt un fel de „maşini-unelte primitive" de aşchiere şi prelucrare. In majoritatea cazurilor
sînt de formă sferoidală, din roci dure şi uneori chiar din gresii. Percutoarele de la Ciorani sînt
confecţionate din piatră de rîu de culoare neagră. Totuşi, există nenumărate cazuri cinel percutoarele sînt făcute din topoare şi ciocane mari de piatră scoase din uz. Purtătorii aspectului
cultural Stoicani-Aldeni optau pentru astfel de operaţiuni, nu numai din spiritul de a economisi
piatra dură, adusă de la distanţe apreciabile, dar şi din motive cu caracter practic. Acestea au
forma ovală, uşor aplatizată, cu conturul neregulat pe feţele laterale şi unghiurile rotunjite, avînd
suprafe~c mari lustruite, rămase de la piesele anterioare (fig. 11/1-2).
Cele mai multe exemplare cunoscute pînă acum au fost descoperite la Suceveni48 , Bonţeşti47
şi Stoicani48 , unde au existat puternice ateliere pentru confecţionarea uneltelor de silex. Spre
zintă

28 Analizele de carac Ler macroscopic ale mat cri alelor litice, rezultate din săpăturile de la Suceveni au
fost efectuate de către Chiorăscu Ioan, de la Inspectoratul geologic minier Galaţi.
29
Eugen Comşa, „SCIV", III, 4, p. 415.
30 Gh. Ştefan, Eugen Comşa, „Materiale", III, p. 9i.
a1 Anton Ni\u, Raporl de săpă/uri de la Ciorani,
tln 111anuscris).
32 l\l. Petrcscu-Dimbovi\u, în „l\fateriall'", I. p, 108,
fig. c!G, p. 109, fig. 4i, p. 111, fig. ·18/1-2.
a:i T.S. l'assek,
E.K. Cernîş, op. cil., p. li-li.
34 în cursul unei călătorii cu caructcr documentar-şli
i n\ific, la Academia R.S.S. Molcloyenenscă, am ob\inul
informa \ii şi materiale iJu,trativc referitoare la aşezările
nco-eneolitice clin H. S. S. Moldovenească şi H. S. S.
Ucraina.
as I\'. Har\uchc şi I.T. Dragomir, op. cil., p. 131.
as LT. Dragomir, „Danubius", II-III, p. 63, fig. 5.
'" (;]1. ~tefan, „HapMNA" loc.cil.; vezi şi Gh. Ştefan şi Eugen Comşa, „Materiale", III, 96, 97.
38 Eugen Comşa, „SCIV", XIII, 4, 1962, p. 413-144.
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I.T. Dragon1ir, „:uateriale~', Yl, p. 501.
Eugen Comşa, „SCIV", XIV, 1, p. 13, fig. 2 şi 3.
Vladimir Dumitrescu, „Dacia", III-IV, p. 95,

fig. 3, 4.
42 Radu Vulpe şi colaboratorii, „SCIV", II, 1, 1951,
p. 225.
u Din informatiile prof. A. Ni\u, rezultă că în
aşezarea neo-cneolitieă de la Dodeşti, s-au descoperit
relativ puţine unelte de piatră. E vorba de clteva lame
de silex şi de topoare plate trapezoidale. Material inedit.
u l.T. Dragomir, „Danubius", II- III, p. 54.
la iu colee\iile l\Iuzcului „ Vasile Pârvan" din Bîrlad,
precum şi ln acelea ale prof. Ghenuţă Coman, se găsesc
o scrie de topoare de mamă, plat-trapezoidale sau ln
formă de pană, ovale in secţiune, din roci dure, inedite,
1\escoperitc pe raza oraşului Blrlad şi a satului Lăţeşti.
4• Uneltele descoperite la
Suceveni sînl inedite.
47 Vladimir Dumitrescu, „Dacia", III-IV, p. 95,
fig, 4.
48 M. Pctrescu-Dlmboviţa, „Materiale",
I, p. 109,
fig. 47.
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rxcmplu: la Suceveni din totalul de 45 de piese, 9 au fost găsite în ninlul 1 tle locuire;!) în niHlul
2 şi 27 in nivelul 3 (Suceveni 1-3). Din totalul acestora, 21 de percutoare provin din topoare
şi ciocane rebutate. La Bonteşti sînt cunoscute cîteva exemplare, iar la Stoicani s-au descoperit
!) piesr, mai mult sau mai puţin rotunde, găsite in straturile de locuire 1-- :~ şi 5, dintre care ma.ioritatea prcl\-in din nivelul 3. Amintim în treacăt şi percutorul de la Lişeol.eanca49 , confecţionat
Lot dintr-o piesă uzată sau rebutată. Din statistica prezentată, rezultă faptul că numărul percutoarelor descoperite, raportat la acela al aşezărilor cercetate, este foarte restrîns. Aceasta se poate
explica, fie prin limita relativ restrînsă a porţiunilor săpate, fie prin aceea că anumite unelte dt•
silex erau aduse in cadrul ariei aspectului Stoicani-Aldcni prin intermediul schimburilor intertrihale, din zonele gumelniţene învecinate, fiind gata prelucrate.
Rîşnife de mînă. Ocupă un loc de frunte în cadrul inventarului obirctelor litice din aşez[trile
de aspect Sloicani-Aldeni. Sînt prezente în fiecare locuinţă şi in toatr nivelurile de locuirr. Un procrntaj numeric mai ridicat se constată în nivelul superior, fapt ce alesUt importanţ.a avută de cultivarea primitivă a cerealelor. Pe baza rezultatelor săpăturilor de la Suceveni, de unde provin o man•
diversitate de unelte litice, se constată că majoritatea acestora erau intrebuin\ate intens. Evident
că cele mai uzitate erau rîşniţele confecţionate din pietre de rîu sau chiar din gresii mai. puţin dure,
aşa eu m sînt cele silicioase, silicioase-calcaroase sau calcaroase-silicioase (de culoare alb-gălbuie).
Din totalul de 115 exemplare (întregi sau fragmrntate) in nivelul Sucewni 1 s-au descoperit !) (il
întregi), în stratul Suceveni 2 au apărut 29 (6 întregi), iar din nivelul Suceveni 3 nu mai puţin de
71 piese, dintre care zece întregi. Menţionăm că o rîşniţă s-a descoperit într-un mormînt, iar alte
cinci în gropi de provizii.
Hişniţe similare s-au aflat şi în aşezările de la Bonţeşti 50 , Lu nea vi ţa 51 , Largu 52 (aici în nivelul
al doilea s-a descoperit un exemplar întreg, din piatră de rîu, care din cauza îndelungatei folosinţe
prezintă o accentuată alveolare), Băneasa 53 (un singur fragment, din piatră de rîu, în groapa „a")
şi Vulcăneşti 54 (fig. 11/3, 5), făr[t a mai consemna aici şi alte exemplare ieşite la lumină în mod
fortuit.
L'neori rişniţele aveau locaş, fiind fixate cu gardină, aşa cum o atestă descoperirea de la
Dodeşti. Hişni\a, în această aşezare neo-eneolilică, a fost fixată pe o podină special amenajată
în col\ul de sud al locuin\ei nr. III. Dar nu în toate cazurile rişniţele erau „fixe", ci în funcţie
de întrC'bui n\ări ele se pot clasa în două categorii: fixe şi mobile.
Frecătoare. Sint făcute din aceleaşi roci slabe, de natură sedimentară, din gresii silicioase
alb-gălbui şi din pietre de riu, şi mai rar din roci dure, adică din piese degradate, din topoare şi
eioeane cu gaură, la fel ca şi unele percutoare descoperile în număr mare, la Suce,·eni şi Stoicani.
Cele mai frec\'!'nte sînt exemplarele plate, cu feţele de formă ovală şi circulară şi mai rar întîlnite cele trapezoidale şi dreptunghiulare cu colţurile rotunjite. Au pronunţate urme de folosire
pe una sau pe ambele feţe (fig. 11/4, 6). Parte dintre ele sint arse secundar, fie din cauza unor incendii
cu caraclC'r general, fie datorită faptului că rîşniţele se aflau de cele mai multe ori lîngă vatră şi
atunci frecăloarele puteau aluneca uşor în foc. La Stoicani55 , din totalul de 19 piese, majoritatea
provin din niwlul de locuire 5 (Suceveni 1), unde s-au găsit 8 exemplare, iar restul din nivelurile de locuire 1 (Sucewni 3); 3-4 (Suceveni 2) şi 6 (Suceveni 1). Revenind asupra rezultatelor
statistice de la Suceveni, aici dispunem de prezenţa a 38 de exemplare, dintre care 9 sint descoperite in nh-elul 1 de locuire; 6 în nivelul 2; 22 în nivelul 3 (Suceveni 1-3) şi 1 dintr-o
groapă menajeră neo-eneolitică. Din numărul total, 5 frecătoare provin din topoare de piatră,
perforate sau chiar neperforate, cu corpul de secţiune ovală.
Forme similare s-au descoperit de asemenea la Bonţeşti 66 , Largu 57 , Brăiliţa58 , Vulcăneşti 59
ş.a.,
din sudul R.S.S. Moldoveneşti, avînd aceleaşi caractere şi amprente specifice aspectului
cultural Stoicani-Aldeni.
4e

I.T. Dragomir, „Danubius", II- III, fig. 5/1.
\'ladimir Dumitrescu, „Dacia", III- I\', fig. 4.
Eugen Comşa, „SCIV", XIII, 4, p. 413.
52 I.T. Dragomir, „ )lateriale", \'I, p. 501.
53 I.T. Dragomir, „Danubius", II- III, p. 54.
5 ' l\lul\umim
cercetătorului
V.S. Bei'ekci de la
Academia R.S.S. Moldovcnesacă, care ne-a dat pre50
51

ţioase informaţii.

55 1\1. Pctrl'scu-Dlmbovi\a, „'llatcrialc'·, I, p. 109110, fig. 41.
0
•
\'ladimir Dumitrescu, „Dacia", I II- I\', p. 9:l-!J6,
fig. 4.
1>1 I.T. Dragomir, „Materiale", \'I, p. 501.
68 N. Har\uchc şi I.T. Dragomir, „:\-lateriale", III,
p. 131.
68 V. nota 54.
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Topoare. Din repertoriul pieselor de piatră dură, topoarele şlefuite şi topoarele ciocan
gaură ocupă un lor de frunte, reprezentînd utilajul cel mai important din inYentarul fiecărei
comunităţi neo-eneolitice de aspect Stoicani-Aldeni. Acestea cuprind o gamă deosebit de \'ariată
ca material, forme şi dimensiuni, fără să apară diferenţieri structurale de Ia un niYel de locuire
la altul. După formă se deosebesc patru tipuri bine dislincte:

cu

tăişul drept sau uşor arcuit, bine ascuţit, avînd ceafa mai
in secţiune dreptunghiulară şi uneori strîmtă şi arcuită. Sînt fărnte din
gresii dure albastre-negricioase, fine la pipăit. Dimensiunile lor \'ariazft
11 cm. De cele mai multe ori secţiunea longitudinală este biconYexă şi rn ai rar planron-

Topoare plat-trapezoidale cu
puţin Ială,
marnă alb-gălbuie şi din

mult sau mai

între 4 şi
wxă (fig. 12/1-5, 8-17; 13/6-8; 14/1-4).
Topoarele plate de formă rectangulară, biconvexe, în secţiune longitudinalii sini pu\jnc la număr,
confecponate aproape exclusiv din marnă. Ele măsoară între 8-10 cm (fig. 12/o- 7; 13/10;
14/1), 8, 9).
Topoarele în formei de pa11<i, de secţiune ovală, cu Uiişul arcuit şi ceafa planft sau bombată
sinl făcute în general din roci eruptive (din granite, bazalte şi mai rar din gabrou) şi din gresii
dure. Măsoară între 8--17 cm (fig. 13/1,2, 9; 10/30--32, 35; 11/5, 10, 11). Există unele topoare
de dimensiuni mai mari <'li tăişul arcuit, uşor ieşit în afara siluetei corpului, aşa cum sînt cele două
exemplare descoperile la Suceveni, în nivelul 3 de locuire (locuinţele neolitice nr. I şi III).
Topoarele-ciocan, prt'\'ftzu te cu gaură de înmănuşare, sî nt coufee[iona le din roci dure, erup ti\'e.
Comparativ cu celelalle Lipuri de topoare amintite, acestea s-au descoperii într-un număr mult
mai mare, dar, din păcate, pînă acum nu se cunoaşte nici o pies[1 intreagă .. Sub aspect tipologic, topoarele-ciocan sînt de două feluri; unele au corpul alungit de aspect cilindric (fig. 13/3--5; 11/8-15;
14/12-14) şi altei<' au corpul uşor aplatizat (uneori), de formft aproape naYiformă (fig. 10/33, 34;

11/7, 16- 18; 14/ 15-17).
'finind seama de observapa că în multe aşezări din aria de răspîndire a aspectului Stoicani-Aldeni, cum ar fi de exemplu: Lişcoteanca şi Brăili ~a din nord-estul )lu nte niei; Suceveni
din sudul Moldovei; Vulcăneşti şi Lopăţica din sudul H.S.S. l\Ioldoveneşti, unde s-au descoperit
dopuri de la găurile topoarelor-ciocan, sau fragmente din piese rebutate ale căror orificii de înmă
nuşare au fost începute şi neizbutite, aceasta înseamnă că ele erau prelucrate la faţa locului, de către
fiecare cornu nita te neo-eneoli tică (fig. 13/3; 11/13, 14).
Pe baza săpăturilor întreprinse pînă acum, putem spune că topoarele de piatră lustruite
sînt prezente aproape în toate aşezările de aspect Sloicani-Aldeui, într-un procentaj mai mic
sau mai mare. De pildă, la Aldeni, in nivelul superior de locuire al aşezării neo-eneolitice (Suceveni:~)
s-au descoperi L trei topoare diferi le tipologic: unu 1 plal, trapezoidal, allul drept unghiular şi un
fragment dintr-un topor-ciocan60 • La Bon[eşli, în nivelul superior, cunoaştem existenţa a şase
topoare: trei plate, dintre care unul trapezoidal şi două dreptunghiulare, precum şi trei fragmente
de topoare-ciocan61 • ln ceea ce priveşte silua\ia de la Sloicani 62 , aici s-au dl'scoperil un număr de
cinci topoare plate şi şlefuite, aproape în toate niYelurile de locuire. Cell' mai mulle piese provin
din nivelurile 4-1 (Suce\"Cni 2-3). In afara topoarelor plate, s-au găsit trei exemplare de tip pană,
ovale în sPc\iune transwrsală. Dintre acestea, două mai mari sînl descoperile în nivelurile de locuire 5- -:~ (Suce\"Cni 1- - ~) şi unul mai mic in nivelul 5 (Suceveni 1), fără să mai amintim de
topoarell'-ciocan identificate ca rebuturi şi rl'folosil<' drt>pl percutoare şi fNrătoare. Printre obiectele
de piatr:"t de la Birlăleşti-Stanţia sini remarcabilP cîtcva topoare plate, lustruite, făcule din marnă
dur:-1, albft cu vine orizontale roşealP de· efect decoraliY 63 .
La Brăili\a'i-1, în niwlul 1 de locuirP corespunzător aspectului cultural Stoicani-Aldeni, s-au
descoperit topoare plate de formă trapczoidalft şi rectangulară, lucrate dintr-o rocă relatiY dură,
de culoare galbenă, şi unele fragmPnll' dP topoare-ciocan. In aşezarea de la Drăgăneşti-Tecuci, complex închis, cu un singur strat ck eultură de aspeet Stoicani-Aldeni, se cunosc topoarele plate,
dreptunghiulare sau trapezoidalP, pn•cum şi topoarele-ciocan perforate 65 • La Largu în nivelul
•0

Gh.

~tefan

~i

EugL·n Curnsa, „\lall'riale'·,

III,

p. \Hi.
• 1 \'ladimir Dumilrcscu, „Da.cia", III-I\', p. 959ii, fig. 3/1, 2, 6-8, 17.
•~ \I. 1'1•trcsc11-Dlmbo\·i[a, „ 'laleri:dl'··,
I, p. 110,

fig. 4!i- ·18/1,2.
uJ Hadu \'ulp1• ~i rnlahoratorii, „SCIV", II, 1, p. 225.
64
::\. Har!uchc ~i
LT. Dragomir "\lateriale", III,
p. l:ll, fig. :3/1-li.
65
Eugen Com~a, ,.SC!\'", XIV, 1, p. 13, fig. :l.
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superior de locuire (Suceveni 2), s-au găsit două topoare plate de marnă, unul rectangular şi altul
trapezoidal în stare fragmentarft 66 • Cu prilejul săpăturilor de la Lişcotcanca 167 , în nivelul superior
de locuire (Suceveni 2), s-au descoperit trei fragmente de topoare din piatră lustruite: unul oval
în secţiune, iar celelalte aparţin unor topoare-ciocan prevăzute cu gaur[t. Dintre acestea, unul prrzintă urme de perforare a dou{t orificii începute şi abandonate (fiind excentrice faţă de ax). În aşe
zarea neo-eneolitică de aspect Stoicani-Aldeni de la Luncaviţa cunoaştem mai multe topoare de
piatră lustruită. Dup[1 formă deosebim două topoare plat-rectangulare: unul din granit adus
din Munţii Măcinului, iar celălalt din gresie; un fragment de topor de tip pană, oval în secţiune,
şi mai multe fragmente de topoare-ciocan68 • O situaţie deosebită ne-o oferă aşezarea neo-eneolitică de la Suceveni, unde s-au descoperit cele mai multe topoare cunoscute pînă acum. E vorba
de un număr de 72 de exemplare întregi şi fragmentare, dozate într-un procentaj relativ bine
echilibrat statistic în fiecare nivel de locuire. Spre exemplu, în nivelul 1 de locuire neo-eneolitică
s-au găsit optsprezece piese, variate ca formă şi dimensiuni, şi anume: şapte topoare trapezoidale,
cinci de tip pană, ovale în secţiune şi şase topoare-ciocan în stare fragmentară. În nivelul 2 de
locuire s-au descoperit şaisprezece exemplare dintrr care: opt trapezoidale, două rectangulare, patru
ovale în secţiune şi douf1 topoare-ciocan fragmentare. Un procentaj mai mare l-am întîlnit în nivelul superior de locuire neo-eneolitică (Suceveni 3), unde au ieşit la iveală treizeci şi opt de piese.
Dintre acestea: optsprezece sînt de formă trapezoidală, unul rectangular, opt de tip pană, ovale
în secţiune şi unsprezece topoare-ciocan fragmentare. O serie de topoare rezultate din ultimul nivel
de locuire (Suceveni 3) au evidente urme de ardere secundară69 • În aşezarea de la Dodeşti cu
un singur strat de locuire neo-eneolitică (Suceveni 2-3) se cunosc relativ puţine topoare de piatd
şlefuită comparativ cu nH.mărul celor nouă locuinţe neo-eneolitice. Se pol cita numai cîteva exemplare de formă trapezoidală, aceasta datorîndu-se şi faptului că suprafaţa aşezării neo-eneolitice
a fost mult distn1s{t ulterior de către gropile de bordeie din secolele IX-X e.n. 70 • Cu prilejul
săpăturilor întreprinse în aşezarea de aspect Stoicani-Aldeni de pe Cetăţuia, Mînăslioara, comuna Fitioneşti, judeţul Vrancea, s-au descoperit numeroase unelte de silex şi de piatră şlefuiUt,
(materialul este inedit) 71 • La Vulcăneşti, mai ales în nivelul superior de locuire al aşezării neo-eneolitice (Suceveni 3) s-au descoperit peste treizeci de topoare lustruite, întregi şi fragmentare, deosebite tipologic. Dintre acestea amintim: şase topoare fragmentare, şase de tip panft, ovale în
secţiune, şi optsprezece topoare-ciocan fragmentare. Dintre acestea unul este rebutat din timpul
perforării orificiului de înmănuşare.
De asemenea, la Lopăţica, în nivelul superior de locuire neo-eneolitică (Suceveni 2) cunoaştem
existenţa a zece topoare lustruite: patru de formă trapezoidală, unul rectangulară, trei de tip pană,
ovale în secţiune, şi două topoare-ciocan fragmentare, dintre care unul se prezintă sub formă
de rebut de la perforarea găurii de îmnănuşare 72 • Aceleaşi tipuri de topoare lustruite din roci
vulcanice şi şisturi au fost descoperite la Bolgrad, Ozernoe ş.a., fără să putem preciza numărul pieselor, precum şi nivelul de locuire în care au fost descoperite73 •
Rezultă că piatra luată ca materie prim:i (ne referim îndeosebi la rocile eruptive şi la cele
sedimentare) era folosită cu multă pricepere, pe scarf1 largh, de c[ttre purt:"ttorii aspectului cultural
Stoicani-Aldeni. Aceasta avea un pronunţat caracLer de omogenilate, alîl în cet•a ce priveşte sursa
de aprovizionare eu materie primă, cîl şi sub a~pect tipologic, cunoscîndn-se şi 11tilizînd11-se pesle
tot cele patru feluri de topoare neo-t>neoliLice şlefuite.
I>iWi /e şlef uile. Ocupă un loc mai pu \ i n însemna l în rrperloriul u nrl Le lor dl• pi al rft, fa~[t
de acela al Lopoarelor. Sînt făcute din aceleaşi pietre dure ca şi topoarele, adică din roci eruptive şi sedimentare, din granite, bazalle şi marne. De formă plat-rectangulară, cu corpul alungit
şi strîmt în secţiune longitudinală, planconvex şi mai rar biconvrx, au tăişul uşor arcuit sau drept,
puternic ascuţit. Măsoară înlre 5,:J-7 cm lungime (fig. 10/3li-- :rn şi 14/18). Din calegoria dăl
tiţelor putem prezenta aelualmente trei exemplare descoprril<> la Stoicani 7\ în nivelurile de locuire,
GG

I.T. Dragomir, „\fateriale'', \'I, p. ciOI.
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I.T. Dragomir, ,.Dun111Jius",

l i - III, p.

l\l, fig.

5/3-5.
Eugen Comşa, „SC!\'", III, 4, p. ·115, fig. :l:!.
Utilajul de piatră descoperit în a~l·zan•ri de aspl'et
Stoicani-Aldcni ele la Succyt•ni este ineclit.
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70 !\Ialnialul esll' inl'dil.
fnformn\ii primite rle la
,\nlon :\i\u.
?t I11rorn1:t\ii pri111ill' <IL' la \l:\riil'11:1 Florcst'11.
'" \'. no la ;, l.
7 " T.S. l'assl'k, E.IC Cerni~. np. cil„ p. 9-1/'.
71 :\I. !'eln•scu-lll111iioyi[a. „\laleriale",
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neo-eneolitică
eneolitică. De

6 şi 3 (Suceveni 1,2), altele trei găsite recent la Suceveni, în nivelul 3 de locuire neoasemenea, nu este lipsit de importanţă să amintim că la Glina, în stratul neo-eneolitic
eneolitic de locuire Gumelniţa A1 , contemporan cu aspectul cultural Stoicani-Aldeni, s-au descoperit cîteva dălţi de piatră 75 • Pe malul mării (Costineşti) s-a găsit o dăltiţă dintr-o piatră verde deschis, cu ceafa îngustă şi tăişul mai lat, biconvex în secţiune dreptunghiulară e tc. 76 • Fără îndoială,
puţinătatea descoperirii dăltiţ.elor este direct proporţională cu frecwnţa întrebuinţării lor de către
purtătorii aspectului cultural Stoicani-Aldeni.
Culele. 1n nomenclatura uneltelor neo-eneolitice de piatră se înscriu şi cutele din gresii
silicioase de culoare gălbuie, prismatice, cu feţele alveolate, netede la pipăit sau plat-informe,
cu urme de întrebuinţare, uneori cu puternice adîncituri, în secţiune de forma literei „U" sau „V".
Măsoară între 10 şi 16 cm lungime. Sînt descoperile într-un procenlaj relaliv mic, în mai toate
nivelurile de locuire ale aşezărilor de aspect cultural Stoicani-Aldeni. Cu ajutorul lor se ascuţeau
lamele topoarelor şi dăltiţelor de piatră, precum şi uneltele de os şi corn cu extermităţile în
formD. de vîrf sau de tăiş (fig. 14/19).
Din numărul acestora prezentăm lrei exemplare descoperile la Bonţeşti'i, de formă prismatic-lunguiaţă, cu feţele alveolate; alta găsită la Stoicani 78 , plal-lrapezoidală, cu puternice adîncituri de la întrebuinţare, piesa provenind de la Lişcoteanca79 , din piatr[t de rîu, prismatică, şi cinci
exemplare de la Suceveni. Dintre acestea trei sînt din gresie silicioasft-gălbuie, cu feţele puternic
alveolate şi două plat-informe din piatră de rîu.
Unelte şi arme din os şi corn. Pentru acest grup de ohiecle s-a utilizal pe lîngă cele două
materiale osteologice şi oase de peşte de talie mare, precum şi carapace de broaşte ţestoase.
Se constată cu suficient[t certitudine predilecţia tehnică şi îndemînarea crealoare a purtătorilor
culturii Stoicani-Aldeni.
Din reperloriul obiectelor din os şi corn fac parte o serie de unelte, variate ca forme, dimensiuni şi mod de folosinţă, fiind strîns legate de practicarea anumitor ocupaţii şi activităţ.i cotidiene
gospodăreşti. Sînt bine documentate împungătoarele din os, pumnalele, dăltiţele, spatulele, uneltele
pentru netezit şi ornat vasele din lut, minerele, harpunele şi săpăligile din corn de cerb. avînd forme
frecvente în toate culturile neo-eneolitice ale spaţiului carpato-dunărean şi balcanic. Ele se întîlnesc în toate nivelurile de locuire, marcînd însă o prezenţă mai aecentuată în nivelul Suceveni 3.
Împungătoarele şi pumnalele sînt realizate din spărturi din oase rotunde, mari şi compacte
(fig. 15/1-12) iar sulele din oase subţiri şi lungi de căprioară, femure de păsări şi chiar oase de peşte
de talie mare (fig. 15/13-26; 16/1-4).
Spatulele, instrumente pentru lustruitul, modelatul şi decoratul \'aselor, erau confecţionate
din oase late, îndeosebi din coaste ale unor animale domestice (fig. 16/5--13).
Celelalte categorii de unelte din os, dintre cele utilizate la unele operaţiuni mai complicate
şi mai greu de executat (spre exemplu curăţitul şi perforatul pieilor de animale, anumite decoruri
pe recipiente din lut) erau făcute din coarne de cerb, şi în unele cazuri din colţi de mistreţ.. Din
coarne de eerb se făceau mai cu seamă săpăligi cu orificiu de înmănuşare şi harpune (fig. 17;
18/1--fi; 14/25-28).
ln ordinea cronologică a săpăturilor întreprinse în cadrul ariei de răspîndire a aspectului
cultural Stoicani-Aldeni, pe aşezări, straturi şi niveluri de locuire neo-eneolitică, menţionăm în
primul rind obiectele din oase şi coarne de animale, descoperite la Bonţeşti, în număr de douăspre
zece împungătoare, sule şi dăltiţe. Există şi o piesă cu dublă întrebuinţare, pentru tăiat şi răzuit
pieile. Majoritatea acestor unelte de ll~: au fost găsite în nivelul inferior80 •
La Aldeni în nivelul 1 de locuire' neo-eneolitică de aspect Stoicani-Aldeni se cunoaşte prezenţa unei sule de os, iar în nivelul 2 s-a descoperit o singură unealtă de os, fragmentară şi o
75
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5/2.
80 \'ladimir Dumitrescu, op. cit., p. 97, 98, fig. 5/1-18.
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spatulă

la care autorul acestor săpături adaugă că a1c1 se lucrează din os pumnale şi· împuniar din corn de cerb minere de instrumente81 •
La Stoicani, în nivelurile de locuire 6-2 (Suceveni 1-3) s-au găsit în total şaptesprezece
exemplare obişnuite din os şi o piesă mai mare, perforată, din ~orn de cerb, probabil o săpăligă.
Majoritatea sulelor sînt făcuLe din oase lungi de căprioară, şlefuite deosebit de îngrijit. Mai puţine
sînt pies~le din oase sau din aşchiile oaselor rotunde. Amintim două dăltiţe din corn găsite întîmplător; o plăcuţă rectangulară din os, şlefuită pe ambele feţe, prevăzută cu orificiu la un capăt,
un fel de pandantiv, precum şi două harpune din corn de cerb, cu protuberanţe laterale conice
gătoare,

şi

ascuţite82 •

Din repertoriul uneltelor de os şi corn, descoperite la Luncaviţa amintim o săpăligă din
corn de cerb şi o sulă de corii.83 •
La Brăiliţa, obiectele de os sîilt puţine. In nivelul 1 de locuire au apărut numai cîteva vîrfuri de sule, lucrate din aşchii de oase de animalc 81 •
Obiectele de os de la Lişcoteanca I (în număr de trei), descoperite în nivelul 2 de locuire
neo-eneolitică, sînt reprezentate de o dăltită, o sulă fragmentară şi un harpon, lucrate diri aşchii
de oase de animale, iar de la Lişcotcanca III, din nivelul superior cunoaştem mai multe piese
din corn de cerb, dintre care amintim: un ciocan, două săpăligi şi un harpon (fig. 14/25-2885). .
In aşezarea neo~eneolitică de la Costineşti, la nivelul bordeielor căptuşite cu piatră s-a descoperit un rîmoc de os corodat, un împungător şi o spatulă 811 •
Aceleaşi tipuri de os sînt bine cunoscute şi în aşezările neo-eneolitice de aspect Stoicani-Aldeni din sudul R.S.S. Moldoveneşti. De pildă, la Vulcăneşti, în nivelul inferior de locuire aparţinind bordeielor (Suceveni 1), s-au .descoperit numeroase unelte dintre care amintim: un pumnal,
nouă sule, opt din spărturi de oase rotunde şi una din picior de pasăre; trei spatule, două din coaste
de animale şi alta dintr-un alt os lat; o săpăligă din corn de cerb, precum şi un harpon din
corn de cerb, pl_at, prevăzut cu protuberanţe sau eîrlige conice ascuţite, dispuse numai pe o singură
latură (fig. 18/1). In nivelul superior (Suceveni 3) s-au descoperit cinci împungătoare, o sulă şi o
săpăligă din corn de cerb uşor corodată. La Lopăţica, în nivelul inferior (Suceveni 1) s-a găsit
o dăltiţă de os, iar în nivelul 2 (Suceveni 2), un împungător. Cît priveşte celelalte aşezări de la
Bolgrad, Ozernoe, Vlădiceni şi Plavni, aici, s-au descoperit numeroase unelte, similare celor amintite, fără să le putem preciza din punct de vedere numeric şi tipologic 87 •
Cele mai multe unelte de os cunoscute pînă acum, specifice aspectului cultural Stoicani-Aldeni, provin din inventarul aşezării neo-eneolitiee de la Suceveni. În cele trei niveluri (Suceveni 1-3), s-au descoperit 120 piese şi anume: 11 pumnale, confecţ.ionate <lin spărturi de oase
mari, rotunde şi din omopla~i de animale; 22 de împungăLoare din oase lungi de căprio'ar[1, din
radius şi metacarp de ovicaprine, din spărturi de oasr rotunde şi picioare de păsări; 26 sule
din spărturi de oase rotunde, din tibie şi radius de pasăre, din oase de peşte de talie mare; 52.de spatule din coaste de animale mari şi din cubilus de oaie şi de porc88 , precum şi cinci săpăligi şi patru
harpoane din corn de cerb. Cele 120 obiecte ·de os enumerate, în ordinea cronologică, a nivelelor de
locuire, pot fi prezentate astfel: în primul ni vei neo-eneolitie (Suceveni 1), s-au descoperit cinci
pumnale, şase împungătoare, patru sule, şaptesprezece spatule, două săpăligi şi un ha~pon. In
81 Gh. Ştefan şi Eugen
Comşn, „:\1ateriak", IJ I,
p. 9·1-9G.
82 :\1. Peti-cscu-Dîmbovi\a, „l\Iatcriale",
I, p. 107.
83 Eugen Comşa, „SCIV", Ill, 4, ll· 415.
84 N. Hartuche şi T.T. Dragomir, op. cil., l:lt.
ss T.T. Dragomir, „Danubius", II - li T; p. .f!l, fig.

;i/17 -19. Pentru Lişcotcanca 111, avem informaţii de
la X Ilar\11l'lw şi F. :\nnstasiu.
" 6 Doina
(;alht•nu. „Pontica", I\'. p. :!!ll-:!:l!J.
7
'
\'.. nota cd.
"" Annliza osteologicii n nrnkrialului de la Suceveni
a fost e!Pcl uatii ele cătrr medicu I vrterinar Toader :\lîndru, cliu (;nla\i.
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nivelul 2 (Suceveni 2) au ieşit la iveală: trei pumnale, cinci împungătoare, şase sule, şaptesprezece
spatule şi o săpăligă. Dacă în cele douft niYeluri de locuire de la Suce\'eni, unei tele de os se află
într-un procentaj statistic echilibrat, în ultimul nivel (Suceveni 3) ele au o pondere mult mai mare.
Aici s-au descoperit: trei pumnale, unsprezece împungătoare, şaisprezece sule, optsprezece spatule,
două săpăligi şi trei harpoane.
Printre obiectele de os rar întîlnite la Suce\'eni, cu eYidente caractere de unicat, amintim
prezenţa unui obiect de forma unei linguriţe, confecţionată clin carapace de broască ţestoasă, cu
analogii similare în marea aşezare neo-eneoli1ică de la Karanovo. De acrll'aşi aprecieri beneficiază
şi descoperirile altor piese de os, rar întîlnilc în cadrul ariei aspectului Stoicani-Aldeni, executate
din omoplaţi de vită. Acestea sînt de formă lenticulară cu extremitftţile puternic ascuţ.ite şi marginile netede, fiind asemănătoare săgeţilor sau lăncilor nco-eneolitice de silex (fig. 18/7-14).
Sporirea numărului unellrlor de os, descoperite în nivelul lrei de locuire de I a Suc P Y <'ni,
s-a manifestat în moci creator şi activ asupra în1regii sale dezvollări econornico-gospod[treşti.
Unelte de lut ars. Acrsll'a sînt relativ pu!in numeroase, conslînd clin fusaiole şi gn•11lft\i pentru
rftzboiul dr \esul Yertical, sau ]H'nlru plasa şi năvodul de pescuit. Spre exemplu, la Bon\Pşli, se
cunosc doar cîteva fusaiolc hilronconice. Într-un număr mai mare s-au descoperit grl'ul~iţile de plasă
ele pescuit. AcPslca sînl fficule dintr-o pas1ă foark bine frămînlală şi hinr arsi1. }făsoarft în general 15 cm în Jungimr. Cea mai mare partr au o form{1 aproape coni6t sau prismatic-piramidală,
oval-aplalisată, prevăzute la partea supnioară cu <'ÎIP o gaură. U1wle dintre ele au urme eviciP n [(' de ro să Ln dt de sfoară89 •
La Stoicani, in nivt>lurile de locuir<' nco-PnPolilieft 1, 2 şi 11 (Suceveni 1 · ·2), s-au descoperit
de asemenea put.ine fusaio!t• de lut ars (hi tronconice) :;;i unele fragmente de greutăţi de plasă ,precum
şi un exemplar înlreg 90 • O silua\ie ceva mai hunft există la Luncavita. în nivelurile inferioare de
locuire, uncie s-au găsii mai multe grl'lttă\i de diferite forme, dintre care unele au srrvit la răz
boiul de ţesu1, iar altele la plasa sau nftvodul de pescuit, aşezarea fiind situată într-o regiune de
bălii. Gn•ulăţilc de plasă sînt roase pe o parte şi au orificiul de legare mult alungit din pricina sforii
care le-au ros în timpul pescuitului 91 •
O aliă greula1r de plasă de pescuit s-a descoperit la Largu 92 în nivelul superior de locuire
neo-eneolitic (Suceveni 2), pe valea Călmăţ.uiului, iar la Costineşti o fusaiolă hitronconidt93 .
Cele mai mulle fusaiole neo-cneolitice descoperite pînă acum în aria de răspîndire a aspt•clnlui cultural Stoicani-Aldeni se află la Suceveni. Amintim prezenţa a opt exemplare, bitronconice,
de diferite mărimi: cinci întregi şi trei fragml'ntare. Una este deseoperi1ft în ninlul 2 şi şapte în
nivelul 3. Nu ştim să se fi descoperit aici şi greulăţ.i de plasă de pcscuil, cu toate e{t s-au gftsit
numeroase oase de peşte de talie mare.
Pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti nu cunoaştem decît o singură fusaiol{i de Iul ars, de formii
tronconicii, descoperită la Lopăţica, în nivelul superior (Suceveni 2) 91 •
Obiectele de aram<'I. Ilar întîlnite în cadrul ariei de rftspîndire a aspectului cultural Stoicani-Aldeni. Totuşi astfel de piese sînt relativ bine documentate într-o serie de aşezări neo-eneolitice mult
mai vechi de pe teritoriul Munteniei, unele datînd din prima fază a culturii Boian, descoperile în
necropola de Ia Cernica, iar de la Glina, din primul nivel de locuire specific culturii Gumelniţa A1
(contemporană cu aspectul Stoicani-Aldeni), provine o daltă de aramă şi mai multe sule, dintre care
una are minerul făcut dintr-un femur de pasăre 95 •
89 Vladimir Dumitrescu, „Dacia" I II - !\', p. 98,
fig. 6/1-1 şi 8/11.
90 l\l. Pctrcscu-Dîmbovqa, „l\Iatcrialc",
I, p. lO!i,
fig. 44/1 - li, 14.
ni Eugt'n Comşa, „SClV", III, ·1, p. ·11-1, H5, fig.

~ 1.T. Dragomir. „Malcrialc", VI, p. 501.
"" Doina Galhl'nu, op. dt„ p. 239, fig. ·1/5.
94 lnforma\ii primite ck la \'.S. Beilckci.
" 5 :\I. l'l'trcscu-I>imlioYi!a, „ Hap:\!:\.\", p. 69.
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La Suceveni cunoaşlem existenţ.a unui singur fragment de sîrmă de aramă, inlrodus în orificiul unui pandantiv de piatră romboidal. De asemenea, la Bolgrad, putem aminti descoperirea
unui inel de aramă, o sulă în patru muchii, precum şi prezen\a unei gropi special amenajate pentru
topirea minereului de cupru 96 • Recent, în urma săpăturilor întreprinse la Lişcoteanca III, in nivelul superior de locuire s-au descoperit două dălli\e de• aramă şi o sulă din acelaşi metal cn minerul
de os (fig. 14/29-31) 97 •
Mai multe obiecte de aramă sînt descoperite în aşezarea de la Karanovo V, unde s-au găsil
mici bulgări de cupru, precum şi în alte aşezări eontemporane aspectului cultural Stoicani-Aldeni.
Datorită unor schimburi inlerlribale deosebit de active ale comunitftţilor aspeclului cultural
Stoicani-Aldeni cu regiunile limitrofe locuite de alle comunităţi culturale, s-a putut constata că
tipurile de unelte au an1t o mai largă răspîndire şi un caracter unitar in această perioadft nco-eneolitică, fără să fie întotdeauna strict caracteristice snb aspect tipologic pentru una sau alta dintre
culturile Gumelniţa şi Cucuteni.
Epoca nouă a pietrei a însemnat de fapt o „revoluţie" în sînnl societăţ.ii. Acest termen, adoptat
de eiHre G. Childe, ilustreaz{t într-o formă dinamidt noile valenţe ale dezvoltării societăţii din
acel timp, valenţe care au dus la „revolu ţionarea modului de producţie specific epocii neolitice,
reprezenlind un pas înainte spre ci\'ilizaţie" 98 •

"" T.S. l'assl'k, E.I\:. Cl•rnîş, op.cil .. p. 10.
Informalii primite ck la ~- Har\uclH' ~i F. Anastasiu. Piesei!' sint inedih'.
97

9,

G. Childl', ])e la prl'is/oric /n

l\H\7, p. 8.
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i.~lorie,

Bucure~ti,

V
CERAMICA

ComparaliY c11 caracterul relaliY unitar al tipologiri uneltPlor, sc poale afirma cft reperloriul cernmicii de tip Sloicani-r\ldeni şi-a păstrai specific11l cultural n•gional prin care atestă
caraclerrle elnicc şi c11lt11rnle din cnr<· hi lragr ohir~ia: cele douft mari arii de cullură, (1Hmelni\a şi Cuculeni.
Am precizai în capitolele anterioare cft nspPelnl cullural Stoicani-Aldeni, analizat sub raporl
stratigrafic, cunoscuse trei etapt• de locuire neo-eneolitic<>, clape surprinse în aşezarea de la SuceYeni. Prin aceaslă descoperire s-a adus o insem na Ut con tribu ~ie la comp le lare a dale' lor st ral igraficE', fiind posibil a se stabili în mod cerl succrsiunPa cPlor trei C'lape ale aspectului StoicaniAldcni. fundamentalft pt• realiHt!i arlwologicc <·om·ingfttoare, comparali\' rn formulftrile ipotetice
Pnunţall' altă dal[t 1 .
În lumina cerceUtrilor arheologice dr pină acum, ne propunem ea în prezenlul capitol sft
prezentăm în mod concret akătuirca unui repertoriH tipologic al yasclor ceramice specifice aspectului cultural Stoicani-Aldeni, pe baza pieselor rezultate din cadrul recenlelor săpături. Prin aceasta
încercăm rezoh-arra unei probleme deosebil de dificile, care constă pe de o parte, în efrctuarea unei
reconstituiri tipologice a întregului material ceramic publicat, pornind de la formele întregi, noi
descoperite, iar pe de altă parte, în paralelizarea acestuia, pe slaţiuni, nivele, locuinţ.e şi gropi
arheologice, corespunzăloare aspectului Stoicani-Aldeni (adică celor lrei etape de dezvoltare -Sucewni 1-3), prPzenlal{t în limita eerinţt•lor documenlar-ştiin!ifiet' actuale, prec11m şi a posibilităţilor inluitiY-interpn•lalive de care beneficiem.
lntrucît dispunem de un bogat şi Yaloros material ceramic documentar-ştiin\ific, cu mulle
piese întregi sau reconstituite şi unele în stare fragmPntară, în mare parte inrdil, nP-am propus
ca în cadrul acestui capitol să nu apelăm la folosirra vechilor iluslra\ii publicate, care de fapl
sînt reprezentate numai prin fragmente cPramice, ci să adoptăm simple trimiteri eu caraclPr analogic.
Săpăturile arheologice mai Yechi n-au avut şansP dP a scoatP la ivealft malerial ceramic deeît
în stare fragmentară, unc•ori foarte puţin concludent sub aspect tipologic, reconslitHirPa fonnPlor
de v asP, specifice aspectu lui cult urai St oi ca ni-Alde ni făcîndu-se în majori lalea cazurilor pe baze
intuitiv-tipologice, soldate adesea cu unele rrori. Toall' acrsle neajunsuri semnalatt• au pntut fi
înlăturatr datorită campaniilor de sltpături arheologice din ultima \Tem<', şi îndeosebi, ele cele
întreprinse de către Muzeul judeţean de istorie Gala\i, între anii 19fi7- -- Hl77. la Lişeoteanca, nr.
I, II şi 111 2 , în nord-estul l\Iunteniei, la Băneasa3 , şi Suceveni4-, în sudul :\Ioldowi, la care adăugăm
pe cele de la l\Iînăstioara6 , şi Dodeşti 6 , unde s-au obţinut rezultatP remarcabile în domeniul varieEugen Comşa, „SCIV", XI\', 1, 196:l, p. 10.
I.'l'. Dragomir, „Danubius", II- lll, l!l69, p.
45 -63. Săpăturile de la Lişcotcanca I I (punctul „ '!oş
Filon") şi Lişcotcanca III (punctul „,loYila Olarului").
au fost efectuate de către N. r-ranuche şi F. Anastasiu.
3 Idem.
1
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5

l.T. Dragomir, ,.D:111uhius". IV. 1970, p. 2;i-91.
Tnl'dile. Informalii primite ck la '.\farilcna Flo-
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formelor ceramice, cu exemplare înlregi şi reconstituite, precum şi cele de la Bolgrad 7, Vulcăneş1i8, Plavni 9 , Ozernoe 10 şi Lopăţica 11 • Aceste descoperiri au avut darul de a complcl a şi îmbogăţi în mod substanţial repertoriul tipologic cu sute de vase ceramice. Ele contribuie într-o
mare măsură la cunoaşterea cit mai exactă a repertoriului tipologic al aspectului cultural S1oicaniAldeni, prezentîndu-ne în acelaşi timp şi o serie de forme noi.
ln vederea elucidării acestui capitol, care constituie de fapt esenţa lucrării, sînlem determinaţi să ne axăm investigaţiile cu prioritate asupra staţiunilor arheologice recent cerce1ate. Ele
ne pot oferi într-o mai mare măsură datele s1raligraficc necesare, precum şi posibilitalea de a descrie materialul ceramic, repartizat pe niveluri sau faze de locuire, complexe, locuinţe şi gropi menajere. Fragmentele ceramice va trebui să le reconstituim şi să l<' studiem în funcţie de repertoriul
vaselor întregi ce provin din ultimele descoperiri. Hefrririlc cu caracter analogic despre ceramică
se vor face asupra tuturor staţiunilor arheologice, mari sau mici, specifice aspectului cultural Stoicani-Aldeni, pc care în ordinea wchimii s{tpăturilor Ic prezenlăm după cum urmează: Bonţeşti 12 ,
:\ldeni 13 şi Bălăneşti 14 , SLoicani 15 ,l Luncavi!a 16 , Bîrlăleşti-Stanţia 17 şi Ciorani 18 , Largu 19 , Drăgăneşti
Tecuci20, Costineşti 21 , Lişcoteanca 22 , Băneasa 23 , Mînăstioara 24 , Dodeşti 26 , Suceveni 26 , Bolgrad27 ,
\'ulcăneşti 28 , Ozernoe 29 , Vlădiceni 30 , Plavni 31 , Lopăţica 32 ele.
Fftrft îndoială, ceramica din aşezările amintite, specifice aspectului cultural Stoicani-Aldeni,
rPprezinHt un document arheologic de mare valoare, elemenL de primă importanţă documentartăţii

ştiinţificft

şi

muzeistică.

Pc baza materialelor ceramice d(•scoperite recent, în aşezări nco-encolilice, situate în zone
geografice diferi te; la Largu şi Lişcoteanca nr. I, II şi II I, în partea de nord-est a Cîmpiei Homane;
la Băneasa, Suceveni, Dodeşti, Mînăslionra, Smulţi, Ti\mftşeni- Umbrăreşti, în sudul Moldovei;
Bolgrad, Vulcăneşti, Ozernoe, Vlădieeni, Plavni şi Lopăţica, în regiunea sudică a H.S.S. Moldoveneşti şi H.S.S. Ucraineană, precum şi a celorlalte aşezări neo-eneolitic(• cunoascute mai de mult
(specifice aspectului cultural Stoica ni-Alde ni) s-au dcspri ns o serie de date documentar-ştiinţifice,
care au dus la formularea unor noi concluzii. Astfel, s-a pulul preciza dt la crearea aspectului cultural Stoicani-Aldeni au avut prioritate genetic{( cele două mari culturi neo-eneolitice Gumelniţa
şi Cucuteni, la nivelul fazei Gumelniţa A 1 şi respecliv fazei Cucuteni A1 (Protocucuteni). !n
decursul celor trei faze evolu live ale acestui facies cullural, bine precizate stratigrafic (Suceveni 1-3), au avut loc numeroase influen~e culturale care sînt proporţional evidenţiate, în funcţie
de apropierea sau de depărtarea în timp şi spa\,iu a a numi tor arii de răspîndire culturală neo-eneolitică, ne referim în general, la cultura Boian, faza Giuleşti, prelungită mull pînă la nivel de faza
Vidra, la cultura Precucuteni şi Petreşti, precum şi la unele reminiscenţe ornamentale, moştenite
din vechile culturi neolitice Vinca, Criş şi Hamangia şi chiar din cultura Liniar-ceramic cu capete
de note muzicale.
Fiecare etapă s-a dezvoltat în strînsă legătură cu mediul zonal-geografic, dar mai ales, cu
existenţ.a acelor relaţii culturale sau de schimb în natură ale comunităţ.ilor neo-eneolitice, învecinate
eu aria de răspîndire a aspectului cultural Sloicani-Aldeni.
În cele ce urmează Ya trebui să facem anumite preciz[tri precum şi unele aprecieri asupra
pastei ceramice, a tehnicii de prelucrare şi a cromaticii sale. ln funcţie de compoziţia şi calitatea
pastei se va stabili categoria întregului repertoriu ceramic. Descrierea ceramicii este axată pe cri7 T.S. Passck,
E.K. Cerniş, in [{ralkie soo/Jsccnia
o dokladah i po/cvih iss/edovaniah Instituia Ar/reologirii,
\loscova, 19(;;,, p. 7 -17.
" Ibidem.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 V.S. Beilckci. „ lzvestin". 2, Ki\inev, 1970, p.(7;8.
12 Vladimir Du111iln•'<·t1, .,llal'ia"'. 111-lV, 19271!):l2, p. 88 -11 I.
13 tih.
~ldan, „Hap'1:-\A", p. :ll-:ll, 71-7G; şi
„'llaleriale", li!, 1957, p. 9:1-102.
H Hortensia
Dumitrescu. ,.Hap:\!:-\.\", p. 49, :io.
15 ?II. Pcln•scu-Dimhovi\a, ,.'llah'rinll'"', I. 1953, p.
13-155.
16 Eugen Comşa, „SCIV", III, 4, l!J52, p. •lt:l-·IHi.
11 Hnd11 Vt1lpe şi colah., „SCI\"',
II, 1, 1951,

p. 225-227.
18 Idem.
1 9 I.T. Drngomir, „:\lakriak·', VI, l!l59, 499-50:1.
20 J·:ugcn Comşa, „SCIV", XIV, 1, p. î-25.
21
Doina Galbenu, „!'ontica"', IV, 197 l. p. 2:lî-2!;1.
22 I.T. Dragomir, „lhmubius", II-III, p. 45-ll:l.
23 Idem.
2
~ V. nota 5.
25 V. nota 6.
2 n 1.T. Dragomir, „Danubius", IV, p. 25--91.
"' T.S. l'assck, E.K. Cernîş, "I'· cil., p. 7-17.
~"

Jbi<lnn.

"" lbidem.
:io Ibidem.
31 Ibidem.
"" V.S. Bielekci, op. ril., p.
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8.

teriul frecvenţei utilitar-numeiice şi pe importanţa sa tipologică, care, fireşte, va fi prezentală în
ordinea evolutiv-cronologică a celor trei etape de locuire ale aspectului cultural Stoicani-Aldeni,
bine delimitate stratigrafic în cadrul aşezării neo-eneolitice de la Sucewni. E vorba de: etapa I (inferioară= Suceveni 1); etapa II (mijlocie= Suceveni, 2) şi etapa III (superioară= Suceveni 3). Se
începe cu descrierea ceramicii de uz comun, din pastă grosieră, deoarece aceasta reprezintă importanţă nu numai numerică, ci şi volumetrică, descoperită în etapa I (ninlul) de locuire neo-eneolitică, apoi se va trece la descrierea ceramicii din pastă bună, continuîndu-se cu ceramica din pastă
fină din aceeaşi etapă. Aceeaşi ordine descriptivă va fi aplicaUl şi crramicii din unnăloarele clape
evolutive.
Pentru a se pulea dovedi care sinl elemenlele compouenle ale ceramicii aspectului cult.urai
Sloicani-Aldeni şi care sînt elementele sale nou create, originale, va trebui să se ţină cont de corela(ia dintre tipologia vaselor şi molivelr lor ornamentalr, cît şi de geneza şi originea culturală a
fircărei forme de vas ceramic studiat în parte.
1n decursul evolu\iei sale ceramica de uz comun, cea de bună calilale şi ceramica fină specifică
aspectului cultural Stoicani-Aldeni a fost modelată din pastft relativ compactă, de aspect zgrunţuros sau tăios în spărtură, conţinînd de cele mai multe ori cioburi pisate mărunt, mici bucăţi albe
de calcar şi firişoare de nisip. Pasta vaselor de uz comun are în compoziţia sa, cîteodată, chiar pleavă
de crrealr. In general, pasta este bine curăţ.ată de impurităţi, fapt care contribuie la rezislen\a
vaselor.
Datorită calităţii şi compoziţiei pastei, precum şi a metodelor lehnice de ardere a vaselor
în cuploare, ceramica are o întreagă varietale de nuan\·e cromatice, de la cenuşie, neagră-cenuşie,
gălbuie şi gălbui-roşcată pînă la cărămizie şi roşie cărămizie. Uneori culoarea <·rramicii este în spăr
tură de nuanţă închisă, în interior, şi mai deschisă pe ambele fc(e exlerioarP.
Pe baza observaţiilor făcute asupra materialului ceramic rezultat din cele trei niveluri de
locuire ale aşezării neo-eneolitice de la Sueeveni, s-a putut constata existen!,a unei gradaţii cromalice
a pastei ceramice, direct proporţională <'li deznillarea şi evoluţia celor trei etape cronologice ale
aspectului cultural Stoicani-Aldeni. În orice eaz, în etapa inferioară (Suceveni 1), culoarea ceramicii
are un caracter predominant cenuşiu şi negru-cenuşiu iar în celelalte etape au preponderenţă culorile deschise. Ultimde două nuanţe ceramice, cărămizie şi roşie-cărămizie, îşi fac apariţia destul
de frecvent şi aproape exclusiv în cadrul ceramicii din clapa supcrioarf1 de locuire (Suceveni 3)
apar(inînd aspectului Stoicani-Aldeni. Spre exemplu, la Bonţeşti, .\ldeni, Sloicani, Drăgăneşti
Tecuci, Suceveni, Dodeşti, l\Iînăstioara, Smulţi, Tămăşeni-Umbrăreşti, Bolgrad şi Yulcăneşti,
în nivelurilr superioare de locuire ale acestora s-au descoperit vase înlregi şi numeroase fragnernte
ceramice din pastă compactă, bine arsă, de culoare roşie cărămizie, pictate cu alb în dungi, pe fond
roşu (înainte de ardere). în multe cazuri suprafeţ.ele vaselor sînt acoperite par(ial de anumite pete
negre-cenuşii, din cauza arderii secundare.
Pe baza analizelor şi a studiilor întreprinse asupra inlregului malerial ceramic am putut
constata că în decursul celor Lrei etape evolutive (SuceYCni 1--3), atît calitatea pastei, tehnica
de lucru, metodele de ardere, cît şi varietatea formelor ceramice şi a decorului, au cunoscut o îmbunătăţire simţ.itoare.

După conţinutul

Stoicani-Aldeni o putem

pastei, tehnica prelucrării, forme
împărţi în trei grupe:

A.

Ceramică

de uz comun;

B.

Ceramică

bună;

C. Ceramică
sonori la lovire).

fină

(ce

aparţine

şi

decor, ceramica aspectului cultural

unor vase de dimensiuni relativ reduse, cu

pereţii subţiri şi

Etapa I-A. Ceramica de 11.: comun. O găsim prezentă în toate straturile şi etapele de locuire
ale acestui aspect cultural. Gama formelor de uz comun, din pastă grosieră, cenuşie sau gf1lbuicărămizie pronni nd din prima elapf1 e\'olu ti\'ă a aspectului Stoicani-Aldeni, este relativ sărăcăcioasă.
Pasta grosicri:'1, cu multe impurităţi, nu-i dădea meşlerului olar posibilitatea să conceapă sau să
execute decît forme simple, de uz comun.
Din conslatările făcute cu prilejul săpflturilor arheologice s-a văzul că vasele obişnuite de
uz comun se degradează destul de repede, sînt friabile din cauza pastei puţin consistente. Atît
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durabililalea cîl. şi elrgenţa forml'lor \'asrlor sinl în strinsă lt•gătnră cu preocuparea deosebilli pe
care o acordau ceramiştii selecţionării paslei şi arderii, clar şi abilil[t\ii şi îndPminării creatoare a
meşterilor olari din perioada aspectului eultural Sloicani-,\ldeni.
HepPrtoriul ceramicii de uz comun, din clapa infcrioar[t de locuire m·o-eneoliLică (Sucen~ni
I), cuprinde o serie de forml' bine cunoscute, pe care le prczenl[nn dup[t cum urmeaz[t:
''a.se lronconicc. In general sini. frec\·entl' \'asele ele propor\ii mari şi mi.iloeii, de culoarP cede formft t ro neo ni di, eu pereţ.ii drPp ţi sau arcui \i, Sînt ornamentate cu
brîuri al\'eolare în relief, dispuse orizontal sub buza \'asului, sau cu pastile concave (fig. 1\1/ 1, 2
şi pi. I/col. 1). ExisHt şi \'ase de acelaşi tip eare au ornamenlaUt întreaga suprafaţ[t exlC'rioar[t.
Decorul acestora constă ele obicei din barbotin[1, aplicalft oblic <'li degelele pe per<'ţii recipienlelor
(fig. Hl/3); clin şiruri de aln·ole orizontale şi oblice, uneori asC'mănătoarc eu fagurii de albine, realizate fie cu ajutorul unui instrument de os, cu Yîrful arcuil şi ascu\it ca o dhlU\f1, fie prin eiupirc
(fig. Hl/4, 5). Alteori, alYeolele sînt dispuse simetric, două cîle două, în şirnri nrticale, inlercalatr
din loc în loc ele brîuri alveolare în relief (fig. IH/6). După cum se şlie, astfel de motive ornamentale
~înt moştC'nite din cultura Criş, fiind bine reprezentate pe ceramica descoperită în aşezările de la
Sucewni, Dodeşli, Yulc1111eşti ş.a. Decorul aeesla rslc înlîlnit nu numai în C'lapa inferioară, ei şi
in eC'a mijlocie şi superioar[t, aYînd o frC'eYenţii mai mare în etapa superioară.
nuşie şi cenuşiu-gălbuie,

norrnnc .sferoidale. Au o pondere mai redusă şi sînl. de proporţii mijlocii, zyelte cu umerii
gîtul înalt cilindric şi fundul mic, ornamentate cu barbotină şi brîuri alveolare, dispuse
vertical şi oblic pe umărul vasului (fig. Hl/8 ~i PI. I/col. 2). Acestea sînt prevăzute cu toarte.

pro<'minenţi,

Jforcane bitronconice. De formă aproximali\· bilronconică, au gîtul înall, cilindric, umărul
pulernic rotunjii, proeminent, cu pari.ea inferioară tronconică şi fundul mic. Sînt ornamentate
cu linii incizale, aplicate oblic pe umeri. Deseori sînl prevăzute cu apucători, un fel de „toarte false",
ornamentale, de forma unor brîuri alveolare, aplicate wrtical pe pînlecul borcanului (fig. 19/7).
Aceste forme de borcan sînt bine reprezentale în etapa inferioară a aşezărilor de la Stoicani 33 şi
Suceveni, fiind moştenite din cultura Precuculeni prin intermediul cullurii Cucuteni A 1 • Spunem
acest lucru, deoarece în staţiunile arheologice neo-eneolitice de la Larga .Jijia şi Ghigoeşti-Trudeşti,
specifice fazt>i Prccucuteni 11 34 , există vase similare.
Tăvi rectangulare. Vasele plate (ne referim în special la tăvile de formă rectangulară, de culoare cenuşie şi cenuşiu-gălbuie) ocupă un Joc de seamă în cuprinsul acestei categorii ceramice. Au
marginile uşor curbate, colţurile rotunjite, perc\ii scunzi şi buza plată. Sînt ornamentale cu proeminen\e conice, dispuse lateral în mod siml'lrie pe marginea buzei Yasului, cilt• doufl pe mijlocul
fiecărei laturi şi cîtc unul în col!urile rotunjite (fig. 19/10, 12 şi PI. I/col. --1). Cîteodată au pereţii
înclinaţi către exterior, prpy[tzu\i eu tortiţe perforate orizontal (fig. Hl/fl). TăYile rPctangulare se
întilncsc aproape exclusiY numai in niYelul inferior de locuire.

Tâvi cirrnlare. Au pen•ţii înal!i şi înclinaţi călrc exterior. Zona de sutură a pereţ.ilor cu
fundul UtYilor este adesea profilată, la fel l'a şi buza lor, rcprezentind de fapt elrmente de natnrft
praclic-decoraliYă, cart• dau \'aselor o mai mare rezistenţă şi elegan\11 (fig. Hl/11 şi PI. I/col. 5).
Tipul acesla csle frecYent. întîlnil din clapa inferioar11 pină în cca superioară (Suceveni 3).
HelatiY la originea acC'stor tfn·i, ea lrebuic 6tulaUt in cadrul culturii Boian35 , transmisă prin
intermediul culturii Gumelnj\a, faza A 1 . ln complexul aspt>clului Sloi!'ani-Aldeni, posedăm scrii
de exemplare, bine cunoscute în aşezările de la Lişcoleanea I, SuceYeni. Stoicani 36 etc.
Preferinţa faţă de acesle Yase plat<' d<' uz comun este, făr[1 indoială, in slrînsă legătură cu
modul de ,·iaţă şi de alimenla\ie al aceslor eomunită!i eare trhiau in apropier<'a apelor mari, luă
nindu-se mai ales cu peşte.
Capace. SînL din paslă grosieră, de culoare cenuşie, earaclerislicft dapei inferioare. Sînt de
de proprţii relativ reduse, cu buza retezam, terminale la parlca superioară printr-o
apucătoare-buton. In mod obişnuit, butonii au înfăţişarC'a unor cilindri c·u un eon în vîrf sau a

formă conică,

33 :\!. Pl"trescu-Dimbovila,
fig, 21/8-!l.

„,lalcriall'",

I,

p.

Cili,

35

Eugen Com)a,

Bucun·~Li,

3 4 Silvia
:\larincscu-Bilcu, Cu/luru l'rccucull'fli pc
teritoriul Romdniei, Bucureşti, 1974, fig. 48/10; 50/ 15.

l:l-·1'"
30

1!);.1. fig.

/.~!oria crmrn11ilă(ilor

:1!1/l:l:l,

cu/Ilirii Jloian,

111, 112; :i:l/3i, :l\l-11,

;\I. l'clrcscu-Dimbod\a, op. cil. p. 56, fig. 21/11.
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unor trunchiuri de con, sau sînt în formh de gîluiluri't cu perimetrul circular avînd partea sa supeplaUt (fig. Hl/1:1-15; PI. I/col. li). Capacele cunosc o largii gamh de Yariante in majoritatea
aşezărilor aspectului cultural Stoicani-Aldeni, fiind bine dornmenlalt' în sudul :\IoldoYei, la Suceveni 37 ,
Sloicani 38 , Drăgăneşti-Tecuci 39 etc.
Originea lor se află în cultura Boian40 , fiind transmisă indirPct aspectului cultural StoicaniAld{'ni, prin intermediul cul1urii Gumelni\a, la niYelul fazei A1 •
ln sprijinul acestei afirma\ii este suficient 1111 singur exemplu, şi anume, formele Yaselor
prt•\·ăzute cu prag pe umăr, de tradiţie Boian, eare au o mare pondere în euprinsul aspectului Stoicani-Aldeni. De altfel, marea Yarietate a formelor şi a motiwlor ornaml'ntalc sînt destul dl' edifiratoare în acest sens.
\'ase cu picior. Din calc·goria Yaselor de uz comun ce apar\.in primei etape eYoluli\'c a aspectului cultural Stoicani-Aldeni, fac parte şi recipientele cu picior. Ele au fundul adîncit, asemă
nător unui picior ele formi't tronconică ce face parte integrantă din însăşi capacitatea Yasului (fig.
20/1, 2; PI. I/col. 7). Sînt din pastă de culoare cenuşie şi de capacitate mijlocie. Au umerii pro(•mincn!i, gura larg deschisă şi buza uşor e\'azată. Sînt preYăzutc cucile două protome rudimentare,
de aspecl zoomorf. mult. slilizall', prinse lateral pc umăr, servind drept apucători sau toarte. Pieiorul
şi umărul sînt decorate printr-o re\ea ele linii adînc incizate. Zona despărtitoare dintre partea decorată şi cea nedecorată este marcată printr-un rînd de împunsături sau de mici liniuţe orizontale
întrerupte, situate în Yîrful unghiurilor ascuţite ale suprafeţelor rombicem, avind înfăţ.işarea unor
capete de note muzicale, probabil remiuisern\e caracteristicr rulturii Liniar-ceramice. De fapt,
acest element decorativ dăinuie în cele trei etape ele dez,·ollare specifice aspectului Stoicani-Aldeni,
fiind bine documentat la Sucewni şi Dodeşti.
Pe haza unor fragmente ceramice. rPlaliY rrdnsc ca dimensiuni. însă sufic'ienL de concludente
ca profil şi decor, tipul de Yas cu picior, descoperit la SuceYeni, aproape întreg, îşi găseşte strinse
analogii, la Stoicani11 , în niYclul j ( SuceYe ni 1), la Drăgăneşti-Tecuci 42 , la Murgeni (pu net inedit)
precum şi pe teritoriul R.P. Bulgaria, într-o etapft mai tîrzie, în nivelul VI al aşezării de la Karanovo, specific C'Ullurii Kodjadermen-Gumclni\a A243 • Acest fapt ne doYedeşte în mod cit se poate
de limpede, că originea \'asului cu picior este dr prownienţă carpato-dunăreană, bine documentată
în cultura Boian. Ik aici este preluată de chtre purt[tlorii culturii Precucuteni 44 şi apoi prin intermediul cu!Lurii Cucuteni A1 este transmisi't aspectului Sloicani-Aldeni. În rtapa imediat următoare,
în faza Gumelni\a A2 şi Cucuteni A2 , forma vasului cu picior pătrunde şi în zona sud-dunăreană,
în radrul culturii Kodjadcrml'n-Gumelniţa A2 • Aşadar, se poatr deduce eă asprrtul Stoicani-Aldrni
a transmis etapelor Gumelni\a A2 şi Cucuteni A2 anumite forme de Yase.

rioară

\'ase slrewri'ilori. Dr culoare cenuşie sau gălbuie, au fost descoprritr aproape exclusiv în
stare fragmentară, datorită fragilităţii lor (PI. I/col. 8). Sinl de formă sferoidală, cu pereţii arcuiţi,
gura mici't, gîtul scurt, umărul canelat, şi piciorul tronconic, gol în interior, înlîlnite destul de des
in niwlul inferior de locuire al aşezărilor de la Sloicani45 , Sucewni 46 • Ele au o largă circulaţie în
toate etapele de dezvoltare ale aspectului Stoicani-Aldeni.
De remarcat este faptul că strecurătorile de aceeaşi categoric ceramică eYoluează tipologic
în etapa superioară (Suceveni 3). Acestea sînl din pastă cărămizie, de formă bitronconică. Sînt
bine documentate în cadrul culturii Precucutcni.
Etapa l B. Vasele din pastă de bună calitate ce provin din prima etapă de dezvoltare a
aspectului Stoicani-Aldeni, pc care le prezrntărn în continuare, au o mai mare pondere faţă de cele
din pastă grosieră şi cuprind o gamă variatft de formr şi decoruri.
37

I.T. Dragomir, ,.Da11ubi11s". I\'. p.

~5.

fig.

I/;),

"":\I. l'etn·,cu-llimbo\·i\a. O/J.Cil. p. HI. fig. '..!l/10.
"" Eugl'n Com~a. „SCI\'", '\:I\'. I, p. Iii. fig. elf'>.

:rn;:n.

40

Idem, Istoria co11111nil<i(i/or„ .• fig.

41

\I. Petrescu-Dimho\'j\a. op. cit.. p. i>li, fig. :.!!fi.
Eugen Com~a. op. dl., p. 15, fig. 1/11. L1.

42
4"

(i. I. (jcorgi1•\·. ]{11/111ryr11p1u·11 .l11ngs/1·11-11nd tfrr
I\.upf'cr:eil in der /~'bene von 1'llru:irn (Siidblugarirn ),

în L'Europe ,) /u fin de /"<igc dr la picrrc (;\ctcs du Symposit1111 C"ons~11'l'e aux probli'ml's du '\colithiq111· curopeen),
l'raga, 1\Hil. planşa marc de la sfirşilul lucriirii; lknricla
\'ajso\'â, in .. SI. Zv. Ard1. C,l.", li, 1\JG9, p. 188, fig.

8/ Hi.
44
45

lG

Sil\'ia 'larinescn-Hllciu , op. cil., fig. ti5/9.
:\I. l'cln•scu-Dimbo\'Î(a, op. cit., p. !ii, fig. '24/9.
I.T. Dragomir, op. cit., fig. 4/4.
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Chiupuri. O atenţie deosebită merilă vasele de proporţii mari (chiupurile) pentru pf1slral
1novizii, din pastă bună, de culoare neagrf1-cenuşie, descoperite la Stoicani şi Suceveni. Ele au partea
superioară a corpului cilindrică, cu prag pe um{tr, lustruilă pe faţa exterioară, gura.larg deschisă
şi buza uşor înclinală către interior, iar partea inferioară de formă tronconid1, nelustruită, cu fundul
mic (fig. 20/b; PI. II/col. 1). Sînl decorate prin excizie în suprafaţă largă, cu motive ornamentale
din linii sau benzi înguste orizontale, oblice sau din „paranteze", dispuse două cîte două, cruţate
din fondul frumos lustruit al vasului şi din „ tangente la cerc", elemente decoratiYc noi, caracterislice aspectului cultural Stoicani-Aldeni. Ca element distinctiY, aceste chiupuri au cîtc o mică proeminenţă conică, dispusă pe umărul vasului la ninlul pragului. Amintim prezenţa altor motive
ornamentale reprezentate prin mici triunghiuri sau „din!i de lup" excizaţi, dispuşi pc traseul unor
linii incizate elipsoidale, sub formă de raze solare radiale, mărginite de linii orizontale incizate,
terminate la extremităţi cu împunsături verticale, aseinănltloarc capelelor de note muzicale, sau
suprafeţe dreptunghiulare şi paralelogramice excizate, delimitate de benzi înguste, cruţate. Decorul acestor chiupuri este situat exclusiv pe umărul lor, într-un singur registru, împărţit în metope
care alternează simetric. Astfel de vase şi decoruri sînt bine documentate în cel mai vechi nivel
de locuire neo-eneolitic al comunităţilor de aspect cultural Stoicani-Aldeni, de la SuceYeni17 şi Stoicani48. Formele şi decorul acestora sînt deosebit de sugestive, atît prin noutatea apariţiei lor, cit
mai ales prin Yigoarca Yechilor elemente tipologice-ornamentale, moştenite din cultura Boian, faza
Giuleşli. Ele au fost transmise aspectului Stoicani-Aldeni prin filiera culturii Gumelniţ.a A1 • De
menţionat este faptul că aceste elemente se mentin în cadrul aspectului cultural Stoicani-Aldeni
din etapa inferioară de locuire pînă în cea superioară (ne referim în mod special la aşezarea
neo-eneolitică de la Suceveni), pe vase, de data aceasta, din pastă grosieră, de culoare cărămizie
(PI. I/col. 12).
Aceste chiupuri cu prag pe umăr, bine documentale la Suceveni, ornamentale prin excizie
în suprafaţă largă, prin „tangente la cerc", „paranteze", şi alte motiYe deja amintite, reprezintă
în general o sinteză ornamentală caracteristic[!, care figurează în mod evoluat pe aproape toate
vasele din repertoriul ceramic al aspectului cullural Stoicani-Aldeni. Ele reprezintă o adevărată
verigă de legătură, care la nivelul fazei A1 a culturii Gumelniţa face legătura în timp, dintre cultura
Boian, faza Giuleşti, mult prelungită pînă la nivelul fazei Vidra, vremelnic contemporană cu cel
mai vechi nivel de locuire neo-eneolitic al aspectului cultural Stoicani-Aldeni (Suceveni 1 şi Stoicani 6-5).
Pe baza unor procentaje cu caracter analitic am ajuns la concluzia că în prima etapă de locuire a aspectului Stoicani-Aldeni au întiietatc vm:ele din pastă ccnu~ie şi neagră sau neagră-cenuşie.
în prcpcrţie de aproximativ 8C% şi mai rar cde din pastă gălbuie. Aceste obslnaţii sinl valabile
pentru stratul infcricr, niveluri!e li- 5 de la Stoicani şi pentru nivdul 1 de locuire de la Suceveni.
Slriichini. Cele mai numeroase vase ca variante şi dimensiuni sini slrăchinile din pasl[i bună,
de culoare cenuşie, neagră-cenuşie şi mai rar de culoare gălbuie (fig. 21/1-7; 22/1--4 şi PI. II
col. 2/1-5). Ele au profilul foarte variat:
Unele sînt de formă aproximativ tronconicii, cu pereţii înalţi, gura larg deschisă şi buza
profilată, cu crestături pe margini, um[trul arcuit şi fundul inelar. Tipul acesta de strachină este
relativ rar întîlnit (fig. 21/3; 22/1 şi PI. II/col. 2/1).
Altele sînt joase, din pastă bună, gălbuie, au pere\ii verlirali, fundul plat, prevăzute cu Lor!ile perforate vertical, situate în zona infrrioar[1 a \'asului (fig. 21/1; 22/2 şi PI. II/col. 2/2).
Există şi străchini de dimensiuni mici, de fonnft emisferică, eu buza uşor profilată, răsfrîntă
spre exterior, fundul arcuit, prevăzute cu proeminenţe pc umăr (fig. 21/2; G; PI. II/col. 2/3).
Cele mai multe străchini sînt bitronconicc, cu umărul rotunjii, buza uşor profilală, răsfrîntă
în exterior, fundul mic, concav, frumos lustruite, avînd cîte două tortiţe apropiate în formă de şa,
perforate orizontal (fig. 21/4; 22/4 şi PI. II/col. 2/4).
Nu lipsesc nici străchinile cu partea superioară cilindrică şi partea inferioară tronconică,
uşor carenală. Au buza răsfrîntă căire exterior şi fundul concav, fiind prcYăzutc cîteodatrt cu tortiţe în formă de şa şi proeminen\ele îndreptate în jos (fig. 22/3; PI. II/col. 2/5). Sînt ornamentate
uneori cu cite două rînduri de împunsături, dispuse orizontal pe umftrul Yasului (fig. 21/5) sau cu
'7 Idem, fig. 5/2.

48

M. Pctrescu-Dîmbovj\a, op. cit., fig. 16/4.
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caneluri fine orizontale, situate pe umărul străchinilor, avind partea tronconică ornamentată cu
fascicole din cîte trei linii pictate cu alb trosionat, în formă de vîrtej. Fascicolele de linii pictate
sînt aplicate oblic şi pe gîtul vaselor (fig. 21/7).
Seria acestor străchini este bi ne documentată în stratul inferior (nivelurile 6-5) din aşe
zarea neo-eneolitică de la Stoicani49 , în nivelul 1 de la Aldeni 50, Drăgăneşti-Tecuci 51 , Lişcoteanca
şi îndeosebi de la Suceveni 52 , precum şi în aşezările de la Vulcăneşti şi Lopăţica63 •
In ceea cc priveşte grupa motivelor ornamentale specifice străchinilor din această etapă,
ele se întîlnesc şi în etapcle următoare, în afară de crestăturile de pe margine cunoscute aproape
exclusiv numai în niYClul inferior al aşezărilor de la Stoicani şi Suceveni. Originea lor e de căutat
în cultura Boian.
Castroane. Din paslă cenuşie şi neagră-cenuşie, au în general forme tronconice. Cîteodată
au partea superioară cilindrică şi partea inferioară tronconică, umărul rotunjit sau uşor carenat,
gura larg dcschisi'1, buza îngroşalft şi fundul mic, concav, lustruite pe ambele feţe. De obicei castroanele nu sint ornamentate, în schimb unele au aplicate pe partea carenată două aripioare sau
tortiţe apropiate în formă de şa (fig. 22/5; PI. II/col. 3). Castroanele constituie o formă ceramică mai puţin evoluată faţă de marea varietate a străchinilor şi are aceeaşi origine cu ele, moşte
nilft din cultura Gumelniţa A1 • Jn cercetările de pînă acum ele sînt bine documentate la Stoicani,
Suceveni, Drăgăneşti-Tecuci 54 , Murgeni ş.a., fiind prezente din prima etapă pînă în cea superioară.
Cupe. Din grupa vaselor de culoare cenuşie şi neagră-cenuşie, fac parte şi o serie de forme
pe care le denumim cupe mici (fig. 22/6, 7; PI. II/col. 4/1-2). Ele sînt de obicei de formă tronconică, cu pereţii uşor arcuiţi, gura larg deschisă, buza subţiată adusă către i nlerior şi fundul plat
(PI. II/col. 4/1--4). Alleori au partea superioară cilindrică şi înaltă, frumos lustruită, buza profilată, briul proeminent, uşor arcuit şi partea inferioară joasă, tronconică, nelustruită, cu fundul
mic concav. Sînt ornamentate cu un rînd de împunsături aplicate orizontal deasupra briului (fig.
22/6; PI. II/col. 4/1). Ele sînt bine documentate în nivelul inferior al aşezărilor neo-eneolitice de
la Stoicani 55 , Drăgăneşti-Tecuci 56 , şi îndeosebi la Suceveni, căpătînd o mai mare preponderenţă
numerică în etapele următoare ale acestui aspect cultural. Originea lor trebuie căutată în aria culturii
Precucuteni. In aşezările de la Ghigoeşti-Trudeşti, (specifică culturii Precucuteni II) şi de la Tîrpeşti
(din faza Precucuteni III) există astfel de exemplare care au perfecte analogii tipologice57 •
Cupe mici cu picior. Din pastă gălbuie sau cenuşie, au partea superioară cilindrică, lustruită,
gura larg deschisă, buza uşor înclinată către interior, prevăzute cu prag pe umăr, iar partea inferioară, tronconică nelustruită, terminată printr-un picior tronconic evazat, concav în interior (fig.
20/3; 23/1 şi PI. II/col. 1/3). Decorul constă din patru suprafeţe excizate, sau scrijelite, două în
formă de semidiscuri şi două lenticulare biconvexe, dispuse două cite două pe plan orizontal şi vertical, alcătuind o rozetă (fig. 23/1). La nivelul pragului, cupa este prevăzută cu o mică proeminenţă,
în formă de aripioară, similară cu aceea a chiupului din pastă bună, neagră-cenuşie, descoperit
în acelaşi nivel inferior de la Suceveni. Elementele decorative alcătuite din semidiscuri se continuă
şi în nivelul superior Stoicani-Aldeni (Suceveni 3) pe vase de alt tip; este vorba de un chiup de mari
proporţii, din pastă grosieră, cărămizie, descoperit tot la Suceveni (fig. 20/7).

Cupe „fructieră". Din pastă cenuşie (ne referim în special la exemplarul descoperit în aşe
zarea de aspect Stoiceni-Aldeni, de pe teritoriul satului Igeşti, comuna Blăgeşti, judeţul Vaslui).
Cupa are partea superioară de formă tronconică, gura larg deschisă şi buza uşor înclinată către
exterior, prevăzută cu crestături pe margine. Ca elemente decorative, în afară de crestături, se întîlnesc şi două linii incizate orizontal pe umărul vasului (fig. 20/4; PI. II/col. 4/4). Referitor la
originea sa, aceasta se moşteneşte pe cale tradiţională din complexul culturii Boian58 şi Precucuteni59 ,
prin intermediul culturii Gumelniţa şi Cucuteni, la nivelul fazei A1 •
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Idem, p. 45, fig. 16/19-20; p. 62, fig. 23/8, 12.
Gh. Ştefan şi Eugen Comşa, „Materiale", III,

p. 9Ci.
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Comşa,

„SCIV", XIV, J, p. 15, fig. 4/1,

I. T. Dragomir, „MA ", II, 1970, fig. 7/1.
Materialul inedit pus la dispoziţia de către V.S.
Beilekei, de la Kişincv.
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Eugen Comşa, op. cit„ fig. 4/13 -14.
M. Petreseu-Dîmboviţa, op. cit., p. 59, fig. 22/5.
as Eugen Comşa, op. cit., p. 15-17.
57 Silvia :\farinescu-Bîlcu, op. cit., fig. -18/5 -6 şi
fig. 53/1-4, 7 -9.
68 Eugen Comşa, Istoria comunilăfilor ... , fig. 29/126128
lit Silvia Marincscu-Dllcu, op. cit., fig. 34/8.
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,.ase bilronconire. Au gilul înalt, cilindric şi fundul plat. Sînt rar înlilnile în prima etapii
<'YolutiYft. În schimb, în etapele urm[1toarc (Succwni 2, :n, ele capăt:t o largii răspîndirr. De obieei
sînl neornamrntatr, Justruitr numai pe faţa lor exlrrioarft, JlrCYăzulc c·u o singură lorliţă, cu S<'cţiunea rirrularft. aplicată în unghi drept, pc umărul şi partra infrrioară agilului Yasului (fig. 1\1/)():
PI. II/rol. J). Un Yas de accast[i fonnft descoperit pîn:"t acum în niHlul infrrior al aşezării dr la
S11c·c>n•ni, pri 11 caraclcristicilr sale somatice, sr Jeagft organit· de art•lea specifice culturii Gumelniţa ,\ 1 •

J>o/onice şi linguri. Ocupft un loc important în cadrul rept>rlorinlui ceramic din niwlul inferior. Dintre acestea o atenţie deosl'bită merită polonicrll' sau cfturile din paslft cenuşir, prnf1zull'
cu minere simpll', scurte, de forma unor cîrligl', circulare• în src\ium'. ,\Jlp(e an mînerelc• profilai<·
in muchii sau nl'r\'uri, ornamrntate cu crestături, h'rminal<' la <'xlrl'mitft!i cu protome animali<'J'I',
frumos stilizat<', identice exemplarului desropl'rit în bordeiul nr. IV din ni\'rlul inforior al aşezării
de la Vuleftm•şti (fig. 23/lla-llc.; PI. II/col. li/1--5). Jnten•sant cil' men!ional este faptul că în
etaprle rYol11tiYe următoare (Sucenni 2 şi 3), polonicele sînt. din cr în c<· mai Yariatl', atît ca fonm•
cil şi ca decor. Ornamentul cu crestături este moşlt'nit din cultura Boian sau Prrcurutl'ni, fiind înlîlnit numai pc yasele etapei ·infrrioarc. În celelalte etape ck drznJltare ale aspe!'lului eullural Sloirani-:\ldt>ni, act'sta nu apare.
\'ase 111iniatw:i. Din pastă cenuşie, au forme deosehil de Yariate fiind lucrate uneori rudimentar, imilîndu-le pe cele de dimensiuni mari şi mijlocii (fig. 23/'2-10).
Cele mai interesante sînt cele Cii picior, cu partea superioară de fonnft troneonicft, gura larg
deschis[t şi buza subţiată, pn•yftzu1e cu picior tronconic, uşor cyazat, avînd interiorul conca\' (fig.
23/2, 3 şi PI. III/col. 31). Acl'St<' miniaturi proYin de la Surcwni din niYelul inferior, continuînd11-sc pînă în nivelul suprrior.
Alt vas, de acelaşi tip, asemănător unor cupe l'll picior, Z\'t'lle, are partea supuioară de formă
aproximaliY cilindrică, canelată orizontal, gura larg dPschisă şi buza subţiată uşor cYazată. Partea
inferioară t'ste tronconică, tcrminarft printr-o prelungire cilindrică concavă, prevăzută la extremitatea infl'rioarft eu pa1J'll arcack dispuse rectangular, ea nişte picioruşe (fig. 23/5). Vasul a fost
drscopt'rit în ni\'Clul inferior (bordPiul nr. V) al aşnftrii m·o-e1ieolilict' de la Vulcăneşti.
Există şi miniaturi cu parlea superioarft sferoidală, gura mică şi buza subţiată adusă spre
interior. Art'stea au piciorul cilindric, inalt şi gol în inlt'rior (fig. 23/li şi PI. III/col. 31) şi proYin
din acelaşi bordPi nr. V, de la Vulcăncşti.
1n afara miniaturilor descrise mai sus, există o aHă gamă de \'ase fără picior, care uneori
nu ating 2 cm înftlţime, aşa cum este un exemplar desropt'ri1 la Suce\'t'ni (fig. 23/4). De formă aproximativ paralelipipedică, cu gura lobată rectangular, co)!urile rotunjite, fundul plat, aYînd supral'Ptrle exterioare uşor conca\'e.
Miniaturile de formă sferoidală au gura mică şi buza îndreptată 61trr intl'rior (fig. 23/8).
Ele proYin de la Surewni, din acelaşi niYel de locuire .
.Miniaturi de formă tronconică (fig. 23/7, \I), precum şi emis{erici'i, carr uneori au buza trasă
eălre interior, similare str[tchinilor gumelniţenc (fig. 23/10) au fosl descoperite la SuceYeni şi Vuirăneşti, în bordeiul nr. V, din primul nivel.
Pe baza cercetărilor întrrprinse s-a constatat dt majoritatea vaselor miniaturi din prima
elapft evolutivft Stoicani-Aldeni, figurează în forme aproape neschimbate, alături de altele noi şi
în !'tapele urmfttoare (Suceveni 2, 3). Pornind de la considerentul că Yasele miniaturi imită de
obicei cu fidrlilalc recipinetelc mari şi mijlocii, credem că ele reprezintă crt'a\ii de factură minoră
ale aspectului Sloicani-Aldeni.
Etapa I C. Ceramica de calitate fină sau foarte bună, descoperită în prima clapă evolutivă
a asprctului Stoieani-Aldeni, se deosebeşte aproape' fundamt'ntal de ceramiea prrzl'nlată anterior.
Pasta este binr selec!ionaUt ~i bine frfunînlată, fără impurităţi, omogenă, arsă putrrnie, rezistt'ntă
la lo\'ituri şi intemperii, tăioasft în spărtură, de culoare ct'nuşie, neagrlt sau neagră-cenuşie şi mai
rar gălbuie, frumos lustruiUt pc ambele frţt', uneori cu strălucire metalică. Datorită calităţilor sale
dl'osebitt', este lesne de în!elcs că meşterii olari ai acestui aspect cultural au reuşit să elaboreze
o tipologie dr formr ceramice mult superioară, difert'nţiată calitativ-artistice, comparativ ru vasele
ceramice de uz comun, din paslă grosieră, sau cu cele din pastă de bună calitate. Astfel, repertoriul vaselor din pastă fină cuprinde în general forme cu pereţi subţiri şi profile elegante. Supra-
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feţele vaselor capăti't o pregătire specială penlru aplicarea decorului. Fiecare
e\'olu \iei sale o intrl'agă gamă ele varietă!i tipologice-ornamentale.

formă cîştigă

pe parcursul

Pahare. Pri nl re formele ceramice cele mai reprezentatiYe, ale acestei categorii din pastă
se mimării paharele, cunoscute în literatura de specialilate sub denumirea de „pahare protocucuteniene". Sub aspect tipologic, acrstca cuprind un mare număr de variante, des întîlnite în
cele trei clape de dez\'oltare ale aspectului cultural Stoicani-Aldcni. De obicei, paharele au corpul
aproximativ tronconic", gitul inalt, cilindric, gura larg deschisă şi buza uşor evazată, uneori profilală, preYăzută cu creslături pc margine, umftrul rotunjit, puţ.in proeminent şi fundul mic concav,
lustruit. 1w ambele fl'\.e. Elementele care deosebesc diferitele variante de pahare constau mai ales
in modalitalea profilării umărului, în evazarea buzei Yasului, precum şi în variaţia motivelor decorali\'e (fip-. 21/8; 24/1-12; PI. IV/col. 1/1-5). Decorul este aplicat de obicei pe gît şi umăr şi
numai rar în zona infrrioară.
În ni\'elul inferior de la Suceveni exislă uncie pahare de culoare cenuşiu-măslinie, de formă
tronconică, cu gura larg deschisă, buza crestată, umărul uşor proeminent şi fundul mic, concav,
lustruiLe pe ambele fe~e (fig. 21/8; 24/12; PI. IV/col. 1/1). Decorul incizat e alcătuit dintr-un
şir orizontal de unghiuri ascuţite, încadrate de două linii orizontale. Sub şirul de unghiuri ascuţite
se află alte două linii incizate la egală distanţă, care completează motivul ornamental de pe umărul
paharelor.
Un pahar de acelaşi tip, prevăzut cu o tortiţă pe umăr, perforată vertical, are motivul decorativ oarecum similar cu cel descris anterior (PI. IV/col. 1/2). Decorul se menţ.ine şi în etapele următoare, mult simplificat, pe vase din pastă fină.
Uneori paharele din pastă cenuşie au umărul ornamentat cu o bandă mărginită de linii incizate orizontal, în cuprinsul căreia se găsesc cruţate suprafeţe rectangulare, delimitate prin linii
incizate vertical, alternînd cu suprafeţe de acelaşi fel, umplute cu şiruri de împunsături (fig. 24/
2, U; PI. IV/col. 1/3).
Motivele ornamentale ale paharelor sînt bine documentate în nivelul inferior al aşezărilor
de la Stoicarti 60 şi Suceveni. Ele sînt moştenite prin intermediul culturii Cucuteni Ai din complexul
Precucuteni61 •
Paharele din pastă fină, de culoare neagră, cu pereţii foarte sub\iri, au gîtul scurt, cilindric,
canelat orizontal, gura largă, buza profilată, uşor evazată, umărul rotunjit, fundul mic, concav.
Sînt ornamentate cu o reţea de linii pictate cu alb întretăiate, alcătuind o bandă de suprafeţe rombice, situate pe umărul vasului (fig. 24/7; Pl. IV/col. 1/5).
Registrul topologic al paharelor descoperite în prima etapă evolutivă a aspectului StoicaniAldeni constituie o mare varietate de forme şi mărimi cu un pronunţat caracter zonal-geografic.
Cele din regiunea de nord-est a Munteniei, adică din aria de influenţă a culturii Gumelniţa, faza Ai,
sînt oarecum reduse numeric şi mai puţin înalte, aşa cum sînt cele descoperite la Aldeni 62 , Largu 83
şi Lişcoteanca64 , spre deosebire de acelea din sudul Moldovei şi sudul R.S.S. Moldovenească, din
sfera de influenţă a culturii Cucuteni, unde sînt numeroase şi înalte, bine documentate la Stoicani 65 ,
Suceveni şi Vulcăneşti.
Cît priveşte originea paharelor, ea este considerată a fi o moştenire directă transmisă aspect ului Stoicani-Aldeni din cultura Cucute ni A" care şi aceasta, la rîndul său, a asimilat-o din cultura
Precucutcni.
Pe baza materialului de care dispunem, repertoriul ceramic al paharelor capătă o deosebită
amploare în etapele următoare, atît în ceea ce priveşte varietatea tipologică, cît şi cea ornamentală.
fină,

Străchini.

mensiuni mici

şi

Din pastă fină, de culoare neagră,
mijlocii, lustruite pe ambele feţe,

l'clrescu-!Jimboviţa, op. cit., p. 47, fig. 17/1.
Silvia Marinescu-Bilcu, op. cil., fig. 39/7 (.18/7).
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Străchinile de culoare gălbuie au marginea verticală, uşor carenată, fiind prevăzute cu două
alăturate în formă de şa (fig. 24/4; PI. IV/col. 2/1).
Slrfrchinilc din pastă cenuşie au marginea înclinată spre exterior, gura largă, buza profilată

prormincnţe
şi

ornamentatf1 cu crestături fine, umărul uşor carenal, prevăzut c11 o micft tortiţă perforată wrtical (fig. 2·1/17; PI. IV/col. 2/2). Străchinile din pastă fină din prima etapft se întîlnesc destul
ele frPnrnl în majoritatea aşezărilor specifice aspectului Sloicani-Aldeni, fiind bine documentale
la Stoieani 61;, Lişcoteanca, Suceveni ş.a. Ele sînt preluate din marea arie de răspîndire a culturii
Gumelniţa A1 . La fel ca şi paharele, străchinile din cadrul el.apelor următoare (Suceveni 2, :~). ciş
ligă în importanţă, faţă de celelalte forme ceramice.
De remarcat este faptul că pe parcursul evoluţiei sale, carena accenlual.ă, element caraderislic în structura străchinilor de factură gumelniţcană, pc măsurfl ce pM.runde adînc în aria de
răspîndire a aspectului cultural Stoicani-Aldeni. asimilindu-sc se atenuează în aşa măsurft, înrît
umărul străchinilor începe să se rotunjească.
Tipsii. De culoare cenuşie, au pereţii scunzi, cu marginea înclinalft spre exterior, buza profilată, umărul rotunjit, canelat orizontal, fundul mic, concav. Sînt prevăzute sub umăr cu o tortiţă,
perforată orizontal (PI. IV/col. 3). Ele sînt bine cunoscute în nivelul inferior de la Lişcoteanca,
SucrYCni ş.a., avînd aceeaşi origine tipologică ca şi străchinile, fiind prrluale direct din aria d_e răs
pîndirr a culturii Gumelniţa A1 .
Pr baza materialului existent, se poate afirma, că tipsiile dăinuiesc şi în clapa II-a de dezvoltare a acestui aspect cultural. După aceea, rle nu mai figurează în repertoriul ceramicii fine din
etapa superioară (SuceYCni 3).
Vase de tip crater. Din pasUt de culoare cenuşiu-gălb11ie sînt de formă bitronconică puternic
cu gîtul scurl şi gura larg deschisă, buza evazată, umărul uşor arcuit, destul de proeminent, fundul concav, lustruite pe ambele feţe (fig. 24/2, 3; PI. IV/col. 4/1-3). Sînt ornamentate
aproape exclusiv cu cite două rînduri de împunsături, dispuse orizontal pe umărul vasului, sau cu
două rînduri de alwole distanţate, prrcum şi cu adîncituri circulare, puternic imprimate pe ambele
margini ale um[1rului, delimitîndu-1 în mod pregnant (fig. 24/20; PI. IV/col. 4/1-2).
Uneori. vasele de tip crater au decorul combinat din piclură cu grafit şi din şiruri de adînciluri. :\lotiwle pictate sint ilustralt' prin dungi oblice in sensuri opuse, sau numai oblice, aplicate
pe gil şi mai rar în zona inferioară a vasului, iar îrnpunsf1turile sînt dispuse orizontal pe ambele
margini ale umărului (fig. 24/5, 8, 11).
Alteori, drcorul vaselor de tip crater este realizat exclusiv din şiruri de împunsături, dispuse orizontal şi vertical pe umăr şi pe partea inferioară a vasului (fig. 21/9). Vasele de tip crater din
pastă fină, cenu~ie sînt bine documentate în niwlul inferior de la Suceveni şi Lopăţica (în semihordeiul nr. II), ele fiind frecvent înlîlnite şi în repertoriul ceramic al următoarelor etape evolutive
(Suceveni 2, 3). Vasele de tip crater îşi trag originea pe cale directă din cultura Cucuteni A1, iar
aceasta la rîndul ei le moşteneşte din cultura Precucuteni.
Vase tronconice. De proporţii mijlocii, de culoare gălbuie pe faţa exterioară şi neagră pe cea
interioară, au gîtul înalt, cilindric, buza ornamentată cu crestături fine, umărul uşor arcuit, fiind
lustrui te pe ambele suprafeţe. Sînt prevăzute cu cite o toartă în unghi drept. Zona dintre gît şi umăr
este delimitată printr-o linie subţire incizată orizontal, întreruptă în dreptul toartei. Imediat sub
aceasta se află un şir de împunsături adînci, dispuse vertical (PI. IV/col. 5). Ele provin din nivelul
inferior al aşezării de la Suceveni.
accentuată,

Vase bilronconice. De proporţii mijlocii, din pastă cenuşie, au gîtul înalt, cilindric, canelat,
orizontal, buza profilată, ornamentată cu crestături oblice pe margine, umărul proeminent, puternic
arcuit şi partea inferioară tronconică, nelustruită, decorată cu linii adînc incizate, dispuse radiar
(fig. 24/16; PI. IV/col. 6). Vase de acest tip au fost descoperite la Suceveni în nivelul inferior.
Ele îşi găsesc originea în cultura Precucuteni 67 , transmisă prin intermediul culturii Cucuteni A1 •
Acestea sînt des întîlnite şi în etapele superioare de dezvoltare (Suceveni 2, 3) dar nu şi ca
decor reprezentat de acele crestături fine, situate pe marginea vaselor, care nu mai apare pe nici
un vas, ceea ce înseamnă că a fost specific aproape exclusiv pentru etapa inferioară.
01

Idem, fig. 23/4, 8, 12.

17 Silvia Marinescu-Bllcu, op. cit., fig. 30/2a; fig.
50/15; 55/8; 67/2.
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Cupe. Din paslă cenuşie, au pereţii scunzi, în formă de „S", corpul rolunjit, buza evazală,
um[1rul proeminent, fundul mic, concav, lustruite pe ambele feţe (fig.l23/13, 14). Sînt împodobite
mai totdeauna cu motive decorative combinate de incizii şi pictură prin şiruri de alveole mari, dispuse orizontal pe ambele laturi ale umărului vasului, sau prin fascicule de cite trei linii oblice, alternînd cu unghiuri ascuţite cu vîrfurile îndreptate spre stînga, pictate orizontal cu alb pe fond lustruit
de pe gîtul cupelor (fig. 23/14 şi PI. IV/col. 7).
Exemplarele amintite provin din nivelul inferior (bordeiul nr. V) de la Vulcăneşti. De altfel,
cupele sînt bine documentate tipologic într-o serie de aşezări ale aspectului cultural Stoicani-Aldeni,
de la Aldeni 68 , Stoicani69 , Drăgăneşti-Tecuci 70 , Lişcoteanca71 , Suceveni, Vulcăneşti etc., cunoscînd
o mai mare amploare în etapele următoare.
Originea lor este strîns legată de repertoriul ceramic al culturii Precucuteni, transmisă aspectului cultural Stoicani-Aldeni prin filiera culturii Cucuteni A1 .
Etapa II A. Ceramica grosieră specifică vaselor de uz comun şi recipientelor de mari dimensiuni este relativ bine arsă. Mai întotdeauna recipiente!(• au gîlul lustruit pe faţa exterioară
şi interiorul netezit. Ca decor se foloseşte motivistica cunoscută, reprezentată de barbotină, alveole,
brîuri alveolare, ciupituri şi „faguri" de Lradiţic Criş, mici proeminenţe gurguiate (sau pastilate),
concave şi unori şănţui le, precum şi linii incizate oblic sau dispuse în reţea.
Vase bilronconice. Din pastă grosieră, de culoare gillhui-cărămizie cu gîlul înalL, cilindric,
fundul mic şi plat au ca clceor brîuri alveolare precum ~i barbotină - trasă cu degetele pe întreaga
suprafaţă a recipientului. ln porţiunea superioară canelurile barbotinci sînl dispuse orizontal, iar
în zona inferioară, sînt aşezate vertical. Brîurile alveolare sînl aplicate in regiunea gîlului şi în regiunea diametrului maxim, pc carena vasului (fig. 22/8; PI. I/col. 3/2).
Unele vase de aceeaşi formă bitronconică, mull mai voluminoase, au prag în jurul gil.ului,
buza înclinată spre interior, carena puternic accentuată. Sînl împodobite cu caneluri mari orizontale, situate în regiunea de maximă dezvoltare a corpului vasului (fig. 22/9; PI. 1/col. 9).
Aceste vase au evidente caractere de esenţă Boian-Gumelniţa şi provin din zona vecină
cu aria culturii Gumelniţa A1 , din partea de nord-est a Cîmpiei Române: primul de la Lişcoteanca 72 ,
cel de al doilea din popina de la Largu 73 • Din punct de vedere al formei, al Lehnicii de lucru şi al
decorului, recipientele moştenesc elemente culturale deosebit de semnificative: pragul de pe um{l!'ul
vaselor, specific culturii Boian şi carena accentuată, caracteristică de prim ordin a vaselor gumelniţene.

De fapt, vasele bitronconice puternic carenale sînL rar întîlnile în restul ariei de răspîndire
a aspectului Stoicani-Aldeni, deoarece aceste elemente pe măsură ce pătrund mai mult în aria acestui
complex, suferă anumite modificări structurale. Spre exemplu carena vaselor gumelniţene devine
mai puţin unghiulară în cadrul aspectului Stoicani-Aldeni, întrucît se ajunge la o uşoară rotunjire
a umărului vasului.
Vase tronconice. De uz comun, din pastă poroasă, de culoare brun-gălbuie şi gălbui-cărămi
zie au pereţii drepţi sau arcuiţi, gura larg deschisă, fundul mic şi plat, ornamentate în mod variat
cu brîuri alveolare, proeminenţe conice şi pastila te şi fagure de tracii ţie Criş (fig. 22/10-14; PI.
I/col. 1/2--3).
\'asele tronconice de uz comun specifice aspectului cultural Stoicani-Aldeni sînt bine documentale în nivelul 2 de locuire al aşezărilor de la Stoicani 74 , Drăgăneşli-Tecuci 75 şi în mod deosebit,
la Dodeşti şi Suceveni. Tipologic, vasele tronconice de uz comun au trăsfrturi destul de obişnuite
penl ru a încerca să le gf1sim o provenienţă genetică.
Borcane sferoidale. Din pastă poroasă, de culoare gălbuie-cărămizie au gît relativ înalt,
lustruit, gura larg deschisă, buza profi.lată, uşor evazată, cu fundul mic şi plat (fig. 22/15 şi PI.
I/col. 10/1). Sînt ornamentate cu barbotină, dispusă organizat sub formă de caneluri verticale
pe întreaga suprafaţă rxterioară a Yasului. Jn regiunra gîtului şi a fundului. vasele au douii rînduri dt> proeminenţe eoni ce.
"" V. nota G2.
'.\I. Pctrcscu-Dlmhovi\a, op. cit,. fig. 18/CJ-10.
70 Eugen Comşa, ln „SCIV'", XI\", 1, fig. 7/1.
71 I .T. Dragomir. op. C"it. fig. 11 /25 -2~.
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7~
73
7

~

75

l.T. Dragomir, „ Dnnubius", l V, fig. 3/1.
Idem, fig. 3/2.
M. Pctrcscn-IJlmbovi\a, op. cit., fig. 30/6-9.
Eugen Comşa, op. cit. fig. 5/:3-4.
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Borcanele sferoidale de uz comun au evidente trăsăluri ele ongme precucuteniană, transmise prin intermediul culturii Cucuteni A1 • In cadrul complexului Stoicani-Aldeni, borcanele de
acest tip se continuă fftră întrerupere, din etapa mijlocie pînă în cea superioară, fiind bine cunoscute la Stoicani 76 (nivelurile 4, 3), dar mai ales la Dodeşti şi Succwni (nivelurile 3, 2).

Etapa II 11. Hcferilor la categoria ceramică clin pastă de bună calitate, din etapa a doua
a aspectului cultural SLoicani-Aldeni, aceasta cuprinde cea mai mare parte din reperloriul formelor
ceramice. Prioritatea tipologică o deţin fără îndoială, străchinile, reprezentate printr-o mare varietate de forme şi de motive ornamentale, mult deosebite de a acelora ce provin din etapa inferioară
de dezvoltare.
Străchini. Străchinile cu pereţii scunzi, sînt din paslă brună-roşie, au buza rotunjită, cu
o canelură largă, situată deasupra umărului şi fundul mic (uşor concav), cu „umbo" în interior.
Sînt lustruite în aceeaşi nuanţă pe ambele feţe. O lortiţă wrticală perforatii orizontal se află situată sub carenă (fig. 25/l, 2, 11, 12; PI. II/col. 2/2, 4).
Străchinile cu gîtul concav şi buza uşor rf1sfrînU1, sînt de culoare gălbuie, uneori cu pete
cenuşii în exterior şi cenuşie în interior, cu fundul mic uşor concav, lustruite uniform pe ambele
feţe. Un şir de puncte adîncite şi apropiate, dispuse orizontal, ornamentează regiunea de deasupra
umărului carenal. Pe restul corpului (sub carenf1) se afHi un cerc incizat, avînd în interior volute
desfăşurate de la stînga spn' dreapta, secţionale de cercul incizal de pc umăr şi de marginea fundului (fig. 25/8; 23/l!J; PI. II/col. 2/1).
Străchinile mici cu pereţ.ii scunzi, din paslă brun-grilbuie, cu pete cenuşii, cîtcodat[i cu fcţuiala corodată, au gîtul prcvf1zul cu două caneluri, buza profilată şi uşor evazată şi fundul mic
concav în exterior. Pe muchia canelurii inferioare deasupra carenei umărului, se află un şir de alveole mici ornamentale, imprimate prin împunsături verticale sau puncle adîncite. O proeminen[.ă
conică trasă din carenă are vîrful îndrcplal în jos (fig. 25/9). Sub faţeta inferioar[1 a umărului, strflchinile sinl prc\·ăzutc uneori cu două procminen\e triunghiulare ornamentale, Lrase din careuri,
care au vîrfurile îndreplate în jos, perforate vertical (fig. 25/li, 10 şi PI. II/col. 2/5).
St răchi nilc din pastf1 cenuşie sau brun-gălbuie, cu buza rolu nji tă şi rflsfrîntă în exterior,
aşa cum se prezinlă de fapt majoritatea străchinilor caracteristice aspectului cultural StoicaniAldeni, au tendinţa de a crea o uşoară nervură în interiorul gurii vaselor imediat sub marginea buzei.
Gitul canelat al vaselor reliefează buza şi determină carena umărului, sub care se află grupa celor
douf1 proemim•nţe conico-triunghiulare, aproape nelipsite, cu vîrful în jos. Străchinile au fundul
mic concav cu umbo în interior, lustruite pe ambele feţe (fig. 25/7, 14).
Străchinile din paslă gălbuie, cu buza profilalf1 sau rolunjită, uşor evazală, au gîlul prcYă
zut cu două caneluri orizontale, mărginite de două cercuri adînc incizate şi fundul mic, concav.
Sînl ornamentate cu ove incizate, intercalate de mici alveole sau puncle adîncite, dispuse în mod
dislanţat pe umărul şi carena vasului (fig. 25/4 şi PI. II/col. 2/3). Uneori pe umărul arcuit sau
carc•na str[1chinilor se află un cerc incizat orizontal, în care se înscriu două grupe de eîlt' trei linii
scrnielipsoidale incizate, avînd arcurile siluate pe diametrul fundului, despftr\ile de o linie mcdianft
incizalf1, can• se hihirrf1 in dreptul lortitelor pcrforale orizontal (fig. 2':!/:~ şi PI. II/col. 2/li).
Înlreaga ga111[1 de forme a slr{1chinilor din pastf1 ck bunf1 calitate este bine documentalh
in nivelul 2 de locuire al aşczf1rilor de la Aldene 7 , Stoicani 7 H, Drăgfrnc·şti-Tecucirn, Largu 80, Lişco
teanca81, dar mai ales la Suceveni şi Dodeşli 8 ~. precum şi la Vulcăneşli şi Lopă!ica 8 :1 • Deşi se şlic
cii slrăchinill' Sl' „moşlenrsc" în mod direel din cultura Gumelni\a ,\ 1 , tolu~i elt• eapălfl pP parcursul
celor lrei c>tape PvolutiYP all' aspectului cultural Sloicani-Aldcni o transfonnan· structurală deosebit de caraclerislidt de> la o l'lapă cronologică la alta. Daefi în prima etapă evolulivă unele slrf1chini au fundul plal sau uşor arcuil în afară, cîleodaH1 preY{1zute cu ramfl circulară în regiunea
fundului şi cu creslăluri finP pe marginea buzei, în etapa a doua aceste clemente dispar aproape
76

\I. l'ctrcscu-Dîmhovi(a, op. cil„ fig. 2:-)/IO; :lllf'';

Eugen Comşa, op. cit., p. 15, fig. '1/6-/, 1:1, 18.
l.T. Dr:igomir, „\latcriall"·', \'I, p. 501.
ld<·m „Danuhins", 11-111, p. 6:1, fig. 10/l-l.
"" \la l<•rialcle arheologice de la Dodeşti sin t inedite.
"" :\latcrialcle arheologice de la \'ulcăncşti şi Lopă\ica sînt in general inedite. Ele au fost par\ial studiate
prin lrnmh'oin\a lui \'.S. Bcilckl'i.
711

•0

:Hl/15.
77 Materiale Ic arheologice <k la Aldcni slnt în cca
mai marc parte inedite. Ele se afli\ în depozitul Institutului de arheologic Hucure~ti.
78 M. Petrcscu-Dîmboviţa, op. cit., fig. 25/11; 29/G;
26/:l.
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complet. In schimb se Lransmile şi se generalizează fundul mic, concaY, de multe ori cu umbo în
interior, element slruclural nou apărut. De asemenea în etapa a doua marginea slr[1chinilor devine
Yerticală sau dreaptă, gîtul şănţuit cu una sau două caneluri largi, care scol în eYidenţ[t, atîL buza
cil şi umărul Yasului (fig. 25/1--11).
ln ceea ce priYeşle decorul străchinilor, deşi aceslea în cadrul etapei inferioare a aspcclului
cullural Stoicani-Aldeni sînt deosebit de simplu împodobite, prin cresl[1turi fine, tortiţ.e false sau
aripioare conice apropiale, in formă de şa, moştenite de altfel şi în cuprinsul etapei a doua, acum
apar noi motive ornamrnlalr, ilustrate prin caneluri şi felurite linii incizate, prin OYe sau yoJute.
dispuse în Yîrlej, fie prin alveole circulare sau împunsături adîncitc, aplicate orizonlal pe umărul
vaselor. Toate aceste moLive ornamentale sînt mult amplificate şi devin din ce în cc mai rafinate
şi armonizate, uneori estetic geometrizate, avînd eYidentc tendinle de a acoperi întreaga suprafaţă exterioară a \'aselor.

Cupe. Sînl de proporţii relaliY reduse. Au în general pere\ii drepţi sau uşor arcuiţ:i, mai
decît ai străchinilor; ele îmbradt diferite forme, fără să exceleze din punct de vedere ornamental.
Cupele cu pereţii relativ înalţi au partea superioarii de form[t cilindrică, buza subţială, umărul
rotunjit, partea infrrioară hitronconich şi fundul concaY. Sini din pastă de culoare cenuşie. lustruite
pe ambele feţe, ornament ale cu lrei linii i ncizatc, apli<'a l L' orizonlal pe 11 mftr şi pc parte a inferioar[t
a rnsului (fig. 23/l:l; PI. II/col. 4/8).
Cupele de formă lronconidt au pereţii uşor ar<'ui\i, gura larg ckschisii, buza rotunjită la exLerior şi fundul plat. Sini din pasUt bine ars[t, dt• culoare <'t'nuşie-gălbuie, nelezilc pc amlwlc feţe
şi ornamentale cu prol'minen!e conicl', aplicate în mod 1wuniform pe inln•aga suprafaţ[t extcrioarft
a vasului (fig. 23/Hi; 2::i/15; PI. II/col. 4/5). De menţionai faptul c[i acl'sL cil'ror este spt•cific gumelniţcan, fiind preluai din•ct din cadrul cullurii Gumelni!a .-\ 1 .
Cupele de fonnii sft>roidală, cu perc!ii înalţi şi pull'rnic arcui!i, an gura larg deschis[t, buza
subţiaUt, um[lrul rolunjil şi fundul mic, concav. Sînt prelucrate din pasl[t dl' c11loarl' cenuşie-găl
lrnie, lustruite pc amhelc fe[c, ornamenlale cu trei linii incizaLe, orizontale pc partea mijlocie a
vaselor, iar în zona de maximfl rolunziml', pe umhr, decorul csle complPlal l'll dou{t şiruri de împunsături orizontale (fig. 25/Hl; PI. II/col. 4/7).
Cupele cu pereţii scunzi şi pull'rnic arcuiţi au buza sub\iată şi uşor evazată, umftrul rotunjit
şi fundul plat. Sînl din pastă de culoar!' cenuşie, lustruite uniform pt' ambele feţ.e, ornamentate în
regiunea gitului cu un fascicol de caneluri fine orizontalP, iar sub buză cu un şir de alwole (fig. 23/18;
PI. II/col. 4/6).
Cupele de acesL Lip sînt relativ bine cloeumcnlale în niwl11l 2 al a!jezărilor ele aspect Sloicani-Aldeni, de la AldeniR 4 , Stoicani 85 , Drăgfineşti-Teeuci 81 \ l.argu 87 , Lişcolt'anca 88 , dar mai cu seam[t,
Ia Suceveni şi Dodeşti, precum şi la Yuki"uwşli, unde au fost descoperile mulle exemplare. Suh
aspect lipologic ele se transmit aproape ide ni ic, din prima etapă ev olu liY[t a aspectului cultural
Stoicani-Aldeni, în cea de a doua şi pînă în etapa superioară, unde înrl'pc sft sl' producă o diferenţiere din punct de wdere ornamental, dcoarl'ce acum apare o comhina\ie între motivele decoratiw incizate şi cele pieturale bicrome, în dungi albe pe fond roşu al Yaselor înainte de ardere, sub
impulsul creator al culturii Cucutcni A1 . Dt•şi pc anumite forme de cupe figurează elemente decoralin• caracteristice rnllurii Gumelniţa, aşa cum sînl spre exemplu proeminenţele conice, aplicate
pe înlreaga suprafa![t exterioară a vaselor, totuşi privite sub aspect tipologic sint preluale direct
din complexul culturii Cueuteni, la nivelul fazei A1 iar aceasta, la rindul său le-a asimilat pe aceeaşi
calt'. din ari a de r[tspî ndi re a cult urii Pre eu eu Leni, unde cupele îşi au hi ne stabilită originea lor 89 •
înalţi

Farfurii. Cu buza răsfrîntă sprP interior, şi uneori ah-eolată pe margine, au gura larg desfundul mic, con!'av sau plai. Sini din pastft de culoare neagr[t, <'enuşie sau gălbuie, lustruite

chisă şi
~"

Y. nota 77.
\I. l'e\n•scu-DimlHlYi\a, op. cit„ fig. :!8/ 1; :!!J/<i, 1:1.
'
Eugen Com~a. op. cit., p. 15, fig. I/ 17 ~i 5/ l.
1.T. Dragomir, „\lalt•rialt•'', \" l. p. 5112, fig. 1/!i.
8 " Si'1p:iturilc de la l.işcokanca I. de pc lcrnsa inferioară a C:ilmă\ uiului dPduatc (Ion T. Dragomir). in
vara anului l!Ju7. lk ohicl'i cupck dl' la Li~eotl•anca
85
6

'°

au pt•rc\ii scunzi, 11111:11·11] t·an•riat, fiind ornamentale cu
grnpuri de a!Ycole mari. linii incizate orizontal şi cu
~irnri dl' i111punsiituri.
"' \"l'Zi SilYia \hrinl'scu-Bik11. op. cil„ fig. 26/1:
;i:l/11-1:!: u8f:I şi H;1du \"ulpc, Iwoare. Săpcil11rile din
1.9.~li- 1.918, Bucurc~ti. l\l.-i7, p. 56, fig. 15/1-2; p. 124,
fig. 8\l/1--1.
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în interior şi feţuite în exterior, prevăzute cu o micii torliţl't perforată orizontal, situată distanţat
sub buza vasului. Astfel de farfurii sînt pictate cîteodată cu alb pe fondul de culoare roşie, aşa cum
arată exemplarele descoperite în aşezarea de Ia Stoicani, în nivelurile 3-4 90 şi Suceveni (2) (PI.
II/col. 7 /6).
Farfuriile cu buza sau marginea aproximativ plat-orizontală, îngroşată, din pastă neagră
cenuşie sau gălbuie, lustruite în interior şi feţuite pe suprafaţa exterioară, au gura largă şi fundul
concav. Unele exemplare sînt pictate cu culoare albă pe faţa interioară, altele au decor de linii incizate pe suprafaţa exterioară (PI. II/col. 7 /4).
Farfuriile sînt relativ bine documentate în nivelul 2 al aşezărilor de la Aldeni 91 , Sloicani 92 ,
Lişcoteanca93 şi Suceveni, precum şi la Vulcăneşti 94 • Ele îşi au obîrşia tipologică în cadrul culturii Gumelniţa A 1 •

Tipsii. Cu pereţii scunzi, oblici sau verticali şi subţiri au buza profilată, uşor evazati"'t şi
fundul mic, concav. Sînt din pastă neagră-cenuşie, lustruite pe ambele feţe, prevăzute cu torti!e
false, perforate orizontal, situate la limita inferioară a umărului vasului. Cîteodată sînt ornamentate în interior cu volute incizate, dispuse în fonn[t de vîrtej sau cu un simplu cerc incizat pe gîlul
vasului (PI. II/col. 7/5).
Tipsiile se continuă aproape neschimbate, din etapa inferioară a acestui aspccL şi pînl't în
etapa mijlocie, iar în cea superioară nu mai apar. Ele sînt documentate în aşezările de la Aldcni 95 ,
Stoicani 96 , Lişcoteanca97 şi Suceveni. Tipsiile sînt preluate direct de la purtătorii culturii Gumrlni!a A 1 •
Tăvile cu pereţii scunzi şi oblici de formă circular[t au buza uşor sub~iaU't şi uneori profilată,
gura larg deschisă şi fundul plat, arse la gălbui, lustruite în interior şi feţuite în exterior (PI. II/
col. 8). Tăvile se continuă din clapa inferioară a aspectului Stoicani-Alden.i pînă în cca superioar[t
(Suceveni 3). Sînt bine documentate în nivelul 2 de locuire al aşezărilor Aldeni 98 , Stoicani 99 , Liş
coteanca100 şi Suceveni, fiind moştenite din culturile Boian şi Gumelniţa, faza A1 . De menponat
este faptul că tăvile de formă rectangulară cu proeminenţe conice pc margine, prezente în etapa
inferioar[t nu mai sînt întîlnite în etapele nr. II şi III.
Grupa vaselor plate, farfuriile, tipsiile şi tăvile fac parte inLegranlă mai ales, din inventarul
aşezărilor de aspect Stoicani-Aldeni ce se află situate în regiunea de nord-est a Cîmpiei Române,
adică din imediata vecinătate a surselor de influenţă generate de către cultura Gumelniţa A 1 .
Capace. Capacele în formă de clopot, cu canelură sub caloLă şi proeminenţă unghiulară au
vîrful în jos pe carenă. Butonul de formă cilindrică cu partea superioară plată mult ieşită în afară,
ca o strcaşinh este gol în interior. Sînt din pastă cărămizie sau gălbuie la exterior şi cenuşie în interiorul vasului, netezite sumar în interior. Uneori suprafaţa exterioară este acoperiUt cu înveliş
ce culoare albă şi decor spiralic, pictat cu linii roşii şters (fig. 25/18, 20, 21; PI. II/col. 9/4-5).
Capacele în formă de calotă au marginea gurii oblică, depăşind baza calotei. Butonul de formă
piramidală eu patru fe!e sau în formă de trunchi de piramidă, ieşit în afară ca o straşină, este
gol în interior. Sînt din pastă gălbuie, cenuşie şi cenuşiu-gălbuie netezite grosier în interior (PI.
II/col. 9/5). Unclr capace din acelaşi tip au butoanele sau apucătorile în formă de ciupercă sau
de con (fig. 25/20, 21).
Dacă în prima etapă a aspectului SLoicani-Aldeni capacele erau de dimensiuni reduse, modeste ca aspect şi neornamentate, în etapa a doua ele iau o mare dezvoltare, evoluînd sub aspect
tipologic, cît şi ornamental, continuîndu-se în exemplare din ce în ce mai voluminoase, aplatisate,
decorate artistic, pînă în etapa superioară. Ele sînt bi ne documentate în nivelul 2 al aşezăril~r
de la Aldeni 101 , Stoicani 102 , Drăgăneşti-Tecuci 103 , Lişcotcanca 104 , şi îndeosebi la Suceveni şi Dodeşti 10~,
90

:\I. Pctrl'scu-Dimbovi\a,
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cit.,

fig.
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12, 1-1.
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V. nota 77.
1\1. Pctrcscu-Dimbovi\a, op. cit., fig. 25/9.
100 J.T. Dragomir, op. cit., fig. 9/13, 11.
101 \'. nota 77.
102 :\I. Pctrescu-I>lmboYi\n, op. cit., fig. 27/9. 12.
103 Eugen Comşa, op. cit., fig. 5/5.
104 J.T. Dragomir, op. cit.. fig. 10/5.
105 \'. nota 82.
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V. nota 77.
M. Petrescu-Dimbovi\a, op. cit., fig. 25/13, 1-1.
93 I.T. Dragomir, „Danuhius~, II- 111, fig. 9/1-3.
H V. nota 83.
96 V. nota 77.
ee M. Petrescu-Dimbovi\a, op. cit., p. 77.
97 I.T. Dragomir, op. cit., fig. 9/-1-8, 12.
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fiind preluale direct din aria culturii Gumelniţa A 1 . Nu este exclus ra anumite rapace în formă de
clopot să aibă origine precncuteniană, transmisă aspectului Sloicani-Aldeni prin filiera culturii
Cucuteni A/ 06 •
Borcane. Borcanele semisferoidale, de proporţii mijlocii, sau vasele cu pereţii arcuiţi, uneori
cu prag pe umăr, buza uşor profilată şi fundul plat, sînt din pastă de culoare gălbuie
roşcată, lustruite în interior şi feţuite în exterior. Decorul este din linii adînc incizate, vertical şi
orizontal, grupate în suprafeţe rectangulare, ce aminleşte de tablele de şah (fig. 25/lG; PI. II/
col. 10).
Dacă ţinem seama de noutatea şi de raritatea motivelor ornamenlale ale acestui lip de vas,
deocamdată întîlnite numai în două aşezări, la Stoicani 107 şi Suceveni, adică în centrul ariei de
răspîndire al acestui aspect cultural, sîntem determinaţi să acceptăm ipoteza că avem de-aface
cu elemente de creaţie artistică proprie.
Borcanele de tip crater au corpul tronconic gîtul cilindric, concav în profil, buza rotunjilă
şi uşor răsfrîntă în afară, um{1rul arcuit şi fundul plat. Sînt din pastă de culoare gălbuie-cenuşie,
lustruite în interior şi feţuiLe la exterior, cu pete cenuşii (din cauza arderii secundare) (PI. II/col. 11).
Decorul este reprezentat de linii grupate două cîte două, incizate vertical pe înlrcaga zonă
tronconică a vasului şi unile la partea superioară, prin linii incizate arcuit (fig. 25/17). Întregul,
ornament. al vasului are aspectul unei rozete mari, cu petalele mult alungite, rotunjite pe margini
acoperind limita superioară a umf1rului. Pe linia inferioară a umărului, la distanţe egale, se află
trei proeminenţe mari, tronconice, concave in partea exterioară.
Decorul sus amintit este pu!in cunoscut în aria de răspindire a aspectului Stoicani-Aldeni,
descoperit in nivelul 2 de locuire al aşezării de la Sucenni. Prin raritatea şi noutatea sa artistică, nu este exclus ca acesl motiv ornamental să fie o creaţie proprie a purtătorilor acestui aspecl
cui tura I.
Vasele de tip erater işi au originea în aria cullurii Precucuteni, lransmis[t prin intermediul
cullurii Cucu leni A 1 . Chiar dacă forma de tip crater există şi în repertoriul cullurii Gumelniţa,
acolo ea este puternic carenată, spre deosebire de formele precuculeniene care au umărul rotunjit.
prevăzute

Strernrâlori. Slrecuri'1torile tronconice, în form[1 de pîlnie, cu pereţii uşor arcuiţ.i, au picioscurt şi uşor profilat (fig. 26/1, 2). Cîteodată sînl prevăzute la partea superioar{t cn un guler
cu patru lobi unghiulari dispuşi în plan orizontal (fig. 26/1, 2 şi PI. I II/col. 27). Sînt din pastă
de culoare cenuşie sau gălbuie, cu feţuială de aceeaşi nuanţă pe ambele feţe.
Strecurătorile au in dese cazuri un fel de picioruş de formft cilindrid1, cu profilul uşor concav
(fig. 26/3, 4).
Strecurătorile sînt relaliv bine cunoscute din etapa inferioarft pină în cea superioar{t a aspectului Stoicani-Aldeni, fiind bine documentate în aşezările de la Stoicani 108 , Suceveni, Dodeşti,
Vulcăneşti 109, transmise tipologic din cuprinsul culturii Precucuteni. prin i11termPdi11l purlittorilor
culturii Cucuteni A 1 , unde sînt bine documentate 110 •

ruşul.

J>olonice. Polonicele în

formă

de

„ceaşcă

sau bol", piriforme cu minerul terminal în pro-

tomă zooinorfă au pere\ii arcuiţi, gîtul uşor canelat şi fundul mic şi plat. Sint din paslă de culoan'
gălbuie, lustruite pe ambele feţe şi corodate. O linie incizată orizontal delimitează gîtul de corp.
Partea inferioară a vaselor este ornamenlatft cu linii arcuitr, incizate vertical, de forma unor paran-

teze (fig. 26/13; 27/5; PI. II/col. 6/4).
Polonicele în form{t de ceaşcă cu minerul terminat în protomă zoomorfă au de multe ori
pereţii scunzi, buza profilată sau subţ.iată, umărul
rotunjit şi fundul mic concav, prevăzuL
cu umbo. Sînt din pastă brun-gălbuie, uneori cu efecte de culoare roză de la ardere, cu feţuială.
O canrlură adîncă pe gît reliefează rotunjimea buzei şi a umărului (fig. 21i/fi; 27/3; PI. II/col. 6/8).
Polonicele de formă conică cu mînerul terminat în protomă, au pereţii arcuiţi şi buza subţiată. Sînt din pastă cenuşie, cu nisip şi pietricele în compoziţia pastei, feţuite pe ambele feţe. neornamentate (fig. 27 /1 şi PI. IT/col. G/1).
JO& Eugen Comşa, Istoria comu11ihl/ilor .. ., fig. 2G/1-:I:
28/31; G:I; :i3/68; 35/21; 61; 62; 95; 125; Silvia l\!arincscu-Bllcu, op. cil., fig. :1:1; 3·1; 4\l/1; Gl; G8/1.
10 7 \I. Pdn•seu-Dlmliovi\a,
op. cil., fig. :rn/14.

5 -

Idem, fig. 27 / lll. 11.
V. nota 8:1.
no SilYia \larincscu-Hilcu, op. cil., fig. :1-1/1;
l:'i/5. li.
10"
10

~
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De asemenea există o serie de tipuri de polonice şi ele linguri, din pastă de culoare cenuşie
cu minerele în formă de cîrlig, ovale sau circulare în secţiune; uneori sînt bifurcate la
capele ca nişte corniţe; alteori au formă de „coada rîndunicii", prevăzute cu o gaură pentru atîrnat,
sau de simple coarne, scurte şi arcuite, circulare în secţ.iune, variat ornamentate etc. (PI. II/col.
6/1-9; vezi şi fig. 26/6-17; 27/1-6).
O bună parte din varietatea polonicelor, şi a lingurilor ce aparţin celei de a doua clape de
dezvoltare sînt continuate din etapa inferioară. Ele sînt bine documentate, mai ales în nivelul 2
al aşezărilor de la Suceveni şi Dodeşti 111 , precum şi de la Vulcăneşti şi Lopăţica 11 ~.
Din punct de vedere al originii, ea trebuie căutată în cuprinsul ariei de răspîndire a culturii
Precucuteni 113, transmisă prin intermediul culturii Cuculeni A 1 .
şi gălbuie,

Pahare. Paharele tronconice de propor!ii mici. cu perl'(ii arcuiţi, buza profilată, gitul uşor
canelat, cu fundul mic şi plat sînt din pastă brună-gfUbuie, feţuite pe ambele feţ.e, neornamentate
(fig. 28/1-3; PI. II/col. 12).
Paharele cilindrice-tronconice cu proeminenţă alungită vertical sub umăr au buza uşor profilată şi fundul concav. Sînt din pastă brună-roşie, cu feţuială de aceeaşi nuanţă şi lustruite la exterior şi pe partea superioară în interior, neornamentate (fig. 28/5; PI. II/col. 12). Formele de pahare amintit<', de proporţii mici şi neornamentate apar în număr relativ redus, în prima etapă evolutivă şi iau o mare amploare în cea de a doua etapă, îndeosebi cele din pastă fină, continindu-se
pînă în ullima etapft. Ele sînt recent descoperite la Dodeşti şi Vulcăneşti. fiind preluate direct din
aria de răspîndire a purtătorilor culturii Cucuteni A1 .
Suporturi. Suporturile de vase de formă inelară, cu pere\ii scunzi, drepţi sau arcuiţi cu marginile profilate sînt din pastă brună-gălbuie, sau gălbuie, lustruite pe ambele feţe (fig. 28/8, 10;
PI. II I/ col. 28).
Cîteodată suporturile de vase sînt ornamentale cu dungi de pictură albă, sau benzi lungi
triunghiulare terminate în cîrligc, aplicate oblic pe suprafaţă exterioară (fig. 28/8). ln lumina cercetărilor de pînă acum, suporturile de vase de acest tip apar începînd cu etapa a doua şi se continu{1 în etapa superioară. Ele sint bine documentate în aşezările Aldeni 114 , Stoicani 115 , Lişcoteanca 116 ,
Suceveni ş.a., fiind preluate direct din cuprinsul culturii Gumelniţ.a A1 . Putem preciza că suporturile de vase de formă inelară, cu pereţii 2rcuiţi sau în formă de colac nu figurează în repertoriul
culturilor Precucuteni şi Cucu te ni A1 . Interesant este faptul că la Lişcoteanca II I s-a descoperit
un vas suport original ca formă, unic pînă acum în repertoriul ceramic de aspect Stoicani-Aldeni.
De aspect tronconic este prevăzut la partea superioară cu un disc mare, uşor alveolat, perforat
central. Piciorul suportului este de asemenea stăbăt.ut de două găuri (fig. 28/B; PI. III/col. 28/3).
Vase prismatice. Au pereţii în patru colţuri de dim.ensiuni reduse, cu buza subţiată, gura
larg deschisă şi fundul plat, prevăzute cu două tortiţe arcuite, prinse imediat sub buza vasului.
Sînt din pastă de culoare gălbuie, netezite uniform pe ambele feţe, neornamentate (fig. 28/ 11; PI.
III/col. W).
Hecipientul a fost descoperit inlîmplălor, prnvenind clin nivelul superior al aşezării de la
DodeşLi. Este singurul exemplar de acest fel cunoscut pînă acum în cadrul aspectului StoicaniAldeni. Considerăm că este vorba de o formă care îşi are originea în cadrul culturii Vinca-Turdaşm,
moşlenită de către cultura Gumelniţ.a A1 şi apoi transmisă direct aspectului S\oicani-Aldeni. Formeh• ele vase in ,1 col\uri sînt binr documentale în aria de răspîndire a cullurilor Boian şi Gumelniţa.
\'ase mi11iat11ri. Vasul miniatură, rn gîtul de formă tronconică, umărul rectangular, cu laturile elipsoidale şi colţurile rotunjite are partea inferioar{1 prismatică cu fundul mic şi plat. Este
de rulare gălhuir-61rămizie, netezit pe faţa rxterioară (fig. :!8/12; PI. III/col. 30).
ProYine dintr-o descopl'rire intimplr1\oarc, din salul Jgeşti, (Vaslui). Este pînă acnm unicat
in reperloriul aspeelului Stoicani-Aldeni, preluat pe cale directă, probabil, din aria culturii Gumelnitn A1 , unde t·xistrt aslfrl dt· miniuturi ceramice. Ku este exclus ca ar(•st \'ftseior de caracter ri111 \'. noln 8:.!.
nota 8:l.

iu \'.
1 13

Silvia \tarincscu-Bîlcu, op. cil„ fig, 62/:3; 68/'2.

114 V. notn 77.

110 \I. l'drt·scu-Dimhodtu, op. cit„ fig. '27/li: :l'.!/1 t.
11s I.T. Dragomir, op. cit„ fig. 10/ti, I.
117 Vladimir Dumitrescu, .'4 rla preistorică în Uomă

nia, Bucureşti, 197~, p. :38 şi fig. lfi.
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tual, să-şi aibă ongrnea în cadrul culturii Precucuteni, moştenit la nh·clul fazei Cucuteni A1 • sau
să fie chiar o creaţie proprir, puţin folosită, a purtătorilor acestui aspect cultural.
Vasele miniaturi de formă tronconică au buza subţiată şi fundul plat. Sînt din pastă brună
gălbuie, netezite pe ambele feţe (fig. 27/7, 8; PI. III/col. 31).
Vasele miniaturi de forma cupelor cu picior, au partea superioară cu pere\ii scunzi şi arcuiţi
şi piciorul cilindric, înalt şi evazat. Sînt din pastă gălbuie, netezi tă pe ambele feţe (fig. 27 /10;
PI. III/col. 31).
Vasele miniaturi de formă globular[t, au pere\ii arcui\i, buza adusă spre interior şi fundul
plat. Sînt din pastă cenuşie-gălbuie cu suprafa~a exterioară neglijent netezită (fig. 27/11;
PI. III/col. 31).
Există de asemenea o serie de vase miniaturale în formă de străchini şi de cupe, cu gît canelat, umărul carenat şi fundul concav, precum şi alte forme mai puţin frecvente cilindric-tronconice
(fig. 27 /12). O caracteristică a vaselor miniaturi o constituie faptul că ele nu sînt decorate şi nici
îngrijit feţuite. In linii generale formele ele vase miniaturi ce aparţ.in celei de a doua etape ale
aspectului Stoicani-Aldeni sînt în bună parte imitaţii fidele ale miniaturilor, înlîlnilc in prima
etapă care se continuă aproape neschimbat pînă în etapa a treia. Ele sînt relativ bine documentale în majoritatea aşrzărilor de aspect Stoicani-Aldeni, <lar mai ales la Aldeni 118 , la Stoicani 119 ,
Lişcoteanca 120 , Suceveni 121 , Dodeşti 122 , Vulcăneşti 123 ele.
Etapa I I C. Cermanica din pastă foarte bună (sau fină), provenind <lin etapa a <lema a
aspectului cultural Stoicani-Aldeni este în general omogenă, bine frămîntată şi bine arsă, de diferite nuanţ.e cromatice, de la cenuşie-gălbuie, la gălbuie-cărămizie sau cărămizie roşcată. La fel ca
şi în cazul primei C'lape, ceramica fină din clapa a doua este acoperită aproape în întregime pc
ambele feţe cu înYClişuri sau angobe bine lustruite. de diferite nuanţe, uneori cu efecte strălucitoare.
Ceramica fină are forme relativ variate, de propor\ii mici şi mijlocii, cu fundul concav, bine modelate
şi îngrijit ornamentate cu linii incizate, alveole sau impresiuni aclînc punctate, cu caneluri, scrijelituri, dungi de pictură, cu tortiţe mici şi proeminenţe conice. De mulle ori, motivele ornamentale
au un catacter mixt. Pe fondul lustruit al vaselor (al paharelor) apar motive de linii drepte, arcuite,
paranteze şi caneluri, îmbinate cu cele pictate.
Pahare. Paharele (cu corp tronconic şi gît relativ cilindric cu o tortiţă verticală sub umăr)
au buza uşor profilată şi evazată, umărul arcuit şi fundul concav. Sînt din pastă brun[t-cenuşif',
cu feţuială din aceeaşi nuan\ă pe ambele feţe. Faţa exterioară cu fond de culoare albă în suprafaţ[t,
acoperă decorul canelat şi incizat al vasului. I n zona gurii este decorat cu benzi oblice de trei li ni i
subţiri, de culoare roşie pe fondul alb, iar regiunea gîtului cu două caneluri orizontale. Grupe de
cite trei ah-eole distanţate între ele sînt aplicate pe creasta superioarft a primei caneluri. Limita inferioară a gîtului este delimitată de o incizie orizontală care determină un uşor prag deasupra u mă
rului. Corpul şi umărul vasului sînt decorate cu benzi în zig-zaguri, dt>limitate printr-o singură incizie (fig. 28/13-16; PI. IV/col. 1/10).
Uneori paharele cu o proeminenţă verticală sub umăr, au gîtul înalt, cilindric, uşor concav,
buza subţiată şi evazată, gura larg deschisă, umărul arcuit, partea inferioară tronconid1 şi fundul
mic, concav. Sînt clin pastă brună-gălbuie, cu feţuială de aceeaşi nuanţă pe ambele feţe, lustruite.
Zona gîtului este decorată cu trei caneluri orizontale, iar zona fundului cu caneluri verticale, probabil, iniţial acoperite cu culoare albă (fig. 28/17-19 şi PI. IV/col. 1/8). Jn ceea ce priveşte decorul, se poate preciza că acele crestături fine de pc marginea buzei paharelor, caracteristice prime
etape, nu mai apar în etapa a doua. Se menţine în continuare întreaga molivistică ornamentală
a paharelor din pastft fină, din etapa inferioară, ilustrată prin linii incizate, alveole şi împunsături,
capete de note muzicale, Liniar-ceramice, caneluri, dungi pictate cu alb pc fond roşu, sau cu roşu
pe fond alb, proeminenţe şi tortiţe singulare, iar ca elemente noi apar acele caneluri scrijelite nr1ical, aplicate aproapP exdusiv în regiunea inferioarft a pahart>lor ~i e1qwlor.
ns V. nota Ti.
M. Petrescu-Dlmbovi\a, op. cit.,
120 I.T. Dragomir, op. cit„ fig. 13/'i.
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Intreaga varietate a paharelor din pastă fini'1, provenind clin cea de a doua etapă a aspectului Stoicani-Aldeni, este bine documentată în cuprinsul aşezărilor de la Aldeni 124 , Stoicani 126 ,
Largu 126 , Lişcoteanca 127 , Suceveni 128 şi îndeosebi la Dodeşti 129 , unde se cunosc zeci de exemplare
întregi. Paharele aspectului Stoicani-Aldeni îşi au originea în cultura Cucuieni A1 (fig. 28/5, 6,
13-21; 29J1). .
Cupe. Cupele cu pereţii scunzi, gîtul înalt şi concav, buza profilată şi evazată, gura larg
carenat, prevăzut uneori cu o tortiţ.ă perforată orizontal, au partea inferioară
puternic tronconizată şi fundul concav în exterior. Sînt din pastă de culoare gălbui-cenuşie, lusl ruite pe ambele feţe. De cele mai multe ori gîtul vasului este ornamentat cu un şir de alveole circulare, adînc incizate, dispuse orizontal, iar sub el se află o bandă orizontală formată din trei caneluri fine. Umărul este delimitat de două incizii orizonlale, iar în spaţiul dintre ele sînt
înscrise două elipse incizate. Tortiţa este delimitată lateral de două ove incizate. Partea
inferioară a cupelor este decora tă adesea cu un registru de caneluri fi ne scrijelite vertical (fig. 29/4, 5;
PI. IV/col. 7 /4-6).
Cupele din pastă fină, de formă cilindrico-tronconică, cu pereţii scunzi, aparţinînd aspectului
Stoicani-Aldeni, reprezintă o varietate intermediară între pahare şi castronaşe. În cadrul aceleiaşi
categorii ceramice din pastă fină, cupele se continuă tipologic din prima etapă pînă în etapa superioară,
suferind unele mici modificări, atît ca formă, cit şi ca decor. Spre exemplu, umărul cupelor din pastă
fină, clin prima etapă este în general uşor arcuit, iar al acelora din etapa a doua este de multe ori
carenat. ln ceea ce priveşte decorul, acesta, în formă de alveole mari sau de pictură, dispus pe umărul
cupelor din prima etapă evolutivă se continuă şi în cea de a doua etapă, apar şi noi motive ornamentale, ilustrate prin caneluri foarte fine, scrijelite vertical în zona inferioară a vaselor. De asemenea sînt prezente inciziile orizontale şi elipsoidale, precum şi ovale simple incizate, situate în
jurul torti\elor ş.a. (fig. 29/2, 4, 5, 9, 10; PI. IV/col. 7/4- fi).
Cupele din pastă fină, sus amintite, sînt bine documentate in nivelul 2 de la Aldeni 130, Stoicani131, Drăgăneşti-Tecuci 132 , Largu 133 , Lişcoteanca 134 , şi îndeosebi de la Dodeşti 135 şi Suceveni
unde se cunosc multe exemplare întregi. Ele îşi găsesc originea în marile arii de răspîndire ale culturilor Boian 136 şi Precucuteni 137 , transmise prin intermediul culturii Cucuteni A1.
deschisă, umărul uşor

Cratere. Vasele de tip crater cu corpul sferoidal şi pereţii în formă de „S", au buza subţiată
puternic răsfrîntă în afară, gura larg deschisă, umărul arcuit şi fundul mic, concav. Sînt din pastă
ele culoare roşie cărămizie, acoperite în interior şi exterior cu o angobă roşie-portocalie lustruite
uniform pe ambele feţe (fig. 29/l), 7 şi PI. IV/col. 4/4).
Gîtul vasului este ornamentat cu o bandă lată, formală din trei caneluri proeminente dispuse
orizontal. Imediat sub aceste caneluri urmează o altă bandă incizată, alcătuită din două linii orizontale care delimitează umărul recipientului. În spaţiul rezervat al acestei bande sînt înscrise două
elipse oblice care în punctele de întîlnire cu cele două linii orizontale formează unghiuri ascuţite
ce sînt marcate cu una sau două paranteze arcui le. Acest decor are o largă răspîndire pe multe tipuri
de vase, ilustraL prin incizii şi picturft, fiind cunoscul în toate etapele aspectului Stoicani-Aldeni,
sub denumirea de „ tangentă la cerc". El are o mare valoare documentar-ştiinţ.ifică deoarece se înscrie printre clementele culturale caracteristice care definesc în esenţă motivistica ornamentală
a acestui aspect cultural. Zona inferioară a vaselor este decorată cu linii incizate oblic, delimitate
la partea lor superioară printr-o incizie orizontală. Cîle odati'1 vasele sînt ornamentate eu alveole
mari circulan.>, dispuse in mod neregulat, fie singular, fie în grupe, iar regiunea umărului este decorată eu do11f1 linii incizate orizontal. Incizia superioară fiind întreruptf1 arc exlremiUtţile terminate
cu alveole sau cu capele de notr muzicalt• liniar-ceramiee (fig. 2\J/8 şi PI. lV/col. 4/5).
1t 4

\". 11ota -;;.
'.\1. Pctrcscu-Dlrnbovi~a, op. eit., fig. 2ti/1; 21!/1,
9, 12; 29112: :rn/9.
JH 1.T. Drngomir,
... \lalerialc". \'I. p. ;,02, fig.
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4{:.l, 4.

m Idem, „Da11u1Jius", 11-111, fig. 11/l -2t.
ua Idem, „:\IA ", li, fig. 8(1.
m \". nota 82.
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~ V. nota î'7.

m '.\I. Pctrescu-Dlmbovila, op. cil., fig. :l5/11, 17.
m Eugl•n Comşa, „SClV", XI\", 1, fig. f>/I.
131 1.T. Dragomir, „Materiale", \' l. fig. 4/6.
114 ld<'m, „Danubius". 11--111, fig. 12/10-30.
in \'. 11ola 82.
118 Eugen Comşa, I sloriu comunil<l/ilor... fig. 25/54;
26/:H; 29; 140; 165.
m Sil\·ia '.\farinesC'u-Bllcu, op. cil., fig. 53/15; 54/4a
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Vasele de tip crater de proporţii mari, din pastă fină, imită sau reproduc la o scară mai marc
formele paharelor de tip „protocucutenian", a\·înd o largă răspîndire în cuprinsul repertoriului formelor ceramice specifice aspectului Stoicani-Aldeni (fig. 2U/3). Ele se continuă din etapa inferioară
pînă în cea superioară. Vasele de tip crater din pastă fină sînt relativ bine documentate în ni\"elul
doi al aşezărilor de la Aldeni 138 , Sloicani 139 , Lişcoleanca 140 , dar mai ales de la Dodeşti 141 şi Suceveni,
unde s-au descoperit numeroase exemplare întregi sau întregibile. Ele işi găsesc originea în cultura
Precucuteni. De altfel, \"ase de tip crater există şi în cadrul culturii Gumelniţa însă, acolo ele sînt
puternic carenate comparativ cu formele culturii Precucuteni şi Cuculeni A1 care au umărul rotunjit sau arcuit.
Din prezentarea ceramicii celei de a doua etape a aspectului Sloicani-Aldeni s-a putut obsen·a
ră atît formele cit şi motivistica ornamentală, reprezintă o continuitate îmbogăţită cu noi vase
şi elemente decorative. Interesant de amintit este faptul că o parle dintre formele vaselor bine sedimentate, în cadrul celor trei etape, ale acestui aspect cultural sînt preluate ulterior de către purtă
torii culturii Cucuteni A2 •

Etapa III A. Repertoriul formelor vaselor de uz comun, din pastă grosieră sau poroasă,
din ultima etapă de locuire a aspectului Stoicani-Aldeni, se remarcă prin faptul că în etapa superioară formele se găsesc într-un număr mai mare, sînt mult mai variate şi ating uneori proporţii deosebit de mari, ajungînd pînă la 0,87 m în înălţime, 0,73 m-0,75 m diametrul gurii, asemănătoare
chiupului descoperit în aşezarea de la Suceveni (fig. 20/7).
Vase bilronconice. Bine reprezentate sînt \·asele bilronronire cu prag pe um[tr, din pastă
pe faţa exterioară şi neagră-cenuşie pe cca interioară. Sînl împodobite cu
briuri alveolare verticale în relief, altcrnînd ru unghiuri ascuţ.ite, incizate, ru cîte o linie orizontală
scurtă la virf. Acest decor se continuă din etapa inferioară pînă în cea superioară. Are o largă răs
pîndire întîlnindu-se aproape exclusiv pe vasele de uz eomun din pastă poroasă (fig. 30/1, 2; PI.
I/col. 1/4). Vasele bitronconice ru prag pe umăr au originea în cadrul repertoriului ceramic al culturii Boian, moştenită pe cale tradiţională prin intermediul culturii Gumelniţa, faza A1 • 1n ceea
ce priveşte motivul decorului, acesta reprezintă o creaţ.ie sigură a purtătorilor aspectului StoicaniAldeni, fiind cunoscut în aşezările Stoicani 142 şi Sucewni, din etapa inferioară pînă în cea superioară
(Suceveni 1- 3).
poroasă brun-gălbuie

Vase sferoidale. Vasele cu corpul sferoidal şi gitul scurt şi drept, din pastă roşie-rfirămizie,
ru pereţii îngrijit neteziţ.i pc ambele feţe, sînt vopsite pe faţa exterioară cu orru roşu rrud. Au corpul
decorat cu incizii de linii oblice întretăiate în formă de reţea (rig. 30/5, 7; PI. I/col. 10/2). Sini
forme obişnuite, des întîlnite în cadrul celor trei etape evolutive de la Stoicani 143 şi Suceveni.
Vase carenale. Vasele bilronconice, cu umărul carenat, din pastă gălbuie-cărămizie, sînt
relativ rar întîlnite. Decorule reprezentat de brîuri alveolare şi barbotină, trasă în mod neorganizat
cu degetele, pe întreaga suprafaţă. Pe partea superioară a recipientului canelurile sînt dispuse orizontal, iar pe cea inferioară vertical. Brîurilc alveolare sînl aplicale pe umăr şi în regiunea gîtului.
Astfel de vase se întîlnesc începînd din etapa inferioară pînă în cea superioară a aspectului StoicaniAldeni, fiind bine cunoscute la Băneasa 144 , Suceveni etc. Ele îşi au originea în aria culturii Gumelni ta A 1 (PI. I/ col. 3/2).
Borcane. Borcanele sferoidale cu pereţii arcuiţi şi buza uşor profilată au gura deschisă, umă
rul uşor proeminent şi fundul plat. Sînt de culoare brun-gălbuie sau gălbui-cărămizie, netezite pe
ambele feţe. Decorul constă din brîuri alveolare şi proeminente conice aplicate lateral pe marginea
buzei vasului (fig. 30/G, 13; PI. I/col. 10/3). Borcanele de acest tip au o largă răspîndire în cadrul
repertoriului ceramic de uz romu n al celor trei etape ale aspectului Stoicani-Aldeni. Ele sînt bine
documentate în nivelul superior al aşnării ele la SuceYeni.
U8
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I.T. Dragomir, „Danubius", I I - III, fig. 11/28-

V. nota 82.
'.\I. Pctrcscu-Dimbovita, op. cil., fig. 21/7; :i8/1, 2.
m Idem, fig. 23/1 l; 26/14.
1u I.T. Dragomir, „Danubius", IV, fig. 1/8.
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uneori borcanele de formă sferoidală cu pere\ii scunzi au buza pulernic profilată, gura larg
fundul mic şi plat, netezite pc ambele feţe. Sînt din pastă brun-gălbuie, ornamentate
cu două şiruri de proeminenţe conice sau gurguie, inlercalate cu incizii adîncitc, reprczentînd plante
slilizatc ce acoperă întreaga suprafaţă exterioară a \'asului (fig. 31/8; PI. I/col. 10/4). Acest vas
pro\'ine din nivelul superior al aşcz[irii de la Lopăţica 145 . Prin moli\'istica sa ornamentală el reprezintă
o creaţie, unică pînă acum în cadrul repertoriului formelor şi al decorului ceramic sp<'cific acestui
aspect cultural, căci nu este înlîlnit în nici una din culturile neo-encolitice contemporane aspectului
Stoicani-Aldeni, sau chiar în altele mai timpurii.
Alteori borcanele sferoidale cu pereţii arcuiţi şi scunzi au buza puternic profilată, umărul
proeminent, gura larg deschisă şi fundul plat, netezite uniform pe ambele feţe. Sînt din pastă de
culoare gălbuie, ornamentate cu două şiruri de proeminenţe mari tronconice, ca nelate diametral,
distanţate în zona superioară a vasului (fig. 31/7).
Vasul a fost descoperit în nivelul superior de locuire al aşezării neo-eneolilice de aspect Stoicani-Aldeni de la Vulcăneşti 146 , fiind mai rar întilnit printre recipientele specifice acestui aspect
cultural.
Cratere. Vasele de tip crater au de multe ori forma tronconică, asemănătoare unor castroane
mari, cu buza uşor profilată, gura larg deschisă, umărul puternic arcuit şi fundul mic şi plat. Sînt
de culoare gălbuie, lustruite în interior şi în zona superioară a feţei exterioare, iar restul suprafeţei
\·asului este scrijelită. Uneori sînt ornam<'ntate pe umăr cu patru proeminenţe al\'eolate median
(fig. 30/12; 32/1; PI. I/col. 11/1-2).
Există vase mari de tip crater, cu buza profilată şi puternic răsfrîntă în afară, gura larg desschisft, umărul carenat, fundul mic_ şi plat. Sînt din pastă gălbuie-cărămizie, netezite uniform în
interior, iar faţa exterioară acoperită cu barbolină fină de aspecl zgrunţuros. Decorul este reprezentat de patru proeminenţe mari tronconice, ah-eolate la partea superioară, aplicate distanţat în zona
carenată a vasului (fig. 32/2; PI. I/col. 11/3). Vasele mari de uz comun de tip „crater" apar aproape
exclusiv în cadrul etapei superioare a aspectului Stoicani-Aldeni, fiind bine documentate în aşe
zarea de la Suceveni. Originea lor este în strînsă legătură cu cultura Precucuteni, de unde este
moştenită prin mijlocirea directă a culturii Cucuteni A1 •
deschisă şi

Vase lronconice. Vase mari de formă tronconică, cu pereţii arcuiţi, gura larg deschisă, umărul
proeminent şi fundul mic şi plat. Sînt din pastă gălbuie-cărămizie, netezite pe ambele feţe.
Decorul constă de obicei dintr-un brîu alveolar, situat sub buza vasului, însoţit cîteodată de trei
sau patru proeminenţe alveolate sau aripioare, situate foarte adesea pe umăr (fig. 30/14, 16-19;
PI. I/col. 1/1-3).
Chi upuri. Chiupurile bi Lronconice cu prag pe umăr au gura larg deschisă, umărul carenat,
fundul mic şi plat. Sînt arse la roşu-cărămiziu, netezite în interior şi pc parlca inferioară a suprafeţei exlcrioarc şi luslruilc în regiunea superioară a vasului. Decorul este reprezentat de o band[l
alcătuită din trei caneluri orizontale proeminente, situate sub pragul umărului. Sub caneluri, pe
carena recipientului, urmează un regislru de linii oblice şi paranteze, una în alta, pictate cu dungi
roşii fine, intercalate cu metope rectangulare incizate, în care sînt închise două semicercuri avînd
arcurile dispuse faţă în faţă. Partea inferioară este pictată cu culoare roşie crudă (fig. 30/15; PI.
I/col. 12/1-2).
Uneori chiupurile de formă bilronconid1 cu prag pe umăr ating dimensiuni mult mai mari
decît cele prezentate anterior. Acestea au gura larg df'srhisă, umărul puternic carenat, fundul mic
şi plat. Sînt din pastă grosieră, arse puternic la roşu-cărămiziu, neiezite în interior şi lustruite uniform pe partea superioară a vasului (fig. 20/7).
Decorul acoperă întreaga suprafaţă exterioară a recipientului, fiind dispus în trei zone sau
registre ornamentale. Sub pragul um[trului se află o bandă lată formală din patru caneluri mari
orizontale reprezentînd primul registru. Al doilea registru e alcătuit din metope rectangulare incizate,
în care sînt înscrise două semicercuri orizontale, cu arcurile dispuse faţă în faţ.ă, altnnînd cu unele
semicercuri în poziţie verticală. Extremităţile acestor semicereuri sînl orientale spre dreapta, iar
pe traiectul lor se afl[t un şir de unghiuri ascuţite. Partea inferioar[t a rhiupului care reprezintă de
fapt cea mai mare suprafaţă este ornamentală cu barbolină, aplical[t organizat sub formă unor
uşor
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caneluri orizonlalr, trase cu degetele. Măsoară 0,87 m în înălţime; 0,73 m-0,75 m diametrul gurii
0,24 m diametrul fundului. Ele sînl momentan bine documentate la Suceveni şi Băneasa, precum
şi la Vulcăneşli şi Lopăţica 147 apar\inind aceluiaşi aspect cultural Stoicani-Aldeni (cu deosebirea
că nu au acelaşi decor) (măsoară 0,66 m înălţime). Tipologic şi ornamental, chiupurile bitronconice
cu prag pe umăr de la Suceveni, au un vădit caracter de unicat. Ele sînt moştenite de la purtătorii
culturii Boian, transmise direct prin intermediul culturii Gumelni\a A1 .
Printre vasele de uz comun de mari proporţii se înscriu şi acelea de formă tronconică cu
prag pe umăr, gura larg deschisă, umărul puternic arcuit, prevăzute cu picior cilindric înalt, gol
în interior (fig. 20/5; PI. I/col. 13). Sînt din pastă arsă la roşu-cărămiziu, lustruite în interior
şi pe partea superioară în exterior, avînd zona exterioară, de la briu în jos, netezită de aspect zgrunţuros. Decorul este reprezenlal de o bandă lată, formală din trei caneluri orizontale pe umărul vasului, combinat cu un şir de ah·eole, dispuse distanţat, în grupe de cite trei, pe traiectul nervurii canelurii mijlocii.
Vasele de acest tip sint relativ des întîlnile în aria de răspîndire a aspectului Stoicani-Aldeni,
începînd din etapa inferioară cu vase de proporţii mici, din pastă bună şi continînd cu cele de mari
proporţii, în etapa superioară. Ele sînt bine documentate în aşezările de la Suceveni 148 , Dodeşti 14 9.
Vulcăneşti şi Lopăţ.ica 150 . Originea lor se află în cadrul culturii Boian151 , moştenită prin filiera culturii Gumelniţa A1 •
Pe baza prezentării acestei categorii ceramice de uz comun, aparţinînd etapei superioare
de dezvoltare a aspectului Stoicani-Aldeni, s-a putut observa că atît sub raportul tehnic de prelucrare a ceramicii, al tipologiei formelor, al motiwlor ornamentale noi create, cil şi cel al dimensiunilor
sporite şi al numărului mare de vase, se simte un substanţial progres (fig. 30; 31/7, 8; 32/1, 2).
şi

Etapa III B. Calegoria ceramică din paslă de bună calitate, aparţinînd etapei superioare
Stoicani-Aldeni (Suceveni 3), se caracterizează printr-o marc varietate a formelor şi îndeosebi a
motivelor ornamentale nou create. Paralelismele şi analogiile ceramicii de bună calitate Ie facem
sub aspect stratigrafic, adică la nivelul 3 de locuire, corespunzător celei de a treia etape de dezvoltare a acestui aspect cultural. Ne referim îndeosebi la aşezările de la Birlăleşti-Stanţ.ia, Stoicani,
Băneasa, Suceveni, l\lînăstioara, Smulţi, Tămăşeni, Drăgăneşti-Tecuci, Lişcoteanca III şi Dodeşti
din sudul Moldovei, precum şi de la Bolgrad, Ozernoe, Vulcăneşti şi Lopă\ica, unde credem că a
avut loc geneza culturii ceramicii pictate cucuteniene bicrome şi policrome. In acest sens cele mai
grăitoare rezultate documentar-ştiinţifice ni le oferă săpăturile de la Băneasa, Sucevei, Vulcăneşti,
Lişcoteanca III, l\linăstioara, Dodeşti ş.a., unde s-a pulul constata c[t in etapa a treia ceramica
de bună calitate foloseşte în general vechile forme de vase ale comunitătilor neo-eneolitice din etapele anterioare, in schimb, apar şi materiale ceramice cu totul noi, atîl în ceea ce priveşte tehnica
de prelucrare şi tipologia formelor, cit şi ca decor.
Printre fragmentele ceramice obişnuite din pastă de culoare gălbuie-cărămizie şi neagră
cenuşie, specifice etapei a treia, apar altele dintr-o pastă omogenă, bine frămîntată şi bine arsă,
de culoare roşie-cărămizie, care de la prima vedere se poate spune că poartă amprenta ceramicii
„clasice" cucuteniene. Decorul acestei noi categorii ceramice realizat in majoritatea cazurilor prin
ove cordiforme, incizate, canelate, sau pictate, volute şi benzi spiralice, incizate sau pictate, cu
dungi de culoare albă pe fondul roşu al vaselor înainte de ardere, începe să aibă un rol hotărîtor
în ornamentarea ceramicii întrucît acoperă întreaga suprafaţă a vaselor.
De altfel pe lîngă progresele tehnice şi economice în etapa superioară se observă in mod evident cum apar şi încep să se cristalizeze ideile unei noi concepţii ornamental-artistice în pictura
bicromă, idei care vor constitui elementele esenţiale privind arta decorativă a ceramicii. neo-eneolitice din spaţiul carpato-dunărean.
Privită sub acest aspect tipologic, categoria ceramicii de bună calitate din etapa superioară,
cuprinde în repertoriul său un mare număr de vase, deosebitr ca forme şi mărimi, dintre care stră
chinile ocupă primul loc (fig. 31/1--G; 32/3-· 10; 33).
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Străchini. Slrăchinile preYăzule cu o ca11elură. largl1 sub buză sau gîtul concav în profil,
au buza profilată şi răsfrîntă în afară, umărul uşor carenat şi fundul concaY. Sint din pastă cenuşie, cu feţuialii de aceeaşi nuan\ă pe ambele fe\l', lustruile (fig. 32/5).
Uneori străchinile de aceeaşi formă, din pastă cărămizie, sînt ornamentale cu un şir de alyeole dispuse distanţat deasupra carenei, iar cîmpul zonei inferioare este acoperit cu două volute,
simetrice, desfăşurate, pictate cu culoare roşie, mărginite de incizii fine (fig. 31/1--(i; 32/3-10;
33; 34/1, 2; PI. II/col. 2/1-2).
Străchinile cu gîtul sau partea superioară verticaff1 ·au buza profilaH1 şi evazată, gura larg
deschisă, umărul uşor carenat şi fundul concav. Sînt de culoare gălbui-cărămizie-, acoperite cu fe\.uială de aceeaşi nuanţă pe ambele feţe. Decorul constă dintr-un cerc incizat sub carenă, iar în restul
suprafeţei inferioare sînt incizate două volute desfăşurate simetric, de la stînga la dreapta, cu urme
de pictură roşie (fig. 31/1, 5, 6; 32/7-10; 33/1, 2,; 34/1, 2; PI. II/col. 2/3).
Marea varietate tipologică a străchinilor (PI. II/col. 2/1--8) deşi parţial se continuă din etapa
inferioară pînă în cea superioară a aspectului Stoicani-Aldeni, totuşi, în această ullimă ·etapă, apar
în mare număr o serie de diferenţieri asupra calită!ii pastei, a tehnicii de lucru, a formelor şi a decorului, alături de altele nou create. Cu toate că a dispărut strachina de tipul cu ramă-suport în regiunea
fundului, ornamentată cu crestături pe marginea buzei, în schimb au apărut forme cu fundul concav,
mic, prevăzute cîteodată cu „umbo". ln ceea ce priveşte strachina cu partea superioară mult evazată, din cuprinsul etapelor anterioare, aceasta capătă acum o verticalitate aproape perfectă, care
duce la accentuarea carenei de pe umărul vasului. In acest sens se poate spune că s-a creat un nou
Lip de strachină, de formă tronconică cu fundul conca\', mic, specific etapei a treia.
Heferitor la situaţia decorului străchinilor se poate spune că pe lîngă motivele ornamentale
întîlnite în etapa I şi II. s-a observat că în cuprinsul etapei superioare de dezvollare Stoicani-Aldeni,
încep să se impună cu perseverenţă motivele spiralice dispuse în vîrtej şi volutele duble în formă de
lobi, alcătuite dintr-o singură dungă pictată cu alb, care acoperl't în mod sistematic întreaga parte
inferioară a străchinilor (fig. 31/1, 2, 5, 6; 32/7--10; 31/1, 2). De menţionat cl't aceleaşi volute
duble în formă de lobi, sînt întîlnite destul de des şi pe străchinile gumelniţene (din faza IB), după
cum afirmă D. Berciu 162 , fiind pictate cu grafit. Acest lucru ne determină să credem că este vorba
de o preluare sau o moştenire directă a picturii la un alt niYCl tehnic, Pxecutată nu cu grafit, Ci
cu culoare albă în dungi, pe fondul roşu al vaselor. Astfel în cadrul etapei a treia, ornamentele spiralice, ovale cordiforme şi volutele se genrralizează ca motive ornamentale picturale bicrome, în
dungi albe pe fondul roşu al vaselor, deYenind decoruri caracteristice, îndeosebi pentru străchini,
eapace, borcane ş.a.
Străchinile din această categorie ceramică sînt bine documentate numai în nivelul superior
al aşezărilor de la Aldeni 153 , Bonţeşti 154 , Stoicani 155 , Sucenni 156 , Smulţi 15 i, Tămăşeni 158 şi în special
de la Dodeşti 159 , \"ulcl'rneşli şi Lopă!iearno etc. Ele îşi au originea bine stabilită în cuprinsul culturii
Gumelniţa, prelualft direct din niYClul A1 .

Cupt. Cupek cu umărul arcuit, gilul concav, buza uşor ri'tsfrîntă în afară, cu fundul mic şi
plal sînt din pastă brună-gălbuie cu fc!nială brună-negrie pe ambele fete. Uneori au pe faţa exterioară urme de culoare albă, corodată, iar pe marginea interioară a buzei urme de culoare brună
roşie. Două linii incizate orizontal delimill'ază zona arcuită a umărului vasului (fig. 35/3; PI. IJ/
col. 4/1-2).
1u D. Bcrciu, Conlribu/ii la problemele nco/iticului
în Romdnia, în lumina noilor cercetări, Bucureşti, l!JCil,
fig. 211/3, 222/1 -2, 223/1-2.
153 V. nota i7.
lH Vladimir
Dumitrescu, „Dacia", III-IV, fig·
8/1; 11/5.
155 M. l'drcscu-Dlmhoviţa,
op. cit„ fig. :12/11;
33/6-8.
158 Cea mai mare parte din materialul ceramic din
aşezarea de aspect cultural Stoicani-Aldeni de la Suceveni
este inedit.

157
Colţul muzeal din rnrn11na Smul\i, jud. Galaţi,
dc\ine numeroase fragmente ceramice (din pastă de
bună calitate, roşie-cărămizie, pictate în benzi albe pc
fondul roşu al \'asului) specificl' aspectului Stoicani-Aldeni.
lsa în coll'c\ia şcolară din comuna Cmbrăreşti,
jud. Galaţi, se !(ăsesc cîteva vase intregi şi reconstituite,
precum şi un marc număr de fragmenlt• cl'ramicc din
pastă bună şi foarte bună, roşie-cărămizie, pictate cu
alb, descoperile in aşl·zarea de aspect Stoicani-Aldcni
ele la Tămăşcni.
158 V. nota 82.
180 V. nota 83.
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Cupele de formă bitronconică, cu buza profilată şi uşor răsfrîntă în afară, au umărul carenat
fundul mic, concav. Sînt din pastă brună, de culoare cenuşie, lustruite uniform pe ambele feţe.
Decorul este ilustrat de două caneluri orizontale, situate imediat sub buză, completat de un registru de incizii fine verticale şi mult apropiate, aplicate pe umăr, iar zona inferioară a vasului este
acoperită cu incizii verticale, dispuse distanţat, în mod radial (fig. 31 /4; PI. II/col. 4/5).
Citeodată cupele de aceeaşi formă tehnică de lucru, pastă şi culoare sînt ornamentate cu
incizii fi ne Yer\ icale, care acoperă aproape întreaga suprafaţă a vasului, în afară de o mică zonă
cruţată, situată sub buză (fig. 35/4-7; 36/5; PI. II/col. 4/6).
Varietatea formelor cupelor (fig. 35/1-9; 36/5; PI. II/col. 4/1-6) ne duce la concluzia
eă pe m[tsură ce aspectul Stoicani-Aldeni se dezvoltă din etapă în etapă, în aceeaşi măsură şi repertoriul ceramic capăt[! noi ya)enţe creatoare. Multe din formele cupelor se continuă tipologic
din etapele anterioare (Suceveni l, 2) pînă în etapa superioară (Suceveni 3), ne referim îndeosebi
la exemplarele cu gîtul înalt, umărul arcuit şi fundul mic, concav. Altele dispar, aşa cum sînt
cele suple cu picior, în schimb, apar unele nou create, de formă bitronconică, prevăzute cîteodată
cu „umbo".
În ceea ce priveşte .decorul cupelor s-a observat că pe lingă motivele ornamentale cunoscute în etapa inferioară şi mijlocie (incizii, caneluri, alveole şi pictură fină cu grafit), în etapa a
treia îşi fac apariţia decoruri, reprezentate de incizii haşurate vertical, pe cupele de formă bitronconică, precum şi canelurile scrijelite, aplicate în zona inferioară a cupelor cu gîtul înalt şi vertical, umărul carenat şi fundul mic, concav. Nu este lipsit de importanţă să precizăm că numai
pe baza acestor trăsături esenţiale, se poate diferenţia tipologic categoria cupelor timpurii de cele
Urzii, aparţinînd etapei superioare Stoicani-Aldeni, deoarece aici sînt bine caracterizate noile elemente structural-ornamentale ale cupelor (fig. 35/1-9; 36/5).
Cupele din categoria ceramicii de bună calitate specifice etapei superioare a aspectului Stoicani-Aldeni sînt bine documentate în aşezările de la Aldeni 161 , Stoicani 162 , Suceveni163 , Dodeşti 164 ,
precum şi la Mînăstioara-Fitioneşti, Murgeni şi Igeşti (punctul Scîndureni), judeţul Vaslui 165 • Acestea
îşi au originea tipologică în aria de răspîndire a culturii Precucuteni, fiind transmisă aspectului
Stoicani-Aldeni la nivelul culturii Cucuteni A1 •
Castroanele apar într-un procentaj restrîns comparativ cu străchinile şi cupele care domină
repertoriul categoriei ceramice în pastă bună.
Castroane. Castroanele de formă tronconică au buza faţetată, gura larg deschisă, fundul
mic şi plat. Sînt de culoare cenuşie, lustruite pe ambele feţe (fig. 36/6; PI. II/col. 3/3).
Uneori castroanele de formă tronconică, cu buză profilată, fundul mic şi plat, din pastă brună
gălbuie, lustruite pe ambele fele, sînt ornamentate cu cinci registre etajate. Pe marginea buzei se
află un şir de alveole rombice adînc incizate. Sub acestea figurează un motiv decorativ pictat în
„ tangentă la cerc". Al treilea registru este reprezentat de o bandă lată scrijelită, cu capetele rotunjite, tangente cu perimetrul unui cerc (la fel scrijelit). Zona de îmbinare dintre capetele bandei scrijelite şi cerc este marcată median cu patru alveole dispuse orizontal. Restul cîmpului ornamental
al vasului este completat de o bandă îngustă lustruită şi cruţată, alternînd cu alta lată, scrijelită,
situată în regiunea inferioară a recipientului, iar zona fundului pictată cu spirale bilobate.
Formele castroanelor din cea de a treia etapă sînt mai rar întîlnite. Ele se continuă tipologic
din etapa inferioară şi pînă în cea superioară, cu singura deosebire că acum verticalitatea gîtului
dispare, în schimb buza castronului se faţetează sau devine puternic profilată. Sînt cunoscute în
aşezările de la Stoicani 166 şi Vulcăneşti 167 • Castroanele îşi au originea în cuprinsul ariei de răspîndire
a culturii Gumelniţa, transmisă în mod direct, la nivelul fazei A1 •
şi

Vase bitronconice. Vasele bitronconice cu pereţii proporţionat realizaţi, au partea supericea inferioară egal dimensionată, gura larg deschisă, umărul puternic carenat şi fundul
plat. Sînt din pastă roşie-cărămizie, uniform netezite pe ambele feţe, cu urme de pictură în dungi
albe pc fond roşu înainte de ardere (fig. 37 /1; PI. II/col. 13).
oară şi
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Alte vase de formă bitronconică au brîul rectangular, puternic carenat, prevăzut la colţuri
cu proeminenţe conice (fig. 37 /2). În stadiul actual al cercetărilor vasele de acest tip sint mai rar
întilnite, fiind documentate la Dodeşti 168 şi Tămăşeni 169 , avînduş-i originea în cadrul culturii Precucuteni, cît mai ales în aceea a culturii Cucuteni A1 , cu ceramică pictată bicromă (Izvoare II 1)170 •
Procesul de asimilare al acest.or vase bitronconicc de aspect cucutenian, a a\'ltt loc pe cale directă
la nivelul culturii Cucuteni, faza A1 •
De obicei decorul acestor vase reprezentat de dungi înguste sau late, pictate cu alb pc fondul
roşu al vaselor, apare exclusiv pe recipiente din pastă cărămizie şi roşie-cărămizie, de bună şi foarte
bună calitate, deosebit de variate ca forme şi dimensiuni, provenind din ultima etapă. Tinem, să precizăm că •·asele bitronconice bine sedimentate în cadrul etapei superioare a acestui aspect cultural, sînt transmise ulterior şi fazei Cucute ni A2 (fig. 47 /1, 2).
Vase bitronconice cu gîtul scurt, buza profilati't şi răsfrîntă in afară, au gura larg deschisă,
umărul arcuit, fundul mic şi plat. Sînt de culoare gălbuie-porlocalie, luslruitc uniform pe ambele
feţe, în afară de partea inferioară a suprafeţei exterioare, care este netezită de aspect poros. Decorul consUt din două linii incizate orizontal care delimitează umărul faţetat al vasului.
Uneori vasele au două tortiţe proeminente, conice, perforate vertical, aplicate pc umărul
vasului. Altele sînt ornamentate cu fascicule de cite trei dungi, pictate oblic cu alb, aplicate sub
buză. Zona umărului este decorată cu două linii incizate orizontal, iar spaţiul dintre ele este completat cu linii incizate oblic (fig. 36/1, 2, 4; 37 /6, 7; PI. II/col. 14/2-4).
Vasele de formă bitronconică cu gîtul concav în profil, buza subţ.iată şi răsfrîntă în afară,
umărul puternic arcuit, fundul mic şi plat, sînt de culoare gălbuie, lustruite uniform pe ambele feţe,
cu spaţii cruţate, nelustruite în zona inferioară, pe suprafaţa exterioară fiind decorate cu grupe
de cite trei alveole, dispuse distanţat sub buză. Umărul vasului este incizat cu trei linii orizontale,
iar în zona inferioară de aspect zgrunţuros, sînt înscrise paranteze duble, distanţate, cu părţile arcuite, situate faţă în faţă. Suprafeţele de formă circulară, cuprinse între paranteze sînt uniform netezite, alternînd simetric cu cele zgrunţuroase (fig. 36/3; PI. II/col. 14/1).
Vasele de formft bitronconică ('li gîlul seuri şi uneori concave în profil se continuă din etapa
inferioară fiind bine documentate în etapa superioară (Suceveni 3) a aşezărilor de la Aldeni 171 ,
Stoicani 17 ~ şi îndeosebi de la Suceveni 173 , Dodeşti 174 , Vulcăneşti şi Lopăţ.ica 176 • Ele îşi pot găsi
originea in cadrul culturii Precucuteni 111 176 , transmise prin intermediul culturii Cucuteni A1 .
Vase de formă hitronconici\ cu gîtul înalt şi cilindric, buza profilată, umărul puternic arcuii.
fundul mic şi plat, prevăzute cu o tortiţă în unghi drept, prinsă de gît şi de umăr. Sînt din pastă
de culoare cărămizie, netezite uniform pe ambele feţe, neornamentate (fig. 37 /3; PI. II/col. 15/2).
Uneori zona inferioară a vasului este nelustruită, de aspecl zgrunţuros, reprezentînd un spaţiu
cruţat, de caracter ornamental. Decorul este înfăţişat de o bandă lată alcătuită din opt caneluri
orizontale pe gitul vasului. Alteori sînt ornamentate cu fascicole de dungi subţiri, pictate cu alb,
sau cu benzi dispuse în zig-zag, aplicate pc gîtul vasului, iar umărul mărginit de două şiruri de
alveole lunguieţe este pictat cu Yolute de culoare albă, corodate. Zona inferioară a vasului este nelustruită (fig. 3()/7; 37/4, 5; PI. II/col. 15/1, 3).
Vasele de form{t relativ bitronconică cu gitul cilindric sînt asemănătoare unor amfore. Acestea au buza profilată şi răsfrîntă în afară, gura larg deschisă, umărul puternic arcuit, cu prag accentuat, subliniat de o incizie orizontalii, cu fundul mic, uşor concav. Sînt de culoare cărămizie,
cu feţuialft lustruită de aceeaşi nuanţi\ (în interior şi exterior), avînd spatii ornamentale cruţate.
Decorul este alcătuit din patru registre, realizate în diferite tehnici cu moti\·e ornamentale
de pictură cu alb, inci1ie, scrijelire şi împunsături, care acoperă simetric aproape în întregime suprafaţa exterioară a vasului. Sub buză se află o îmbinare de dungi oblice şi cercuri pictate cu alb, e
\'Orba de binecunoscutul motiv „tangentă la cerc", urmat de o bandă lustruită. La baza gîtului
o incizie orizontală delimitează umărul de gît. Zona de maximă curbură a vasului este ornamentată
cu ghirlande şi arcade canelate, acoperite cu culoare albă, dispuse alternativ. Îmbinarea dintre
188
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arcade şi ghirlande se termină prin tortiţe conice, perforate orizontal, fapt care dă recipientului
un fals aspect carenat (fig. 36/lla-lld; PI. II/col. 15/4).
Vasele de formi't bitronconică, cu gîtul cilindric înalt sau scund (asemănătoare unor amforele)
cu decoruri deosebi l de complexe ca motive ornamentale şi tehnică de execuţie, sînt specifice exclusiv etapei superioare. Fireşte, forme de acest lip, din pastă cenuşie, decorate cu crestături pe
marginea buzei şi caneluri pe gîl sau cu incizii, sînt documentate şi în etapa inferioară, însă acestea
sint mai puţin eYoluate. Ele sînt documentate in aşezarea de la Suceveni177 , Doceşti 178 şi Vulcăneşli179. Amforetele işi găsesc originea in cadrul culturii Precucuteni IIl 180, transmisă prin intermediul culturii Cuculeni A1.
In ceea cc priveşte decorul înfăţişat de arcade şi ghirlande canelate, prevăzute cu proeminenţe conice cu vîrful în jos, sau cu tortiţe perforate orizontal, acestea reprezintă motive ornament ale nou create, intîlnite numai pe vasele bitronconice cu gîtul cilindric înalt sau scund, de tip
amforetă, de proporţii mijlocii, caracteristice etapei superioare a aspectului Stoicani-Aldeni (fig.
36/lla- lld; 37/H).
Vase piriforme cu pereţii sferoidal-aplatisaţi, gîtul înalt cu profil concav, buza profilată şi
mult răsfrîntă în afară, gura largă deschisă, umărul puternic arcuit, fără carenă şi fundul concav
mic, sînl prevăzute cu o tortiţă faţetată în zona de interferenţă dintre gît şi umăr. Sînt din pastă
gălbuie-cărămizie, lustrui te pe ambele feţe. Pe concavitatea fundului se văd impresiuni de ţesă
tură fină. Decorul este în trei registre. Zona gîtului delimitată de două incizii orizontale are patru
caneluri proeminente orizontale, iar umărul este brăzdat de trei linii incizate orizontal. Incizia
mediană întreruptă în dreptul tortiţei are capetele arcuite de forma unor paranteze. Sub curbura
umărului urmează o bandă neornamentată. Partea inferioară este decorată cu un registru de caneluri fine, scrijelite vertical, mărginite la partea superioară de o incizie orizontală (fig. 36/8; 37/8,
12; PI. II/col. 16/1, 2).
Prin structura formelor şi îmbinarea motivelor ornamentale, vasele piriforme, puţine la
număr, sînt specifice etapei superioare a aspectului Stoicani-Aldeni. Vasele piriforme sînt documentate în aşezările de la Dodeşti 181 şi Vulcă neşti 182 . V nii cercetători i nelud în categoria vaselor piriforme o întreagă serie de forme sferoidale, care însă nu corespund din punct de vedere tipologic.
Din contra, noi socotim vase piriforme numai acele exemplare care se apropie mult de forma de
pară. Pe baza acestor considerente precizăm că frecvenţa acestui tip de vas este mai scăzută în
cuprinsul aspectului Stoicani-Aldeni faţă de alte culturi neo-eneolitice. Ele îşi au originea în aria
de răspîndire a culturii Precucuteni IIl 183 , transmisă prin intermediul culturii Cucuteni A1.

Cratere. Vase de tip crater cu corpul bi tronconic, au gîtul înalt cu profilul concav, buza submult evazată, gura larg deschisă, umărul puternic arcuit, fără carenă şi fundul mic, concav. Sînt din pastă de culoare brună-cenuşie sau gălbuie-cărămizie, lustruite pe ambele feţe. Decorul constă din caneluri fine, distanţate, oblice pe umăr, mărginite de caneluri orizontale. Zona
inferioară este acoperită în întregime de caneluri fine şi dese, orizontale, amintind decorul în pliseuri caracteristic culturii Boian. Regiunea gîtului este lustruită (fig. 36/9; PI. III/col. 17/1).
Cîteodată decorul alcătuit din trei registre orizontale este reprezentat de o bandă din trei caneluri
proeminente, aplicate orizontal pe gîtul vasului. Regiunea umărului delimitată de două incizii orizontale este ornamentată cu elipse incizate, dispuse oblic, însoţite de paranteze şi împunsături,
iar zona inferioară este completată în mod armonios şi simetric cu un registru de caneluri scrijelite
vertical. Partea superioară de sub buza recipientului este lustruită şi neornamentată (fig. 36/10;
PI. I 11/ col. 17 /2).
Alte vase de tip crater cu gîtul înalt, concav în profil au buza uşor profilată şi răsfrîntă în
afară, gura larg deschisă, umărul carenat şi fundul mic, concav, cu o proeminenţă conică sau tortiţă
pe carenă. Decorul este ilustrat de două caneluri orizontale pe gît, uneori însoţite de şiruri de alveole verticale, distanţate, pe întreaga suprafaţă a vasului (fig. 35/14, 15; PI. III/col. 17/3).
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Vasele de tip crater. cu gura larg deschisă, se continuă aproape neschimbat, în aceleaşi forme,
cu noi decoruri, din etapa inferioară pînă în cea superioară a aspectului Stoicani-Aldeni, fiind
documentate în aşezările de la Suceveni 184 , Dodeştii 85 , Vulcăneşti şi Lopăţicai 86 • Originea lor este
bine stabilită în cuprinsul culturii Precucuteni 187 , Lransmisă aspectului Stoicani-Aldeni, prin intermediul culturii Cucuteni Ai.
\"ase bilronconice cu prag pe umăr. Vasele bitronconice cu prag pe umăr, briul bandat în
relief şi canelat, au gîtul scurt, concav în profil, buza subţiată şi uşor evazată, gura larg deschisă,
fundul mic şi plat. Sînt lustruite uniform pe ambele feţe. Decorul constă dintr-o bandfl canelată
proeminentă, mărginită de două incizii orizontale, situate pe briul vasului, iar partea inferioară
este incizaHt cu linii verticale, care împart întreaga suprafaţă, în zone trapezoidale de aspectul unor
metope (fig. 38/1; PI. 111/col. 18/3). Uneori decorul este compus dintr-o îmbinare variată de
moth·e ornamentale, în tehnici deosebite. Partea inferioară a benzii canelate de pe brîul vasului
esle asociată cu ove cordiforme, pictate cu alb (înainte de arderea vasului), plasate pe suprafaţa
unor proeminenţe triunghiulare, pictate cu alb pe înwlişul vasului înainte de ardere (fig. :-ţ5/12;
39/2; PI. 111/col. 18/4). Cîteodată decorul pictat înainte de ardere este reprezenlat de dungi albe
spiralice, dispuse lobat, care acoperă simelric întreaga zonă inferioară a vasului (fig. 37/11;
PI. I II/col. 18/2).
Vasele cu pragul proeminent şi brîul bandat-canelat, au gitul foarte scurt, buza profilată
şi mult răsfrintă în afară, gura larg deschisă, umărul puternic reliefat şi fundul mic concav. lmbinarea distonantă dintre poziţia umărului puternic accentuatr1 şi scundzimea gîtului, dă impresia
că vasul are o formă mai mult tronconică <lecit bilronconică. Vasul este prevăzut cu o tortiţă conică, perforată orizontal, aplicată sub umăr, netezit uniform pe ambele feţe. Decorul este reprezentat de trei caneluri orizontale, proeminente pe umăr, asociate cu o incizie orizontală care măr
gineşte partea inferioară a canelurilor, iar tortiţa esle delimitată simetric, printr-un triunghi echilateral incizat. Unghiul de sub Lortiţă este haşurat cu două incizii orizontale. Zona fundului este
ornamentată cu două caneluri orizon la le (fig. 38/2; PI. I II/col. 18/ 1).
Vasele de formă })itronconică, eu pragul accentual şi brîul bandat-canelat şi puternic reliefat sînt caracteristice etapei superioare de aspecl Sloicani-Aldeni. Ele nu sînt întîlnite în etapele
evoluLh·e mai nchi nr. I şi II (fig. 35/13).
Varietatea tipologică a formelor şi moliYistica ornamentală, dar mai ales, aplicarea unei
noi tehnici a picturii, concretizală din dungi albe, înguste şi late, însoţite de ove cordiforme, aplicate pe învelişul vasului înainle de ardere, reprezintă noi elemente culturale, asimilate de către
purtătorii comunităţilor neo-eneolitice din etapa superioară a acrstui aspect cultural, printr-un
procent substanţial. Noile elemente ornamentale pictate introduse în tehnica picturii hicromc,
poartă amprenta culturii Cucu leni A1 (fig. 37 /13; 39/2).
Vasele amintite, în majoritatea cazurilor inedite, sint bine documentate în etapa superioară
de dezvoltare a aşezărilor de la Aldeni 188 , Stoicanii 89 , Drăgăneşti-Tecuci 190 şi îndeosebi la Suceveni 191 ,
Dodeşli 192 , Lişcoteanca III, Vulcăncşti şi Lopăţicai 93 . Originea lor se găseşte în complexul culturii
Precucutenii94 transmisă prin filiera culturii Cucuteni Ai·
însă

„Pahare". Vasele de proporţii mari, imitînd forma paharelor, au gîtul cilindric, concav,
buza profilaHt şi uşor evazată, gura larg deschisă, umărul arcuit, fundul mic şi plat. Sînt din pastă
de culoare gălbuie, umiform lustruite în interior şi exterior, exceptînd marginea interioară a buzei,
nipsită eu culoare roşie-maronie şi jumătatea inferioară, vopsită cu ocru roşu crud. Decorul este
siluat pe gîtul şi umărul recipientului în trei registre cu motive din caneluri, alveole, linii incizate
şi pictură fină cu grafit. Gîtul este ornamentat cu şase caneluri orizontale, delimitate prin două
rînduri de alwole alungite, distanţate. Cîmpul decorativ al umărului este mărginit de două linii
incizate orizontal, iar spaţiul rezervat de pe umăr este împărţit în patru suprafeţe de formă romboidal-prelungă, dintre care două sînt pictate cu grafit, în spirale şi bucle din fascicule de cite patru
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linii fine, sau cu paranleze. Intre cele două registre ornamentale se află un al treilea, reprezentat
de un hriu îngust ele pentaglife, piclale cu grafit, distanţate în mod simetric, care încheie armonios întreaga suprafaţă decorativă (fig. 35/10; Pl. III/col. 19/1).
Alte vase mari de aceeaşi formă sînt decorate în patru registre care acoperă Pxtrriorul
(fig. 38/3; PI. III/col. Hl/2).
Vasele mari de forma paharelor „protocucuteniene" se înlîlnesc într-un procent mic încă
din etapa inferioară a aspectului Stoicani-Aldeni, căpătînd în decursul etapei superioare o mai mare
dezvoltare şi îndeosebi, un rafinament decorativ, caracterizat printr-o armonioasă îmbinare a motivelor ornamentale, executate în tehnici variate. Aceste elemente ornamentale fac ca recipientele
din clapa superioară să se detaşeze aproape total de cele din etapele anterioare. Ele sînt bine documentale în nivelul superior al aşezărilor de la Aldeni 195 , Stoicani 19 , Drăgăneşti-Tecuci 197 , Suceveni 198 ,
Dodeşti 199 şi Vulcăneşti 200 . Originea lor este bine documentată în cuprinsul culturii Cucuteni, unde
astfel de recipiente cu umerii rotunjiţi, au fost preluate direct de la nivelul fazei A1201 .
„Amfore". Vase mari bitronconice cu prag pe umăr de lip amforă, au gîtul înalt cilindric,
umărul puternic arcuit, fără carenă şi fundul mic, concav. PoseMt două perechi de tortiţe etajate,
de formă conică, perforate orizontal: unele situate în zona de îmbinare a gitului cu umărul şi altele
în partea inferioară a umărului. Decorul constă din două regislre de motive pictate înainte de ardere,
cu culoare albă, pe umăr şi pe zona inferioară a vasului. Gitul şi fundul sînt lustruite şi fără decor.
Pe fondul roşu s-au pictat cu alb înainte de ardere, dungi spiralice duble, în formă de „S" orizontal,
cu capetele terminate in mici paranteze asemănătoare unor muslăP, asociate cu „paranteze" de
diferite mărimi, dispuse simetric în sensuri opuse (fig. :1U/1; PI. II/col. 15/5). Structura formei,
tehnica pastei şi culoarea, dar mai cu seamă prezenţa motivelor ornamenlale in dungi duble spiralice, îmbinate cu „paranteze", pictate înainte de ardere, cu alb pe învelişul roşu, sînt elementele
noi apărute în repertoriul ceramic al etapei superioare de aspecl Stoicani-Aldeni. Se poate afirma
că avem de-a face cu elemente ceramice specifice culturii Cuculeni Al' care se caracterizează, prin
vase cu umerii rotunjiţi, şi-n deosebi, prin pictură bicromă înainte de ardere.
Vasele bitronconicc cu prag pe umăr, gîtul înalt cilindric, fără carenă, sînt bine documentate
numai în aşezarea neo-eneolitică de la Dodeşti. Ele îşi au originea in cuprinsul culturii Cucuteni
A1 (Izvoare 111 ) 202 .
„Cupe". Vasul tronconic în formă de cupă mare, are gîtul înall, buza evazată şi gura larg
deschisă, umărul proeminent şi zona inferioară puternic aplatisaUi. Are o tortiţă perforată orizontal,
aplicată pe umăr şi o proeminenţă conică marc, trasă din partea inferioară a umărului. Este decorat pe gît cu patru caneluri orizontale, asociate sub buzlt, cu un şir de ah·eole circulare, dispuse
distanţat în grupe de cîte patru. Zona brîului este ornamentală prin faţ.etare (fig. :34/3; PI. III/
col. 20). Vasul reprezintă un unicat (inedit), neîntîlnil pînft acum în etapele evolutive mai vechi.
El apare în etapa superioară a aspectului Sloicani-Aldcni, fiind descoperit in aşezarea de la Vulcă
neşti203. Originea lui o găsim în cadrul culturii Gumelni ţa A/ 04 . Aceste elemente de natură structural-tipologică, sînt caracteristici principale, întîlnite exclusiv la vasele în formă de cupă, aparţi
nînd aspectului cultural Stoicani-Aldeni.
„ Borcane". Borcanele sferoidale de dimensiuni mari cu gîtul înalt, cilindric, au buza profiîn afară, gura strîmtă, umftrul arcuit şi fundul mic şi plat. Sînt prevăzute cu
patru torţi semicirculare, etajate în sens opus pc pereţii vasului, dispuse apropiat, două cîle două,
unele situate pe umiir şi altele în regiunea inferioară, la egală distanţă intre umărul şi fundul recipientului, nelezile în interior şi lustruite în afară. Decorul constă din cite trei linii incizate oblic
sau arcuil. ce unesc eele patru toarte etajate, specifice vaselor descoperite la Suceveni (fig. 40/1;
PI. 111/col. 21/2), sau cu nervuri duble diagonale în relief şi simboluri palmate, similare celor de
la Dodeşti (care desigur au o evidentă semnifieaţie magico-religioasă) (fig. 40/4; PI. II I/col. 21/3).
Borcanele mari sferoidale au gitul înalt cilindric şi sînt prev{1zute cu patru torţi etajate în
sens opus pe suprafaţa vasului. Ele apar ca noi crraţii tipologice, specifice purtătorilor aspectului
lată uşor, răsfrîntă
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cultural Stoicani-Aldeni. Sporadic sint prezente şi în clapele evolutive mai vechi (Sucewni 1, 2).
Decorul din linii incizate oblic sau arcuit, din nervuri duble oblice sau din briuri alveolare în relief
care unesc în diagonalr1 cele patru torţi semicirculare puternice, e aplicat exclusiv pe borcanele
de acest tip (fig. 40/1-5, ~l; 41/1, 2). Astfel de vase sînt documentale în nivelul superior al aşe
zărilor de la Suceveni 205 , Dodeşti 206 , Lişcoteanca III şi Vulcăneşti 207 • Originea lor se află în aria
culturii Precucuteni III 208 , transmisă prin filiera culturii Cucuteni Ai, moştenind puternice elemente specifice culturii Criş.
Amfore rn dowi guri. Amforele sferoidale cu două guri au gîturile scurte, buzele profilate
în afară, deschiderile gurilor strîmte şi ovale, umărul arcuit şi fundul plat. Sînl netezite
pe ambele feţe şi neornamentate (fig. 40/6; 41/3; PI. III/col. 22).
Vasele de acest tip se înlîlnesc numai în cuprinsul etapei superioare a aspectului SloicaniAldeni, fiind descoperite la Dodeşti 209 şi Vulcăneşti 2 io. Ele îşi găsesc originea în cultura Tisa, moş
tenite de către cultura Petreşti din Transilvania211 , de unde, prin intermediul culturii Gumelniţa
Ai au fost transmise aspectului Stoicani-Aldeni. De multe ori originea anumitor forme ceramice
este mult îndepărtată în timp şi spaţiu, totuşi, se ştie că influenţele balcanice asupra ceramicii
Stoicani-Aldeni au fost transmise direct de către componenta gumelniţeană. Referitor la influenţele
mai depărtate ale ceramicii culturilor de pe cursul mijlociu al Dunării şi acestea de asemenea sînt
posibile, deoarece forma de amforă cu două gîturi - caracteristică ceramicii Tisa - se întîlneşte
şi în aşezările de la Dodeşti şi Vulcăneşti, şi apoi va fi preluată din faciesul Stoicani-Aldeni de către
ceramica gumelniţeană, din faza A 2 , aşa după cum este documentală în aşezarea neo-eneolitică
de la Brăiliţa, unde forma vasului cu două guri vine categoric din aspectul cultural Stoicani-Aldeni 2i 2 •
Un alt vas pictat cu grafit a fost descoperit în aşezarea eponimă de la Gumelniţa şi aparţine stratului Gumelniţa B. Unic pînă acum, cu totul remarcabil, vasul de la Gumelniţa este de formf1
tronconică cu două gîturi cilindrice înalte, ambele pictate cu grafit: unul cu motive „în şah", celă
lalt cu romburi prelungi, baza gîturilor îngemănate cu un registru de spirale desfăşurate fugătoare,
iar umărul secţionat de grupe de linii paralele, incizate vertical 2 i 3 •
Transmiterea acestei forme ceramice şi a influenţelor culturilor Tisa şi Lengyel în sudul
Moldovei nu se putea face decît prin intermediul culturii Petreşti din sudul Transilvaniei şi trebuie
inclusă în cadrul influenţelor acestei culturi asupra faciesului Stoicani-Aldeni. Jn ceea ce priveşte
specia ceramicii pictate cu linii roşii pe fond alb, din complexul Stoicani-Aldeni, aceasta trebuie
considerată ca o influenţă a ceramicii Petreşti pictată cu „roş pe crem", deoarece este diferită de
ceramica bicromă Cucuteni Ai (din aspectul Stoicani-Aldeni) şi nu se continuă pe ceramica bicromă
cucuteniană din faza A2 • 1n schimb pictura cu culoare roşie liniară se întîlneşte pe ceramica gumelniţeană nord-dunăreană din fazele A şi B, şi referitor la originea ei va trebui avută în vedere
şi specia cu pictură roşie a ceramicii de aspect Stoicani-Aldeni, sau eventual, considerată ca o influenţă directă a ceramicii pictate Petreşti 2 i 4 •

şi răsfrînte

Cratere. Vasele de tip crater de formă sferoidal-tronconică, cu prag pe umăr, şi fundul transformat în picior, sînt cu buza subţiată şi uşor evazată, gura larg deschisă, umărul puternic arcuit
şi partea tronconică terminată printr-un picioruş cilindric, concav. Decorul, dispus în patru registre,
orizontale, este format prin motive ornamentale, armonios îmbinate, în tehnici variate; pictură,
caneluri, alveole şi incizii. Gîtul este decorat cu dungi subţiri, roşii, asociate cu ove cordiforme,
pictate pe învelişul alb al recipientului, iar zona umărului este ornamentală cu două caneluri orizontale proeminente şi un şir de alyeole circulare, întrerupt din loc în loc de rozele alcătuite din
aceleaşi alveole. Partea tronconică a vasului este incizată cu linii elipsoidale, dispuse în mod continuu
(fig. 38/4; PI. III/col. 23/2-4).
10
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Alte vase de lip crater, cu prag pe umăr, au gîtul înalt, cilindric, buza subţiată, gura larg
arcuit şi partea inferioară terminată prinlr-un picioruş rilindric. Sint de culoare
cărămizie, lustruite în interior şi scrijelite pe faţa exterioară cu miri suprafeţe lustruite, obţinute
prin cruţare. Decorul este împărţit în trei registre. Primul este reprezentat de trei caneluri proeminente, mărginite la partea superioară de un brîu în relief, iar la cca inferioară de o incizie fină. Al
doilea registru este decorat cu linii fine cruţate, lustruite, dispuse alternativ, în poziţie verticală,
şi oblicf1, mărginite de două şiruri de împunsături orizontale. Zona tronconică, reprezentînd cel
de al treilea registru, Psle decorată cu şase figuri de formă lanceolată, cu vîrfurile în jos, lustruite
şi delimitate prin incizii fine, rezervate prin cruţare. Pe umărul recipientului, deasupra unei suprafeţe lanceolate, se află o zonă cruţată, lustruită, de forma literei „V" (fig. 38/5; PI. III/col. 23/1).
De remarcat este faptul că decorul în formă de lance, cu vîrful în jos, realizat în tehnica cruţării, t>stc folosit de obicei pe vasele mari, de formă cilindrică-tronconică, de tip crater, cu gura larg
deschisă din pastă de bună calitate, constituind o creaţie ornamentală caracteristică purtătorilor
aspectului Stoicani-Aldeni, din ultima etapă (Suceveni 3).
Vasele de formă cilindrică-tronconică de tip crater rn prag pc umăr şi picior sînt bine documentate, începînd din etapa inferioară (cu recipiente mici) şi pînă în cea superioară fiind descoperite în aşezările de la Drăgăneşti-Tecuci 215 , Suceveni 216 , Dodeşti 217 şi Vulcăneşti 218 • Ele îşi au originea în complexul cullurii Boian219 , unde repertoriul formelor prevăzute cu picior cuprinde nenumărate variante (fig. 38/4, 5). Acestea au putut fi transmise direct prin intermediul culturii Gumelniţa A 1 •
deschisă, umărul

„Fructiere". Vasele-fructieră cu picior, au gîtul foarte scurt, buza profilată şi răsfrîntă în
carenat şi fundul prevăzut cu un picior înalt, cilindric. Decorul constă dintr-o bandă
canelată orizontal pe gît şi pe umărul vasului, mărginilă de două incizii orizontale. Piciorul este
ornamentat cu o incizie orizontală (fig. 42/1; PI. III/col. 24).
Acest tip de vas cu picior înalt, cilindric, este cunoscut pînă acum numai într-un singur exemplar, descoperit în nivelul superior de la Vulcăneşti. El îşi are originea în complexul culturii Precucuteni220, moştenită prin intermediul culturii Cucuteni A 1 •
afară, umărul

Capace. Vasele.capace sînt reprezentate prin exemplare de o mare varietate tipologică.
In etapa inferioară Stoicani-Aldeni, au o înfăţişare rudimentară, fiind de dimensiuni mici. În etapa
superioară, acestea capătă o amploare deosebită, atît sub raport numeric, cil mai ales sub aspect
tipologic, al motivelor ornamentale, precum şi al proporţ.iilor (fig. 42/4, 7; 43).
Capacele informă de calotă, de dimensiuni reduse au marginea drcaplfl, cilindrică, fără apucători sau butoane. In schimb, sînt prevăzute cu două tortiţe conice, perforate vertical şi aplicate
lateral, lustruite pe faţa exterioară şi netezite pe cea inferioară. Decorul constă dintr-o spirală dublă
în formă de „S", pictată cu alb sau incizată, încadrată bilateral de cite trei perechi de unghiuri drepte
ce au laturile uşor arcuite (fig. 42/4, 5; PI. II/col. 9/9).
Alte capace au calota joasă, mult turtită, buza înaltă şi profilată, oblică, ieşită în afară perimetrului calotei, fără buton. Pe marginea reliefată a calotei, se află dou[1 grupe de cite două tortiţe conice, alăturate, în formă de şa, perforate vertical, dispuse diametral, care serveau pentru
apucarea capacului cu ajutorul unor sfori. Suprafaţa exterioară a calotei este haşurată în întregime
cu incizii fine şi apoi acoperită integral cu înveliş de culoare albă. Decorul incizat formează benzi
paraleli', dispuse în sensul diametrului urechiuşelor, micşorate treptat şi uşor arcuite către marginea
calotei. Buza neornamPntată este acoperită numai cu culoarea alhf1 a inYelişului (fig. 43/4 şi
PI. II/ col. ~l/7).
Capacele cu calolă joasă au buza verticală, înaltă, subţiată, cu două benzi scrijelite, inter
calate de alta lustruită, prevăzute cu buton în formă cilindrică, cu con sau piramidă în vîrf, de aspectul acelora descoperite la Băneasa şi Suceveni. Decorul constă din picluri'l cu dungi albe pe suprafaţa intl'rioară şi exterioară şi din perechi de unghiuri ascuţite cu deschidrrilc faţă în faţă, avînd
la extn·mită\ile laturilor „capetP de nnle muzicale" aplicate dislan\al (fig. 4~1/1 şi PI. II/col. 9/6).
m Eugen
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Se cunosc capace de mari dimensiuni, folosite la acoperirea chiupurilor pentru păstratul
cerealelor, care măsoară 0,800-0,840 m (diametrul gurii). Acestea au calola mult aplalisată, umărul
arcuit şi marginea verticală, cu buza subţiată, prevăzute cu buton în formă de ciupercft, gol în
interior. Sînt din pastă gălbuie, lustruite pe faţa exterioară, de nuanţă portocalie şi neglijent netezite pe faţa inferioară. Decorul acoperă întreaga suprafaţă exterioară. Calola este ornamentată cu
dungi subţiri şi roşii, duble, paralele în formă de reţea, descriind romburi, iar buza este incizată
cu patru linii orizontale ce delimitează patru benzi; două pictate cu alb şi două lustruite, dispuse
alternativ (fig. 42/6; 43/5, 7). nepertoriul capacelor deţine exemplare mari cu butonii de formă
cilindrică (fig. 43/2, 3, 8- 10).
Marea varietate tipologică a capacelor specifice etapei superioare Stoicani-Aldeni ne determină să tragem concluzia că meşterii olari ai acestui aspect cultural, ajunseseră la o mare perfecţionare tehnică, reuşind să execute capace de mari proporţii, foarle sub~iri şi apucălorile-bulon
mici comparativ cu volumul şi greutatea acestora. Ele sînt bine documentate la Aldeni 221 , Stoicanim,
Drăgăneşti-Tecuci 223 , şi-n special la Băneasa 224 , Suceveni 225 , Dodeşti 226 şi la Vulcăneşti 227 .
Originea lor trebuie căutată în faza A1 a culturii Gumelniţa 228 .
Strecurători. Vasele strecurători în formă de pîlnie au la gît un guler lobat cu cinci proeminenţe unghiulare şi buza subţiată. Sînt de culoare gălbuie sau brună-gălbuie cu feţuială de aceeaşi
nuanţă pe ambele feţe (fig. 42/2).
Cîteodată aceste strecurători au gulerul rectangular, uşor lobat, cu colţurile rotunjite
(fig. 42/3; PI. III/col. 27).
Strecurătorile sînt des întîlnite din etapa inferioară a aspectului Stoicani-Aldeni, cînd erau
de formă sferoidală, prevăzute cu picior tronconic şi pînă în etapa superioar[t, cînd ele suferă trans~
formări structurale devenind tronconice şi avînd un guler proeminenl. Strecurătorile din pastă
bună, sînt relativ bine documenlate într-o serie de aşezări: la Stoicani 229 , Suceveni 230, Dodeşti 231
şi Vulcăneşti 232 . Ele îşi au originea în cuprinsul culturii Boian, transmisă direct prin filiera culluri"i
Gumelniţa A1233 . 1n aceeaşi măsură ele puteau fi moştenite şi prin intermediul culturii Cucuteni
A1, care a preluat-o de la purtătorii culturii Precucuteni 234 şi apoi a transmis-o aspectului Stoicani~
Alde ni.
Askos-uri. Vasele de tip „askos", ornitoforme sînt în general de formă bitronconică, asimetrice,
puternic stilizate, reprezentînd de obicei raţa. Au gîtul înalt, cilindric, buza uşor profilată, umărul
arcuit şi puternic carenat, fundul mic şi plat cu umbo în interior, cu toartă lată, semicirculară, canelată şi cu buton la partea inferioară. Sînt de culoare cărămizie, netezite uniform pe ambele feţe
şi neornamentate: (fig. 41/6; 45/1; PI. III/col. 26/3).
Vasele „askos" cu prag pe umăr, puternic carenat şi proeminenţe conice pe carenă, au parlca
superioară decorată cu o îmbinare de linii incizate, alternînd cu linii sau dungi pictate cu alb. Ornamentul din regiunea gîtului este reprezentat dintr-un şir de alveole prelungi orizontale şi din dungi
oblice pictate puternic cu alb. Spinarea vasului este decorată cu două perechi de „paranteze" incizate, cu arcurile faţă în faţă.
De fapt întregul decor realizat de linii incizate şi pictate, dispuse în lungul corpului simbolizează penajul păsf1rii la fel ca şi la „ askosurile" prezentate anterior (fig. 41/5; 45/2, 3; PI. II I/
col. 26/1-2).
Vasele „askoide" de aspect Stoicani-Aldeni sînt bine documentale în aşezările ele la Stoicani235, Suceveni 236 , Dodeşli 237 şi Vulcăneşti 238 , existînd între ele perfecte afinităţi slructurale şi
ornamentale, cu evidente atribute ornitoforme. Ele apar ca forme ceramice asimilate de purtătorii
comunităţilor acestui aspect cultural, începînd cu etapa a III-a de dezvoltare (Suceveni 3). Impor221
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lan\a „askos"-urilor nu constă numai rn stabilirea anumitor raporturi cronolo~icc. ci ş1 rn aceea
a sincronismelor de drzYollarc din dikrilc arii de rullurft. earP în rPpclale rinduri a fost subliniată.
Vladimir l\lilojcic este acela care pentru prima dală a eonslacrat un studiu special, „askos"-ului,
actualmente depftşil, slrîns legat de problemele şi de legăturile lui cu Peninsula Balcanică 239 , precizînd că originea sa îşi arc dtdăcinile în lumea egco-anatoliană, iar apari\ia şi răspindirea lui şi în
cuprinsul ariei culturii helladice nu poale fi mai deHeme de perioada hclladică-limpurie 240 • Pc de
altă parte, Fritz Schachermeyr 241 , consider[t că Yascle askoide au existat pP teritoriul Helladci indt
din epoca neolitică, iar pătrunderea acestora în Balcani a avut loc ahia în perioada helladică-tim
purie212, ipoteze care nu eoncordă cu realitatea descopPririlor arheologice din ultima \Teme. Din
eeca ce se cunoaşte pinft acum se poale trage concluzia eă in cadrul categoriei Yaselor cu atribute
zoomorfe sau ornitomorfe, diferitele forme eeramice se romportă identic, dderminind scrii tipologice succesiYc. 1n aria culturilor Sesklo-SLarccYo-Criş se cunosc ,·ase zoomorfe cu Lrci şi palm picioruşe, în poziţie orizontală şi wrticală, sau Yase în formă de burduf cu reprezentări plastice animaliere, eare în decursul timpului deYin „Askos"-uri asimetrice eu atribuie zoomorfe sau ornitomorfr.
Din cele relatate se poale prl'eiza că \"asele askoidc eu atribute ornitomorfe din repertoriul
ceramicii din etapa a III-a de deZ\ollare a aspectului Stoicani-Aldcni sînt preluate direct din cultura Crumelniţa A 1 , iar aceasta la rîndul său Ir-a moştenit din Ycchile culturi neolitice balcanice
Sesklo-St.arceYo-Criş şi Vinea, avînd izvoarele genetice mult mai îndepărtate în plastica şi ceramica
zoomorfft ~i ornilomorfă specificft eulturilor neolitice lîrzii, de la Bacilar VI şi Catal-lliiyiik VI.
din Anatolia şi chiar din n11lurile OricnLului îndepărtat, din l\Iesopotamia şi Elam~·1 :1 •
In ceea ce priYeşLe vasrle zoomorfe cu cap de animal, acestea nu sint cunoscute în aria acestui aspect cultural. Pîni't acum s-au descoperit numai citeva tipuri dr vase, prcyăzutr cu protome
zoomorfe, îndeosebi de oYine mult stilizate.
,.ase bilronconicc. Vasele bitronconicc cu prag pc um[u·, şi p1crnr cu gilul inall, tronconic.
buza s11b \ial [t, gura larg deschisă, umftrul pu Le mie arrni L şi rundul mic şi plat, terminat printr-un
picior cilindric sini de culoare roşie cftrărnizie, luslruile pc ambele feţe. Decorul este reprezentat
din trei registre orizontale ee aeoperă întregul cimp ornamrnlal. Primul registru de pe umf•r, eslc
rorrnal din douft eaneluri proeminente sub care se află un şir de puncte adinc împunse. Al doilea
registru cuprinde zona inferioar[t delimilal[t de două linii incizate orizontal, fiind umplut cu incizii
elipsoidale oblice., dispusl' în sensuri opuse. Ultimul regislru decorează piciorul vasului cu linii incizalP oblie. în acelaşi St'ns, (fig. 3H/10; PI. III/col. 23/ 11).
Vase de acest lip sini frecvent înlîlnite în complexul Stoicani-,\ldeni începînd cu clapa inft•rioarft şi conlinuîndu-se pină în cca supcrioarft. Deosebirile constau, în tehnica de lucru, past;, şi
euloarr, şi îndeosebi, in varietalea moli\clor ornamentale, care în cuprinsul etapei a Lrria sînt m•tll
mai eYoluatc (fig. 38/li; 3\l/10). Aceste Yase sînl bine documentate în aşeZ:trile de la Suceveni
şi Dodeşti avîndu-şi originea in cultura Boian, transmisii direct prin intermediul eullurii (iumelni\a A1 • Vase similare, se gftsesc şi în complex11l rnllurii l'rceucuteni 244 , preluate din aceeaşi sursă
a cullurii Boian.
\'ase cilindrice. Vasele cilindrice cu prag pe urn.ftr, de mari proporţii au giLul înalt, cilindrie,
buza subţiată, umftrul cu briu în relit'f, aYînd două proeminenţe triunghiulare, dispuse lateral,
eorpu I uşor bombat şi fundu I plat. Sînt din pastă dtrămizie, feţuite cu angobă roşie-portocalie pe
faţa superioară şi neiezite uniform pc faţ.a interioară. Decorul constă din şapte registre ornamentale, bandale, orizontale alternînd pe întrraga suprafaţ{t a recipienlul11i. Trei registre sînt alcă
luilc din cite cinci caneluri, iar celelalle pairu rrgistre, sînt formate din cite cinci dungi orizontale
pictate cu alb, cu ambele capele Lerminale în triunghiuri mici echilaterale cl' st> oprese in plan Yerlical in jurul unor bucle sau spirale situate cenlral, formate tlin cîle pairu dungi circulare fiecare.
Crrasla sau nerYura briului în relieL de pe umărul Yasului este ornamenlalft ("li un şir de puncte
miei adînc incizate (l"ig. :3\t/:i: 10/7. 8; PI. 111/col. 25).
2 3 0 VI. Miloji·il',
lJie 1lskoska11nc und cingc a11tlcrc
iigaisc/1ba/ka11ische (;1fiis{ormc11, ln :\litt. des Deutschen
/\rchăol. Jnst., l!l50, p. 107-118; D. Jkrciu, op. cil ..
p. 98.
2 ~0
Idem.
2n Fritz

6 -

Schachl•rmcyr,

lJie

orirnla/ic/1-miltel111<·-

crisclren Grundlagm d1 r Uironologie, „l'Z", :J.1/:15, 1919-1950, p. :l7-:l8: D. Berciu, op. cil., p. 98.
212 Idem.
m A. ::-;iţu, ,.Y1l". \"li, 19/2, lig. :l5-:i7.
244 SilYia Marim•,<·11· Jliku, op. cit., fig. :19/-l, i
şi
li:J/ 1-!l.
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Aceste vase apar pentru prima dată în cuprinsul repertoriului ceramic al aspectului StoicaniAldeni, caracteristice etapei superioare de dezvoltare (Sucewni 3). Sînt bine documentate numai
în aşezarea de la Dodeşti, reprezentînd creaţii specifice purtătorilor acestui aspect cultural.
Polonice. Polonicele în formă de bol au corpul semisferoidal, buza profilată şi uşor evazată
fundul arcuit, prevăzute cu mînerul terminal printr-o protomă zoomorfă (de ovină), iar în zona
sa de prindere, de marginea buzei, cu două proeminenţe arcuite, dispuse bilateral. Sînt din pastă
brun-gălbuie, lustruite pe ambele feţe. Decorul este reprezentat de două caneluri largi, orizontale,
situate pe corpul vasului. La baza minerului se află un mic orificiu pentru alîrnat polonicul (fig.
41/8, 9; PI. II/col. 6/2-3).
Uneori polonicele au corpul cilindric-tronconic, în formă de cupă mică, cu gitul înall, cilindric, uşor canelat. Sînt din paslă brună-gălbuie, lustruite uniform pe ambele feţe. Decorul
constă din ghirlande în relief, avînd între ele mici proeminenţe sferice, aplicate pc umărul
vasului (PI. II/col. 6/1).
Polonicele din pastă de bună calitate se întîlnesc aproape în aceleaşi forme din etapa inferioar{1
şi pînă în cea superioară, cu singura deosebire, că polonicele cu mînerele terminate în protome zoomorfe capătă o mai mare extindere în etapele nr. II şi III. Ele sînt bine documentate în aşezările
Aldenii 45 , Suceveni~46 , Dodeşti 247 şi Lopăţica 248 . Polonicele in formă de bol, îşi au originea în aria
ele răspîndire a cullurii Precuculeni 249 transmise prin filiera cullurii Cucuteni A1.
Linguri. Sînt destul de felurite, deosebindu-se între ele aproape exclusiv numai după mînere, care sînt de formă cilindrică sau faţetată cu crestături pe margine şi două proeminenţe
lobate, situate la îmbinarea cu corpul, fie ele formă plaUt fără ornament, însă prevăzute cu un mic
orificiu pentru at.îrnat. Ele au o mare răspindire in toate clapele de dezvoltare ale aşezărilor aspectului Stoicani-Aldeni, fiind în acelaşi timp comune aproape tuturor culturilor neo-eneolitice de pe
teritoriul pairiei noastre.
şi

\'ase miniaturale. Vasele miniaturi au diferite forme şi imilă de obicei vasele uzuale (fig.
27/15 - 25; PI. II I/col. 31). Ele sînt întîlnite în toate etapele de dezvoltare ale aspectului StoicaniAldeni, fiind bine documentate în aşezările de la Suceveni, Dodeşti, Vulcăneşti şi Lopăţica. Heferitor la originea lor tipologică nu încercăm să le găsim o explicaţie de caracter genetic, întrucît fiecare cultură neo-eneolitică sau chiar mai veche îşi are în cuprinsul repertoriului său ceramic nenumărate aslfel de miniaturi caracteristice. Unii cercetători consideră că astfel de miniaturi de vase
ar constitui jucării pentru copii, fără să minimalizeze importanţa lor documentar-ştiinţifică.
Vase antropomorfe. Vasele piriforme antropomorfizate, cu prag pe umăr, modelind partea
a imaginii feminine, cu coapsele unite. terminate printr-un postament în formă de labe
cu degete, au bazinul puternic steatopicizat, evidenţiindu-se în mod deosebit regiunea ingvinală
şi cea gluteală. Sînt din pastă gălbui-cărămizie sau roşie-cărămizie, lustruite pe faţa superioară
şi netezite în interior (fig. 41/7; 45/5, 6; PI. III/col. 32/1). Prezenţa pragului pc umăr arali' că
vasele aveau capace. Decorul din linii aelînc incizate acoperă întreaga suprafaţă exterioară a vasului.
Coapsele au faţa anterioară şi cea laterală ornamentate cu benzi oblice, trasate simetric în evantai,
de o parte şi de alta a liniei ingvinale, iar faţa posterioară decorată cu bandă spiralică cu centrul
în mijlocul feselor. Prin aceasta s-a realizat adaptarea morfologiei corpului uman şi a decorului
incizat de pe modelul figurinelor feminine din plastica Stoicani-Aldeni şi pe vasele antropomorfe
piriforme, care la rîndul lor au servit drept model şi formelor miniaturale de tip pithos, descoperite
la Suceveni.
Vasele de acest tip sînt întîlnile exclusiv in etapa superioară ele dezvoltare a aspectului cultural Stoicani-Aldeni, fiind descoperite pînă acum două exemplare în aşezarea de la Dodeşti 250 .
ln ceea ce priwşte originea acestei forme, ea îşi are obîrşia în aria de răspîndire a culturii Precucu teni251, transmisă aspectului Stoicani-Aldeni prin intermediul culturii Cucuteni A. 1252 .

inferioară

245

V. nota Ti.

246

V. nota 156.
V. nota 82.
V. nota 83.

247

20

2u Silvia '.\farinescu-Bllcu, op. cil„ fig. 62/3; 68/2.
2su V. nota 82 şi A. :"\iţu, „CI", II, 1971, p. 81,
fig. i şi 8.
251 Silvia i\larincscu-Bllcu, op. cil„ fig. 83/1-2, 5.
252 Ha du \'ul pe, op. cil „
p. 133, fig. 106 şi 107.
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Vasele antropomorfe-miniaturi de tip „pithoi" au gîtul cilindric, proeminent, buza profilată
corpul bombat asimetric şi fundul concav (şi mai rar plat), cu patru
tortiţe etajate în sens opus pe pereţii vasului, dispuse două cîte două (fig. 44/1, 2 şi PI. 111/col.
32/2-3). Sînt din pastă de culoare roşie-cărămizie sau gălbuie, netezite uniform pe ambele feţe.
Decorul constă din cîte trei linii incizale, dispuse diagonal sau arcuit, ce unesc cele patru tortiţe.
In regiunea de îmbinare dintre gît şi corpul vasului se află o incizie ornamentală. Hareori vasele
antropomorfe sînt neornamentate (fig. 44/J, 2; PI. III/col. 32/2-3).
Văscioarele antropomorfe de acest tip apar pentru întîia oară în cuprinsul etapei superioare de dezvoltare a aspectului Stoicani-Aldeni, fiind documenlate numai în aşezarea de la Suceveni253. Ele nu-şi găsesc analogii în ariile culturilor contemporane învecinate, întrucît izvoarele
originei lor sînt mult îndepărtate în timp. In orice caz, miniaturile de tip „pilhoi" cu patru tortiţe
elajale şi cu profilul asimelric sugerează vasele anlropomorfe cu analogii sigure şi identităţi perfecte
în ceramica culturii Criş, din Pannonia şi Banat, unde în localităţile Okecske (Kecskemet)~ 54 şi
Dudeşli 255 s-au descoperil astfel de vase antropomorfe minialuri. Ambele ext'mplare apar\in categoriei vaselor cu atribule antropomorfe şi reproduc profilul sleatopig al acestui tip de vas din reperloriul ceramicii Criş, unde este generat prin imitarea vaselor derivate direct din figurinele steatopige ale plasticii Criş 256 .
Chiar dacă analogiile sînt mult distanţate în timp, ele sînt posibile la fel ca şi prezen~a decorului de tip fagure de tradi\ie Criş, care s-a moştenit pînă în neoliticul tîrziu, fiind asimilat şi de
cfttre purtătorii aspeetului cultural Stoicani-Aldeni.
subţiată şi uşor evazată,

sau

Philos-uri. Unele vase miniaturi antropomorfe de Lip „pithoi", cu patru torţi etajate, cu
gitul scurt, cilindric", gura oblică, buza subţiată, corpul bombat 'asimetric şi fundul plat sînl din
pastă arsă la roşu-cărămiziu, netezite uniform pe ambele feţe. Decorul realizat prin incizii fine în
doui"t registre, esle reprezentai sinu•tric pe întreaga suprafaţ[t exterioară, di,·ersificat în raport cu
tectonica vasului. Partea posterioară a recipientului, uşor s\eatopigi"i, decorată cu două volute multispiralice, desfăşurate de la stinga spre dreapta ocupă spaţiul dinlre lorţile inferioare şi cele superioare. Torţile sînt ornamenlatc> cu cite o grupft de trei linii dinrgenle, cu capetele barate prin incizii scurte, un fel de capete de „nole muzicale" prelungite sub formă de bandă din dou[t linii nrticale paralPle, acoperită cu un zig-zag de aspectul unei „scăriţe" pînă la baza corpului. Restul spa~iilor libere sînt dcocrate c·u două benzi verticale, una lungă şi alta scurtă, din cite trei linii punctate
sau harale la ambele rapele, prelungi te pînă la linia orizontală de la haza gîtului. Al doilea registru
ornamental, situat în regiunea gîtului, este decorat cu un şir de alveole circulare distanţate şi adînc
incizate în maniera vaselor specifice culturii Precucuteni şi Cucutcni A1 (fig. 44/3 şi PI. III/eol.
:~2/4). Cele două volute incizate pe curbura pftr!ii posterioare şi par\ial pe cele laterale reprezinlă
decorul obişnuii din regiunea gluteală a figurinelor feminine din plastica aspectului Stoicani-Aldeni,
cu centrul volutelor pe mijlocul părţilor steatopige şi cu traseul desfaşurat în benzi spiralice pe fala
poslerioară a coapselor (fig. 44/3). Prezenţa volutelor multispiralice de pe acest văscior explică
accentuarea caracterului antropomorf faţă de atenuarea steotopigă a pithosului. Referitor la decorul în formă de scări\ă, acesta este frccvenl întîlnit pe vasele pictall>, specifice culturii Cucuteni
B~ 57 şi cullurii Ustavo 258 . Prin urmare, motivul ornamental de tip „scăriţă" realizat în incizii fine,
apare prima dată în complexul aspectului Stoicani-Aldeni, eftpătind o deosebită amploare în fazele
următoare ale culturii Cueuteni. Pe traseul acestui flux ornamental, compus din spirale şi sdtri\e
se interpun alte două noi elemente decorative, unele reprezentate din cite trei linii dh·ergente de
aspect digitat, incizate punctiform la una din extremităţi şi altele wrticale lungi sau scurte, barate
cu incizii la ambele capele. Acest vas antropomorfizat aparţine etapei a III-a evolutive a aspectului
Sloicani-Aldeni, fiind descoperit în niwlul 3 de locuire al aşezării de la Suceveni. Identitatea pithosului antropomorf al ceramicii Stoicani-Aldeni cu acela al ceramicii Criş şi derivaţia acestuia în cadrul
ceramicii şi plaslieii Criş sînt suficienle dowzi pentru a explica prezenţa decorului incizat pe vasul
253

I.T. Drngomir, „\IA", li, fig. 'J/1; \'ezi si A.
op. cil„ p. /\), fig. 4/1 -2.
2 51 I. Kutziăn,
The Koros Cui/urc. „Diss Pnnn·'.
Ser. li, nr. 2:i, 1944, pi. Xlll/15a-li"lh.
2 55 Ibidem, pi. XXV/6a-6b. Vezi şi .\. :'\ilu, op.

l'\iţu,

cit„ p. 77 - 90, fig. l.
2 5 • Anton Ni\u, „Carpica", VI, 1973-1974, p. 7.
257 \I. Dinu, „'1aleriale", III, fig. 3.
25• N. Har\uchl' ~i l.T. Dragomir, „\!aterialt'", ll 1,
fig. 12/2a, 2b, 2c.
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anlropomorJ de la Suceveni, prin transpunerea directă a deeorului specific figurinelor feminine
din plastica Stoicani-Aldeni şi prin combinarea lui eu dreorul „pilhos"-urilor obişnuite 259 • Există
şi alte detalii ale decorului incizat care ilustrează procesul genezei acestui pithos antropomorf descoperit la Succwni. Spre exemplu, decorarea păr\ii anterioare cu o banMt liniară şi a torţilor cu
o grnpă de Lrci linii cu capetele barate şi digi La Le, prelungi Le de pe toarte pe peretele vasului, folosind procedeele intilnite in tehnica inciziei sau a nervurilor în relief pe un alL tip de vas antropomorfizat al ceramicii de aspect Stoicani-Aldeni, (inall de O, 18G m), cu corpul sferoidal, gitul scurt şi
torli~ele superioare digitate ca nişte braţe sprijinite pe umărul vasului, provine de la Dodeşti, din
nivelul superior de locuire (fig. 45/7; PI. III/col. 21/3).
Un alt „pithos" amforoid de mari dimensiuni, în stare fragmentară 260 , cu gitul înalt, descoperit la Dodeşti, păstrează una din torţ.ile superioare, completată pe pereţii vasului cu o triplă
digitaţie in formă de nervuri pastilate la extremităţi, care transpun decorativ digitaţia tonilor
superioare a vasului antropomorf prezentat anterior (fig. 45/8). Atit prin profilul asimetric al formei, cit şi prin func\.ia organică a decorului incizat, „pithos"-ul antropomorf miniatural de la Sucewni a reuşit să realizeze sinteza tuturor lipurilor de vase antropomorfe cunoscute ale ceramicii
de aspect Stoicani-Aldeni. Ele aparţ.in categoriei vaselor cu atribute antropomorfe ale ceramicii
culturii Cueuteni A1 , integrată ca una din componenleh' complexului ceramicii de aspect StoicaniAldeni. Caracterul eompozi t al drcorului geometric de pc „pi Lhos" -urile miniaturale descoperite
la Suceveni cxprimi"i geneza vaselor antropomorfizate. prin l'Ontami narea reciprocă a celor două
modele ornamentale realizale in cele două planuri de nea\ie, ceramica şi plaslica, şi-n acelaşi timp
sinteza tipurilor de vase antropomorfizate specifice ceramil'ii de aspect cultural Stoicani-Aldeni:!il 1 .
fn ceea cc pri,·cşte Lipul de „pilhos" antropomorfizat reprezentat exclusiv prin modelarea
Lor!ilor in form{t de hra\e digitate, acestea aplieă un procedeu simplu şi străvechi pe ceramica neolitică, intilnit în <'galft m[isură alît. pe cna11'.il'a dunăreană 262 , dt şi pe aceea anatoliană de la Haci1ar \' 126:1 _
Vas rniniatur[t cu profil de „pithos" O\'Oid şi decor plaslic antropomorf, are gitul seuri, cilindrie, buza sub\iaUt, gura ovală, pereţii arcui\i şi fundul mic şi plat fără tor\i etajate. Este din pasHt
de culoare cenuşie, netezit neglijent, de aspect poros (fig. 44f'1a-4b; PI. III/col. 32/5). Deeorul
constft dintr-o siluetă feminină in relief, mult slilizală „chinciUt" 264 cu braţele înălţate în unghi
drept, prinse de un ax nrlical în relief, care reprezintă corpul t11nan. Capătul inferior al benzii corpului se t{'rmină între mPmbrelc int"erioare ehineite în unghiuri drepte şi prinse asimetric de axul vertical.
Extremităţile membrPlor şi al axului vertical (al corpului) sint uşor îngustate şi rotunjite la capele.
ln stînga figurii feminine se află o bandă verlicală în relief cu capetele subţiate. Atît corpul figurii
antropomorfe, cil şi banda laleran1, distan\ată sînt haşurate cu incizii orizontale în tehnica nervurilor crestate obişnuite pc ceramica Criş şi Vinca-Turdaş. Vftsciorul a fost descoperit în niYelul superior de locuire al aşezării de la Suceveni. Este singurul exemplar de acest fel, existenl în repertoriul ceramicii Stoicani-Aldeni, găsindu-şi originea mull indcpf1rtală în limp, în cuprinsul ceramicii
Sesklo-Starcevo-Criş 265 , cu reprezentări feminine chincile, inlilnile şi în cullura Precuculeni Ill 2(16
şi apoi prin intermediul culturii Cucuteni A 1 şi Gumelni\a A 1 transmisă şi aspectului Stoicani-Alcleni.
Evoluţia complelă a „pithos"-ului de tradiţie Criş în cadrul ceramicii S1oicani-Aldeni şi în funcţie
de componenta ceramicii Cucuteni A1 face trecerea de la catrgoriile vasrlor antropomorfe la categoria vaselor cu decor plastic antropomorf (fig. 14/i!a-4b, 5). Originea plastică a acestui tip de
reprezentare antropomorfă este de provenienţă anatolianft, cousliluind unul dintre earacterele speeifice ale figurinelor frminine din plastica de la Bacilar vFm. În neolilicnl lîrziu, figura feminină
în relief, chincită sau în altr ipostaze, capfllă o amploare deoscbilft im plastica antropomorrft cucutPnian[t şi gumelnilPan[t tirzie.
5
2 •
260

Anion ;\;i(u, •.. Curpica'", \"I, p. 8-!l.
lbidt•rn, rig. '2/:l.
261
lbicll'm. p. 1·L
262
H. 'liilln-Karpt', llandbuclr dcr rorgescliirhte.
I I, J11ngstcinZl'il. 'liinchcn, 1 !l68. pi. 19!l/D: A. Ni( 11.
„CI", 11, p. 81. fig. '2/:l.
263
.J. :\lelluart, E:rca1wliuns al J/aci/ar, l -2, Edinhurgh. 1970. p. !Oli. fig. 5fi/ I ~i PI. Ll\'/1; :\. :-\i\u.

„Carpicu", \'I, p. 1'2.
oM Anton ;\;i\u, „Carpica", I\", l!l71. p. 81; I. K11lzi{111. "I'· cil .. pi. l.\'IIl-LIX/lc.
""" Anlon ;\;i\u, op. cil., p. 81.
2
SilYia :\larincscu-Hîlcu, op. cil., fig. 84/'2.
""' .J. :\Ic llaarl, E:rravalions al /Iaci/ar, 1960, ArchuPological Sl'llcmcnls, X I, 1961, p. ''' şi urm. fig. 5, 1'2,
! I - Hl. 2'2; An ton :-.;q 11. op. cil., p. 81 .,i urm.
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Etapa 111 C. În ceea cc privcşlr pasta vasrlor celei ele-a lreia grupă ceramică specifică
etapei suprrioare a aspectului cultural Stoicani-Aldeni, aceasta este foarte fină şi foarte compactă,
bine arsă, cu rezonan\,ă, mai puţin zgrun\uroasft la palpare, uneori chiar neledă sau tăioasă în spăr
tură. Este lustruită întotdeauna pe ambrle fe\r. În majoritatea cazurilor culoarea pastei este găi
buit', cărămizie, roşie-cărămizie şi mai rar cenuşie sau neagră.
Sub aspect tipologic, vasele sînt în general de proporţii reduse, însumîncl o gamă suficient
de bogată şi variată. Au înlotdeauna fundul mic şi concav, proporţional cu dimensiunile recipientului.
De obicei vasele din această grupă Ic imită pc cele mari de-a lungul întregului proces evolutiv al
aspectului Stoicani-Aldeni, bineîn\rles, cu mici rxcepţii.
In cadrul categoriei caramicc clin pastă fină descoperită în etapa superioară de dezvoltare,
paharele ocupă un loc prcponderrnl (fig. 3H/3; 44/Ga-tib- l l; 4ti/l-4,7; 47 /4-8).
Paliare. SînL bine cunosculc paharele de formă cilindrică-tronconică. cu gilul înall, cilindric,
subţiată şi mult răsfrîntă în afară, umărul uşor arcuit şi fundul canea\". Sînt de culoare roşie
cărămizie, lustruite uniform pe ambele fe\e. Decorul acoper{t în întregime suprafaţa exterioară şi

bttza

este format din trei registre ornamentale. ImediaL sub buză se află linii oblice cu alb pe fondul roşu
lustruit, mărginite la partea superioară de o dungă orizontală în asociere cu grupe de cite trei alveole distanţate, dispuse orizontal. Cel de al doilea registru reprezentat de două caneluri proeminente,
clccorrază umărul recipientului. Cllimul registru este alcătuit din incizii largi şi adinci în zig-zag,
etajate ce ornamentează partea inferioară a vasului. Uneori decorul este redat destul de simplu,
fie printr-o singură proeminen\ă sau tortiţă conică, perforat[i orizontal, aplicat pe carena vasului,
sau două incizii orizontale ce delimitcaz[t umftrul, fie prin liniuţe orizontale dispuse asimetrie, în
zona inferioarft a recipientului (fig. 3!1/3; ,16/1, 3, 4, 7; PI. IV/col. 1/15, 17).
Alte pahare, de dimensiuni mijlocii, au gitul înalt, buza profilaUt şi mult evazată, gura larg
deschisă, umărul proeminent, puternic arcuit şi fundul mic, concav, de culoare gălbui-maronie
cu lustru strălucitor pe ambele suprafc\e (fig. 46/2; PI. IV/col. 1/Hi). Vasul are patru registre
ornamentale, îmbinate simetric inlr-o adcYltrală sinteză de motive şi metode decorative, desfăşu
rate pe întreaga suprafaţă exterioară, care denotă contactul dintre două şi chiar trei influenţe tehnice, ce apartin unor culturi deosebite. Primul regislru de pc partea superioară, este canelat orizontal, fiind îmbinat cu dungi oblice de piclurrt albă şi patru grupe de cîte patru incizii alveolare, dispuse în regiunea buzei, la egală dislan\lt unele de altele. Registrul al doilea, alcătuit din caneluri
oblice, situate pe umărul proeminent, este delimilat de două linii paralele, incizate orizontal. In
doult puncte diametral opuse din acest registru se găseşte cîte o rozetă conturată printr-un cerc
ineizat, în care se ami cinci-şase alYeole, dispuse radial în jurul altei alYeole centrale, de dimensiuni
ceva mai mari. Una dintre rozete arc la partea sa inferioară o mică proeminenţă cu ,·irful în jos.
Al treilea registru csle compus din patru grupe de cite trei linii pictate vertical cu culoare albă asemănătoare unor triglife. Ele sint trasate atîl. în dreptul rozetelor, cit şi în partea diametral opusă
lor, împărţind suprafaţa ,·asului în patru melope. Grupul triglifelor din registrul trei coincide simetric cu grupul alveolar din primul registru. Cel de al patrulea registru, de pe partea inferioară
a Yasului, este constituit din dungi scrijelite Yerlical pe suprafaţa proaspătă lustruită, lăsînd impresia de canelură.
Intreaga gamă de tehnici şi motive decorative, îmbinate simetric pe suprafaţa acestui vas,
precum şi armonizarea raţional-simetrică a acestora, ne determină să afirmăm, că avem de-a face
cu un exemplar rar şi interesant, justificat îndeosebi de ilustrarea celor două rozete, care n-ar fi
exclus să reprezinte anumite simboluri, legate de cultul soarelui. Vasul a fost descoperit :n fundul
gropii „a" al aşezării neo-eneolitice de la Băneasa 268 şi conţ.inea numeroase boabe de griu carbonizate.
S-ar părea deci presupune că vasul a avut o întrebuinţare rituală, strîns legată de practicile magicoreligioase legate de rodnicia pămîntului, practicate de populaţia aşezării de la Băneasa.
Ţiuind cont de faptul că decorul în formă de rozetă nu-şi găseşte analogii în nici una din
culturile contemporane (Gumelniţa .\ 1 sau Cucuteni A1), învecinate şi nici în altele mai timpurii
(cultura Boian şi Precucuteni), admitem că acest motiv constituie o creaţie simbolică proprie. Spunem
aceasta intrucît, atit rozeta solară cit şi discul solar 269 sînt reprezentări magico-religioase timpurii,
268
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care apar pe vase din două aşezări ale aspectului Sloicani-Aldeni, la Băneasa şi Suceveni. Prezen~a
unui alt simbol solar s-a făcut cunoscuH1 cu prilejul săpf1turilor întreprinse în aşezarea de la Lişco
teanca (III), incizat pe o placă de lut ars romboidală, caracteristică acestul aspect cultural.
Paharele de formă cilindrică-tronconică au citeodată pereţii scunzi, buza subţiată şi uşor
evazată, gura larg deschisă, umărul arcuit, fundul mic, concav. Sînt din pastă gălbuie, lustruite
uniform pe ambele feţe, prevăzute de multe ori cu cîte o proeminen!ă conică pe umăr. Decorul este
împărţit în două registre. Imediat sub buză se află benzi de linii oblice, pictate cu alb, pe fondul
lucios, iar umărul este decorat cu caneluri fine orizontale (fig. 44/Ga-Gb, 8). 1n alte cazuri decorul
constă din linii paralele, care delimitează umărul, iar în spaţiul astfel rezervat sînt incizii oblice
distanţate, alternînd cu grupe de cîtc trei alveole circulare. Rareori au partea inferioară decora\[1
cu dungi scrijelite (fig. 44/9, 10 şi PI. IV/col. 1/18).
De asemenea sînt întîlnile în număr destul de marc paharele de aspect Cuculeni A1 , pidalr
cu alb înainte de ardere, de aceeaşi formă cilindrirf1-tronconică, cu gitul înalt, buza subţiată şi mult
răsfrîntă în afară, gura larg deschis[(, umărul arcuit şi fundul concav. Acestea sînt din pastă, bine
arsă, de culoare cărămizie, lustruite uniform pe ambele feţe. Decorul este reprezentat de dungi
laic orizontal<', pictate înainte de ardere cu culoare albă pe fondul roşu, aplicate de cele mai multe
ori sub buz[1. De obicei, decorul este redat în registre ornamentale, situate pe întreaga suprafaţă
exterioarft a recipientului. Regiunea gîtului este canelată orizontal, iar umărul este acoperit cu benzi
de triunghiuri pictate înainte de ardere, cu alb, în asociere cu caneluri oblice (fig. 47/3-14).
Uneori brîul paharelor este decorat cu două dungi orizontale pictate înainte de ardere cu
alb, armonizate cu ove cordiforme canelate şi pictate cu alb în aceeaşi trhnică cucutrniană
(fig. 47/\l).
Cîteodată paharele de aceeaşi formă, tehnică de lucru, pastă şi culoare, au gitul inall cilindric, buza subţiată, gura larg deschisă, prevăzute cu prag, umărul uşor arcuit şi fundul concav.
Sînt din pastă cărămizie, lustruite pe ambele feţe. Decorul este realizat înainte de ardere, aproape
în întregime, pe ambele feţe, cu dungi şi benzi de pictură cu alb în asociere cu incizii fine. Regiunea
gîtului este ornamentată cu dungi albe orizontale, iar umărul, mărginit la partea superioară de prag
şi la cea inferioară de o incizie fină, este acoperit cu o bandă albă orizontală. Zona inferioară a recipientului este împărţită prin incizii fine, în metope rectangulare, rezervate pc fondul roşu al vasului.
Acestea alternează cu altele de aceeaşi formă, în care sînt înscrise două paranteze orizontale, sau
două elipse incizate, cu arcele faţă în faţă, distanţate, formînd semidiscuri, iar spaţiul dintre ele
este pictat cu culoare albă. ln ceea ce priveşte decorul de pc faţa interioară, acesta este redat de o
bandă lată, pictată cu alb, situată imediat sub buză, în asociere cu ove cordiforme cruţate pe fondul
roşu al vasului. Restul suprafeţei este ilustrat cu dungi albe, orizontale şi oblice, terminate la extremităţi cu capete de note muzicale, armonizate cu perechi de paranteze (fig. 47/3-14; PI. IV/
col. 1/13-14).
De remarcat este faptul că decorul metopelor sus-amintite, formate din „paranteze" orizontale, cu arcele faţă în faţă, dînd naştere la semidiscuri se continuă tipologic din etapa inferioară a
acestui aspect cultural şi pînă în cea superioară, fiind surprins deocamdată numai în cadrul aşezării
de la Suceveni, atît pe vase de proporţii mari pentru păstrat provizii, cît şi pe cele de mici dimensiuni. Faptul că acest motiv ornamental nu-şi găseşte analogii în nici una dintre ariile culturilor
contemporane învecinate şi nici în altele mai vechi, presupunem că decorul în discuţie reprezintă
o creaţie cultural-artistică nou apăru tă, caracteristică purtătorilor aspectului Stoicani-Aldeni.
Forma vasului, calitatea superioară a pastei ceramice şi culoarea cărămizie, dar mai ales
tehnica şi maniera picturii cu culoare albă pe fondul roşu al vasului înainte de ardere, aplicată pe
ambele feţe, toate acestea reprezintă dovezi sigure despre existenţa picturii bicrome, specifică culturii Cucuteni A1 , întilnită pentru prima oară, fără tricromie, în complexul etapei superioare de
dezvoltare a aspectului Stoicani-Aldeni.
Marea varietate tipologică a paharelor de tradiţie Cucuteni A 1 din pastă fină, bine arsă, de
culoarea roşie-cărămizie, ornamentată în special cu pictură în dungi şi benzi albe, pe fondul roşu
al vaselor înainte de ardere sînt bine documentate în nivelul superior al aşezărilor de la Suceveni 270 ,
Dodeşti 271 , Smulţi 272 şi Tămăşeni 273 din regiunea de sud a Moldovei şi la Lişcoteanca III, în nord270
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estul Cîmpiei Române, unde pictura bicromă înainte de ardere, de aspect cucutenian nu apare in
asociere cu pictura tricromă cucuteniană ca la Aldeni, Bonţeşti, Mînăstioara etc. Paharele de acest
tip îşi găsesc analogii genetice sigure în complexul Culturii Precucuteni, moştenite prin filiera Culturii Cucuteni A1 .
In ceea ce priveşte paharele din pastă fină de culoare gălbuie-cărămizie sau cenuşie, acestea
se continuă tipologic aproape neschimbat, din etapa inferioară şi pînă în cea superioară, în aceleaşi
forme, bineînţeles, cu anumite modificări de natură ornamentală.
Străchini. Străchinile din pastă fină specifice etapei superioare de dezvoltare a aspectului
Stoicani-Aldeni ocupă un Joc mai puţin important în comparaţie cu paharele din aceeaşi categorie
ceramică (fig. 47/16-19; 34/2).
Sînt bine cunoscutP străchinile cu prre\ii scunzi. buza ingroşată şi mult răsfrîntă în interiorul
vasului, gura larg deschisă, fundul mic şi plat sau concav. Sînt din pastă cărămizie, cu feţuială roşie
maronie, lustruite uniform pe ambele feţe. Decorul este aplicat exclusiv pe partea interioară şi este
reprezentat de dungi haşurate, pictate cu culoare albă, care prin cruţare rezervă benzi şi suprafeţe
rectangulare sau circulare, pe fondul roşu al vasului (fig. 47/16-19).
De multe ori străchinile cu pereţii scunzi au gîtul înalt vertical, uşor canelat, buza profilată,
gura larg deschisă, umărul carenat şi fundul concav, prevăzute cu o mică tortiţă perforată orizontal,
situată pe carenă. Sînl din pastă roşie-cărămizie, bine arsă, acoperite cu o angobă sau feţ.uială de
nuanţă roşie, lustruite pe ambele feţ.e. Decorul este aplicat în egală măsură pe ambele feţe. Interiorul este ornamentat cu pictură în dungi albe spiralice, şterse, aplicate pc fondul roşu al vasului
înainte de ardere. Decorul suprafeţei exterioare este redat în două registre, Primul registru este
reprezentat printr-un şir orizontal de alveole circulare, adînc incizate, în asociere cu o incizie orizontală, situate în regiunea gîtului. Cel de al doilea registru se află în zona inferioară. El constă
din benzi spiralice duble, de aspect lobat, pictate cu culoare albă pe fondul roşu al vasului înainte
de ardere, mărginite de linii adînc incizatr, terminate la capele cu mici paranteze sau cu „mustăţi".
Spaţiul median dintre cele două spirale lobate, delimitat de două elipse cu arcele faţă în faţă este
pictat cu culoare albă, în aşa fel, incit la extremilăţ.ile lui sînt rezervate prin cruţare, din fondul roşu
al vasului, două ove cordiforme sau circulare, mărginite de incizii. Decorul registrului inferior este
prevăzut la partea sa superioară, sub carenă, cu o linie orizontală adînc incizată (fig. 34/2; PI.
IV/col. 2/4).
Atît străchinile cu buza îngroşată şi răsfrîntă în interior, cit şi cele cu gîtul înalt şi umărul
carenat, din pastă fină. de culoare roşie-cărămizie, decorate cu motive spiralice sau cu benzi şi dungi,
pictate cu alb înainte de ardere pe fondul roşu al vasului, apar pentru prima dată în etapa superioară a acestui aspect cultural. Ele sint bine documentate în aşezările de la Aldeni 274 , Stoicani 275
şi la Suceveni 276 şi Dodeşti 277 , găsindu-şi perfecte analogii genetice în cadrul ariei de răspîndire a
culturii Gumelniţa 278 preluate direct la nivelul fazei A 1 •
Interesant de precizat este faptul că atît formele tipologice, cit mai cu seamă motivele ornamentale reprezentate prin dungi, benzi şi spirale lobate, care au fost preluate şi asimilate cultural
în mod direct din cadrul culturii Gumelniţa, unde acestea erau pictate cu grafit pe fondul roşu al
vasului, dovedesc că ele au fost prelucrate, au fost trecute prin prisma de gîndire a purtătorilor
aspectului Stoicani-Aldeni. Ele suferă anumite modificări structurale, bineînţeles, fără să facem
referiri asupra noului procedeu tehnic al picturii cu alb, aplicat pe fondul roşu al vasului înainte
de ardere, care, de asemenea constituie o altă problemă la fel de importantă. Spre exemplu, spirala
lobată gumelniţeană este altfel tratată şi interpretată artistic, în cadrul aspectului cultural StoicaniAldeni. Aceasta este pictată în benzi late, viguroase, mărginite de linii spiralice, adînc incizate,
terminate la capete cu mici „paranteze" sau cu „mustăţi". Spunem aceasta, întru cit străchinile
gumelniţene ornamentate cu motive pictate cu grafit nu apar niciodată în asociere cu linii adinc
incizate sau cu alveole. Datorită acestor adăugiri de caracter ornamental, precum şi a noilor creaţii
şi interpretări cultural-artistice, specifice acestui aspect cultural, se fac bine cunoscute nu numai
174 \'.
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afinit[1ţile culturale dintre cultura Gunu·lnj\a A1 şi aspectul cullural Sloicani-Aldeni, ci şi elementele caracteristice de aspect cultural care le deosebesc.
Însăşi amprenta picturii gumelni!ene este mult mai slab reprezentată din punct de vedere
al intensităţii culorii faţă de robuste\ca şi profunzimea picturii bicrome, folosită de către purtătorii
acestui aspect cultural.
Cupe. Cupele de formă semisfrroidală au peretii arcuiţi, gitul seuri, uşor ca1wlal. buza profilată,
gura larg deschisft, umiirul arcuit, fundul mic ~i plat, prcvf1zute cu o tortiţă perforată orizontal,
aplieali:t pc umiir. Sînl din pastă giilbuil', lustruite în intt'rior şi pe partea superioară (în exterior).
Zona inferioară a vasului Pslc nelezit[1 de aspect zgrunţuros (fig. 46/8; PI. IV/col. 7/lO).
Cupele de fonn[1 cilindrieft au gilul înall, concav în profil, buza profilată şi mult r[1sfrîntf1
în afară, gura larg ckschisii, um[1rul pulrrnie carenat, cu partea inferioară mult aplatisată şi fundul
concav, prev[1zutc cu o Lorliţă perforal[t orizontal, siluală pe carenă. Sînt din pastă gălbuie-cără
mizie, lustrui Le în interior şi pc par lea superioară în extrrior. Regiunea i nferioar[1 a vasului este uniform neiezită. Decorul este reprezentat din două dungi duble, oblice, pictate cu alb, dispuse în formă
de spie sau împletite pe gilul vasului, mărginite la partea superioară, sub buză, de o dungă orizontalft, piclali:t cu alb, iar la cea inferioar[1 de o linie orizontalf1 adînc incizată. Umărul este ornamentat
c·u un şir orizontal, alcătuit din grupe de cite lrei împunsftluri fine, de tradiţie Hamangia, dispuse
dislan\al (fig. 41i/\l; PI. IV/col. 7 /7).
Cupele de form[1 cilindrică-tronconică au gîtul înalt, buza subţiată şi mult răsfrîntă în afară,
gura larg deschisă, umărul uşor arcuit sau carenal şi fundul concav. Sînt din pastă gi:Ubuie şi roşie
cărămizie, lustruite uniform pe ambele feţe. Decorul csle aplicat numai în zona supcrioar[1 a vasului
şi constă din dungi albe, dispuse imediat sub buză, iar regiunea gitului este ornamenlaHt cu dou[1
şiruri de alveole sau incizii dispuse orizontal (fig. 46/10, 11; 39/li; PI. IV/col. 7/8-<J).
Cupele din pastă fină de acest tip sînt întîlnitc din etapa inferioară şi continuă, cu mici modificări, pînă în etapa superioară. Ele sînt bine documentate în nivelul superior al aşezărilor de la Aldeni279, Stoicani 280, Drăgăneşti-Tecuci 281 şi îndeosebi, de la Suceveni 282 , Dodeşti 283 , Vulcăneşti şi
Lopăţica 284 • Cupele îşi au originea bine stabilită în complexul culturii Prccucutcni 285 , moştenită
prin filiera culturii Curnteni A1.
Vase piriforme. Vasele piriforme în formă de amfore au gitul înalt, cilindric, buza uşor profilată şi mul I răsfrînlă în afară, gura larg deschisă, umărul arcuit şi puternic carenat şi fundul
mic concav, cu umbo, prevăzute c1! trei tortiţ.e conice, etajate, perforate orizontal, dispuse în formă
de triunghi: una situată la partea superioară a umărului şi două pe carena vasului. Sînt din pastă
bine arsi:t, de culoare căr[unizif', lustruite pe faţa exterioară. Decorul este aplicat exclusiv pe partea
superioară a n'eipientului, fiind realizat printr-o îmbinare armonioasă de motive picturale, incizii
şi caneluri. Zona mediană a regiunii gîtului este decorată cu o bandă lată, orizontală, pictată cu
culoare al.!J[1 pe fondul roşu-portocaliu al vasului înainte de ardere. Sub aceasta, la punctul de interfrrenţă dintre git şi umăr se află două caneluri proeminente. Zona umărului mărginită de două
incizii fine, orizontale esle ornamentată cu benzi duble, late, semicirculare, un fel de arcade bilobate, pictate cu alb în aceeaşi tehnică de provenienţă cucuteniană, iar spaţiul rămas liber dintre
arcade este înregistrat cu o mică ovă cordiformă, pictată cu alb (fig. 39/4; PI. IV/col. 8).
Vasele piriforme din paslă fină, cărămizie cu un pronunţal caracter Cucuteni A1, apar pentru
prima dată în etapa superioară a aspectului Stoicani-Aldeni. Momentan ele sînt bine documentate
in nivelul superior al aşezării Dodeşti. Prin caracterele lor somatice, cu evidente trăsături caracteristicP de provenienţă cucuteniană, cit mai ales prin expresivitatea moth·elor de esenţă decorati\'ă,
realizate într-o tehnică superioară din benzi late, orizontale şi arcuite, pictate cu alb pe fondul roşu
al vasului înainte de ardere, vasele piriforme işi găsesc originea genetică cu multă certitudine în
complexul culturii Cucuteni, transmisă tipologic pe cale directă la nivelul fazei A/ 86 •
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Prezeuţa

accslor vase din pastă fină, cărămizie bine arsă şi bine selecţionată de impurităţi,
a altora sus-amintite, cu un net caracter de provenienţă Cucuteni A1, ornamentate cu
pictură bicromă înainte de ardere, constituie pînă acum singurele mărturii arheologice de o deosebită valoare documentar-ştiinţifică, care ne dovedeşte în mod palpabil apariţia picturii bicrome de
aspect cuculenian, prezentă în mai multe contexte stratigrafice sigure, din regiunea de sud a
Moldovei, fără tricromie. Faptul că la Aldeni, Bonţeşti, Mînăstioara şi în alte aşezări neo-eneolitice avem documentate pe lîngă straturile de cultură de aspect Stoicani-Aldeni şi straturi superioare cu ceramică pictat[( cucuteniană tricromă, înseamnă că avem o evoluţie cronologică firească.
Această situaţie ne îndreptăţeşte să afirmăm pe baza recentelor descoperiri întreprinse la Suceveni,
Dodeşti, Smulţi, Tămăşeni, Lişcoteanca III şi altele, unde nu este cunoscută tricromia, ci numai
hicromia, ele aspect cuculcnian, surprinsă în ultimul nivel de locuire al acestor aşezări de aspect
cultural Stoicani-Aldeni, ne dovedeşte că influenţa culturii Cucuteni A1 a avut un rol creator, deosebit de dinamic in procesul de dezvoltare al acestui aspect cultural.
precum

şi

Vase bilronconice. Vasele de formă bitronconică, cu gîtul înalt, cilindric au buza subţiată,
gura larg deschisă, umărul arcuit şi puternic carenat, fundul mic, concav, prevăzute cu tortiţă
în unghi drept, aplicată pe umăr. Sînt din pastă roşie-cărămizie, lustruite pe ambele feţe. Decorul
este reprezentat de motive ornamentale pictate, în formft de „paranteze" îngemănate, bucle ·spiralice şi triglife, caneluri, incizii şi alveole. Zona de interferenţft dintre gît şi umăr este marcată de
o incizie orizontală, iar umărul este decorat cu dungi oblice, pictate cu roşu, şterse. Pe carenă se
află o alveolă mare, circulară, adînc incizată. Hegiunea inferioară a vasului este ornamentată cu
incizii verticale şi oblice în mod alternativ, mărginite la partea superioară de o linie incizată orizontal (fig. 47/15; PI. IV/col. 6).
In aceeaşi grupă tipologică se încadrează şi elementul recent descoperit în aşezarea eneolitică de la Lişcoteanca III, care datorită trăsăturilor sale deosebite se num{tră printre vasele unieat
ale aspectului Stoicani-Aldeni. Din pastă fină, roşie-cărămizie, frumos lustruit, cu urme de pictură
albă în dungi, gura strîmtă, buza evazată, gîtul înalt tronconic şi brîul carenat în unghi ascuţit,
ieşit în afara diametrului maxim, are partea inferioară mult aplatisată, de formă discoidală, cu
fundul mic şi concav. Decorul este situat pe partea superioară a vasului, alcătuit din arce îngemă
nate, dispuse în două registre, întrerupte de benzi verticale cruţate, mărginite de linii pictate
(fig. 28/7; PI. IV. col. 6).
Vasele de această formă, din pastă fină, apar din etapa inferioară şi se continuă pînă în etapa
superioară, suferind anumite modificări, mai ales de natură ornamentală. Ele sînt bine documentate
în nivelul superior de locuire al aşezărilor de la Suceveni 287 şi Dodeşti 288 , din sudul Moldovei, precum
şi de la Vulcăneşti şi Lopăţica2 89 .
Originea lor este strîns legată de cultura Precucuteni 290, transmisă prin intermediul culturii
Cucuteni A1.
Cratere. Vasele de tip crater au gîtul scurt, cilindric, arcuit în interior, buza subţiată şi
proeminent, fundul mic şi concav, prevîrful îndreptat în jos, situată pe umăr.
Sînt din pastă gălbuie-cărămizie, lustruite uniform pe ambele feţe. Decorul este reprezentat din
trei registre orizontale distanţate între ele. Imediat sub buza vasului sînt înfăţişate dungi ob_lice şi
„paranteze", pictate cu alb în asociere cu un şir orizontal de alveole punctiforme, adînc incizate.
Umărul este decorat cu trei caneluri orizontale puternic reliefate. iar regiunea inferioară este ornamentată cu dungi uşor canelate vertical, mărginite la partea superioară de o incizie fină orizontală
(fig. 39/7; PI. IV/col. 4/6- 7).
Vasele în formă de carter, din pastă fină, sînt cunoscute încă din etapa inferioară şi se continuă cu anumite modificări şi adăugiri structurale şi de natură ornamentală pînă în etapa superioară. Ele sînt bine documentate în nivelul superior de locuire al aşezărilor de la Aldeni 291 , Surăsfrîntă în afară, gura larg deschisă, umărul rotunjit
văzute cu o mică proeminenţă conică, perforată orizontal, cu
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Silvia Marinescu-Bilcu, op. cit., fig. 27/2; 52/2, 8.
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ceveni 292, Dodeşti 293 , Vulcăneşti şi Lopăţica 294 • Originea lor este moştenită din complexul culturii
Precucuteni 296 prin filiera culturii Cucuteni A1.
Vase sferoidale. Vasele sferoidale cu pereţii arcuiţi în formă de „S" au gîtul cilindric concaY
în profil, buza subţiată şi răsfrîntă în afară, gura larg deschisă, umărul puternic arcuit şi fundul
mic, concav. Sînt din pastă gălbuie-cărămizie, lustruite pe ambele feţe. Decorul realizat în trei registre orizontale, constă din linii sau dungi oblice, pictate cu alb, aplicate în regiunea gîtului. Umă
rul este decorat cu două caneluri orizontale, mărginite de linii incizate orizontal, iar zona inferioară a vasului este ornamentată cu caneluri verticale (fig. 44/ 12, 13; PI. IV /col. 9).
Vasele sferoidale cu profil în formă de „S", din pastă fină, apar în cuprinsul etapei superioare a aspectului Stoicani-Aldeni, fiind bine documentate în aşezările ele la Aldeni 298 , Stoicani 297 ,
Suceveni 288 , Dodeşti 299 , Vulcăneşti şi Lopăţica 300 • Ele îşi au originea în complexul culturii Precucuteni301, transmisă prin intermediul culturii Cucuteni, la nivelul fazei A1.
Vase bitronconice cu prag pe umăr. Vasele mari bitronconice cu prag pe umăr şi picior au
gitul înalt, tronconic, buza subţiată, gura larg deschisă, umărul proeminent, puternic arcuit, cu
partea inferioară terminată printr-un picior, înalt, tronconic şi fundul mic, concav, prevăzute cu
proeminenţă conică, cu vîrful îndreptat în ,jos, aplicată pe pragul vasului. Sînl de culoare cără
mizie, acoperite cu angobă roşie, lustruite pe ambele feţe. Decorul format din trei registre, acoperă
aproape în întregime suprafaţa exterioară, în afară de picior. Suprafaţa ornamentată a gîtului,
delimitată de două şiruri orizontale de alveole, adînc incizate, este decorată Ia partea superioară
cu cîte două dungi oblice, dispuse în acelaşi sens, sau în formă de spic, pictate înainte de ardere,
cu culoare albă, pe fondul roşu al vasului, în asociere cu două caneluri mari, orizontale puternic
reliefate, situate în zona de interferenţă dintre gît şi umăr. Zona inferioară este decorată cu benzi
late spiralice, bilobate, mărginite la partea superioară de o bandă orizontală pictată cu alb în
aceeaşi tehnică. Spaţiul dintre cele două motive spiralice, rămas liber, este pictat înainte de ardere,
cu un fond alb, care prin cruţare, rezen·ă ove cordiforme din fondul roşu al recipientului, situate
simetric în dreptul proeminenţei conice ce este ornamentată cu trei mici alveole. Suprafaţa poroasă
a piciorului este acoperită cu fond de culoare albă (fig. 39/8, n; 40/10; PI. IV. col. 10).
Vasele de formă bitronconică cu picior apar încă din etapa inferioară, fiind prevăzute cu
două toarte, cu protome animaliere, ornamentate prin inrizii adînci, dispuse în reţea, în"asociere
cu împunsături mari, sau cu capete de note muzicale. Jn decursul celor trei etape de dezvoltare,
aceste vase se transformă, atît sub aspect tipologic, cît mai ales, din punct de vedere ornamental.
Spre exemplu, în cadrul etapei superioare a acestui aspect cultural, formele vaselor evoluează mult faţă de cele anterioare. Acum, ele sînt prelucrate din pastă fină, bine arsă, de culoare cărămizie, le
dispar toartele în formă de protome animaliere, în schimb, Ic apare pragul pe umăr, mai mult sau
mai puţin proeminent, în funcţie de benzile canelate, deosebit de reliefate, situate în regiunea gîtului. Jn ceea ce priYeşle decorul pictat, acesta capătă o mare amploare nu numai în varietatea
motivelor ornamentate nou create, înfăţ.işate de dungi orizontale şi oblice, în formă de spic, sau
de benzi late orizontale spiralice, bilobate şi de bucle spiralice, cit mai cu seamă, datorită noului
procedeu tehnic, aplicat în pictura cu culoare albă, pe fondul roşu al vasului (înainte de ardere),
care are tendinţa de a acoperi întreaga suprafaţă exterioară (uneori şi pe cea interioară) în mod
Simetric şi armonios.
· Vasele de acest tip sînt bine documentate în nivelul superior al aşezărilor de la Lişco
teanca III, Suceveni 302 şi Dodeşti 303 • Ele sînt moştenite din aria complexului culturii Precucuteni304, care la rîndul ei le preia din cultura Boian, şi apoi prin filierea culturii Cucuteni A1 le transmite aspectului Stoicani-Aldeni.
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Cele trei categorii ceramice, precum şi bogi'tţia variantelor tipologice ce le conţine repertoriul ceramic al aspectului cultural Stoicani-Aldeni sînt relativ bine definite sub raportul prelucrării
tehnice, al categoriei pastei ceramice şi al formelor, dar mai cu seamă al decorului minuţios prezentat, care ne dovedesc o slrînsă afinitate şi continuitate tipologică între cele trei etape evolutive
sau de dezvoltare culturală ale staţiunilor arheologice neo-eneolitice, şi în acelaşi timp, o diferenţiere
structurală fie între diferitele niveluri de locuire sau între anumite staţiuni arheologice, fie chiar
între diversele zone geografice, cuprinse în cadrul acestei arii culturale, unde se observă în mod
pregnant influenţ.ele culturilor imediat învecinate, respectiv a celor două mari culturi, Gumelniţa şi Cucuteni.
Toate aceste rezultate au permis ca faciesul cultural în discuţie să fie denumit aspectul Stoicani-Aldeni, subliniindu-se pe de o parte caracterul lui de sinteză, datorită poziţiei sale geografice,
din zona de contact dintre ariile de răspîndire ale marilor culturi Gumelniţa şi Cucuteni, iar pe de
altă parte, posibilitatea ca prin intermediul acestuia să se fi transmis tehnica picturii cu alb culturii Cuculeni.
Este posibil ca geneza picturii cu alb să aparţină culturii Gumelniţa Ai, sau poate ea s-a
produs numai în aria de interferenţă prin transpunerea picturii cu grafit în culoare albă, din cauza
lipsei grafitului ca materie primă. Analiza decorului pictat cu alb sau cu grafit manifestă deopotrivă aspecte de compoziţie caracteristice decorului geometric al ceramicii Cucuteni sau Gumelniţa
~i analiza lor contribuie evident la determinarea originii decorului pictat cu alb.
Aspectul cultural Stoicani-Aldeni reprezintă o bază culturală neo-eneolitică hotărîtoare
pentru evoluţia ulterioară a culturii Cucuteni, comparabilă cu poziţia culturii Vinea în evoluţia
culturilor neolitice între fondul primar al culturii Starcevo-Criş şi culturile neo-eneolitice cu ceramică bandată din spaţiul carpato-dunărean şi al Dunării mijlocii.
Problema procesului de continuitate culturală dintre evoluţia Precucutenianului I- III
şi evoluţia Cucutenianului A2 -A 3 preconizează interpunerea unui orizont al ceramicii bicrome,
prin intermediul căruia s-a dezvoltat logic şi organic, ceramica pictată cucuteniană, pornind de
la pictura bicromă cu alb liniar de pe ceramica Precucuteni III şi Cucuteni Al' Ia pictura bicromă
cu alb întins pe ceramica Cucuteni Ai şi apoi la pictura tricromă pe fond brun, pe ceramica Cucuteni A. Pe baza descoperirilor din ultima vreme se poate spune că realitatea acestui interval de spaţiu
şi timp o demonstrează poziţiile stratigrafice, tipologice şi cronologice ale aspectului Stoicani-Aldeni,
în raport cu cultura Precucuteni III şi cu fazele Gumelniţa Ai şi Cucuteni A2 • Interesant de arătat
este faptul că tocmai interpretarea complexului ceramicii Stoicani-Aldeni a reuşit să stabilească
în ultima sa etapă evolutivă (Suceveni 3) existen~a ceramicii bicrome pictate cu culoare albă de
caracter Cucuteni Ai şi a determinat raportarea ei la o serie de complexe culturale cu ceramică pictată.
In lumina noilor cercetări s-a putut preciza că atît stratigrafic, cît şi cronologic, aspectul
cultural Stoicani-Aldeni rămîne o sinteză culturală a fazei Gumelniţa Ai şi Cucuteni Ai şi este
integral anterior fazei Cucuteni A2 •
O concepţie oarecum diferită, stabileşte faciesul Stoicani-Aldeni ca un aspect regional al
complexului cultural Gumelniţa A1 generat de influenţa ceramicii gumelniţene pictate cu culoare
albă asupra ceramicii precucuteniene şi sincronic, cu fazele Precucuteni III din restul Moldovei
şi Gumelniţa A1 din Muntenia 305 • Constituirea acestui facies explică şi procesul adoptării şi dezvoltării picturii bicrome pe ceramica pictată din etapa A1 a culturii Cucuteni A, adică pe ceramica
bicromă Cucuteni A1 din faza Cucuteni Al' prin evoluţia ceramicii Precucuteni III sub influenţa
ceramicii pictate cu alb a fazei Gumelniţa A1306 •
Întrepătrunderea complexelor şi fazelor faciesului Stoicani-Aldeni cu acelea ale culturilor
Gumelniţa şi Cucuteni implică fenomene culturale deosebite.
Răspîndirea culturii Precucuteni III în Cîmpia Română pînă la confluenţa Argeşului 3 0'1,
ca bază de plecare pentru evoluţia ceramicii Precucuteni III, reprezentînd una din componentele
aspectului Stoicani-Aldeni şi lipsa aşezărilor din faza Gumelniţa A1 în partea de N -E a Munteniei,
a cărei ceramică constituie de fapt cealaltă componentă, dovedeşte că aria de formare a faciesului
Stoieani-Aldeni acoperă în aceeaşi măsură sudul Moldovei şi N -E Munteniei. Prezenţa ceramicii
şi

aos Vladimir Dumitrescu, „SCIV", XIV, 1, p. 62
notele :J şi 4.

306 Ibidem, p. 61, 63-4, 67; A. Niţu, „Aluta•, V,
1975, p. 17.
ao7 P. Roman, .SCIV", XIV, 1, p. 33 fig. 1
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Stoicani-Aldeni în aşezările extreme, de la Glina, Tangiru şi Cuneşti 308 sau Traian-Dealul, Fintînilor,
reprezintă circulaţia ei în ariile pure ale culturilor Cucuteni Ax în partea de N- V a Moldovei, sau
Gumelniţa Ax în Cîmpia Homână, în decursul fazelor Cucuteni Ax şi Gumclniţa Ax.
Prezenţa ceramicii bicrome şi tricrome Cuculeni A este' deocamdată numai în depuneri posterioare aspectului Stoicani-Aldeni, aşa cum se cunoaşte în aşezările eponime. sau în complexe Gumelniţa A2 şi B din cadrul arici Stoicani-Aldeni, ca la Brăili!a II a şi Dcduleşti (aşezare cu ceramică
cucuteniană lîngă Făurei), sau în Cîmpia Homână ca la Căscioarele şi Gumelniţ.a 309 , care reprezintii
nu numai relat.ii cultural-economice ci şi un dublu fenomen de extindere reciprocă a celor douf1
culturi în procesul dezvoltării lor etc.
Transmisiunile de formă şi decor de la ceramica Prccucuteui I II la cC'Tamica Cucute ni A nu
pot fi explicate decît prin prezenţa componentei cucuteniene in complexul Stoicani-Aldeni şi prin
existenţa unui orizont Cucuteni Ax în aria pură cucuteniană.
Ceramica Stoicani-Aldeni aplică pictura bicromă de culoare albă în cadrul decorului alveolat
sau canelat al ceramicii precucutcniene, indiferent de forme ceramice cucuteniene sau gumelni!ene,
creînd astfel noi categorii şi specii cu aspecte decorative specificl' <'Crainicii bicrome Stoicani-Aldeni.
pe care apoi le transmite integral ceramicii bicrome Cucuteni A.
Fondul de culoare albă al ceramicii precucutrnicne acoperă frecvent ceramica cu decor adîncit din aşezările de aspect Stoicani-Aldeni de la Dodeşti şi Suceveni. Cele două categorii ceramicr,
cu decor pictat sau cu decor adîncit şi pictat, prezintă în egală măsură motive în formă de benzi
cruţate din fondul roşu, sugerează copif'rea decorului adincit prin decorul pictat cu linii albe şi limitează culoarea albă întinsă la interspaţiul de corn lui. Combinarea formelor şi decorului celor două

componente, cucu leni ană
cani-Aldeni.

şi

,qumelni feană. se c.rpli că prin rnraclerul sin leii c al rerami cii de aspect Stoi-

Ceramica Precucuteni III răspîndită în nord-estul Munteniei „poseda pictura cu culoare
fondul de culoare albă antrrior ceramicii Gumelniţa Ax şi le-a transmis ceramicii Stoicani-Aldeni, ca punct de plecare prntru evolutia picturii bicrome de caracter cucutenian in cadrul acestui
complex" 3 x0 • Jn stadiul actual al crrcetftrii arheologicr, nici un fapt nu poate documenta anterioritatea picturii cu linii albe pe ceramica Gumelniţa sau a picturii cu linii roşii pe ceramica Petreşti în
raport cu ceramica precucuteniană.
Ceramica componentri cucutcnienr din cuprinsul aspectului Stoicani-Aldeni a creat toate
categoriile şi speciile ceramicii bicromc „alb pe roşu" cu aspecte decorative proprii acestei perioade
· neo-eneolitice şi le transmite complexului Cucuteni A, în cadrul căruia aspectele lor ornamentale
se dezvoltă de-a lungul etapelor ulll'rioare Cucuteni A2 -A 3 • Ţinem să precizf1m că acest fenomen
nu este valabil şi pentru complexul ceramic al fazei Gumelniţa A2 , deosebind net filiaţia genetică
şi caracterul cuculenian al ceramicii bicrome.
Prezenţa ceramicii bicrome de caracter cucu te ni an în complexul ceramicii Stoicani-Aldeni
demonstrează existenţa virtuală a culturii Cucuteni Ax în aria lui pură, la nord de aria aspectului
Stoicani-Aldeni, dar a cărui existenţă reală în aria Cucuteni Ax va trebui descoperită prin cercetări
ulterioare 311 •
albă şi

3 oe Ibidem,
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VI
OCUPAŢII

După materialele arheologice în general şi după unelte în special se pot stabili diferitele
ocupaţii sau activităţi cu caracter economic ale populaţiilor aspectului Stoicani-Aldeni, strîns legate
de agricultură şi de creşterea vitelor, de vînătoare, pescuit şi cules, de meşteşugul olăritului şi

prelucrarea lemnului, a pietrei, a osului şi a ţesutului, a împletitului de rogojini şi a torsului, a pieilor
de animale, a aramei ele.
Se ştie că triburile neo-eneolitice de caracter sedentar se ocupau în principal cu cultivarea
primitivă a plantelor, documentată în primul rînd prin boabele de grîu carbonizate, descoperite
la Băneasa 1 şi Lişcoteanca 1112, în gropi de provizii speeial amenajate, din etapa a III-a a acestui
aspect cultural. In diferite rînduri s-a precizat că prezenţ.a anumitor unelte din corn, os şi piatră,
cum sînt spre exemplu, rîmoacele şi săpăligile din corn de cerb, piesele componente penlru seceri
de os, corn şi silex, numeroasele rîşniţe primitive de m.în[t şi frecătoarele de piatră, prezenţa chiupurilor şi a gropilor de provizii, precum şi a impresiunilor de pleavă şi de paie tocate, vizibile în
compoziţia pastei chirpicilor, pereţilor şi platformelor locuinţelor, şi uneori, chiar în aceea a vaselor
de uz comun, reprezintă dovezi ale cultivării primitive a cerealelor.
Din cercetările şi analizele de laborator, se presupune că triburile din perioadele timpurii ale
culturii Gumelniţa, la fel ca şi cele ale culturii Cucuteni-Tripolie practicau o agricultură destul de
avansată. Pe baza amprentelor de seminţe şi de pleavă lăsate în pasta chirpiciului ars, cercetătorii
sovietici au ajuns la concluzia că populaţia aşezărilor de aspect Stoicani-Aldeni cultivau trei soiuri
de grîu: (Trilicum monococcum L., Triticum dicoccum Schrank şi Trilicum spelia L.), precum şi griul
pitic ( Triticum compaclum Host.), orzul cu bobul alb { Hordeum vulgare var. nudum), ovăzul (Avena
sati1Ja L) şi meiul obişnuit ( Panicum miliaceum L.).
Z. V. Janouchevilch a determinat aceleaşi soiuri de cereale şi pentru populaţiile aşezărilor
tripoliene timpurii, contemporane acestui aspect cultural 3 •
Referitor la utilizarea uneltelor de corn de cerb, examinate de către G. V. Korobkova
(la microscop binocular de foarte mare precizie) s-a putut stabili că pe toate ramurile coarnelor
de cerb sint urme lăsate de lucratul pămîntului, căci juliturile sau rosăturile uneltelor sînt situate
în aceeaşi direcţie, iar unelt~le de mari dimensiuni se consideră că au fost folosile chiar cu ajutorul
animalelor de tracţiune. În acest sens, putem menţiona că în aşezarea de aspect Stoicani-Aldeni
de la Bolgrad s-a descoperit un os de bovideu de tracţiune. Pe linia aceloraşi ipoteze destul de
plauzibile se înscrie şi aceea că primele ogoare au fost lucrate cu ajutorul săpăligilor din corn de
cerb şi din lemn, sau cu anumite unelte de piatră şi abia ullerior, s-a trecut la aratul rudimentar
al solului, la o adîncime mică, întrebuinţîndu-se plugul de lemn cu proţap lras de animale 4 • Nu
1

I. T. Dragomir, •• Danubius", II-III, t!l69, p. 55.
Cu prilejul săpăturilor înln·priusc de l'ătre '.'\.
Harţuche şi F. Anastasiu, la Lişcotcanca, punclul „:\lovita Olarului", s-a descoperit o groapă de provizii, l'll peretii lutuiţi, cc conţinc:i. o cantilatc apreciabilă ele griu
carbonizat, precum şi o seril· de obiect" intn•gi ele aspcl'l
Stoic:mi-Aldeni şi anume: clleva vase pictate in dungi
albe pc fondu I roşu, o placă ornamenta hi dt• formă rombo2

idală,

cu simholul soarelui în partea centrală; două coliere
ele mărgele tubulare de lut ars ş.a. După conţinutul ei,
groapa avea un carnclcr ritual (fiind similară cu aceea
de la Bi'mcasa).
" E. K. Td1L·rnyd1, 1· 111• Congres inlernaliona/ des
scic11ces preliistoriquc 1:/ prolohis/oriques, Belgrade, 1971,
p. tu.
'1 Ibidem, p. \l.
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este exclus ca printre uneltele din corn de cerb, de dimensiuni mari, aşa cum este acela descoperit
la Costineşti 5 , şi îndeosebi cum sînt exemplarele de la Suceveni, de forma unor rîmoace, să nu fi avut
un alt rol decît acela al săpăligilor, să fi fost adică ataşate ca brăzdare la plugul de lemn. In orice
caz, dacă ne gîndim la rezervele de alimente, în special la cereale, necesare pentru satisfacerea cerinţelor unor astfel de comunităţi sedentare, relativ bine organizate, cu o economie destul de avansată, precum şi la procurarea furajelor pentru hrana animalelor domestice în anotimpurile friguroase, acestea trebuie să fi fost mari şi bine depozitate. 1n aceste condiţii este de presupus existenţa
unei agriculturi primitive de caracter extensiv şi intensiv adecvat. E de crezut că, în afară de u neltele mici, de piatră şi săpăligilor clasice din corn de cerb, pe care noi le considerăm că serveau mai
mult la întreţinerea recoltelor, decît la desfundarea terenului, au existat fără îndoială şi alte mijloace
de producţie mai perfecţionate, confecţionate probabil din esenţe de lemn tare, care dădeau randament sporit. Acesta a fost desigur plugul rudimentar din trunchi de copac, chiar dacă momentan
nu dispunem de suficiente dovezi, în afară de prezenţa unui singur os de bovideu trăgător, descoperit la Bolgrad, precum şi a unui corn de cerb - brăzdar de plug -, provenind dintr-o aşezare
neolitică tirzie de la Căscioarele 6 •
O altă ramură: a agriculturii este creşlerea animalelor domestice, caracteristică pentru culturile
de stepă aşa după cum opiniază şi V. I. Tsalkin7 •
Materialul faunistic rezultat din săpături este deosebit de bogat. De cele mai multe ori
în cuprinsul aşezărilor acestui facies cultural îl depăşeşte cu mult pe cel ceramic. Pe baza analizelor
paleo-faunistice de la Lişcoteanca I şi Suceveni, efectuate de dtre Sergiu Haimovici de la Laboratorul de morfologie animală al facultăţii de biologie de la Universitatea „Al. I. Cuza" - Iaşi,
s-a ajuns la rezultate aproape identice pentru ambele aşezări, atît în ceea ce priveşte existenţa
speciilor animale domestice şi sălbatice, cît şi în aceea a procentajelor, cu toate că materialul
osos provine din aşezări situate diferit sub aspect geografic. Considerăm că aceste determinări
sint suficiente pentru a ne face o părere de ansamblu asupra creşterii vitelor şi a practicării vînă
torii de către comunităţile aspectului Stoicani-Aldeni. Materialul determinabil de la Lişcoteanca I
însumează 516 resturi, dintre care un fragment osos provine de la o pasăre, căreia nu i s-a putut
preciza specia, iar celelalte 515 aparţ.in mamiferelor. Din acelaşi grup de oase, un număr de 125
de resturi foarte fragmentare n-au putut fi determinate. În ceea ce priveşte materialul osteologic
de la Suceveni, acesta cuprinde 809 resturi, dintre care 806 aparţin mamiferelor, 70 n-au putut fi
precis determinate, iar trei fragmente provin de la păsări - o specie de talie mare - evident
sălbatică. Frecvenţa speciilor domestice a celor sălbatice în ordinea importanţei numerice se prezintă astfel: pe primul loc se plasează Bos taurus, urmat de Ovicaprine (Ovis+ Capra), Sus scrofa
domesticus, Equus caballus şi Canis f amiliaris.
Din nomenclatura speciilor sălbatice, în aceeaşi ordine procentual-numerică cităm: Cervus
elaphus, Capreolus capreolus, Sus scrofa ferus, Bos primigeni us şi Meles meles.
Revenind asupra situaţiei de la Lişcoteanca I, se poate constata că frecvenţa cea mai ridicată
o are boul domestic, care - luînd în consideraţie talia sa specifică, - reprezenta o importanţă
deosebită în economia aşezării. Foarte puţine resturi aparţin exemplarelor tinere (s-a găsit un
singur individ de circa 1 an), cele mai multe provin de la exemplare de peste 3 ani, deci adulte
şi mature. Este de presupus că vitele mari erau crescute pentru alte scopuri (reproducere şi lapte,
poate pentru muncă) decit ca furnizoare de carne.
Ovicaprinele au o importanţă mult mai mică. Sub aspeclul frecvenţei caprele sînt mai
numeroase decit oile (unele dintre femele mai aveau încă coarne). Din cei 14 indivizi la care s-a
putut preciza vîrsta, 2 au aproximativ 6- 7 luni, 7 sînt în jur de un an, iar restul adulţi şi maturi.
Porcul domestic urmează după ovicaprine. Din cei 14 indivizi prezenţi, 3 au între 3-6 luni,
restul fiind mai virstnici, unii din ei chiar cu dentiţia erodată; aşadar tineretul nu este prea frecvent,
fenomen care merită a fi semnalat de această specie furnizoare de carne.
Oasele de cal sînt destul de numeroase; nu s-au găsit maxilare cu dinţi după care s-ar
fi putut preciza virsta indivizilor; 2 dintre ei sînt nematuri. Nu se poate explica această frecvenţă
înaltă a calului ce constituie aici o excepţie faţă de alte aşezări neolitice şi neo-eneolitice de pe
teritoriul patriei noastre. Credem că procesul domesticirii calului începuse şi era pe cale de fina6
8
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E. K. Teht•rnych, op. cil., p. 10.
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lizare. Cîinele prezintă 7 fragmente care ar aparţine a trei indivizi. Se observă o variaţie relativ
marcată a taliei. Speciile de mamifere sălbatice sînt prezentate prin cerb (cu frecvenţa cea mai
înaltă), căprior, mistreţ şi bour, copitate de talie mare, ce erau desigur vînate pentru carne;
la care adăugăm bursucul (cu un singur rest osteologic). Dată fiind frecvenţa redusă a acestor
specii, se poate constata că vînătoarea avea un rol cu totul secundar. Se poate menţiona de asemenea faptul că cerbul (actualmente specie montană) era răspîndit şi în zona de joasă altitudinf'
(Cîmpia Bărăganului din nord-estul Munteniei). Prin urmare, în1această zonă existau atunci păduri mari.
Deşi determinările faunistice de la Lişcoteanca I sînt aproape identice cu cele de Ia Suceveni,
există totuşi şi unele deosebiri. Spre exemplu la Suceveni cele mai multe resturi de bovine provin
de la indivizi cu coarne mici şi gracile, asemănători cu tipul „brachiceros". Jn ceea ce priveşte
virsta, pentru 27 de exemplare (determinată după dinţi), rezultă că trei aveau între 1-2 ani, 7 în jur
de 3 ani, iar 17 peste 3 ani, dintre care 2-3 bătrîni. Deci erau ţinute pentru scopuri utilitare.
Ovicaprinele au o frecvenţă mult mai mică. Se pare că Ovis este predominant. Pe baza resturilor de maxilare cu dinţi se constată că peste 2/3 dintre indivizi aveau peste doi ani, găsindu-se
chiar bătrini cu dentiţia puternic erodată.
·
Porcul domestic are o frecvenţă şi mai mică. Resturile aparţin unui tip de talie mică, gracil,
asemănător cu tipul „palustris". Cantitatea de resturi provenind de la neadulţi predomină.
Calul - - despre care nu se poate deocamdată preciza dacă era domestic - are foarte puţine
resturi - aşa cum apare şi în alte aşezări neolitice şi eneolitice de la noi.
Cîinele se caracterizează printr-o frecvenţă relativ ridicată, dar nu credem că ar fi fost
folosit în alimentaţie, ci la paza turmelor şi a gospodăriilor împotriva fiarelor sălbatice. Talia
sa apare variabilă, însă nu s-au găsit exemplare mari, ci doar de mărime mică şi mijlocie. Speciile
sălbatice sînt reprezentate prin cerb, căprior, mistreţ şi bour, primului aparţinîndu-i peste 1/2
din resturile ce aparţin acestui grup. Fireşte vînătoarea era exercitată în scopuri alimentare, însă
avea o pondere foarte scăzută în economia locuitorilor acestei aşezări. Este necesar să menţionăm
prezenţa şi frecvenţa oarecum ridicată a cerbului în zone de joasă altitudine în care este situată
aşezarea de la Suceveni. Ca un corolar ar fi de presupus în această zonă de sud a Moldovei, în
epoca neo-eneolitică, prezenţa unor masive forestiere destul de mari 8 • Deşi nu dispunem de analize
sporo-polenice, totuşi, pe baza unor resturi de cărbuni de lemn de stejar, descoperite la Suceveni,
a varictflţilor de cereale sus-amintite, precum şi a determinărilor de paleo--faună, presupunem
că, climatul microzonei în care s-au dezvoltat comunităţile aspectului Stoicani-Aldeni, era destul
de asemirnător cu cel actual. In favoarea similitudinii acestui microclimat pledează însuşi felul
de construcţie al locuinţelor de o arhitectură destul de solidă şi confortabilă, cu pereţii groşi
din furci, pari şi nuiele, pomestiţi cu lut şi platforme de aspect cucutenian, specifice numai pentru
etapele II şi II I de dezvoltare a acestui facies, ceea ce denotă că aspectul general al climatului
şi al florei nu au suferit transformări prea mari, în condiţiile unui climat blînd astfel de locuinţe
n-ar fi fosl necesare.
Dacă din determinările faunistice efectuate la Lişcoteanca I şi Suceveni frecvenţa păsărilor
esle mult scăzută, aceasta se datoreşte şi faptului că o mare parte dintre uneltele de os ale comunităţilor de aspect Sloicani-Aldeni, mă refer în special la sule, erau făcute din oase tari şi lungi
din femure de păsări sălbatice, probabil de baltă, care însă n-au fost incluse în procentajul
statistic amintit.
Iateresantă pare descoperirea resturilor osteologice de Equus caballus, probabil încă sălbatic
(sau poate domesticit), destul de numeroase comparativ cu alte culturi neo-eneolitice, fiind bine
documentate nu numai în aşezările de la Lişcoteanca I şi Suce\'eni, ci şi la Drăgăneşti-Tecuci,
precum şi în două morminte de înhumaţie, chircite, de la Lişcoteanca I şi Suceveni, aparţ.inînd
aceluiaşi aspect cultural.
Comparînd aşezările perioadei timpurii a culturii Tripolie cu cele ale aspectului StoicaniAldeni se poate constata că acestea din urmă dădeau o mare atenţie creşterii cornutelor mari,
faţă de cele tripoliene, care acordau o mare atenţie porcinelor. Interesante par concluziile lui
V.I. Tsalkin, care afirmă că Yitele din perioadele timpurii ale culturii Gumelniţa şi Tripolie îşi
au originea în diferite rt>giu ni d<' domesticire. Moderata practicare a vînătorii şi preponderenţa
ij
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creşterii

. vitelor mari, a diferi telor însuşiri ale raselor de bovine, particularităţile, pri vil or Ia
cirezilor prin spiţe şi soiuri, denotă că s-a utilizat frecvent carnea tinerelor animale
ca hrană pentru comuni Lăţile de aspect Stoicani-Aldeni. Toate acestea i-au permis lui V. I. Tsalkin
să c;onsidere că economia comunităţilor Stoicani-Aldeni s-a dezvoltat mai mult decît economia
vechilor aşezări tripoliene 9 •
Pescuitul; ca preocuparr, se manifestă destul de pregnant în mai toate comunităţile de
aspect Stoicani-Aldeni, deoarece aşezările sînt situate pe cursul apelor mari şi mijlocii (Dunăre,
Prut şi Siret), pe terasele inferioare ale bltl!ilor şi a marilor lacuri din sudul R.S.S. Ucraineană.
Descoperirea unui însemnat număr de oase de peşle, şi îndeosebi de vertebre de la exemplare de
talie mare, probabil somn, a carapacelor de broască ţestoasă, precum şi a numeroase unelte de
pescuit, din corn de cerb, os şi lut ars, cum sînt harpunele şi greutăţile de plasă de pescuit,
prezente în aşezările Stoicani 10 , Luncaviţa 11 , Lişcoteanca I, II şi 11112 , Suceveni 13, Vulcăneşti 14
etc.; sînt dovezi grăitoare în acest sens.
: ....• . .In _aceeaşi măsură este reprezentat şi culesul. EI este bine documentat în toate aşezările
acestui facies cultural, datorită descoperirii unor :1prrciabile cantităţi de valve de scoici şi cochilii
de. melci, găsite în majoritatea cazurilor în gropile menajere.
Intre îndeletniciri olăritul (sau prelucrarea lu Lului) ocupă un loc de frunte în toate cullurile
neolitice şi eneolitice. Cantităţ.ile apreciabile de fragmente ceramice şi de vase întregi şi întregibile,
descoperite în aşezările de aspect Stoicani-Aldeni, atît de felurite ca forme, decor şi dimensiuni,
dovedesc cu prisosinţă nu numai existenţa unei îndeletniciri specializate, de primă necesitate gospodărească, ci şi capacitatea creatoare, gustul artistic şi rafinementul acestor comunităţi de-a lungul
celor trei etape. Considerăm că olăritul nu constituia o îndeletnicire practicată de femeile fiecărei
locuinţe, aşa cum s-a susţinut multă vreme, ci era practicat de anumiţi meşteri specializaţi 15 • În
a.ria aspectului Stoicani-Aldeni pinii acum nu se cunoaşte nici un cuptor de ars vase, deşi materialele ceramice descoperite sînt apreciabile. Ele erau desigur, situate undeva periferic aşezărilor, unde
se aflau surse de lut şi apă necesare prelucrării ceramicii. Descoperirile unor cuptoare izolate,· de
cele. mai multe ori întîmplătoare, departe de aşezări, confirmă faptul că meşteşugul şi arta de a
face oale nu putea fi la îndemîna oricui. Nu este mai puţin adevărat că şi celelalte meşteşuguri,
legate de prelucrarea lemnului, necesar la construcţia locuinţelor şi Ia confecţionarea anumitor
unelte de lemn, care sigur au făcut parte din inventarul acestor aşezări, îşi au important.a lor.
Meşteşugurile privind prelucrarea pietrei, a silexului, a cornului, a osului şi se poate spune aceasta
şi pentru aramă, sînt bine documentale, atît de bogăţia utilajului existent, cît şi de aşchiile, deşeurile şi rebuturile rezultate în urma prelucrării. Prepararea pieilor de animale poate fi dovedită,
fie datorită marelui număr de sule de os, de împungătoare, suvace, lustruitoare sau lisuare, fie
prin însăşi creşterea vitelor şi vînătoarei, care furnizau piele pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte.
Strîns . legate· .de acestea erau şi îndeletnicirea torsului şi a ţesutului reprezentate concret de
existenţa fusaiolelor şi a greutăţilor de lut ars de la războiul de ţesut.
· ... Printre îndeletnicirile secundare trebuie să o amintim şi pe aceea a împletitului papurei
şi a. rogozului, specifică acestor comunităţi cu o pondere mult mai mare faţă de alte comunităţi
contempo,rane sau mai vechi, deoarece deţinea un rol important, documentat de mediul geogrl!.fic cu o bogată vegetaţie de baltă şi în acelaşi timp şi de numeroasele funduri de vase de aspect
Stoicani-Aldeni, care poartă amprentele împletiturilor din plante fibroase aquatice (fig. 41/4).
,. In. ceea ce prinşte preponderenţa agriculturii primitive şi a creşterii vitelor în viaţa triburilor şi a comunităţilor de aspect Stoicani-Aldeni, aceasta se reflectă de asemenea şi în credinţele şi practicile magico-religioase strîns legate de cultul soarelui şi al recoltelor bogate,
reprezentate incizat de nenumărate simboluri de aspect solar, pe anumite vase mari şi m1c1,
pe chiupuri şi pe plăci ornamentale specifice aceslui aspect, bine documentate în cadrul ultimei
etape de dezvoltare a aşezftrilor de la Băneasa 16 , Suceveni 17 , Lişcoteanca 11118 etc.
compoziţia
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13 Idem.
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VII
PLASTICA

Plastica în lut constiluie unul dintre cei mai importanţi factori ai suprastructurii, speeifică
comunităţilor neo-eneolitice, atît pentru valoarea ei documentar-artistică, cît mai ales pentru
semnificaţia şi atributele sale de esenFi magico-religioasft strîns lrgată nu numai de practicile
rituale ci şi de amprrnta drzvollftrii societftţii umane stdtvechi.
Plastica eneolilic[t din spaţiul carpato-dunărean capălft o amploare deosPbiLă în decursul
celor trei etape evolutiw ale aspectului cultural Stoicani-Aldeni, fie ca forme, decor şi pastă.
fie ca specie sau gen (figurine anlropomorfe feminine, masculinr şi zoomorfe). fiind bine reprezentate în majoritatea aşezftrilor acestui facies cultural. Figurinele masculine sînt rar întîlnite,
în schimb cultul phallus-ului PslP relativ bine dornrnentat (fig. 51,110, 11).
Figurinele feminine sînl artistic modelalt• din pastft omogenă, frămînlatft şi bine arsft,
de nuan\e diferilt', de la eenuşie, la gălbuie, pînft la gălbuie-cărămizie în exterior şi neagră
cenuşie sau neagră în interior, asemănătoare în general cu aceea a vaselor de bună şi foarte bună
calitate, deşi nu lipsesc nici exemplarele din past[t grosieră. Aproape în majoritatea cazurilor păr
\ile componente ale slatuetelor antropomorfe erau realizate separat şi apoi se asamblau prin lipire.
ln urma modelării, figurinele erau acoperite cu un înveliş subţire sau cu o fe~uială de lut fin, necesară în egală măsură, atît pentru acoperirea porozităţii pastei, eît şi pentru pregătirea suprafeţei
în vederea aplicării decorului, de obicei incizat.
Plastica antropomorfă aparţinînd aspectului cultural Stoicani-:\ldeni cuprinde un număr
însemnat de exemplare, din nefericire foarte puţine întregi, fără să le putem prezenta exhaustiv.
Aproape în totalitatea lor sînt feminine, reprezentînd două tipuri principale: A --- figurine inf'ii(işale în picioare şi B -- figurine în pozifie şezîndă (fig. 48-54; 55/1-8).
ln urma unor studii cu privire la varietatea formelor şi a decorului, ne referim îndeosebi
la aşezarea eneolitieă de la Suceveni, unde s-au descoperit pînă arnm pesle 170 de fragmente
de figurine feminine, dar numai cîteva întregi, s-a putut constata stratigrafic şi cronologic cft,
deosebirile dintre exemplarele etapei I-a şi celei de a II-a, sînt relativ infime, reflectînd cu predtdere influenţe specifice componentei culturii Gumelniţa A1' precum şi unele elemente culluralt'
mai vechi moştenite din cultura Boian (e vorba de prezenţa inciziilor fine şi a picturii cu ocru roşu
crud). Dimensiunile statuetelor variază de la cîţiva centimetri la pesle 0,30 m înălţime, aşa cum
credem că putea să măsoare cea mai mare figurină de aspect Stoicani-Aldeni, descoperiUt la
Suceveni, în stare fragmentară.
]~'tapa I. Tipul A. Figurinele reprezentate în picioare pot fi categorisite la rîndul lor în mai
multe variante, după cum urmează:
A 1 • În majoritatea cazurilor, figurinele au partea superioarft a corpului plată, sînii redaţi
prin două proeminen~e conice sau gurguie, capul puternic stilizat, cu faţ.a realizată prin strîngerea
pastei între degete sau prin ciupire, nasul proeminent, marcat printr-o linie verlicală „en bec
d'oiseau", cu braţele laterale sau ridicate în sus, de forma unor eioluri conice, partea centrală
modelată cu o sugrumăLurft în dreptul brîului, şoldurile arcuite şi puternic reliefate, steatopigia
moderată şi picioarele uneori lipite şi delimitate virtual prinlr-o linie adînc incizală, alleori cu
7 -
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ele despăr!.ite şi prevăzu te cu un fel de „ cizmuliţe", aşa cum arală figuri na dt srnperi tă la Vulcăneşli.
în bordeiul nr. V (fig. 18/1). Sexul este indicat lnloldcauna prinlr-un triunghi incizat. În general
sînt neornamentate (fig. 48/3).
A2 • Cele mai multe figurine descoperite, dr obicei fragmenlar, reprezintă fie partea superioară
fie cea inferioară, care nu ne redau imagini de ansamblu, totuşi slut uşor reconstituibile. Partea
superioară în exclusivitate plată are sinii gurguia!i, mijlocul elegant marcat, braţ.ele îndoite în
sus, în formă de cioturi, uneori perforate, gîtul înalt, cilindric şi capul puternic stilizat. Decorul
incizat pe ambele feţe este înfăţişat în benzi orizontale, de obicei sub sini, în regiunea toracică
şi a bazinului, prin motive decoratiYe întîlnite frecvent şi pe vase, cum sînt spiralele şi meandrele, tangentele la cerc, parantezele continui sau în grupe, eşarfele duble încrucişate ş.a. (fig.
48/2, 4, 5). :Mai rar se întîlnesc urme de pictură crudă cu ocru roşu.
Părţile inferioare ale statuetelor rareori artistic modelate, au şoldurile uşor reliefate şi perforate, steatopigia normală, cu fesele de multe ori conice, picioarele despărţite în dreptul coapselor, cu labele lipite, terminate printr-un postament, sau cu ele lipite şi virtual separate de o
incizie. Decorul acoperă numai parţial suprafaţa figurinelor. Fesele sînt ornamentate cu spirale
iar coapsele cu incizii oblice sau în unghiuri cu virfurile barate de incizii scurte sau de capete
de note muzicale (fig. 48/6, 8). Sexul este tratat printr-un triunghi, iar ombilicul de o proeminenţă, uneori perforată Yerlical. Acestea sint bine documentate la Stoicani 6-5 1 , Aldeni 2, Dră
găneşti-Tecuci3, dar mai ales la Sucevcni 4 , Costineşti 5 , Vulcăneşli 6 , Lopăţica7 ş.a„ avînd puternice
influen!e specifice culturii Boian, transmise direct prin intermediul culturii Gumelniţa A}.
A3. Adesea se întîlnesc şi figurine plate fără braţe, cu sinii uşor reliefaţi, umerii rotunjiţi
şi capul terminat printr-o proeminen!ft tronconică, neornamentate (fig. 51/1).
A4 • Din varietatea exemplarelor foarte rare, am putea spune unice, fac parte două statuete
extraplate: una din gresie verzuie descoperiHt la Costineşti 9 şi alta din corn de cerb, de la 07ernoe10 •
Piesa de la Costineşti, frumos lustruit[[ pe ambele feţ.e este puternic schematizată, incit silueta
umană rrzullii doar din cele trei perechi de crestături marginale unite prin incizii orizontale.
Statuetele extraplate din piatrft şi os se întîlnesc numai în prima etapă a acestui facies cultural.
In etapa I-a a aspectului Stoicani-Aldeni predomină în general figurinele mult stilizate sau simplificate somalic, care în anumite "azuri vin în contrazicere cu trăsăturile reale ale corpului omenesc 11
mapa a 11-a. Tipul A. Figurinele reprezentate în picioare - continuă cu multă fidelitate
pe cele din prima el apf1, descrise anterior (fig. 49-50/1-5).
A1 • Pe lîngă acestea îşi fac apariţia unele variante, în stare fragmentară rar inlilnile,
neornamentate cu regiunea centrală tratată plastic excesiv, avînd steatopigia exagerală, cu
partea superioară şi cea inferioarft in formă de Lrunchi de con, capul mult. stilizat şi picioarele
lipite, despărţi te virtual printr-o incizie ad încă (fig. 4n/3). Sexul este indicat printr-un triunghi
incizat. Varianta în discuţie, descoperită la Suceveni, unică pînă acum, oglindeşte pregnant inl'lucnta figurinelor culturii Precucuteni III, transmisft direct la nivelul culturii Cucuteni A1, şi-n acela~i
timp, unele elemente adînc înrădăcinate, de lradipe mai veche, strîns legate ele steatopigia pronunţată, caracteristică culturii Hamangia 12 , precum şi culturilor sud-mediteraniene, orientale şi
anatolie ne 13 •
A2 • Interesanle sînt statuetele de mari dimensiuni, plate şi ornamentale, fragmentare, cu
braţele îndoite în sus, ca nişte cioturi, uneori perforate, eu f!Îllll înalt tronconic, <'apui nemodelat
1 M. Petrcscu-Dlmboviţa, „1\laterialc"',
I, 195:3, p.
96-101, fig. 41/1, 3-5, 7, 8; 43/2, 3, 10, 11.
1
Gh. Ştefan, „RapMNA", p. :33; Eugen Comşa,
„SCIV", XIV, 1, 19f\:I, p. 20,21.
• lbid(•Ill.
' I. T. Dragomir, „l\IA", II, 1970, fig. 10/1-3.
" Doina Calhenu, „Pontica", IV, 1971, p. 243 şi
fig . .(/18.
8
\'. ln pn·zi·nln lucrare, capitolul V, notn S:l.
1
Idem.
8 Vladimir Dumitrescu, Arta preistoricil i11 Homânia,
Ducnrcşti, 1974, p. 223 - 225.

• Doina Galbenu, op. cil„ p. 243 şi fig. 4/17.
10 E. K. Tchcrnych, in \"J I I' Co11gres inlernationa/
des sciences, pr~hislorique el prolol!isloriques, Belgrad,
1971, p. 8.
11
Vlndimir Dumitrescu, op. cil„ p. 225 .
12 Hortensia
Dumitrescu, „SC!\'", VII, 1, 1957,
p. f\O: Silvia l\Iarinescu-Bllcu, C111i11ra Precuculeni pe
lcri/1Jri11l României, Bucureşti, 1974, fi!(. 7f>/4; 77, 78;
\'ladirnir Dumitn·st'11, op. cil„ p. :.w:i, 204.
13 ,Jam~s
i\lcllart, Excava/ion ni Jlaci/ar, fourlh
l'reliminary Raport, „.l11alo/ia11 Slwlies Journal of /he
Brilish Inslitule of Archcology at Anknra", XI, 16, 1961,
p. 54, fig, 14 şi urm.
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sau excesiv stilizat, prevăzut uneori cu două împunsături laterale în extremitatea gîtului, srnn
pastila ţi şi ombilicul rcdaL de o proemi ne n\ft perforai ft vcr l ical. Part ra supcrioarft a figuri 11elor,
elegant modelată, se continuă cu regiunea ccnlralft care este mult reliefată, avînd şoldurile puternic
arcuite şi găurite. Decorul bandat orizontal pe ambele feţe este incizat mai ales sub sini, prin motive spiralice ce alternează cu tangente la cerc, cu linii în zip·-zag în unghiuri drepte, mărginite
de linii orizontale, sau de grupe de „paranteze", orientate în sensuri opuse, înLrerupte în dreptul
sinilor, de douii unghiuri suprapuse, de forma literei „V", delimitate de incizii orizontale, pe traseul
cărora sint înşiruiţi „dinţi de lup" cu vîrfurile ascuţite în exterior. Cîteodată figurinele au gitul
încadrat de incizii u~ghiulare, de romburi sau ele trei linii verlicale, simbolizînd pandativele sau
colierele. Despre partea inferioară a acestor statuete nu ne putem pronunţa. Nu este exclus ca
ele să fi avut picioarele lipite, de formă conică (fig. 49/2, 4-8; CJ0/1--5). Prezenta variantă este
momentan cunoscută la Stoicani 14 (4-3), Sucewni 15 , Dodeşti 16 , Igeşti 17 ş.a. Silueta deosebită a sLatuetelor şi prezenţa unor motive decorative noi apărute, argumentează crearea acestei variante
proprii de aspect Stoicani-Aldeni, unde se în1îlncsc şi influen\clc plasticii gumelniţene ~i a cPlei
prccucuteniene, Lransmise direct prin filiera culturii Gumclni\a A1 şi Cucuteni A. 1 .

Etapa a III-a. ln ceea ce priveşLe etapa ultimă, aici se cunoaşte o puternică evoluţie a plasticii
figurinelor, reliefată nu numai prin marea bogăţie a variantelor, a decorului şi a nuanţei pastei
ci prin apariţia unor canoane şi maniere plastice care acum încep s[t se sedimenteze, evide11\iind
influenţa gumelniţeană, şi înclrosebi precuculeniană, transmisă la nivelul cullurii Cucnteni .\ 1 (fii,·.
50/6; 51-54; 55/1-8) .
. A. Figurine reprezenlule în picioare. În afarft de figurinele clapelor I şi I I care se continuă
şi în etapa a III-a sînt cunoscute o scrie de noi \"ariante adesea indi\·idualizale, fiind modelate
după anumite canoane plastire .
.\ 1 • Un marc numttr .îl reprezintă slatuell'le plate, fragmenlarl', cu braţele în formă de
cioturi, îndreptate în sus şi perforate, cu sinii uşor proeminenţi, gîlul lung, cilindric şi capul ca un
disc. Faţa ovală este modelat:t prin strîngerea pastei între degete, mărginită de doi lobi concavi
circulari, simbolizînd orbitt'le, prevăzuţi central cu o pereche de găuri, alteori lipsesc, despărţite
dc·un nas proeminent vertical „en bec d'o.iseau". Sint ornamentate bandat pe ambele feţe, cu linii
incizate oblic sau cu „paranteze" încadrate de linii orizontale mai jos de sîni. ln regiunea gîtulni
sint împodobite cu pandativi rombici de la care pornesc trei linii verticale în sus şi în jos, prinse
de unghiurile pandativului (fig. 51/12-17). De precizal este faptul c[t acele „plăci romboidale decorative"18 caracteristice exclusiY aspectului Stoicani-Aldeni, nu sînt altceva decît nişte pandativi
din lut ars şi mai rar din gresie verzuie, ca la Suceveni. Sînt decoraţi cu incizii (mai rar) cu picturt1
roşie crudft, ca el'! de la Stoicani, sau cu chenare rombice, semicercuri şi unghiuri ingemănate
şi chiar cu simboluri solare asemănătoare celui de la Lişcoteanea III. Uneori au una, două sau
trri orificii centrale ~i patru prrforaţii la (•xl remi Lăţi le unghiurilor, earr clt•sigur, au sen i t drept
piese rituale.
A2 • Multe slalul'[(• sînt individualizate, deşi modelajul esle mai puţin artistic. Sint figurine
n•lativ plat-cilindrice, făr[i bra!e, cu sinii conici, despărţiţi de incizii duble arcuite, giLul scurt şi
gros, capul în formtt de disc mare, disproporţfonat prevăzut cîteodaltt cu „coc" asemănător statuetei descoperil{1 la Aldcni 19 în Hl42-19,13, avînd latera( trei-patru perechi de gropiţe, nasul
proeminent, redat de o ncrvur{t uşor arcuitfl, iar gura marcată de o incizie orizontală sub nas. Picioarele lipite şi mult simplificate, despărţite virtual printr-o incizie verticală sînt terminate cu un
postament de aspectul unor lahe. Sexul este prezentat de un triunghi (fig. 51/7). Piesa provine
de la Lişcoteanea III şi reliefează influenţele specifice culturii Gumelni\a A1 •
A3 . O piesă fragmentar{t descoperită la Suceveni (loc. I), are capul înfft\işat triunghiular,
prcv[1z11L rn doi lobi laterali. perfora\i, despăr\i\i ele o nervurft verticalft care porneşte din partea
superioară a eapulni şi se eonlinut't pînă în drc·ptul umerilor. Nasul „en bec d'oiseau" este perforat
orizontal. i;ir o procminenl.f1 la l°PI perforată, situată la capătul infnior al nervurii marcheazft
1t

1\1. l'etr„srn-DîmhoYi\a, op. eil.. fig. 41/li.

n l\Ialerial inedit.
16

Ibidem.

17

11.Jidcm.

1"

M. Pdrescu-DimhoYi\a, op. cit., p. 106, fig. 44/8.
n Gh. Ştefan, ln op. cit., loc. cit., fig. 6; \'ladirnir
Dumilrescu, op. cil., fig. ~4:l.

,.
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„mărul

lui Adam", de unde deducem alit sexul masculin al figurinii, cil şi individualilalf'a sa plastică.
Zona umerilor este de asemenea perforată de alle dou[t gfrnri (fig. 51/18).
A4 . Numeroase statuete, fragmentare, modelate stereolip, alcătuiesc o variantă cc arc partea
superioară a corpului suplă şi plată, cu braţele şi capul nwlt stilizate, de aspectul unor proeminenţe
conice, sinii mici şi talia mult restrînsă sau sugruma\[\. Partea centrală puternic reliefaEt are şol
durile arcuite şi perforate, uneori cu cite două perechi de gfruri, steatopigia nu prea exagerată,
picioarele despărţite în lungul coapselor şi lipite în dreptul labelor, prevfizute cu crestături indicind
degetele (fig. 50/6). Sexul este redat de un unghi drept, gleznele şi genunchii de mici proeminenţe,
iar ombilicul, fie de o incizie adîncă, fie de o proeminenţă. Decorul acoper[t pariial cu motive
incizate numai partea inferioară: fesele cu spirale şi coapsele cu linii oblice sau longi l udinale. Cileodată
părţile laterale ale ombilicului sînt decorate cu grupe de două incizii vrrticale scurle, bara le la
partea superioară cu incizii punctiforme, (liniar-ceramic), similare cil cele înLilnite pe vase
(fig. 52/1-4).
Din repertoriul aceleiaşi variante fac parle o serie ele alte statuete, neornamentate.
Piesele amintite sînt bine documentale la Bonţeşti 20 , Stoicani 21 , Suceveni 22 , Dodeşti 23 , Bîrlă
leşli-Stantia24, Vulcăneşti 25 , Lopăţica 26 ş.a., unde se observă din plin influenţ.ele plasticii gumelniţene
şi cucuteniene, armonios îmbinate, dar şi contribu liile proprii ale acestui aspect cultural, care
reuşeşte să cristalizeze şi s[t transmită anumite variante în plastica eneolitică de mai tîrziu.
A5 • O altă variantri reprezenlalft de serii dr exemplare fragmentare, de diferite mărimi
excesiv stilizate, au bustul mult subţiai, modelat aproape ca un cilindru, aşezat pe un bazin voluminos - imagine deosebit de schemalizată plastic - care denaturează aproape complet fizionomia
corpului omenesc. Deseori capul eslt• o simplă proeminrn\ă, ochii indicaţi de două împun'iăluri
sau crestături orizontale, de o parte· şi ele alta a nasului, dedesubtul căruia este crestată gura.
Majoritatea figurinelor nu sînt prev[izulr rn braţe, acestea fiind suplinite de o uşoară lătire a
bustului în dreptul umerilor, uneori perfora~i. Sinii sînt uşor proeminenţi, iar steatopigia de cele
mai multe ori puternic reliefată. Mijlocul este delimitat fie de o incizie orizontală, fie de o canelură largă, avînd şoldurile cîteodată perforate. Partea inferioară de formă conică, ca un pivot
uşor curbat, are picioarele sudate şi virtual delimitate de o incizie sau de o nervură verticală.
Ombilicul este adesea redat printr-o gropiţ{1 sau proeminenţă, iar sexul de un unghi incizat ·sau
nervurat. ln mare măsură statuetele sînt decorate prin incizii dispuse exclusiv pe picioare şi pe
coapse, motive simple de linii penat orizontale şi oblice, triunghiuri concentrice şi linii longitudinale, spirale, avind reale trăsături plastice caracteristice culturii Precucuteni 111 27 , transmise
acestui facies cultural prin filiera culturii Cucuteni A1 (fig. 52/5-9; 53/1-6, 9; 54/15-19). Ele
sînt frecvent întîlnite în etapa superioară a aşezărilor de la Dodeşti şi Suceveni. Aceste figurine
fiind bine cristalizate în tiparele canoanelor plasticii de aspect Stoicani-Aldeni, au constituit elemente de mare circulaţie eulturală, deoarece ulterior au fost asimilate şi de către plastica cullurii
Cucu te ni A2 şi A3 •
A6 • Nu rareori se întîlnesc figurine de mici dimensiuni, întregi, cu ambele extremită!.i
conice, mult simplificate plastic, fără sini şi unghi sexual, cu fesele reliefate, delimitate de o incizie,
iar parlP-a centrală decorată de un şir de împunsături paralele cu o linie inrizată (fig. 53/10).
A 7 • O varianU1 la fel de stilizată plastic o constituie figurinele fusiforme, neornamentate, fărf1
braţe, sau cu ele abia schiţ.ate, capul redat de o mică prelungire conică, steatopigia marcată de
o uşoară umflătură, fără sîni şi unghi sexual. Partea inferioară a corpului se termin[1 printr-un
postament sau printr-o proeminenţă conid1 oblică indicînd labele (fig. 55/6, 7).
Moştenite din creaţia plasticii culturii Precucuteni 111 28 , prin intermediul culturii Cucuteni A1
şi apoi modelate prin prisma canoanelor plasticii de aspect Stoicani-Aldeni din cea de a treia
etapă evolutiv[t a aşezărilor de la Suceveni şi Dodeşti, aceste statuete au fost preluate de către
purtătorii culturii Cucuteni A2 şi A3 , unde sint hinr documentate.
20 Iclcm, „Dacia", III-I\', 1927--1932, fig. 20/'2,
3, 6-8.
11 M. Petrescu-Dlmbovi\a, op. cit .. Ioc. cit., fig.
42/5, 11.
H

~a

Vezi nota 15.
Vezi nota 16.

t4

'.\lnli·riul in<>dit

"' Vezi nota
26 l<lt'm.
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prof.

L;Jwn11ţă
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Silvia 1\larinescu-Bilcu, op. cil., fig. 74; 76.

2

ldem, fig. 74/3, 7.
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A. 8 • Foarle rar sînt întîlnite şi figurinele plat-rectangulare, extrem de rudimentar modelate,
dar cu evidente individualităţi plastice, de forma unor „caloiani" din etnografia contemporană 29 ,
puternic stilizate, cu gîtul tronconic, faţa netratată sau uneori redată de două mici adîncituri, braţele
indicate prin gurguierea umerilor, iar sînii, genunchii şi gleznele prin pastile uşor reliefate. Partea
inferioară a corpului se termină printr-un postament. Sexul realizat de o canelură largă, unghiulară
este executat prin apăsarea degetului în pasta moale. Cîleodată astfel de variante prezintă o sugrumare în zona mijlocie a corpului. Figurinele prezentate şi mai ales piesa recent descoperită
la Lişcoteanca III, oglindesc în mare măsură influenţe plastice caracteristice culturii Gumelniţa
A1 30 (fig. 54/5, 8).
A9 • Printre exemplarele arlistic modelale figurează un cap de staluelă cu faţa umanizată
plastic în „ronde-bosse", descoperilă la Stoicani 31, care se deosebeşte aproape fundamental de
celelalte variante, constituind fără îndoialii o creaţfo plastică proprie aspectului Stoicani-Aldeni.
Starea precară de conservare în care se găseşte nu îngăduie alUi precizare de caracter somatic
(fig. 54/13).
A10 • Unele staluele plale, în slare fragmentară, au gîtul înalt şi faţa realizată prin ciupire,
braţele îndoite în sus cu palmele digitate, sînii uşor reliefaţi, încadraţi de „paranteze" incizate, în
sensuri opuse, mărgini te de linii orizontale. Restul bustului este decorat cu gropiţ.e adînci, jalonînd
suprafeţe rrctangulare (fig. 54/1-3, 5; 55/1-5).
A11 • Se cunosc şi exemplare puternic individualizate, am pulea spune unicate, fragmentare
cu buslul plat, gîtul înalt, capul realizat printr-o uşoară ciupire a feţei, umerii şi şoldurile găurite,
braţul drept îndoit orizontal deasupra sînilor, iar cel stîng sprijinii sub bărbie, care schiţeazft o ipostază
ele „gînditor". Sinii proeminen\i în fonn[1 de pară ::int ff1sa[i, contribuind la înfăţişarea unei femei
în plină maternitate (fig. 53/11; 54/9).
Aw Printre figurinele cu personalitate plastidt remarcabilă se încadrează numai aceea a
„gînditorului" de la Vulcăneşti 32 •
Ultimele variante (A 11 şi .\ 12 ) ckscoperilc la Dodeşti şi Vulcăneşli, cu evidenle trăsături
plastice specifice culturii Pre cucu te ni II 133 sînt preluate de dtlre purtătorii culturii Cucu leni A1
şi apoi transmise aspectului Stoicani-Alckni.
A 13 • Repertoriul staluelelor înfăţişale „în picioare" se încheie cu o piesă deosebit de interesantă şi expresiv realizală. Ea reprezint{( o sinteză plastică perfect armonizată între elementele
componentei gumelniţene şi a celei cuculcnie11r, creaţie artistică proprie aspectului Stoicani-Aldeni,
inedită, descoperită la Birlăleşti-Stan\ia. Partea superioară a statuetei, de formă plată, are braţele
conice, gîtul înalt, tronconic, cu fa!a realizată prin ciupire, sînii pastilaţi şi bazinul cu steatopigie
puternic reliefată. Este ornamental:l pe fata posterioară cu o bandă incizată de „paranteze" şi „ tangente la cerc", mărginite de două linii orizontale, iar brîul de o centură în relief cu capetele rotunjite, perforată în dreptul şoldurilor. Partea inferioară a corpului este redată printr-un pivot
conic, uşor curbat, cu picioarele sudate şi virtual delimitate pe ambele feţe de o incizie verticală.
Sexul este indicat de un triunghi. Coapsele sînt decorate de linii incizate longitudinal, iar fesele
cu motive spiralice (fig. 54/20).

B. Figurine în poziţie şezîndă. Tipurile acestea sînt rar întîlnite. Pînă acum se cunoaşte un
singur exemplar întreg descoperit la Stoicani 34 • Bustul de formă plat-cilindrică are braţele îndoite
în sus, de aspectul unor cioturi, gitul tronconic şi picioarele lipite, separate de o incizie adîncă,
îndoite din şolduri şi apoi arcuite, dînd impresia unui scăunel. Triunghiul sexual se termină la
partea superioară printr-o linie orizontală puternic adîncită (fig. 54/11).
Figura „şezînd" reliefează puternice influenţe plastice specifice culturii Precucuteni 11135 ,
transmise aspectului Stoicani-Aldeni prin filiera culturii Cucuteni A1 .
Reprezentarea plastică a figurii umane pe anumite vase, ce-i drept, destul de rară, moş
tenită din cultura Precucuteni 11136 , constituie un alt pas făcut de către purtătorii aspectului Stoicani-Aldeni, în încercarea de a include în repertoriul ornamenticii, elemente naturalist-umane,
u Vladimir Dumitrescu, Aria preistoricii în Romdnia,
1\)7.4, p. 225.
ao Idem, p. 223-225,
31 M. Petrcscu-Dlmboviţa, op. cit., Ioc. cit., fig. 43/8.
11 E. K. Tcbernycb, op. cit., loc. cit.

Bucureşti,

33

Silvia Marinescu-Bllcu, op. cit., fig. 73/7; 88/10.
M. Petrescu-Dlmboviţa, op. cit., fig. 42/1.
35 Silvia Marinescu-Bllcu, op. cil., fig. 77-80.
38 Idem, fig. 90/3, Vladimir Dumitrescu, op. cit.,
p. 213, 214.
34
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desigur, cu scopuri ritual<' magico-rdigioasl'. Vasele ('li aslfel de n·prezenl[lri umane în relief, mulL
schematizate, chin<"itl', cu braţele înălţate, apar în decursul ultimei etape evolutive de aspect Stoicani-Aldeni, ('Unoscule pînă acum numai în aşezările de la BîrUt!eşti-Stanţia şi Suceveni 37 • Deşi
transmise tradiţional din cultura Precuculeni III prin filiera Cucuteni AI> ele îşi au izvoarele mult
mai îndepărtate, în culturile Slarcevo-Criş, avînd originea în plastica neolitică tîrzie anatoliană
de la llacilar VI 38 •
In afară de atributele magico-religioase şi cele sociale, redate în majorilalea cazurilor de
ridicarea bra!elor în semn de prosternare sau de invocaţie şi de steatopigia pronunţată simbol al
fecundităţii, plastica antropomorfă redli şi anumite trăsături vestimentare. Spre exemplu, seria
reprezentărilor de aspect Stoicani-Aldeni, reliefează felul în care se purtau podoabele la gît,
îmbrăcămintea şi încălţămintea. Pe baza mijloacelor artistice şi tehnice acumulate, comunităţile
de aspect Stoicani-Aldeni au redat în imagini plaslice cîteva ipostaze de sinteză artistică, prinse
din realilatea vieţii, elemente documenlar ştiinţifice de un real conţinut etnografic străvechi,
în domeniul porlului şi al obiceiurilor.
Numeroase sînt opiniile cu privire la semnificaţia sau rolul motivelor decorative, uneori
încruslate sau pictate cu substan!e coloralr, roşii şi albe, aşa cum s-a remarcat pe anumite figurine
de aspect Stoicani-Aldeni, decor, care se perpetuează pînă tîrziu în cultura Cucuteni A şi B (fig.
53/7). Pornind <le la interpretarea ipolelică a acestui decor ca tatuaj, cercetătorii au făcut apel
1rn numai la izvoarele scrise antice sau la cele recente, ci s-au întreprins cercetări cu caracter
etnografic chiar pe viu la triburile primitive actualc, fără să se poată da concluzii definitive în
acest scop 39 • ln orice caz, cert este faptul că motivele decoratiYc din cadrul aceslui aspect cultural,
marchează o strînsă corelaţie între repertoriul ornamenticii ceramicii cu acela al plasticii figurinelor
antropomorfe, rcprezentînd o transpunere fidelă a decorului ceramic şi pc cel al statuetelor.
Atît ceramica, cit şi modelajul statuetelor în lut al acestui aspect cultural, constituie principalii
factori documentar-ştiinţifici, care ilustrează aproape în egală măsură, nu numai influen!ele culturale ale celor două mari componente: Gumrlniţa A1 şi Cucuteni A1, ci şi izvoare culturale mult
mai îndepărtate în timp, cum ar fi culturile: Liniarceramic, Hamangia, Boian şi Prccucuteni III,
transmise pe calc tradiţională. În acelaşi timp, ele reflectă în mod concret nota de originalitate
sinteticii în creaţia formelor ceramice şi a figurinelor antropomorfe de aspect Stoicani-Aldeni, adevărată perioadă de gestaţie culturală, timp în care se sedimentează şi cristalizcazft o serie de variante
transmise etapelor următoare Culturii Cucuteni (A 2 şi A3 ).
J>lasfica zoomorfă. Cuprinde un număr relativ rcslrîns de obiecte comparativ cu cea antropomorfă.

Ea rstc reprezentată mai ales de figurine în formă de pasăre, mult stilizate anatomic.
Figurinele animaliere sînt rar întilnite, în schimb, mult mai numeroase sînt protomele zoomorfe
<le pc ,·ase, acelea ale minerelor de polonice, terminate în protome <le ovine, frecvent întîlnite
la Dodeşti, SuceYeni, Lişcoteanca III, Vulcăneşti, Lopăţica etc. Figurinele zoomorfe apar în cadrul
aspectului Stoicani-Aldeni începînd cu prima etapă evolutivă şi se continuă pînă în etapa superioară
(55/9-12; 56/1-8).

Etapa I. O interesantă figurină în formă de pasăre, cu postament înalt, s-a descoperit
la Succveni40 • Îngrijit modelată şi mult stilizată, cu pietricele în interiorul ei care sună la agitare,
figurina este decorată la partea superioară cu o nervurft longiludinală şi incizii fine, dispuse penat
şi cu cinci proeminenţe perforate, ca nişte tortiţe, situate în jurul aripilor şi al cozii. La gît poartă
un pandantiv rombic incizat, similar cu acela al figurinelor feminine, avînd desigur, aceeaşi
semnificaţie magico-religioasă (fig. 55/9).
Vezi planşa III, col 32/5.
as James l\kllart, op. cil., p. 47 şi urm. şi fig. 5; 12;
17-19; 22.
au I. Andrieşcscu,
Contribuţie /a Dacia fnai11le de
romani, Iaşi, 1912, p. 105; Vladimir Dumitrescu, ln „Arta
şi tehnica grafică", (laşi), 3, 1939, p. 83; Gh. Ştefan, ln
"Dacia", II, 1925, p. 178; Hortensia Dumitrescu, 1n
17

„Probleme de antropologie", 1937, p. 720; H. Vulpe,
Izvoare. Săpăturile din 1936-1948, Bucureşti, 1957, p.
330; J. Lips, Obîrşia lucrurilor, Bucureşti, 1964, p. 81;
Herodot, Istorii, V, 104; Caesar, De bel/o gal/ico, V, 14;
W. Deonna, Les statues de lerrccuite cn Grece, Paris, 1966,
p. 14; D. Berciu, Zorile istoriei în Carpaţi şi /a Dunăre,
Bucureşti, 1966, p. 314.
" I. T. Dragomir, 1n op. cit., loc. cit., fig. 9/9.
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Etapa a II-a. Alte două figurine. înallr, pc p1('Joarr, au gîtul lu11g. probabil din fauna de
una provine de la Lişcoteanca 141 (fig. 55/10; 5fi/1), caracterizîndu-sc plaslic prin aceea
aripile strînse şi proeminent modelate şi a doua de la Stoicani42 •
Etapa a III-a. Deosebit de valoroasii este figurina în chip de pasăre recent. descoperiU1
la Tămăşani. Din pastă roşie-cărămizie, bine arsă, e goală în interior şi prevăzută cu un orificiu
mare, pc partea inferioară. Decorul din caneluri longitudinale ce înfă~işează penajul, acoperă în
întregime partea superioară a corpului. Privită prin prisma modelajului enrolitic, figurina în discuţ.ie face trecerea de la reprezentările miniaturale zoomorfe, la vasele de tip askos, incluzîndu-se
astfel în categoria figurinrlor cu caractrr de unicat, creaţie proprie sprcifică aspectului StoicaniAldeni (fig. 55/12; 56/2).
Figurinele în formă de pasăre sînt bine documentale şi în etapeil' următoare ale epocii eneolitice, în fazele tîrzii ale culturii Gumelniţa (fig. 56/6-8).
Referitor la prezenţa sporadică a figurinelor animaliere descoperile la Aldeni şi Bălăneşti 43 ,
Bonţeşti44 , Stoicani45 , Luncaviţa46 , Suceveni47 ş.a., în majoritatea cazurilor fragmentare, acestea
reprezintă cu probabilitate specii de ovine, porcine şi poate b°'·ine. Protomele polonicelor au fost
identificate precis cu capete de ovine (fig. 56/4-5). Cert este că, în procesul evolutiv al plasticii
zoomorfe, prioritatea documentar ştiinţifică o deţin figurinele de păsări, preluate direct din plastica
culturii Gumelniţa A1 . Dr pildă, figurinele zoomorfe descoperite în stratul arheologic de aspect
Stoicani-Aldeni, de la Aldeni, Stoicani, Lişcoteanca, Suceveni, Tămăşeni ş.a., sînt în bună parte
asemănătoare cu acelea de la Vidra din nivelul Gumelniţa A1 şi chiar cu altele din ninlul B 1 al
aşezării 48 • Deducem că plastica figurinelor zoomorfe capătă o amploare deosebită în elapele urmă
toare ale culturii Gumelniţa. Pe de altă parte se poale aprecia faptul, că datorită unei dezvoltări
economice oarecum avansate, din cadru·! etapei superioare a aspectului Stoicani-Aldeni, atributele magico-religioase ale păsării înalte pe picioare, nu mai au aceeaşi importanţă rituală ca la
început. 1n aschimb, începe să se afirme plastica animalieră, strîns legată de cultul creşterii vitelor
care după cum se ştie, capătă o importan\f1 magico-religioasă deosebită în fazele imediat următoare
culturii Cucuteni (fig. 55/11).
Venerarea păsării era asocială cu aclul creaţiei, oul reprezentînd în cosmogonia multor
triburi eneolitice purtătorul principiului vital. Pînă la apariţia unei demonstraţii plauzibile, aceste
formulări ipotetice ne sînt sugerate de cultul egeean şi cel asiatic unde pasărea apare cu atribute
sacre49 •
haltă:
că are

u Idem, „Danubius", II-III, 1969, fig. 13/3.
M. Pctrcscu-Dlmboviţa, op. cit., loc. cit., fig.
42/1:1.
' 3 Gh. Şldan, „RapMNA ", p. 33; Horll·nsia Dumitrescu, „RapMNA", p. 50.
H Vladimir Dumitrescu, „Dacia", III---IV, fig.
'21/
2--.g.
42

M. Petrcscu-Dlmboviţa, op. cit., p. 104, 105.
Eugen Comşa, „SCIV", III, 4, 1952, p. 416.
«7 Figurina zoomorfă de la Suceveni, inedită.
46 Dinu \". Rosetti, „IPEK-Berlin", 12, 1938, p.
29-50; Gh. Ştefan, Eugen Comşa, „Materiale", Ill,
1957, p, 97.
'" N. Petrescu, „SCIA", X, t, 1963, p. 11( şi 328.
'

5

'6
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VIII
OBIECTE DE CULT Sf
, DE PODOABĂ

Obiecte de rnlt. În afară de num{trul mare de vase de cult cu simboluri solare (fig. 56/16,
17) dcscop!'rite la Băneasa, Suceveni, Lişcoteanca III, în gropi rituale cu pereţii lutuiţi şi arşi
inlen\ionat, în care s-au găsit boabe de grîu carbonizate al{)turi de alte obiecte ritu:~le, sînt cunoscute altăraşele sa11 mesele de cult caracteristice etapei superioare de dezvoltare a aspectului
Stoicani-Aldeni, întîlnite la Bonţeşti 1 , Suceveni şi Vulcăneşti, în stare fragmentară, iar la Mînăs
tioara şi Lişcoleanca III (piese întregi) (fig. 56/12). De formă rectangulară, ele au col\urile arcuite
şi supraînălţate, prevăzute cu patru şi şase picioruşe, ornamentate cu benzi de incizii unghiulare
în zig-zag pe întreaga suprafaţă exterioară. Moştenite din cultura Precucuteni III prin intermediul
culturii Cucuteni Al' originea lor trebuie căutată în inventarul culturii Starcevo-Criş, şi în culturile
sudice 2 •
Un loc însemnat în categoria acestor obiecte îl deţin, fără îndoială, pandalivele rombice, din
lut ars şi gresie verzuie, decorate cu felurite molive incizate, uneori pictate cu ocru roşu, şi mai
rar, cu simboluri solare prevăzute central cu una, două sau trei orificii circulare şi patru găuri
mici în colţuri (fig. 56/11, 14, 15; 57). Ele sînt cunoscute în multiple exemplare, descoperite la
Stoicani, Bîrlăleşti-Stantia, Suceveni, Lişcoleanca III, Lăţeşti, Igeşti (punctul „Scîndureni"),
Vulcăneşti etc., prezente din prima clapă evolutivă de aspect Stoicani-Aldeni şi pînă în etapa superioară. Faptul că apar incizate pe gîtul figurinelor frminine de la Stoicani, Suceveni şi chiar
pe gîtul unei fi~urine - pasărea de la Suceveni, ne îndreptăţeşte să le socotim drept piese de
caracter rilual magico-religios, strîns legate de cultul recoltelor bogate şi al soarelui. Argumentaţia pandativelor rituale se axează de asemenea şi pe anumite afinităţi referitoare, atît la prezenţa
simbolului solar, incizat pe exemplarul descoperit la Lişcoteanca III, cit mai ales, pe faptul că
obiectul a fost găsit într-o groapă arsă pentru păstrat piese rituale, alături de cîteva vase întregi
pictate, de coliere de mărgele de Iul ars şi de o mare cantitate de boabe de griu carbonizate,
ca la Băneasa 3 şi Lişcoteanca 1114 • Toate acestea pledează pentru prezenţa cultului soarelui şi al
recoltelor bogate, în strînsă coeziune de existenţa acestor pandativi rombici cu atribute rituale,
creaţii specifice comunităţilor de aspect cultural Stoicani-Aldeni.
Datorită unor puternice interferenţe de ordin cultural-economic, spiritual şi magico-religios, rezultă o strînsă unitate pe linia dezvoltării relaţiilor sociale, din cadrul celor trei etape
evolutive ale comunităţilor de aspect Stoicani-Aldeni.
Obiecte de podoabă. Din inventarul aspectului cultural Stoicani-Aldeni fac parte numeroase
obiecte mărunte de podoabă:
a) mărgele tubulare, plat-circulare şi mai rar globulare, de lut ars şi os (fig. 56/9, 10; 58/5-10);
b) pandative de diverse forme, dimensiuni şi materiale, ovale, dreptunghiulare cu colţurile
rotunjite şi poligonale, din sidef şi colţi de mistreţ, cu unul sş.u ambele capete găurite (fig. 58/11
Vladimir Dumitrescu, „Dacia", III-IV, 19271932, pi. 111, fig. 22.
~ Silvia Marinescu-Bllcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul Romdniei, Bucureşti, 1974, fig. 91.

a I. T. Dragomir, „Danubius", II-III, 1969, p. 55.
fig. 17.
' V. nota 2, cap. VI, din prezenta lucrare.
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4), altele plat circulare de lut ars, perforate central şi rareori cu un rînd de găuri pe margine
(fig. 58/11-17).
c) Într-o mică măsură sint intilnite unele pandative de lut ars, ovale, asemănătoare
greutăţilor plasei de pescuit sau ale războiului de ţesut (fig. 58/18), precum şi diferite miniaturi
de topoare de lut ars (fig. 58/19-21), probabil cu caracter apotropaic. Dintre obiectele mărunte
de podoabă sau jucării, de lut ars, de culoare gălbuie, cităm şi prezenţa a două piese, unice în
felul lor, descoperite la Suceveni. De formă bitronconică, acestea sint prevăzute în interior cu
pietricele pentru a suna. Una dintre ele este perforată la ambele extremităţi cu cite un orificiu
pentru atîrnat, fiind folosită desigur drept pandativ. Astfel de obiecte sînt caracteristice aproape
tuturor culturilor epocii neolitice şi neo-eneolitice de pe teritoriul patriei noastre.
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IX
RIT DE ÎNMORMÎNTARE ŞI CREDINŢE
MAGICO-RELIGIOASE

Dacă cercetările din ultima vreme, consacrate aspectului cultural Stoicani-Aldeni, au rontribuit în mare măsură la cunoaşterea cît mai temeinică a culturii sale materiale 1, nu acelaşi lucru
îl putem spune despre problema ritului de înmormîntare şi a credinţelor lor. ln afară de cîteva
morminte izolate, nu cunoaştem deocamdată nici o necropolă. În acest domeniu se cunosc puţine
date provenind din săpături sistematice.
Spre exempul, în aria culturii Gumelniţa, ne referim la săpăturile din aşezarea eponimă de
la Gumelniţa, unde, în nivelul de locuire Gumelniţa A 2a, la -3,40 m, s-a descoperit un craniu
sfărîmat, de copil de 5-ÎJ ani, aflat într-o groapă cu cenuşri amestecată cu cioburi de vase, un capac
spart, ocru roşu şi alte resturi 2 • Deşi Vladimir Dumitrescu consideră că nu este „ vorba de un mormînt,
ci de o simplă groapă săpată poale lîngă o vatră" 3 , totuşi acesta este primul indiciu despre descoperirea unor oase umane speeifiee culturii Gumelniţa A 2a. ::idică, dintr-o fază ulterioară aspectului
cultural Stoicani-Aldeni.
Aceleaşi aprecieri Ic pulem face şi asupra unui schelet uman deranjat din vechime, descoperit de Eugen Comşa la Luncayiţa 4 • Cercetătorii soYietici, la Bolgrad, au descoperit cîteva morminte
aparţ.inînd aspectului Stoicani-Aldeni. Astfel, în centrul aşl'zării s-a descoperit. locul de înhumare6 •
La o mare adîncime, pe o suprafaţă paYată cu pietre mari, plate, s-a descoperit. un schelet. de copil
în vîrstă de 5-7 ani. A fost aşezat pe partea st.îngă, orientat. cu capul către nord-est, genunchii
uşor îndoiţi şi braţ.ele strînse la piept. Groapa a fost acoperită deasupra cu trei straturi de pietre
şi ramuri, în pămînt cenuşos, conţinînd oase de animale, fragmente ceramice şi bucă\i de pomesteală
de argilă. Oasele de animale sînt de culoare Yerzuie, rezultată de la oxidarea unui obiect de aramă
ce se afla lîngă schelet. Sub pietre, aproape de picioarele copilului s-a găsit un ,·as ceramic, fin ornamentat, cu pictură albă, de tip Stoicani-Aldeni, precum şi oase mari de animale.
Dedesubtul gropii copilului s-a descoperit un fragment de craniu aparţinînd unui indiYid
matur. In imediata apropiere se afla craniul unui alt individ matur, probabil de femeie, însă foarte
distrus. După degajarea pămîntului s-a putut delimita conturul a cinci pietre in situ. Acestea înconjurau mormîntul de jur-împrejur. Oasele scheletului de copil erau complet descompuse0 •
De asemenea, pe teritoriul aşezărilor tripoliene învecinate, din aceeaşi perioadă, de la
Luka Vrublevetzkaya şi Solonceni sînt cunoscute înhumaţii ce aparţin unor copii mici 7 •
1 Gh. Ştefan, „RapMNA", p. 31-34; 1\1. Petrescu-)~,~„ 155; V.S. Bielekei, „Izvestia",
li, Kişinev, 1970, p.
Dlmboviţa şi colaboratorii, „SCIV", I, 1, 1950, p. 57-68; '".~
3 -!l; E.I<. Tchernych, 111 l' IJ l' Congres inlcrnational
M. Petrescu-Dlmboviţa, „Materiale", I, 1953, p. 13-152;
des scicnecs prehfstoriq11cs ci protohisloriqucs, Belgrad,

N. Harţuche şi I.T. Dragomir, „Materiale", III, 1!!57,
p. 129-147; Gh. Ştefan şi Eugen Comşa, „Materiale",
III, p. 93-102; I.T. Dragomir, „Materiale", VI, 1959,
p. 499-503; Eugen Comşa, „SCIV", XIV, 1, 1963, p.
7-25; T.S. Passek, E.K. Cerniş, Kralkie soobscenia
o dokladah i polevîh issledovaniah Instituia Arheologhii,
Moscova, 1965, p. 7-18; I.T. Dragomir, „Danubius",
II-III, 1969, p. 45-63; „Danubius", IV, 1970, p. 2591; .MA•, II, 1970, p. 25-38; .MA•, III, 1971, p. 143-

1971, p. 1-13.
1 Vladimir Dumitrescu, ,,SClV",
XVII, 1,
p. 56.
3 Ibidem.
t Eugen Comşa, „SCIV", III, 4, l!l.52, p. 416.
1
8
7

E.K. Tchcrnych, op. cil„ P· 7.
Ibidem.
Ibidem, p. 8.
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1966,

Un all mormînt similar, descoperit în anul 1967, la Lişcotcanca (I) în aşezarea Stoicani-Aldeni a fost dalat, atunci, în perioada de tranziţie de la epoca neolitică la epoca bronzului, pe considerentul că printre obiectele de ofrandă s-a găsit şi o copită de cabalină 8 • Scheletul este în poziţie
chircită, rău conservat şi deranjat, oriental aproximativ cu capul la nord-est şi picioarele la sud-vest.
Craniul, toracele şi braţul mîinii stingi se păstrează in situ, restul a fost răvăşit (fig. 59/2). A fost
descoperit într-un strat de pămînt cafeniu cenuşos, la baza solului vegetal, la -0,30 m faţă de nivelul
solului actual, terenul fiind în pantă. In partea dreaptă a cranului se afla un capac mic, în
poziţie verLicală. Capacul de formă tronconică cu gura larg deschisă şi butonul cilindric, plat la
partea superioară, este specific aspectului Stoicani-Aldeni (fig. 59/3). La cotul mîinii stingi, s-a
găsit o fusaiolă de lut ars, bitronconică, de culoare cenuşie (fig. 59/4), iar în regiunea membrelor
inferioare s-a descoperit o copită de cabalină.
Pe baza unor descoperiri identice recente de la Suceveni, considerăm că mormîntul în discuţie
de la Lişcoteanca (1), aparţine cu siguranţă faciesului cultural Stoicani-Aldeni.
Cu prilejul săpăturilor de la Suceveni, din vara anului 1972 (în aşezarea Stoicani-Aldeni)
s-a descoperit un mormînt dublu de inhumaţie neo-eneolitic. Acesta se afla situat la 4 m sud-est
de platforma locuinţei nr. V, fiind parţial distrus de o groapă hallstattiană. Scheletul este orientat
cu capul la est şi picioarele spre vest (fig. 59/1). Datorită gropii hallstattiene care a deranjat din
nchime mormîntul neo-eneolitic, scheletului îi lipsesc oasele toracelui, cele ale bazinului şi membrele
inferioare. Craniul este culcat pe partea stîngă, cu faţa către sud. Braţele îndoite din cot aveau
palmele aduse în faţă. Deşi starea de conservare a scheletului este precară, totuşi, după poziţia
braţelor şi a palmelor, aduse în faţă, se deduce că avem de-a face cu o înmormîntare în poziţie
chircită. Demn de semnalat este faptul că în dreptul abdomeniului s-au găsit cîteva oase craniene foarte subţiri, precum şi unele coaste fragile din scheletul unui copil foarte mic.
In zona bazinului s-a descoperit o piatră de rîşniţă primitivă de mină, în stare fragmentară
şi cîteva oase mari de animale, iar în dreptul labei mîinii drepte se afla o vertebră de peşte
de talie mare, reprezentînd resturi de ofrande. Patul mormîntului era situat la -1,25 m de la
suprafaţa solului.
Iniţial s-a presupus că descoperirea celor două schelete neo-cneolitice, unul de adult şi altul
de copil foarte mic, ar putea fi puse în legătură cu decesul unei femei în timpul naşterii. Astfel de
cazuri sînt bine documentate în cadrul necropolei neolitice de la Ccrnica, aparţinînd culturii neolitice de tip Boian (faza Bolintineanu) 9 •
Pe baza studiului antropologic s-a constatat că situaţ,ia mormîntului dublu de la Suceveni
se prezintă cu totul deosebit10 • Materialul antropologic arată că e vorba de un copil foarte mic şi de
un indiYid subadult. După dimensiunile pieselor osteologice existente, vîrsta copilului trebuie să
fi fost de sub un an. Osemintele subadultului, sînt mai complete decît cele ale copilului, totuşi lipsesc şi aici multe părţi ale scheletului postcranian. Din fragmentele existente au putut fi reconstituite în cea mai mare parte craniul neural, masivul facial şi mandibula. Judecind după starea dentiţiei, a sulurilor craniene şi procesul de osificare a discurilor de creştere a oaselor lungi, individul
murise la vîrsta de aproximativ 17 ani. După mărimea neurocraniului şi forma frunţii, după
caracterul marginii superioare a orbitelor, după mărimea dinţilor, robusticitatea mandibulei şi mai
ales după dezvoltarea apofizelor mastoide destul de puternice, scheletul ar fi putut aparţine unui
tînăr de sex masculin.
Gît priveşte explicarea faptului că în acelaşi mormînt neo-eneolitic de la Suceveni s-a descoperit un schelet de copil mic şi altul de individ tînăr, numai situaţia osemintelor in situ ar fi
putut da un răspuns precis. Admiţînd că individul subadult este de sex masculin, atunci trebuie
să amintim că înhumarea unui copil împreună cu un bărbat nu constituie o excepţie în neolitic şi
în epoca paleolitică, ca explicîndu-se fie prin moartea concomitentă a unor indivizi înrudiţi, fie prin
sacrificii umane.
Statura individului subadult atinsă la această perioadă a vieţii era de 163-165 cm. Tipul
antropologic oferă din punct de vedere fenotipic, un amestec de caractere nordice, care predomină,
8 l.T. Dragomir, „Danubius",
II- III, p. 48, 49,
fig. 4.
8 Gh. Cantacuzino,
Sebastian Morintz, „Materiale
de istoric ~i muzeografie", VI, 1968, p. 17-24.

şi

10 Studierea materialului osteologic uman şi faunistic
din mormlntul eneolitic de Ia Suceveni s-a făcut de către
Olga Necrasov, căreia li aducem mulţumiri.
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cu cele protoeuropide şi mediteranoide. Acest fapt nu surprinde, întrurîl aceste elemente componente sînt frecvent întîlnite în neo-eneolitic şi în epoca bronzului.
Materialele paleofaunistice din mormîntul neo-eneolitic de la Suceveni sînt reprezentate
în mod predominant de oase şi fragmente osoase aparţinind mamiferelor. Totuşi, sînt prezente şi
valve de scoici de rîu (Unio sp.), precum şi a unei vertebre dorsale de somn (Silurus glanis) de taliP
mare.
Mamiferele sînt reprezentate prin resturi de: Suidae (mandibula unui porc tînăr, foarle probabil domestic); Equidae (prin cal, Equus caball11s ), căruia îi aparţin citeva resturi osoase, un radius
aproape întreg, de la un exemplar tînăr, un fragment clin epifiza inferioară a femurului şi un fragment
mare de tibie, ambele de la un specimen domestic sau în stare sălbatică. Bovinele sînt reprezentate
prin forma lor domestică, Bos taurus (bou sau vacă); e vorba de un fragment de vertebră dorsală,
un fragment de tibie şi un fragment mic de femur, un astragal întreg şi o falangă 2, toate prownind
de la specimene mature. Un alt astragal întreg provine de la un viţel ctc.11.
Pe baza celor prezentate, credem că descoperirea mormînlului neo-eneolitic dublu de inhumaţie de la Suceveni, din zona sudică a Moldovei, mormîntul de la Lişcoleanca (I), din nord-estul
Munteniei, alături de celelalte trei morminte contemporane de la Bolgrad, ne dau o serie ele informaţii destul de importante, care au menirea de a contribui în mod substanţial la runoaşterea ritului
funerar specific aspectului cultural Stoicani-Aldcni.
După poziţia scheletelor, orientare şi felul în care se află craniul, după componenţa inventarului alcătuit din ofrande de carne de animale domestice şi sălbatice, vase de ofrandă, obiecte
de piatră şi lut ars (rîşniţa din mormîntul de la Sucewni şi fusaiola bitronconică din cel de la Lişco
teanca (I), precum şi de aramă (obirctul descompus din mormîntul de copil de la Bolgrad), relativ
puţine la număr şi uneori neconcludente, fie din cauza deranjamentelor suferite din vechime, fie
datorită proastei conservări a scheletelor şi a obiectelor clin inventarele mormintelor, constituie
puţine date documentare pentru comenlarii mai ample.
Nu greşim dacă afirmăm cft n<'o-eneoliticii ele aspect cultural Stoicani-Aldeni îşi înhumau
morţ.ii în poziţie chircitft. aşezaţi sau <'Ulra\i ele obicei p<' parlea stîngă, cu capul orientat spre est
şi nord-est, genunchii îndoiţi şi braţrk slrînse la pirpt, cu palmele aduse în faţă. In morminte se
depune au ofrande: alimente şi diferite obiecte.
Uneori gropile mormi nlclor rrau acoperite cu t rci s l ral uri de pietre şi ram uri, alteori erau
înconjurale cu pietre dispuse în formă de cerc, aşa cum rrau cele de la Bolgratl.
Ritul de a se acoperi gropile unor morminte cu pietre poate fi pus în legătură cu teama celor
vii faţă de revenirea crlor morţ.i. Se pot eoni ura două aspecte esenţiale, şi anumr: obligaţia celor
vii de a avea grijă de cei morţ.i şi în acelaşi timp, teama faţă de ei.
Nu esle exclus ca o parte dintre mormintele amintite să reprezinte anumite sacrificii umane,
obicei obişnuit în cadrul lumii primitive, mai cu seamă că acesle morminte au fost descoperite în
centrul aşezărilor neo-eneolitice şi nu în necropole.
Pe lingă cele relatate, putem aminti de existenţa unei alte credinţe pe care am intuit-o la
comunităţile Stoicani-Aldeni, referitoare la cultul soarelui. Aceasta este dedusă din ritul funerar,
şi anume după felul cum erau aşezaţi morţ.ii cu faţa la sud-est, către soare. Probabil că razele soarelui, prin căldura şi lumina ce transmit, erau privite de către neo-eneolitici ca un factor care întreţinea la cei morţi un fel de supravieţuire.
Germenii acestei credinţ.e sînt reprezentaţi în mod plastic, sub formă de rozete sau discuri
cu raze incizate pe pereţii anumitor vase de aspect cultural Stoicani-Aldeni (fig. 56/16, 17). ~pre
exemplu, la Băneasa 12 , judeţul Galaţi, într-o groapă menajeră (a), aparţinînd unei locuinţe cu
platformă corespunzătoare nivelului Suceveni 3 s-a găsit un pahar ceramic întreg, decorat cu două
rozete ce reprezintă simbolul soarelui (fig. 46/2). Precizăm că vasul conţ.inea numeroase boabe ele
griu carbonizate. Pe baza acestor considerente, s-ar putea presupunea că a avut o întrebuinţare
cu caracter ritual, strîns legată de preocupările magico-religioase practicate de populaţia neo-eneolitică de la Băneasa 13 • Acelaşi simbol al discului solar, cu patru crestături marginale, ce împarte
perimetrul discului în patru segmente egale, a fost descoperitla Suceveni niY. 3 fiind incizat pe două
fragmente ceramice ale unor vase de păstrat provizii, de pe platformele locuinţelor nr. I şi II (fig.
V. supra n. 10.
u I.T. Dragomir, op. cit., p. 55, 63, fig. 17.

11

ia Ibidem.
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56/16, 17. Interesant este faptul că simbolul soarelui binefăcător şi al rodniciei pămintului apare
de această dată sub o formă interpretată „artistic". Este ilustrat sub forma unui registru cu metope,
alcătuite din motive de semidiscuri şi semicercuri, prevăzute cu raze triunghiulare. Decorul redat
în mod altt>rnativ este incizat adînc pe umărul unui chiup bitronconic. Vasul a fost descoperit în
aşczart>a neo-eneolilică respectivă (Suceveni 3), pe platforma locuinţ.ei nr. IV (fig. 20/7). La Lişco
teanca lll, punctul „l\1ovila olarului", săpături arheologice recente au dat la iveală o groapă pentru
păstrarea proviziilor cerealiere. Aceasta avea pereţii lutuiţi şi era arsă intenţionat. în interior se
afla o apreciabilă cantitate de griu carbonizat şi mai multe obiecte întregi: cîteva vase din lut ars,
pictate cu dungi albe pe fond roşu; o placă ornamentală ce avea incizat simbolul soarelui (piesa este
de formă romboidală); douft coliere de mărgele tubulare din lut ars ş.a. (fig. 56/11) 14 • Conţinutul
gropii pledează pentru un caracter ritual magico-religios corelat de cultul recoltelor bogate şi al
soarelui, groapa fiind similară din acest puncl de vedere cu aceea de la Băneasa. Chiar dacă
aceste dovezi referitoare la cultul soarelui sînt mult mai vechi faţă de tot ceea ce s-a descoperit
pe teriloriul \[trii noastre în legătură cu practicarea acestuia, frecvenţa descoperirilor de asemenea
factură în aria aspectului Stoicani-Aldeni pledează că acest cult ar fi apărut şi se răspîndise în rîndul
populaţiei locale, încii din perioada de început a epocii neoii tice. Prezenţa pandantivilor rombici,
decoraţi cu atribute magico-religioase, creaţ.ii proprii comunităţilor de aspect cultural Stoicani-Aldeni reprezintft o mftrlurie concludentă în acest sens. Este pentru prima dată în cadrul cercetării
arheologice de la noi, cînd pe baza unor descoperiri de simboluri cu caracter magico-religios - databile in intervalul de timp analizat -, se poate afirma cu multă certitudine că în cadrul neoliticului
tirziu, şi anume în el apa finală de dezvoltare a aspectului cultural Stoicani-Aldeni e identificat
cult ul soarelui.
Apariiia acestui cult nu reprezintă decit o etapă firească în istoria triburilor din grupul culLural de care ne ocupăm, fiind consecinţa pe plan spiritual al puleruicei dezvoltări economice bazale pe practicarea agriculturii. Pentru o masă de cullivatori ai pămîntului, cultul soarelui şi al
reeoltelor bogate era foarte firesc să fie practicat.
Date mai substanţiale în privinţa credinţelor magico-religioase ale purl[ttorilor culturii de
aspect Stoicani-Aldeni se aşteaptă a fi obţinute prin studierea necropolelor. Dacă pînă în etapa
aduală a cercetării nu s-a reuşit să se identifice nici un cimilir, ci doar o serie de morminte izolate
(toate amplasate în cuprinsul vetrei aşezărilor), considerăm că acest fapt e în strînsă legătură nu
numai cu credinţele şi practicile rituale ale fiecărui trib neo-eneolilic, ci şi cu condiţiile mediului
geografic inconjurător. Relativ recent s-a putut dovedi că în cadrul unor culturi neolitice, dintr-o
perioaMt Lirnpurie sau mijlocie a duratei existenţei acestora, au existat necropole. În ceea ce priveşte
aspectul cullural Sloicani-Aldeni - şi pulem aminti şi de cultura Cucuteui, din perioada neoliticului tîrziu şi final --- se cunosc numai cîleva morminte sporadice şi unele inmormîntări cu ritual
deosebiL15 . Totuşi, nu este exclus ca în viitor să se descopere şi necropole din perioada neoliticului
tîrziu, specifice acestor culturi. Este bine cunoscut faptul că la Cernavodă, s-a descoperit o necropolă de tip llamangia, din neoliticul mijlociu, cu circa 400 de morminte ce corespund în timp fazelor
Boian II şi I II, deci anterior aspectului cultural Stoicani-Aldeni, ca şi descoperirile de la Grădiştea
Ulmilor, de pe teritoriul comunei Vărăşti, judeţul Ialomiţa, unde s-a dat la iveală o necropolă gumelni!eană tîrzie, cu nti morminte, dintr-o etap[t mai tirzie decît aspectul Stoicani-Aldeni 16 • Chiar
dacă necropolele unor rnlturi nu au fost încă descoperite, intensificarea cercetărilor arheologice
europene araUt că m[tcar în perioada neoliticului mijlociu, majoritatea culturilor aveau necropole.
Referitor la probkma necropolelor specifice aspectului Stoicani-Aldeni, se poate da un dublu
răspuns cu caracler ipolt>lic şi anum(': a) astfel de necropole neo-rneolitice au existat fireşte, dar
morţ.ii nu erau înhuma\i întotdeauna, ci probabil, uneori erau depu~i în mijlocul naturii, în păduri,
sau erau aruncaţi rilual pe firul apelor; h) Yolumul ccrcel{trilor arheologice întreprinse pină acum
este relativ restrîns pentru a reuşi sft lămurească comph•t o problemft atit de interesantă pentru
perioada de început a epocii neolitice lirzii.
u Informalii primite de Ia X IIaJ'\uchc şi F. Anastasiu cărora Ie aducem mulţumiri. Piesele se păstrează
in colecţiile '.\1uzeului din Brăila şi sînl inC'clite.

15 Hortensia Dumitrescu, "SCI\'", V, 3-4, 1954,
p. 39!1-425, fig, 1 -6.
16 Informaţii primite de la Sebastian Morintz şi
Eugen Comşa, d1rora Ie mul\umim.
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X
CONSIDERAŢII

GENERALE

Organizarea social-economică şi relaţiile cu alte culturi. Pe baza întregului material documentar
arheologic s-a constatat că triburile comunităţilor de aspect Stoicani-Aldeni, datorită procesului
evolutiv al tipurilor de unelte, au atins un înalt nivel de dezvoltare. Acest proces de dezvoltare s-a
realizat continuu şi firesc, în funcţie de acumulările întregului tezaur tehnico-economic şi cultural
artistic al culturilor anterioare, generate şi sporite de noile contribuţii ale purtătorilor acestui
aspect cultural a cărui arie de răspîndire fiind plasată într-o zonă geografică „cheie", de mari
interferenţe dinamizatoare cu reacţii de sinteză a stimulat în mod creator dezvoltarea societăţii
eneolitice carpato-dunărene. Mă refer Ia etapele următoare ale culturii Gumelniţa, în general, şi
ale culturii Cucuteni, în special.
Pe lîngă ocupaţiile şi îndeletnicirile bine stabilite, ne referim îndţosebi la cultivarea primitivă a plantelor, la creşterea vitelor, pescuit, vînătoare, cules, tors, ţesut, prelucratul pieilor de
animale şi împletitul rogojinelor, fără îndoială, aşa după cum s-a arătat la timpul potrivit, apăru
seră şi unele „meşteşuguri de caracter primitiv", fie în legătură cu executarea destul de dificilă a uneltelor
de silex şi de piatră, mai ales că unele piese se obţineau prin schimbul în natură, fie cu „meşleşug11l
olăritului". Aceste două „meşteşuguri" prin firea lucrurilor nu puteau fi la îndemîna şi capacitatea
oricărui membru al societăţii. Pentru aceasta se cerea o îndemînare şi o abilitate desăvîrşită, uneori
chiar de natură artistică, care nu puteau fi însuşite decît pe baza unui îndelungat proces de specializare tehnică.
în ceea ce priveşte amprenta stadiului de dezvoltare al organizării sociale, comunităţile
de aspect Stoicani-Aldeni făcuseră progrese net superioare faţă de culturile eneolitice din etapele
imediat anterioare. Dacă ne gîndim la faptul că pe lîngă figurinele cu evidente atribute de zeitate
maternă, dar şi cu puternice nuanţe de esenţă socială, referitoare la descendenţa matriliniară şi nu
la preponderenţa economică, se întîlnesc şi numeroase statuete masculine, alături de o serie de
phalloi, fireşte acestea reprezintă tot atîtea dovezi ale dezvoltării patriarhatului. Pe de altă parte,
prezenţa figurinelor animaliere, strîns legată de cultul creşterii vitelor în turme întăreşte poziţia
social-economică a bărbatului.
Descoperirea unor locuinţe cu două camere: una la Vulcăneşti (de 6 m x 7 m şi de 7 m x 7 m)
şi alta de mari proporţii, lungă de 30 m, de Ia Ozernoe, nu este exclus să fie în directă legătura cu
apariţia familiei pereche. Aceştia sînt germenii de nuanţă social-organizatorică, care ilustrează
apariţia familiei pereche.
Sedentarismul triburilor de aspect Stoicani-Aldeni, avea un caracter accentuat. Mărturie
în acest sens stau nu numai grosimea celor trei niveluri de locuire succesivă, descoperite în multe
aşezări ale acestui aspect cultural, sau soliditatea arhitecturală a locuinţelor aparţinînd celei de a
treia etape de dezvoltare, cît mai ales, prezenţa celor două semicercuri duble de şanţuri de apărare
bine documentate la Suceveni, precum şi în alte staţiuni eneolitice.
Aspectul cultural Stoicani-Aldeni se defineşte structural nu numai prin elementele culturale
pure ale celor două culturi interferente - Gumelni!a A1 şi Cucuteni A1 - ci şi prin elementele
rezultate în urma sintezei lor finale. In afara zonei de interferenţă trebuie să adăugăm şi influenţele
culturilor din jur şi anume cultura Petrcşti din S-V Transilvaniei, deoarece şi aceasta a exercitat
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transmiterea elementelor altor culturi mai îndepărtate, cum ar fi cultura Tisa, la care~adăugăm şi
prezenta anumitor clemente tradiţionale specifice culturilor: Criş, Liniarceramic, Vi nea şi Boian,
Precucuteni, Hamangia, incluse în cele două componente Gumelniţa Ai şi Cucuteni Ai. La rîndul
s[w aspectul cultural Stoicani-Aldeni a avut un important rol în ceea ce priveşte dezvoltarea etapelor
ulterioare ale celor două culturi componente transmiţînd fazelor Gumelniţa A2 şi în special celei
Cucute ni A2 elementele formale sedimentate şi cristalizate în zona de interferenţă din faza anterioară,
adevărail'i perioadă de gestaţie culturală ale cărei roade au fost intens valorificate în etapele imediat
următoare.

Cronologia relativă şi absolută. Aria de răspîndire a acestui aspect cultural cuprinde partea
de N-E a Munteniei, nordul Dobrogei, sudul Moldovei şi sudul R. S. S. Moldoveneşti şi al R.S.S.
Ucraina, fiind dalat în perioada de început a epocii neolitice tirzii, cu anumite influenţe mediteraneene, anatoliene şi orientale, în ceramică şi plastică.
Intervalul de timp cuprins între culturile Precucuteni III-Boian V (Şpanţov, Tangîru) şi
Cucuteni A2 -- Gumelniţa A2 , reprezintă perioada istorică în care s-a dezvoltat aspectul cultural
Stoicani-Aldeni cu cele trei etape evolutive, încadrată de limitele cronologice bine documentate
at.ît stratigrafic, cît şi cronologic. Pentru a uşura înţelegerea punctului nostru de vedere cu privire
la cronologia relaliY{t a purl{tlorilor aspectului cultural Stoicani-Aldeni, în raport cu celelalte culturi
contemporane vecine, prezentăm tabelul cronologic.
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Heferitor la cronologia absolul[t, deşi dispunem de date obţinute pe baze moderne, ale metodei
Cw totuşi, acestea par a fi întrucîtva contradictorii. Astfel pentru aşezarea de aspect Stoicani-Aldeni
de la Vulcăneşti cercetătorii so\'icliC"i au ob\inul dala de 38G0± 150 î.c.n. 1 . Pe de altă parte, pentru
fazele Precucuteni III. de la Tîrpeşli, clin l\foldoYa şi Boian V de la C[tsrioarele, în Muntenia, care
de fapt reprezintă limita cronologi6t infcrioarft a acestui aspect cultural, in funcţie de aceeaşi metodă CH au rezultat dalele ele 3580 ± 85 Le. n. pentru Tîrprşli 2 şi :~790 ± 120 (3800) pentru Căscioarele 3 •
1 V.S. Bcilckci,
l'ose/eniu ku/lurî Gume/nifu
lerritorii S.S.S.R., „ Izvt•stia", '..!, 1970, p. ;,,

na

2
Sih·ia :\larincscu-Bllcu, Cu/lura Precucuteni pe
teritoriul Romdniei, Bucureşti, 1974, p. 141.
3 Vludimir Dumitrescu, „Apulum\ XII, 1974, p. 28.
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In privinţa limitei cronologice superioare a aspectului Stoicani-Aldeni, respectiv - faza Gumelniţa
A2 - , dispunem de data 3670 î.e.n., care pare a fi destul de plauzibilă4 • Fără să disecăm prea mult
lucrurile, în lumina datelor existente ale metodei Cw credem că nu greşim dacă încercăm să datăm
cronologic aspectul cultural Stoicani-Aldeni, între 3800-3600 î.e.n., bineînţeles, sub rezerva că
ulterior analizele metodei C14 vor spori numeric, fiind aplicate şi altor culturi străvechi apropiate
mult în timp şi spaţiu, pentru a da rezultate mai puţin controversate decît cele actuale.
Concluzii. In capitolele anterioare am prezentat pe etape o serie de probleme ridicate de diversitatea aşezărilor, a uneltelor, a ceramicii şi a sculpturii în lut, a practicilor magico-religioase
caracteristice comunităţilor de aspect cultural Stoicani-Aldeni.
A reieşit în mod sugestiv faptul că se pot deosebi trei faze sau etape evolutive bine distincte ale
aspectului cultural Stoicani-Aldeni, pe care-l considerăm ca un tol unitar şi armonios, dezvoltat
pe întreaga sa arie de răspîndire.
La fiecare capitol am avut în vedere concluziile care se desprind în legătură cu problemele
acestui aspect cultural, precum şi a legăturilor lui cu culturile Cucuteni şi Gumelniţa. Atenţia noastră
a fost orientată îndeosebi asupra apariţiei şi a formării aspectului Stoicani-Aldeni, a raporturilor
cu alte culturi, asupra ocupaţiilor şi a vieţii social-economice ce aparţin purtătorilor acestui facies
cultural.
Coeficientul documentar-ştiinţific cu amprentă de simbioză culturală, specific aspectului
Stoicani-Aldeni, a luat naştere în cadrul procesului de interferenţă a celor două mari arii culturale
Gumelniţa A1 şi Cucuteni A1 . Pe baza cercetărilor arheologice, deosebit de concludente, întreprinse
în aşezarea eponimă de pe dealul „Balaurul", de la Aldeni, de către Gh. Ştefan şi Eugen Comşa,
dar mai ales, în aşezarea de pe „Cetăţuia" de la Stoicani, efectuate de către M. Petrescu-Dîmboviţa,
au reuşit să se impună în literatura de specialitate printr-un facies de cultură materială eneolitic,
denumit iniţial Gumelnifa-Ariuşd, apoi Aldeni II, iar în ultima vreme aspectul cultural StoicaniAldeni. Deşi aşezările eponime sînt situate periferic şi diametral opuse în cuprinsul ariei de răspîn
dire a faciesului Stoicani-Aldeni, totuşi, prin structura lor cultural-materială, ele reprezintă o perfectă
identitate, corespunzătoare unui întreg ciclu de probleme imperios solicitate, fapt pentru care s-a
ajuns la adoptarea general valabilă a denumirii respective.
Datorită recentelor săpături arheologice, desfăşurate pe suprafeţe mari, la Lişcoteanca I,
II, III, Bolgrad şi Vulcăneşti, Mînăstioara, sau la Suceveni şi Dodeşti, unde aşezările au fost cercetate aproape integral, s-au adus contribuţii substanţiale referitoare la elucidarea cît mai exactă
a aspectului Stoicani-Aldeni.
Pe baza datelor recente, fie ele de natură stratigrafică, cronologică, sau de factură culturalmaterială, ne referim îndeosebi la ceramica pictată bicrom, actualmente se poate argumenta că
intre evoluţia Culturii Precucuteni I- III şi evoluţia culturii Cucuteni A2 -A3 se preconizează interpunerea unui orizont al ceramicii pictate cucuteniene bicrome. Prin intermediul acestui orizont
stratigrafic s-a realizat în mod logic şi organic evoluţia ceramicii pictate cucuteniene, de la pictura
bicromă cu alb liniar pe ceramica Precucuteni III şi Cucuteni A1, documentată pentru prima dată
singular şi cît se poate de sugestiv sub aspect stratigrafic în cadrul etapei a III-a a aspectului cultural Stoicani-Aldeni, într-o serie de aşezări eneolitice, de la Băneasa, Suceveni, Dodeşti, Lişcoteanca
III, Smulţi, Tămăşeni ş.a., în mersul ei către tricromia cucuteniană.
Realitatea acestui interval de spaţiu şi timp o demonstrează în egală măsură poziţiile stratigrafice, tipologice şi cronologice ale aspectului Stoicani-Aldeni, în raport direct cu cultura Precucuteni
III şi cu fazele Gumelniţa A1 şi Cucuteni A2 • În acest sens, în interpretarea complexului ceramic
de aspect Stoicani-Aldeni, considerăm că s-a reuşit să se stabilească în mod veridic existenţa ceramicii
bicrome pictată cu culoare albă de caracter Cucuteni A1 şi s-a determinat raportarea ei la alte complexe cucuteniene.
Transmisiunile de forme şi decor de la ceramica Precucuteni III la ceramina Cucuteni A,
nu pot fi explicate decît prin prezenţa componentei cucuteniene în cadrul complexului Stoicani-Al·
deni şi prin existenţa unui orizont Cucuteni A1 în aria pură cucuteniană.
Ceramica Stoicani-Aldeni aplică pictura bicromă în cadrul decorului alveolat sau canelat al
ceramicii precucuteniene, indiferent de formele ceramice cucuteniene sau gumelniţene, creînd astfel
' Ibidem, p. 28-29, vezi

şi

tabelul cronologic.
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noi categorii şi specii cu aspecte decorative specifice ceramicii bicrome Stoicani-Aldeni, pe care apoi
le transmite integral ceramici bicrome Cucuteni A.
Fondul de culoare albă al ceramicii precucu Leniene acoperă frecvent ceramica cu decor
adîncit din aşezările de aspect Stoicani-Aldeni de Ia Dodeşti şi Suceveni. Cele două categorii ceramice,
cu decor pictat sau cu decor adincit şi pictat, prezintă în egală măsură motive în formă de benzi
cruţate din fondul roşu, sugerează copierea decorului adîncit prin decorul piclat cu linii albe şi limitează culoarea albă întinsă la interspaţiul decorului. Combinarea formelor decorului celor două
componente, cucuteniană şi gumelni/eană, se explicit prin caracterul sintetic al ceramicii de aspect
Sloi cani-A ldeni.
Un rol important l-a avut, desigur, ceramica Precuculeni III din N--E ;\lunleniei, răspîndită
anterior ceramicii Gumelniţa A1 care, aşa cum s-a arftlat de călre unii cercetători, poseda pictura
cu culoare albă şi fondul Cil culoare albă, transmi /înd-o ceramicii Sloicani-Aldeni, ca punct de plecare
pentrn evoluţia picturii bicrome de caracter cucutenian în cadrnl acestui complex. Nu esle exclus ca
pictura cu alb să fi fost preluală de e{ttre purtătorii aspectului Sloicani-Aldeni din cultura Gumelniţa Al> prin înlocuirea picturii cu grafii, puţin expresivă, eu pictura de culoarr albă, de o mai mare
elevaţie artistică, Ia nivelul fazei Cucuteni A 1 . ln orice caz, posibilităţile asimilării birromiei în
cadrul aspectului cultural Stoicani-Aldeni, considerăm că au fost multiple.
In stadiul actual al cercetării arheologice, nici un fapt nu poate documenta anlerioritatea
picturii cu linii albe pe ceramica Gumelniţa sau a picturii cu linii roşii pe ceramica Pelrcşti în raport
cu ceramica precucuteniană.
Ceramica componentei cucutcniene din cuprinsul aspectului Sloicani-Aldeni a creat toate
caracteristicile şi speciile ceramicii bicrome „alb pe roşu" cu aspecte decorative proprii acestei perioade
neo-eneolitice şi le transmite complexului Cucuteni A, în cadrul dtruia aspeclC'k lor ornamentale
se dezvoltă de-a lungul etapelor ulterioare CurutC'ni A2 -A 3 . Tinem să rrecizăm că acest fenomen
nu este valabil şi pentru complexul ceramic al fazei Gumelni\a i\ 2 • deosebind ni'! filiaţia genetică
şi caracterul cucutenian al eeramicii bicroml'.
Prezenţa ceramicii bicrome de caracter cucutenian în complexul ceramicii Sloicani-Aldeni, demonstrează existenţa virtualft a culturii Cucuteni A 1 în nria lui pură, la nord de aria aspectului Stoicani-Aldeni, dar a cărui existenţă reală în aria Cu eu te ni A1 va Irebui descoperi tă prin cercetări ulterioare.
Atît ceramica, cît şi modelajul statuetelor în lut al acestui aspecl cultural, care ilustrează
aproape în egală măsură nu numai influen~ele celor douft mari componente: Gumelniţa A 1 şi Cucuteni
A 1, ci şi acele izvoare culturale mult mai îndepărta le în timp, cum ar fi culturile: Liniarceramic,
Hamangia, Boian şi Precuculeni III. În acelaşi timp, ele reflectă în mod concret nota de originalitate
sintetică în creaţia formelor ceramice şi a figurinelor antropomorfe de aspect Stoicani-Aldeni, timp
în care se sedimentează şi cristalizeazft o seril' de variante lransmisr ctapt•lor urmftloar<' ale culturii
Cucuteni A2 şi A3 •
Se poate aprecia că aspectul Stoicani-Aldeni reprezintă sub toate laturile culturii sale materiale şi spirituale o importantă verigă de legătură a dezvoltării societăţii omeneşti din spaţiul carpato-dunăreano-pontic în eneoliticul timpuriu.
In ceea ce priveşte aportul documentar-ştiinţific al prezentei lucrări, aceasta constă în faptul
că datorită recentelor săpături arheologice de mari proporţii, întreprinse în mai multe aşezări
de aspect Stoicani-Aldeni, s-a reuşit să se elucideze o serie de probleme. Acestea sînt strîns legate de
apariţia şi dezvoltarea faciesului cultural Stoicani-Aldeni în decursul celor trei etape evolutive, de
stratigrafie şi cronologie, de arhitectura locuinţelor şi de sistemul de apărare al aşezărilor, de elaborarea şi completarea repertoriului ceramic cu noi forme de vase, de inventarul uneltelor, de cunoaş
terea cit mai temeinică a plasticii antropomorfe şi zoomorfe, de ritul funerar şi de unele concepţii
şi credinţe magico-religioase.
Perioada sa istorică poate fi caracterizată de existenţa unor mari prefaceri economico-sociale şi cultural-artistice, dinamizatc continuu de „reacţii în lanţ" ca o consecinţă firească a acelui
fenomen de interferenţă dintre cele două componente Gumelniţa A 1 şi Cucuteni A 1, precum şi a
altor elemente culturale mult mai vechi. În urma acestor sinteze culturale specifice purtătorilor
de aspect Stoicani-Aldeni, cristalizate în forme noi bine conturate, acestea au fost apoi preluate de
către comunităţile culturii Cucuteni A 2 -A 3 , constituind perioada de mare prosperitate economicosocială şi de înflorire cultural-artistică, ne referim în special, la arta ornamentală a ceramicii
pictate policrom, din eneoliticul tîrziu, de pc teritoriul României.
8 -
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ION T. DRAGOMIR, Eneoliticul din sud-estul României - aspectul cultural Stoicani-Aldeni - (L'eneolithique dans le sud-est de la Roumanie - L'aspect culturel
Stoicani-Aldeni), Editura Academiei Republicii Socialiste România.

RESUME

Les recherches archeologiquc.s des dernieres decennies ont contribue a approfondir l'Ctude
du facies culturel Stoicani-Aldrni. II convient de relever l1 cet egard que les vesliges archcologiques mis au jour par des travaux deja anciens sont corrobores par les resultats recents ohtenns
dans toute l'aire de diffusion de ce facies cultnrel. Le presenl ounage repose aussi bicn sur la
litterature specialisee parue jusqu'a present, que - et surLout -- sur des clocuments archeologiques inedits, conservcs dans les collections des differents must'.·es du pays d de la H.S.S.
ele Moldavie et, avant tout, sur Ies recherches pratiquees depnis plus de dix ans par l'auteur sur
Ies sites ene<?lithiques de Brililiţa, Largu, Lişcotranca I, Bilneasa et dans l'imporlante station
de Suceveni. A ceei s'ajoulent encore les rt'•sultats de Dode)ti-Vaslui oii Anton Nj\u et Dan Teodor
de Iaşi ont abouti a des tronvailles rcmarquables. Par la Mlimitalion de Lrois Hapes d'evolution,
attestees au point de n1e stratigraphique dans l'ensemble de son aire de diffusion, l'Hude de
ce facies culturel gagne une importance 1oute particuliere. Un facirs culturel de synthcse est
ne de l'interference des dcux grandes aires culturelles de l'eneoli thique extra-carpatique, Gumelniţa A. 1 et Cucuteni A 1 , situ(•ps, la premiC•re entrc le coude dEs Carpates orientales et le Danube,
la seconde en 1\Ioldavic avec unc poinle vers le nord-est de la l\luntenie. Faisant pendant l1 la
culture Cucuteni A1 qui s'avan\ait vers la Muntenie, la culturc Gumelniţa A 1 devait rayonner vers
le sud de la Moldavie, de la R.S.S. de Moldavie et de l'Ukraine. C'est de ce double processus
que sortira le facies ou aspect culturel Stoicani~Aldeni, comportant des elements pris aux deux
cultures susmentionees et aussi toute une serie d 'elements de synthc~e. Ccmme de juste, a part les
cultures d'interierence, Gumelniţa et Cucuteni, d'autres cultures encorc ont fourni leur apporL a
cette synthese. Par la filirrt> de la cullmc Petreşti, couvrant le centre ct le sud-ouest de Ia Transylvanie, qui a fourni du reste sa propre contrihuţion, des elements culturels Tisa t>l Lengyel sont
intervenus dans cl'tte synthcse. Par ailleurs, Ies deux rultures «meres» (Gumelniţa et Cucuteni)
comportaient elles-mrmes quantit,~ d'elements herites ou integres au moment mrme de leur crisLallisation, qui parfois fonL surface dans l'ensemble cuJturel Stoicani-Aldeni. ll s'agit Pn faiL de certains etements traditionnds des cultures C1'i.5, de la ceramique rubanee, Vinca; Boian, Prc-Cuculcni, Hamangia, ele., auxquels s'ajoutt>nt cncore dt>s flements cullurrls Karanovo V -VI originaires de l'aetuel territoire bulgan•. De son cote, le facies Stoicani-Alde;1i allait tenir un role important dans le developpement ulterieur des cultures Gumelni\a et Cucuteni, dont les phases .\ 2
attestent des formes sedimentees dans la zone d'interference a une phase precedente. Le berccau ethno-culturel du facirs Stoicani-Aldeni coincide â peu pres parfailement avec une zone geographique situee dans Ic sud-est de la Houmanie et englobant les departcments actuels de Buzău,
Vrancea, Brăila, Galaţi, Vaslui, Tulcea et Constanţa, auxqnels s'ajoutt>nt les zones limitrophes
de la H.S.S. de l\Ioldavie l't d'Ukrai1!e. Cctte derniere zone meridionale aura tenu un râle polarisateur comme point d'interference el de eroisement des diverses cultures, les unes archaiques,
Ies autres appartenanL ii d<·s pcriodcs plus recenles par rapport aux premicres. En effet, il s'agil
la d'un vfritable foyer culturcl plusicurs fois millenaire, servant de point de depart a toul<'
une serie de liens cullurcls l'l fronomiqnes. Ll'S facteurs et elemelltS rulturels susmentionncs ont
tous joue essentiellement dans le processus hisloriqee de la dernier<' l-Lape du neolithique moyen
et du commencement du neolithique final, conlrihuant a la naissance d'un facies regional, d'ahord
dit Gumelniţa-Ariuşd, ensuite A!deni lI et, n fin de comp1e, Stoicani-Aldmi.
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Sur un total de 90 sites archeologiques localises jusqu'a present, seulement 25 ont fait l'objet
de fouilles mcthodiques. Mcme si de dimensions generalement modestes, allant de 40 metres carres
jusqu'a 450 metres carres (bien qu'â Suceveni, la superficie exploree soit de plus de deux miile metres carrcs), Ies sites de Dodeşti, Lişcoteanca I, II, III ou du sud de la R.S.S. de Moldavie et
d'Ukraine ont livre des resultats inedits dans la plupart des cas, qui ont apporte une contribution substantielle â l'etude du facies culturel Stoicani-Aldeni. Les communautes de cet aspect
culturel prCferent des emplacemcnts eleves, tertres - comme dans le nord-est de la Muntenie,
â Largu, Lişcoteanca I et II ou comme a Stoicani-sud en Moldavie - ou promontoires des terrasses, mais elles occupent aussi des terrasses plus ou moins hautes, â proximite des cours d'eau,
comme â Aldeni, Bră.iliţa, Băneasa, Suceveni et Vulcăneşti, ou encore Ies terrasses des grands
lacs du sud de l'Ukrame, comme â Bolgrad et Ozernoe, ou comme celles de Vlădiceni et Plavni
dans le bassin du Bas-Danube. En general, ces communautes usaient des types d'habitats traditionnels, legues par la culture Boian ou empruntes aux cultures contemporaines, Gumelniţa et Cucuteni, toutes Ies deux de la phase A1 . Elles trouvaient dans Ies environs de Ieurs habitats de quoi
s'assurer la nourriture et le necessaire â leur existence, et ces emplacements sur Ies hauteurs leur
permettait une grande visibilite â distance, facteur de securite, complete par des fortifications naturelles ou artificielles. Un premier temoignage de ce souci de securite a ete fourni par l'habitat
de Drăgăneşti-Tecuei, dont Ies fouilles de 1962 ont mis au jour Ies tranchees de defense creusees
par Ies habitants de la premiere phase de cette station. Par la suite, Ies recherches de 1968-1977
effectuees a Suceveni devaient degager tout un systl·mc de defense mis sur pied par Ies hommes de
cette cpoque - systeme maintenu cn usage durant les trois Ptapes du developpement de la station
respective.
Le systcme en quesLion repasc sur dcux doubles-ceintures concentriques comportant quatre
tranchees. La premiere en date de ces doubles-ceintures de limite une superficie plus reduite: c'est
Ic noyau de la premiere etape de l'etablissement. Quant a la seconde ceinture, datee d'une epoque
ulterieure, cllc delimite une surface habitable plus grand~. Celle-ci correspond aux habitations en
surface du sol, dotces de planchers en argile battue et de murs en treillis, comme celle de la deuxieme etape, ou bien avec des planchers plates-formes en torchis cuit, telles Ies maisons de la troisieme etape. Peut-ctrc aussi que Ies tranchees aient ete creusees egalement afin de consolider
le terrain en pente ou de proteger des degats produits par le hetail l'espace compris entre Ies deux
cc•intures, qui etaient sans doute munies de palissades.
Suivant Ies dernieres recherches, le facies Stoicani-Aldeni s'est developpe parcourant trois
phases ou etapes bien distinctes, attestees par la stratigraphie a Suceveni, ainsi qu'ailleurs. Puisque
c'est â Suceveni que Ies fouilles ont explorc presque de maniere exhaustive l'habitat eneolithique,
on a suggere de faire de cette station la station eponyme, chacune des trois etapes de developpement du facies etudie correspondant a l'un des trois horizons de l'Ctablissement. Sa premiere etape
se caracterise par le genre d'habitations - hutles et maisonnettes a demi enfouies dans la terre heritees des cultures precedentes. De dimensions assez variees, Ies maisonnettes a demi enfouies
dans le sol sont de forme rectangulaire ou ovale, avec le foyer au centre, comme a Bolgrad, Ozernoe,
Vulcăneşti et Lopăţica, en R.S.S. de Moldavie et Ukraine. Dans leur cas, Ies dimensions sont
d'environ 7 m x4 m pour une profondeur de -1,25 m qui va jusqu'â -2,80 m quand ii s'agit
de la fosse du foyer ou encore de 10 m x6 m pour une profondeur de -1,70 m; mais ii yen a aussi
de plus modestes: 4 m x2 m avec une profondeur de -1,60 m. En ce qui concerne les huttes,
elles sont attestees surtout a Stoicani, Brăiliţa, Suceveni, etc. Ces deux categories d'habitations
etaient du genre chaumiere, avec un toit de roseaux et de jonc, â deux pentes, ainsi qu'il resulte
des gros tas de cendres ammasses sur l'emplacement meme des habitations respectives de meme
qu'a l'extcrieur. Les trous des foyers etaient doubles de grosses pierres destinees a maintenir la
chaleur, m1;me Ic feu une fois eteint. Pour la deuxieme etape, Ies habitations sont amenagees a la
surf ace du sol. Dotees de planchers d'argile battue, epais de 8 -9 ou meme 10 -15 cm, leurs parois verticales, reposant sur Ies pilotis, sont faites de branchages et de roseaux enduits d'un melange
d'argile, de chaume et de balie, leurs planchers sont consolides cl'un enduit d'argile petrie. C'etaient des habitations de forme rectangulaire, de 7 m x4 ou 5 m comme a Aldeni, Brăiliţa, Dră
găneşti, Lişcoteanca I, II, III, Dodeşti, Suceveni, etc. Leur toiture a duble pente Hait faite de roseaux et de joncs et, parfois, maintenue en place au moyen de quelques gros galets. Munies de por116
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tes et de fenetres, ces maisons etaient cgalement pourvues' d'une petite cheminee sur le toit, comme
l'indiquent Ies miniatures en terre cuite trouvees a Aldeni, Brăiliţa, etc. Ă l'interieur, des foyers
enduits d'argile, de forme a peu prrs carree, ctaient amenages tant6t sur Ies cotes, tant6L dans l'un
des angles du fond, mesurant 1 ou 1,20 m x 1 m. L'architecture des habitations de la troisieme
etape s'avere bine plus evoluee. Leur plancher en torchis cuit constituait une sorte de plate-forme
de type cucutenien. On l'amenageait de la maniere suivante: le sol une fois nivele etait pave de pieces
de bo;s disposees l'une pres de l'autre ou de maniere a former une grille de dimensions vuiees; Ie
tout etait ensuite recounrt d'une couche de bousillage (ml-lange d'argile, de chaume et de balie),
epaisse de 0,10 m -- 0,40 m, comme i1 Suceveni, Bîrlăleşti-Stanţia, Băneasa, Vulcăneşti, Bolgrad,
Ozernoe. Ces hahitations etaient ellrs aussi de dimensions variees, a savoir: 3,75 m x3,50 m a
Băneasa; 9 m x6-7 m ou 12 m x7-8 m a Suceveni; 6 m x5,50 m a Bolgrad; 13 m x7 m a
Vulcăneşti, voire meme longues ele :30 m comme a Ozernoe. Generalement tournees vers Ie soiei!,
leurs parois verticales etaient soutenues par de gros pilotis, le treillis de branchages et de roseai.Ix
recouvert d'un enduit d'argile, petrie avec de la chaume et de la balie. Une foisi Ies parois et le plancher bâtis et bien seches, l'ensemblc etait passe par Ic feu, c'est-â-dire qu'on le faisait chauffer avec beaucoup de bois, comme un four, afin de donner au torchis ainsi obtenu la resistance et
la couleur de la brique. C'rst ce qui assura l'uniformite des pl~tes-formes cneolithiques. Ce n'est
qu'apres crtte opt'.•iation qu'on montait le toit a double pente, fait de chevrons, de poutrrs. de roseaux et de joncs ou de chaume, selon que !'habitat respectif se trouvait dans le voisinage d'une
nappe d'eau ou en plein steppe. L'interieur dote de foyers (souvent a bordures) Hait me11ble de toute
une gamme de recipients disposcs le Iong des murs, de mcules pour Ies moulins a bras, mobiles
ou fixes, d'ustensils de mcnagc. Dans certains cas, Ies habitations disposaient de deux picces (comme une maisonnette de Vulcăneşti, dont Ies deux pieces mesuraient fi m x7 m et 7 m x7 m).
Les grands bâtiments, dans le genrc de celui d'Ozernoe devaient servir probablement aux reunions
de la tribu. On ne dispose pas de donnfr~, rxactes quant a l'cventuclle systematisation de ces habitats, l'etude des relevcs de Suceveni el de Dodeşti semble suggerer une disposition par rangees
paralleles ou en demi-cerclr. La rarete des fo11rs a poticr dans ces agglomerations s'expliquerait par
leur emplacement habituel a la peripherie des habitats respectifs dans le voisinage des sources et
des carrieres d'argile, necessaires a !'industrie potiere. Â pr'oximite des habitations etaient amenageps des fosses mcnageres, dont Ies parois etaient droites ou voutees pour former une sorte de
cloche et l'ouverture circulaire. Cert:>ines de ces fosses avaient les parois enduites d'argile, consolidee par Ic feu, et elles faisaient office de grenier. Une fosse de Bolgrad amenagee specialement,
avec des revctcments en bousillage ct l'entree voutee, Hait affectee a la reduction des minerais de
cuivre. Pour ce qui est des outils rrcuperes sur ces sites eneolithiques, la premiere place commc
nombre est tenue par Ies pieces de silex et de pierre; viennent ensuite Ies outils en os et en corne,
ainsi que la poterie. Les objets de cuivre sont rares. La matiere premiere pour l'outillage de silex
est representee par le silex prebalkanique pour Ies habitats du nord-est de la Muntenie et de Dobroudja, ou le silex du Prut et du Dniester, pour Ies habitats du sud de la Moldavie, de la R.S.S. de Moldavie et d'Ukraine. N otons comme formes d'outils typiques: la hache de silex taille, confectionnee
avec Ies noyaux epuises et la massue de silex, livrees par le deuxieme horizon de !'habitat de Largu.
L'etude macroscopique de l'ensemble du materiei lithique de Suceveni (ce qui represente des
centaines d'outils en pierre polie: haches, marteaux, petits ciseaux et coups de poigne) aboutit
a la conclusion qu'il s'agit d'objets d'origine et confection autochtones, dont la matiere premiere
etait assuree par Ies carrieres hercyniennes de Dobroudja et par celles des vallees du Siret et
c;lu Prut ou des Carpates orientales. Du reste, ces endroits representaient pour Ies communautes
de ce facies culturel Ies voies d'acces Ies plus faciles, Ies plus sures aussi. L'outillage lithique le
plus abondant a ete recupere sur Ies habitats de Suceveni, Stoicani, Bolgrad, Vulcăneşti, Ozernoe,
Lopăţica, Brăiliţa, Lişcoteanca (I, II, III), Aldeni, Luncaviţa, Largu, Drăgăneşti-Tecuci, Bonţeşti,
Bîrlăşeşti-Stanţia, Dodeşti, Băneasa, etc. Etroitement lies a certaines activites pratiques et menageres, Ies outils en os, corne et terre cuite offrent des formes, des dimensions et des modes d'emploi
divers. On constatera un evident caractere unitaire, manifeste dans toute l'etendue de cette aire
culturelle, en ce qui concerne le repertoire des outils, dont Ies seules pieces de date plus recente semblent etre Ies haches de noyaux de silex epuises et la massue mentionnee ci-dessus. Pour ce qui est
de la ceramique de type Stoicani-Aldeni, elle presente un caractere typiquement regional :avec des
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{·lemcnls specifiqucs aux deux cullures mf·rcs, Gumelni(a el Cuculcni. Parlanl des pieces complCLes
ou rcslitut'.·cs, rclcvfrs sur chaquc habitat, ensemblc, habitation et fosscs meeagi~res, susceptibles
de fo1 mer des series chronologiques pour Ies trois etapcs de developpemcnt, on a pu dresser Ie reper toi re de la polt>rie typique de ce faci(·s culturcl, dans sa majeurc partie inedit. Des picces
recemment trouvees a Băneasa, Suceveni, Lişroteanca (I, II, III), Dodeşti, Tămăşeni, Vulcăneşti,
Lopăţica, etc. ont comp!H~ ct enrichi heureusl'ment le repertoire eeramique avec des eentaines
d'exemplaires bien conserves, dl' forml'S el de t ailles variecs, et de toute une serie de formes nouvelles.
La qualite ct la composition de la pâte, ainsi que - et surtout - Ies mHhodes diverses de cuisson
au faur conferent a celte poterie mie largl' gamme cluomatique, dcpuis le gris et le brun-cendre,
passant par le jaune et le jaune-rougc cru jusqu'au muge brique. II convient de mentionner que
se trouvent attestces awc certitude la couleur rouge brique et une peinture bichromatique avant
cuisson, de caracll're cucutcnien, grâcc aux ckrni(·res t.rouvailles effectuees dans une serie d'ensembles de typc Stoicani-Aldeni, troisi(·me rtapP. En cc qui concerne Ies activites developpees par
Ies membres des communautes cult urelles Stoicani-AldPni, dans Ies premieres places se rangent
la culture primitive des plantes et l'tlevage du gros betail, suivies de la chasse, Ia peche, Ia cuei!lete,
I'indmtric potil~rc, le travail du bois, de l'os el de la come; a ces activitcs s'ajoutent encore celles
du filage, du tissage el du nattage des ajoncs, ainsi que la preparation des peaux de betes et le travail du rni\'J'e. Se fondant sur Ies restcs de cht;ne earbonise, ainsi que sur Ies varietes cerealieres
relevees a Băneasa, Lişcoteanca III, Suceveni, etc„ auxquelles s'ajoutent encore Ies determinations
de paleo-faune effectuees a Lişcoteanca I et Sucenni. ii y a de fortes presomptions que Ie climat
de la microzone oii se sont developpees Ies commnnaull~s d(' type Stoicani-Aldeni ail ele le meme
a l'epoque que de nos jours. Le site i:~tait couverl de yasles forets et propice a un mode de vie sedentaire, reposant sur une economie primitive avancee. Parmi Ies facteurs de superstructure de
ces communautes, ii faut compter la plastique ou le modelage de !'argile, importante aussi bien
par sa valeur documentaire-artistique, que pour ses significat.ions magiques et religieuses, etroitement liee non seulement aux pratiques rituelles, mais a l'evolution meme de Ia societe humaine
archaique. Le modelage de !'argile se trouve hien represente dans Ies trois Hapes de developpement
parcourues par ce facies culturel, tant sous le rapport des types et variantes, de Ia pâte et du decor, que comme espece ou gcnre (figurines anthropomorphes - feminines et masculines - et
zoomorphes). Si Ies Iigurines masculines sont plutot rares, en revanche, le culte phallique est assez
bien atteste. On constate que le repertoire des pieces anthropomorphes realisees par ce facies
culturel est d'une variete plus grande que celui des autres cuJtures du temps, sans qu'il subisse
pour autant Ia contrainte de tcls ou tels «canons» artistiques. La premiere etape est generalement
illustree par des figurines schematisces, plates et Ie nez en bec d'oiseau, rcduites a un minimum
somatique. No to ns que Ies statuettes extra-plates, de pierre ou os, sont le fait exclusif de cette premiere etape. Quant aux differencr:i entre Ies exemplaires de cette premiere etape et ceux de Ia deuxiemc, elles sont infimes et refleteut des influences culturelles de type Gumelniţa Av avec quelques
elements de traclition Boian, 1-Iamangia et Prc-Cucuteni. Par contre, la plastique de Ia troisieme
etape temoigne d'une cvolution importante, se traduisant par Ia grande richesse des variantes, des
motifs decoratifs et des teintes de la pâte, ainsi que par l'eclosion de quelques canons artistiques,
sous l'influence des cultures Gumelniţa et, surtout, Pre-Cucuteni, intervenue par la filiere de Ia
culture Cucuteni A. Canons et manieres qui vont s'epanouir sculement aux etapes ulterieures de
Ia culture Cucuteni A (2 et 3). Dans la plupart des cas, Ies slatuettes portent au cou des pendentifs en losange, incises de caracteres magiques-religieux. Parfois, ces statuettes reproduisent Ia position du «Penseur» de Hamangia. L'homme en position accroupie de certains vases <(pithoi» est
reproduit dans des buts rituels, d'ordre magique-religieux, selon unc tradition d'origine anatolienne,
hfritee de la plastique de type Pre-C!-'cuteni III; ii marque un nouveau pas en avant des membres
des communautes Stoicani-Aldeni. A part ses caracteres magiques-religieux ct d'ordre social, caracteres illustres dans Ia plupart des cas par Ies bras Ieves en signe d'adoration et par une steatopygie nettement accusee, en I'honneur de Ia deesse-mere de Ia teconditc et de Ia fertilite, la
plastique feminine de type Stoicani-Aldeni rend egalement compte de certains details vestimentaires. Quant a la plastique zoomorphe, elle est illuslree avant tout par des oiseaux schematises au
maximum, Ies quadrupedes etant fort rares. En revanche, Ies protomcs zoomorphes sont relativement nombreux. Quoiqu'il en soit, Ia plastique zoomorphe Stoicani-Aldeni est attestee de la pre-
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miere etape jusqu'a la troisieme, quan<l outre Ies formrs d'oiseaux l'on note aussi I'apparition
des quadrupedes. Cettc veneration de l'oiseau par Ies cultures eneolithiques carpato-danubiennes vient de loin, etant l'apanage des populations archaiques egeo-anatoliennes. En plus de la
poterie anthropomorphe et des rituels â symboles solaires, la derniere etape du facies Stoicani-Aldeni est iJiustree par une serie de petits autels ou tables de culte, attestcs it Bonţeşti, Suceveni,
l\linăstioara, Lişcoteanca III et Vulrăneşti. li s'agil d'un heritage de Pre-Cucuteni III, par la
filiere culturelle Cucutcni A1 , el ciont ii convicnt de rechercher Ies origines chcz Ies cultures de
lype Slarcevo-Criş, notamment dans Ieurs variantes mcridionales. Souvent, certaines figurines
feminines - et meme une statuctte d'oiseau de Suceveni - portent au cou des pendentifs en
losange ou des «plaques ornementales» en terre cui te et cn grcs verdâtre; le urs extremites sont
perforees, divers motifs incises ou peints a l'ocre rouge Ies decorcnt. Les symboles solaires, en
forme de rosettes, reprcsentent un autre motif dccoratif, mais moins frequent. Ces bijoux devaient
avoir de toute evidence un caraclere magique-religieux en rapport avec Ies recoltes et Ie culte
solaire. Ajoulons, encore, que Ies bijoux de l'cpoque offrent une grande diversitc de petites pieces, telles Ies perles en terre cuile ou en os et les pendentifs en defenses de sanglier, nacre ou
terre cuite. Le rite funerairc et Ies croyances de ces populations comporlent des questions genrralement connues. Si l'on excepte Ies quelques tombes isolees, loca!isees a Bolgrad, Succn~ni
l'l Lişcoteanra I, on ne saurait parler de necropolcs, puisqu'on n'en connaît aucune. L'autrur s'altache a realiscr unc courte synthese dans ce domaine, en se sen·ant de la position accroupie des
squelettes, de Ia disposition de leurs crânes et du mobilier funerairc, relativement pauvre, d'ailleurs. Peut-etre que Ies recherches futures arri,·cront â localiser quelques necropoles Stoieani-Aldeni,
car Ies dernieres fouilles archeologiques ont prouve quc plusieurs cullures du neolithique moyen
disposaient de necropoles dans leur airc de diffusion. Les communautes de lype Stoicani-Aldeni
marquent quelques progres d'ordre socio-fronomique par rapport aux cultures eneo!ithiques precedentes. La presence des figurines masculines et d'une serie de phallus aux cotcs drs statueltes
avee Ies attributs de la deesse-mcre cvoque le denloppement du patriarcat, le pas pris par I'ascendance patrilineaire sur l'ascendance matrilincaire. D'autre part, la position socio-economique consolidee de l'homme par rapport a la femme a pour tcmoignage l'introduction des statuettes de quadrupedes, venant attester l'essor de l'elevage. Enfin, l'habitation a deux pieces de Vulcăneşti, de
meme que celle de dimensions plus grandes d'Ozcrnoe, serait une preuve a I'appui de l'apparition
du couple familial. Des temoignages d'un autre ordre sont fournis par I'epaisseur des couches archeologiques et la solidite des habitations des deux dernieres etapes de ce facies culturel, auxquels
s'associc encore la presence des tranchees rl-alisees par des efforts communs. lls prouvent tous le
developpement du sedentarisme chez Ies membres des communautes respectives, ainsi que leur
degrc d'evolution. Le laps de temps compris entre le developpement des cultures Pre-Cucuteni III
et Boian V d'un cole, des cultures Cucuteni A2 et Gumelniţ.a A2 d'un autre cote, represente Ia periode historique de l'evolution du facies eulturel Stoicani-Aldeni avec ses trois etapes. Pour ce
qui est de sa chronologie absolue, malgre Ies nombreuses donnees obtenues au Cw ii est difficile d'en conclure, car ces donnces semblent contradictoires. Toutefois l'auteur suggere comme
chronologie absolue du facies Stoicani-Aldeni l'intervalle des annces 3800-3600 av.n.e.
Disons, pour resumer, que Ic facies Stoicani-Aldeni represente, par tous Ies aspects de sa
culture materielle, un maillon important de l'holution parcourue par la societe humaine au cours
de l'eneolithique precoce dans I'espace carpato-danubien. La portee de la recherche entreprise dans
ce domaine decoule du fait que Ies dernicres fouilles archeologiques ont permis d'elucider toute
une serie de problemes lies a la naissance et au developpement de ce facies culturel, grâce â la grande
richesse des materiaux inedits. La periode historique de son developpement se caracterise par de
grandes transformations socio-economiques et culturelles-artistiques, sans cesse activees grâce â
des reaetions en chaîne a multiples valences. Elle comporte des accumulations et des assimilations
creatives, consequences naturelles de l'interference de deux grandes composantes culturelles, Gumelniţa A1 et Cucuteni A1 , enrichies par l'apport d'autres elements culturels d'origine archaique
constituant un heritage de la tradition. Les syntheses cult.urelles speeifiques du facies Stoieani-Aldeni
devaienl cristaJliser dans des formes nouvelles, nettement precisees, assimilees ensuite par Ies communautes culturelles Cucuteni A2 et A3 , pour donner jour a la periode florissante de l'eneolithique
final en Roumanie.
11~

https://biblioteca-digitala.ro

EXPLICA TION DES FIGURES

Fig.
Fig;

-

Carte des stations ·a1·cheologiqucs typiques du facies culturel Stolcani-Aldeni.
Stations du facies culturcl Stoicani-Aldeni: 1, Lişcoteanca I; 2·-3, vues priscs pl'lldant Ies fouilles; 4, Lişcoteanca II; 5, Băneasa.
·
l'"'ij(. a-· La station atcheologique de Suceveni: 1-2, vuc d'ensemiJles; 3-5, vucs prises pcndant Ies fouilles; 6-8,
profils .des fosses ,de, dtifcnsc artificiels dţ la-dite. station (n" G, dote d'.un fond a bifurcation).
1-ig.
Chanlier archcologique de Suceveni, lieu,-dit „Stoboi;ăni", Hcl~ve d'ensemble de lu station de facies culturcl
Stoicahi-Aldrni.
·
Fig. ;)
Rclcve des. fouilks archeologiques de I'..)odeşti-„G.ălugăreasca''., 1967-1969.
Fig. 6 - Suceveni 1969. )>rofils. des.'r.osses n°' i ct 2,'. de fa paroi. meridionale.
:t:'ig. 7 - bivd-ses priscs de vues pendant Ies fouilles archeologiques: 1 -2, contour et profil longitudinal de la fossc
de ia cabane n° I,' appai'tenant au facies Stoicani-Aldeni de Puricani, 1979; 3 -6, suceveni, 1968 -1972;
3, plate-fo11ne de l'habitation n~ V; 4, extrc1nite occidl•ntale de· la tranchee n° 6; 5, plate-forme de
l'habitation n" I; 6, pise calcine gardant des traces des poutrcs de bois dans sa ,partie inferieure.
Fig. 8 - Lames et racloirsd~silex, .du faciesStoicani-Aldeni:.1,-12, J'• etape;13'-32, IIl 0 etape; 1-3, de Suceveni;
4 -6, de Lopă~ica, cabane demi-enfouie dans la terre n". I I; 7 -31, de Vulcăneşti; 7 -12, cabane n° IV;
26-31, habitation n° II (4-32, d 1apres V.S. Beilekci).
Fig .. 9 - Lames, racioirs, nuclei, coups de poigne et flcches de silex, appartenant au .facies Stoicani-Aldeni; 28, 1'0
etape;· 32-33, li„ etape; tout Ie teste, II1° Hape; 1-31, 34-35, de Suceveni; :~2-33, 36, de Largu
. (Popina).
·
Fig .. 10 -: Out!ls de silex de Ia u~ etape, 1 -29 et outils de' pierre polie de la III• etape, 30-39 appartenant au facies
, , ~toicanicAJdeni: 1-24 de Lopăticn, habitation n° I, d'apres V.S. Beilekci; ;l,5-:29, .de Stoicani; 30, de Blrlad,
Ic quartier Mu~t~~Îi 31;::-_31, de Vulcăneşti; 35, de Lopăţica; 36-37 1 de Suceveni; 38-:39, de .Stoicap.i.
1
2

-

Fig. 11

Râpes, moulins a main· rudimentaires. et marte.aux de pierre, appartenant au facies :Stoicani-Aldeni, 111°
etape; 1-3, 5-,6,.de Vulcăneşti; 7-18, de Vulcăneşti U, 19~2-1970; 10, 12-,17, babitation II; 4, de
Lopăţica ·(d'aptcs Y.S. Beilekci).
·
·

Fig. 12:

Hâches de picrre rectangulair:es ct trapezoidaies appartenanl ai.i facies Stoicani,Aldeni: 1-2, 4, 6-7, !' 0
ţtapc de Sucevcn'i; 5, de Stoicani; 3, II" etape, de Lopăţici! la cabane a demi-cnfouie dans la terre ri 0 II;
·8-17, III• etape; 8-9, de Suceveni; 9 habit:ition IV;.10-11', de Dodeşti; 1'2, de Bîriăleşti; 13-14, de
Lopă<ţica, habitation I; 15 -17, de Vulcăneşti Il, 15, habitation II; (3, 13 -14, d'apres V .s. 8eilekci).

Fig. t:l

Hâches de type coiit, hâches rectangnlaires et trapezoidales, ·nâches-marteaux, appartenant a-li facies StoicaniAideni; 1~5, l'• etape; 6-10, 111• etape; 1-3, 6-9, de· Suceveni, 6-7, habitation I, 9·habitation III;
(4-5, de Vulcăncşti, cabane n" V, d'aprţs V.S. Beilekci); 10, de Stoicani..

..

'

Fig. 14 ,,.. Divers typcs d'outils ct d'armes de silex, pierre, bois de cerf ct cuivre, appartenant au facies Stoicani-Aldeni:
1-7, .de Stoicani; 8-19, de Suceveni; 12, 14, 17, 1'0 etape; 8-11, 13, 15.-16, l8-19, 111° etape; ;!0-21,
25-,.':fr, de Lişcotcanca Ifl, n• - I 11• etape; 22-23, de Largu (Popina) li" etape; 24, de ·suceveni, 111° etape.
Differentes. cchclles.
.
'
..
ţ0 ig,

15 -

Fig. lG

.

.

.

.

.

'

Poignµrds, alcnes, poinc;:oris d'os, apparteJ;lant au facies Stoicani-Alderii: 1-:5, 13, lG, .Ire etape; 6-9, 12,
·17; 21,·11• etape; 10-11, 18-23, 25-26/Ill" etape; 1-11, 14-17, 24-26, de Suc~venl, 14-15,· habitation ·IV; 12, de Lopăţjca, habitation I; 18-'23, de Vulcăneşti II, 1970 (12, 18-23 d'apres V.S. Beilekci).
Poim;:ons ct spatules d'os, appartenant au facies 'Stoicani-Aldeni: 2, 8-10, 1' 0 etape; 4, i1• etape; 1, 3, 5..:.:.7,
H-13, III• etape; 1-7, 10-13, 'de Suce'veni, 11, habitation III; (8, de Vulcâneşti, cabane no li 9, de
Lopăţica, cabane a dumi-enfouie dans la terre·n° II, d'apres V.S. Beilekci).

Fig. 17 - ·Serfonettes en bois de cerf, appartenant au facies Stoicani-Aldeni; 6, 1'0 etape; 2a-2c, 11° etape; 1a-1<i,
3:-5, 7, III" etape; la-le, 2iţ-2c, 3, habitation.IV, 4-5, de Suceveni; 6, cabane n° V; 7, habitation II,
de Vuleăneşti, 1969:-1970.
Fig, 18 -:-. Harpons et divers autrcs objets en bois de ced et os p\ats, appartenant au facies Stoicani-Aldeni: 1, 1•."
Hape; 2, 8, 10, 13, II" Hape; 3-6, '11-12, III•'etape; 1, de Vulcăneşti, cabane n° IV; 2, de Lişcoteanca I;
3-6, 7-14, de Suceveni.
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Fig. 19 Fig. 20 Fig. 21
Fig. 22 -

Fig. 23 -

Fig. 24 Fig. 25 Fig. 26 Fig. 27 Fig. 28 -

Fig. 29 Fig. 30 Fig. 31
Fig. 32
Fig. 33 Fig. 3·1 Fig. 35 -

Fig. 36 -

Fig. 37 Fig. 38 Fig. 39 -

Fig. 40 -

Fragments ceramiques typiques des recipients d'usage courant, appartenant au facies Stoicani-Aldeni, P•
etape; 1-8, 10-16 de Suceveni; 9, de l\Iurgeni. Differentes echelles.
Recipients sur pied et jarres a provisions, pâte de qualite superieure et pâte de qualite inferieure, appartenant
au facies Stoicani-Aldeni: 1, 3, 6 de la 1' 0 etape; 5 de la 111° etape, 7 habitation III de la III" etape de Suceveni; 2 -4 de Murgeni. Differentes echelles.
Ecuelles et coupes de formes diverses, pâte de bonne qualite, appartenant au facies Stoicani-Aldeni, 1re
etape: 1-4, 8-9, de Suceveni; 5-6 de Lopă\ica, cabane a demi enfouie dans la terre n• II; 7 de Vulcă
neşti, cabane n" V; (6-7 d'apres V.S. Beilekci).
Ecuelles, un bol, des coupes et autres vases grands et petits, tronconiques et bitronconiques, pâte de qualite
superieure l't pâte de qualite inferieure, appartenant au facies Stoicani-Aldeni: 1-4, 6- 7 de Suceveni, 1'0
etape; 5 de Murgeni; 8, de Lişcoteanca I, 11° etape; 9 de Largu (Popina), 11° etape; 10-15 de Dodeşti,
11° etape. Differentes eehelles.
Vases miniatures, manehe de louehe dote d'un protome animalier, coupes et ecuelles, pâte de qualite supcrieure d'une grande finesse, apparteuant au facies Stoicani-Aldeni: 1-4, 8-9, de Suceveni; 5-7, 10 de
Vulcăncşti, cabane n° V; 11a-llc, B-14, I' 0 etape; 15-19 n• etape; 12, III" etape; lla-llc, cabane
no IV; 12, habitation I; 14, cabane n° V; 18-19 de Vulcăneşti; 13, 16-17 de Suceveni; 15 de Dodeşti;
(lla- llc, 12, 14, 18, 19 d'apres V.S. Beilekci).
Suceveni. Fragments eeramiques et vases de formes diverses, pâte d'une grande finesse, appartenant
au
facies Stoicani-Aldeni, I' 0 etape. Differentes echelles.
Ecuelles, coupes, couvercles et jarres a provisions, pâte de bonne qualite, appartenant au facies StoicaniAldeni, II 0 etape; 1-10, 17-19 de Dodeşti; 11, 20-21 de Lişcoteanca III; 12 de Mlnăstioara; 13-16 de
Suceveni. Differentes echelles.
Passoires, coupe sur pied et louches, pâte de bonne qualite, appartenant au facies Stoicani-Aldeni: 1-2, 7 -14,
11° etape; 3-4 III" etape de Dodeşti; 5-6 II• etape de Lişcoteanca III; 15-17 de Murgeni, collection Ghenuţă
Coman. Differentes echelles.
Louches ct vases miniatures, pâlc de bonne qualite, appartenant au facies Stoicani-Aldeni: 1 -14 11• etape,
1-6 de Dodeşti; 15-25 111° etape; 7-12 de Suceveni; 13-14 de Stoicani; 15-21 de Vulcăneşti, 15-16
habitation I; 22-25 de Lopăţica, habitation I (15-25 d'apres V.S. Beilekci).
Recipients de formes diverses; pâte de bonne qualite et d'une grande finesse, appartenant au facies StoicaniAideni, n• etape; 1-3, 5, 11, 13-21 de Dodeşti; 4, 10 de Lişcoteanca I; 6-9 de Lişcoteanca III; 12 de Murgeni,
collection Ghenuţă Coman.
Gobelets, coupes et vases de type cratere, pâte fine, appartenant au facies Stoicani-Aldeni: 2 -10, de Dodeşti,
II" etape; 1, de Suceveni III" etape.
Fragments ceramiques; pâte rudimentaire; vascs d'usage courant, appartenant au facies Stoicani-Aldeni,
111° etape: 1-15 de Suceveni; 16-19 de Mlnăstioara-Fitioneşti. Differentes echelles.
Ecuelles et vases d'usage courant, pâte de bonne qualite appartenant au facies Stoicani-Aldeni, III" etape: 1-6,
de Dodeşti; 7, de Vulcăneşti; 8 de Lopăţica, habitation n° I (7-8, d'apres V.S. Beilekci).
Vascs de type cratere et ecuelles, pâte de bonne qualite, appartenant au facies Stoicani-Aldeni, 111• etape:
1-2, 5, habitation I de Suceveni; 3, 6-10 de Dodeşti; 8 habitation I; 9 habitation III; 4 de Murgeni.
Vulcăneşti. Ecuelles et bol (n° 5), pâte de bonne qualite, appartenant au facies Stoicani-Aldeni, III• etape,
d'apres V.S. Beilekci.
Ecuelles et vase tronconique, pâte de bone qualite et de grande finesse, appartenant au facies Stoicani-Aldeni,
III• etape; 1, 3 de Vulcăneşti, habitation I; 2, de Dodeşti (1, 3 d'apres V.S. Beilekci).
Coupes ct divers recipients bitronconiques, pâte de bonne qualite, appartenant au facies Stoicani-Aldeni, III"
etape: 1-2 (habitation I), 3 (habitation III), 4, 14-15 de Dodeşti; 5, 10-11, habitation I; 12 habitation II de
Suceveni; 6-7 d'lgeşti, lieu-dit Sclndureni; 8-9 de Mlnăstioara-Fitioneşti; 4, de Murgeni, colection Ghenuţă
Co man.
Bol tronconiqtie, vases bitronconiques et amphores, pâte de bonne qualite, appartenant au facies Stoicani-Aldeni,
111• etape; 2, habitation I, 3-4, 6, habitation II, lla-llb, habitation I de Vulcăneşti; 1, habitation III, 7
habitation I de Suceveni; 5 d' Igeşti lieu-dit Sclndureni; 9-10 habitation I de Lopăpca (2 -4, 6, 9- lla -11b,
d'apres V.S. Beilekci).
Divers types de vases bitronconiques, dont Ies uns avec une ceinture bandee, pâte de bonne qualite et de
grande finesse, appartenant au facies Stoicani-Aldeni, III" etape; 1, 8-12 de Dodeşti, 8-9 habitation I;
3 - 7 de Suceveni, 3 -5, 7 habitation I, 6 habitation II I; 2 de Tămăşeni; 13 de Lişcoteanca III.
Vases bitronconiques et de type cratere, avec scuil a l'epaule et montes sur pied, pâte de bonne qualite.
appartenant au facies Stoicani-Aideni, III" etape: 1 habitation I de Suceveni; 2, 4 habitation III, 6 de
Dodeşti; 3, 5 habitation I de Vulcăneşti (3, 5 d'apres V.S. Beilekci).
Recipients de formes et tailles diverses, pâte de bonne qualite et de grande finesse, appartenant au faci~
Stoicani-Aldeni, 111° etape, raies de peinture blanche sur le fonds rouge du recipient, tracees avant cuisson:
1, 3 habitation III, 4 habitation I, 5, 8-10 de Dodeşti; 2 habitation II de Suceveni; 6-7 de Vulcăneşti:
6-7=echelle 1/1; 1-4, 8-lO=echelle 1/2; 5=echelle=1/3.
Gros pots de forme spheroidale a une ou deux bouches, recipients cylindriques et un exemplaire sur pled
avec seuil a l'epaule; pâte de bonne qualite, appartenant au facies Stoicani-Aldeni III• etape: 1-2 de
Suceveni habitation I; 3-8 de Dodeşti; 9-10 de Lişcoteanca III. Diterentes echelles.
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Fig. 41 -

Gros pots de forme' spheroidalc avec unc nu deux houchcs, plusicurs asko;;, des louch,.,, rcc1pienl anlhrnpomorphe et un fond de plat marque de traccs natees; pâte de bon ne quaJit(,, appartenant au facii•s StoicaniAldeni III• etape: 1-5 de Vulcăncşti, 1, 4-5, habitation I; G, de Suceveni, hahitation II I: 7-\l dl' Dodeşli,
8 habitation I; (1-5 d'apres V.S. Beilehi). 6-\l=echellc 1/2.

Fig. 42 -

Compotier, passoircs ct couverclcs, pâlc de bon ne qualiLG, apparlcna11l au facies ~d oicani-Aldeni, I 11• Ha pc:
1-2, 4-6, habitation I, 3 habitation III de Vulcăne~ti; 7, habilation I, S casscttl' ,\de Suceveni (l -6
d'apres V. S. Bcilckci).

Fig. 43 -

Couverclcs de formes ct taillcs dh·crses, pâlc ele bonne qualilt', apparll'nanl au faciC-s Sloicani-,\ldC'ni, 111•
etape: 1, habitation IV, 5, 7-10 habitation I, Ci, habilalion li de Sucewni; 2-1 habitalion III de Dodc~ti.
Echelles diverscs.

Fig. 44 -

Recipients anlhropom!lrphes, gobelets l't rfripiculs de forme spheroida!c, ks parois cn „S"; pale de honn<~
qualite et de grande finesse; appartenanl au facies Stoicani-Aldeni I I t• Cta1w; 1 habilation I II; 2 -:l hahitation I; 4a-4b habitalion V de Suceveni; 5 de Birlălc7li-Sta11\ia: lia-Clb-t:l de Vukiineşti (6:1-lih-IO.
12-13 habitation I, d'apres V. S. Biclckci).

Fig. 45 -

Recipients type askos, recipients piriforrnes anthropomorphcs ct yase riluel magico-rcligieux: pâte de bonnc
qualite; appartenant au facies Stoicani-Aldeni III• etapl'; 1 de Suceveni babilation 111; 2. 5-8 dl' Dodc~li;
3 de Stoicani; 4 de Glina, 1\l43.

Fig. 46 -

Gobelets et coupes de formcs dh·erscs; pâte de grande finesse; apparlenant au facies ~loicani-Aldcni 111°
etape; 1, 3, 8, 10 habitation I, 11 habitation III, \l de Suceveni; 2 de ll;foeasa, fosse a; I de Lă\l'·,;ti comm.
de Murgeni, collcction Ghcnu!ă Cornan; 5 de Dodc>ti; Ci de :\h'\stăcani; 7 de Tămăşcni.

Fig. 47 -

Fragments ceramiques o!frant une pâte de bonnc qualite ct de grande fincssc III• ctapl', peints de raies
blanches sur Ic fond rouge du recipient avant cuisson, caracteristiqnc de la culture Cncntcni A 1 (3 -8 â
motifs incises); 1-2 de Smul!i; 3 -15 de Succ\·cni; lCl-1\J de Sloicani. Differcntes echclles.

Fig. 48 -

Figurines anthropomorphcs feminines ornecs de motifs inciscs appartenant au facies Stoicani-Aldeni
etape: 1 de Vulcăneşti cabane n° V; 5 de Lunca comm. de Jorăşti; 2-4, Ci-8 de Suceveni.

Fig. 49 -

Figurines anthropomorphes feminines cn tcrre cuite, appartcnant au facies Stoicani-Aldcni II• etape: 1-4
de Suceveni; 5 de Stoicani; 6-7 d'lgcşti lieu-dit Scindurcni; 8 de Dodeşti; 6-8 collection Ghenuţă Coman.

Fig. 50 -

Figurines anthropomorphcs ferninines appartenant au facies Stoicani-Aldeni: 1-5 II• etape; 6 111• etape;
1-4 d' Igcşti lien-dit Scindur<'lli; 5 de Sucrvcni; G de Birliilc~ti-Stanţia; 1-4, 6 collection Ghenuţă Coman.

Fig. 51 -

Figurincs anthropomorphl's ferninim•s dont quelques-um·s au cou awc cles medaillons magico-religieux (1216); figurine masculine (18); pballoi (10-11); toutes ces picccs appartenant au facies culturel Stoicani-Aldeni
en terre cuite: 1-2, 10 I'" etape; 3-\l, 11-18 III• Hapc: 1-8, 10-12, 14-18 de Suceveni; 1 (hahitation
IV), 3-6 (habitation 111), 7 (habitation I); \l de Tămăşeni; ta ele Sloicnni.

Fig. 52 -

Figurines anthropomorphes feminincs i1 rnotif spirale-meandriquc, penatcs ct notes de rnusique incises (4),
appartenant au facies culturel Stoicani-Aldrni III• etape: 1-4 de Succwni; 2 hahitntion I ct 4 habitation
II I; 5 -\l de Dodeşti.

Fig. 53 -

Figurines fcminincs de typcs divers appartcnanl au facies culturel Stoicani-Aldeni III 0 etape: 1-5 ornces
d'incisions lout au long de !curs 'corps, de motifs prnatcs ct a ncrvurcs, ainsi qu'avcc des anglcs conccntriques; 1-5, 7 -11 de Dodeşti, 1-2 (habitation I), :3 -1 habitation III; 6 de Succyeni habitation II•

Fig. 5·1 -

Fi'gurines anthropornorphes, feminincs et masculines, de typcs divers, apparlenant au facies culturel StoicaniAldeni: 1, 10-14 de Stoicani; 2-5 collection Ghenu\ă Coman; 6 Tămăşeni; 7-8 Lişcotcanca III; \l, 15-1\l
de Dodeşti; 20 de Bîrlăleşti-Stanţia. Differentcs echcllcs.

Fig. 55 -

Figurines anthropomorphcs feminines et figurincs zoomorphes (9-12), appartcnant au facies Stoicani-Aldeni:
1-9, 11 de Suceveni; 1, 5 (habitation I), ,1 (habitation II); \) ( 1' 0 etape); 10 de Lişcoteanca I, II• etape; 12
de Tămăşeni; 1-8, 11-12 III• etape.

p•

Figurincs zoomorphes, ohjets de parure et de culte appartenant au facies cullurel Stoicani-Aldeni: 1, II
etape; 9-12 de Lişcoteanca III; 2 ele Tămăşcni; 3-4 collcction Ghcnul;\ Cornan; 5, 15 de Dodeşti; (Ci-8,
culture Gumelnita) ; 13-14 de Stoicani; 16-17 de Sucneni; 2-5, 9-17 111• etape.
Fig. 57 - Pendentifs magico-religieux en terre cuite appartenant au facies Stoicani-Aldeni: 1, de Birlăleşti-Stan\ia; 2
d'lgeşti, lieu-dit Sclndureni; 3 de Lăţeşti, collcction Ghenu\ă Coman.
Fig. 58 - Objets de parure de types divers, confeclionnes cn t1·rrc cuitc, nacrc (2 - l) l't dt\fenses de sanglicr, appartcnant au faci&s culturel Stoicani-Aldcni, de Suceveni: 1, 1\l, hahitation I; 2, habitation n·; 11, lCl, habitation
III.
Fig. 59 - Tombes a inhumation appartenant au facies culturel Stoicani-Aldrni, avcc Ies squelcltcs en position accroupie: 1 de Suceveni; 2-4 de Lişcoteanca I.
Planchc
- Formes ceramiqucs propres au facies culturel Stoicuni-Aldeni, categorie A (pâlc porcusc).
Planchc II - Formes ceramiqucs du facies culturcl Stoicani-Aldeni, categoric B (pâte de bonnc qualite).
Planchc III - Formes ceramiqucs propres au facies cnlturel Stoicani-Aldeni, categorie B (pate de bonuc qualite).
Planche IV - Formes ceramiques propres au facies culturel Stoicani-Aldeni, categorie C (pâte de qualite superieure)_
Fig. 56 -
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Fig. t. Harta

1taţlunllor

arheologice de aspect cultural Stoicani-Aldeni:

1. Aldeni, jud. Buzilu.
2. Albeşti, jud. BuzAu.
2a. Apostolache, jud. Prahova.
3. BAlAneştl, jud. BuzAu.
4. BAlaie, jud. BuzAu.
5. BAleştl, jud. Buzău.
6. BAneasa jud. Galaţi.
7. Berezeni, jud. Vaslui.
8. BtrlAleştl-Stanţla, jud. Vaslui.
9. Blrlad I (conOuenţa plrlului Similea cu Blrladul).
10. Blrlad II (Trestiana).
11. Bolgrad, R.S.S. Ucraineană.
12. Bonteşti, jud. Vrancea.
13. BrAiliţa, jud. Brăila.
H. Bursuci, jud. Vaslui.
15. Caragele, jud. BuzAu.
16. Chiscani, jud. Brăila.
17. Cioran!, jud. Vrancea.
18. Clrlomăneşti, jud. Buzău.
19. Codreni, jud. Vaslui.
20. Costineşti, jud. Constanţa.
21. Cremenea, jud. Buzău.
22. Dacinll, R.S.S. Ucraineană.
23. Dodeşti, jud. Vaslui.
24. Drăgăneşti-Tecuci, jud. Galaţi.
24a. Dumbrăveşti, jud. Prahova.
25. Etulia II, R.S.S. Moldovenească.
26. Etulia V, R.S.S. Moldovenească.
27. Etulia VI, R.S.S. Moldovenească.
28. Fitloneşti (punctul Lupoaie), jud. Vrancea.
29. Focşani, jud. Vrancea.
30. Folteşti (Ruptura), jud. Galaţi.
31. Furmanovka, R.S.S. Ucraineană.
32. GarvAn (Chlatra), jud. Tulcea.
32a. Galaţi (balta Cătuşa), jud. Galaţi.
33. Giurgiuleşti, R.S.S. Moldovenească.
33a. Gherăseni, jud. Buzău.
34. Horga, jud. Vaslui.
35. Igeşti I (Sclndureni), jud. Vaslui.
36. Igeşti II (Costică Roşu), jud. Vaslui.
37. Izvoru-Dulce, jud. Buzău.
38. Kokora I, R.S.S. Moldovenească.
39. Kokora II, R.S.S. Moldovenească.
40. Largu (Popina), jud. Buzău.
4.1. Lăţeşti, jud. Vaslui.
42. Lipia, jud. Buzău.

43.
H.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Lişcoteanca

I (Terasa inf. a

Călmăţuiului),

Brăila.
Lişcoteanca II (Moş Filon), jud. Brăila.
Lişcoteanca III (Movila Olarului), jud. Brăila.
Lişcoteanca (Popina nr. 1), jud. Brăila.
Lopăţika, R.S.S. Moldovenească.
Luncaviţa, jud. Tulcea.
Măstăcani (Gltul Cămilii), jud. Galaţi.
Mlnăstioara, 1 jud. Vrancea.

Moisica, jud. Buzău.
Nagornoe II, R.S.S. Ucraineană.
Nişcov, jud. Buzău.
Novo-Kamenka IV, R.S.S. Ucraineană.
Nova-Nekrasovka I, R.~.S. UcraineanA.
Oblrşeni, jud. Vaslui.
Omarbiea I, R.S.S. Ucraineană.
Orlovka II, R.S.S. Ucraineană.
Ozernoe I, R.S.S. Ucraineană.
Ozernoc II, R.S.S. Ucraineană.
Plavni I, R.S.S. Ucraineană.
Plavni IV, R.S.S. Ucraineană.
Podu-Hlrbocii, jud. Buzău.
Popeni, jud. Vaslui.
Poşta Cllnău, jud. Buzău.
Reniiskii II, R.S.S. Ucraineană.
Rlnzeşti, jud. Vaslui.
SAlcioara, jud. Bu:1.ău.
Săpoca, jud. Buzău.
Sărata Monteoru, jud. Buzău.
Smeeni, jud. Buzău.
Smlrdan, jud. Galaţi.
SmuHf, jud. Galaţi.
Stoicani, jud. Galaţi.
Suceveni, jud. Galaţi.
Sudiţi, jud. Buzău.
Şuletea, jud. Vaslui.
Tămăşeni, jud. Galaţi.
Ţinteşti, jud. Buzău.
Udaţi, jud. Buzău.
Umbrăreşti, jud. Galaţi.
Utkonosovka II, R. S. S. Ucraineană.
Vadu Paşii, jud. Buzău.
Văcăreni, jud. Tulcea.
Vlădlceni VIII, R.S.S. Ucraineană.
Vulcăneşti II, R. S. S. Moldovenească
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Fig. 2. Aşezări de aspect cultural Stoicani-Aldeni: 1, Lişcoteanca I; 2-3, aspecte de lucru; 4, Lişcotcanca II; 5, Băneasa .
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Fig. 7. Diferite aspecte din timpul săpăturilor arheologice: 1-2, conturul şi profilul longitudinal al gropii bordeiului nr. I, de aspect Stoicani-Aldcni, de la Puricani
197!!; 3- 6, de la Suceveni 1968- 1972; 3, platforma locuinţei nr. V; 4, capătul de
\'CSt al şan\ului nr. 6; 5, platfom1a locuin\ ei nr. I; 6, ch irpic ars cu impresiuni de
bîrnc de lemn pr partea inferioară .
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Fig. 16. Sule şi spatule de os, de aspect Stoicani-Aldeni: 2, 8-10, etapa I-a; 4 etapa II-a; 1, 3, 5-7, 11- 13, etapa III-a; 1-7,
10- 13, de la Suceveni, 11, Loc. III; (8, de la Vulcăneşti, bord. nr. I; 9, de Ia Lopăţica, scmibord. nr. II, după Y.S. Bcilekci).
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Fig. 17. Săpăligi din corn de ct!rb, de aspect Stoicani-AJdeni: G, etapa I-a; 2a-2c, etapa II-a; 1a-1c, 3-5, 7, etapa III; ta-le,
2a-2c, 3, Loc. IV, 4-5, de la Sucenni; G, bord. nr. V, 7, Loc. II, de la Vulcăneşti, 1969-1970.
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Fig. 18. Harpoane şi diferite obiecte executate din corn de cerb şi din oase late, de aspect Stoicani-Aldeni: 1, etapa I-a; 2, 8, 10,
13, etapa II-a; 3-6, 11-12, etapa III-a; 1, de la Vulcăneşti, bord. nr. IV; 2, de la Lişcoteanca I; 3-6, 7-14, de la Suceveni.
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5.

Fig. 19. Frag1ncntc ceramice specifice vaselor de uz comun, de aspccl Stoicani-Aldcni, etapa I-a; 1-8,
10- 16. de la Suceveni; 9, de l:i Murgeni . Scări d i f~rite.
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Fig. 20. Vase cu picior şi chiu puri pen lru păstrat provizii din pastă bm1ă şi inferio ară, de asp ecL Stoicani-Aldcni: 1, 3, 6, el ap a
I-a; 5, etapa III, 7, Loc. III, etapa III-a, de la Suceveni; 2-4, de la l\J11 rcgcni. Scări diferite.
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Fig. 21. Diferite forme de străchini şi pahare din pastă bună, de aspect Stoicani-Aldeni, etapa l-a: 1- 4,
8- 9, de la Suceveni; 5- 6, de la Lopă~ica, semibord. nr. II; 7, de la Vulcăneşti, bord. nr. V; (6 7, dup i1
V.S. Beilekci).
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Fig. 23. \ 'H s:: miniatmi, Loarlă de polonic c·u prolomă anirnali en'\, eup t· ş i slrăcbini din pastă bună şi fină, de aspect Sloicani-Aldcni: 1 - 4, 8 -~J. de la Sucevmi; 5- 7, 10. de la \ 'u kăneşli, bord. nr. \ ' ; 111-· 11c, 13- 14, elap a I-a; 15-19, etapa II-a; 12, etapa
111-a; ll a 11c, bord . nr. I\' ; l'l, Loc. I, 14. IJmtl . nr.\', 18- 19, ck la \'u!C'ănrşli; 13, 16- 17, de la SuccYcni; 15, de la Dodeşli;
t11a- 11 c- 12, 14, 18- 10, d upă \ ' .S. Bcilekci).
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Fig. 24. Suceveni. Fragmente ceramice şi vase de diferite forme, din
Stoicani-Aldeni, etapa I-a. Scări diferite.
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Fig. 23 . Străchini, cupe. capace ~i vase de păslral pro„izii, din pastă ln111ă. de aspt>ct Stoi cani-Atdeni, clapa II-a; 1- 10, 17- 19.
de la Dodcşli; 11, 20- 21, de la Lişcoll'anc-a III; 12, de la ~Jî11[1 ;lioara; 13-lG, de la Suceveni. Scări diferite.
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Fig. 26. Strecurători, cupă cu picior şi polonice din pastă bună, de aspect Sloicani-Alcleni: 1- 2, 7- 1·1, clapa II-a; 3-4, clapa
II I-a, de la Dodeşti; 5-G, etapa II-a, el e la Lişcoteanca III; 15- 17. d e la :\1urgcni, Colecţia Ghcnu\ti Coman. Scări clifcrill'.

https://biblioteca-digitala.ro

\

.'

--t

\

I

I

I

I

I

ii

I

§

I

.
'

\

I

I

I

„„

~

I

I

I

/

- 1

/

11V

'

2V2DJ
X

22
fcm

O

I

2.

3

4

5

I cm O

!

2-

.3

4

Fig. 27. Polonice şi vase minialuri din pasl:1 hun:"\, de aspecl Stoicaui-Aldrni: 1 - 11, el apa l l-a. 1- 6, de la Dodeşti; 15-25, elapa
111-n; 7- 12, de la S uceYcni; 13- 14, de la Stoicani; 13-21, de la \'ulcănc şli . 13- U . Loc. l ; :!2- 25, de la Lopăţica , Loc. l (15- 2;;.
după V.S. Bcilekci).
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Fig. 28. Diferite forme de vase din pastiî bună şi fină de asp ec t Stoicani-Aldcni , clapa T!-a; 1-3, 5, 11, l:l - 21. de la Dodt•şli; 4, 10,
de la Lişcotcanca I; 6- 9, de la Lişcotcanca III; 12, de la :'llurgcni, colcc\ia Ghcnuţă Coman.
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Fig. 29. Pahar e, cupe şi vase de tip „cratrr", din pastă fină, de aspect Stoicani-Aldcni: 2-10, de la Dodeşti, etapa II-a; 1, de la
Suceveni, etapa III-a.
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Fig. 31. Străchini şi vase de uz comun, din pastă bună, de aspect Stoicani-Aldeni, etapa III-a: 1-6, da Ia
Dodeşti; 7, de Ia Vulcăneşti; 8, de Ia Lopăţica, Loc. I (7-8, după V.S. Beilekci).
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de aspect SLoicani -Aldcni, etapa J II-a: 1- 2, 5, Loc. I, de la Succvl'ni;
Loc. I, 9, Loc. III; 4, de la ;\1urgeni.
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Fig. 33. \'ulcăncşti. Slrăchini şi cas tron (nr. 5) din pastă bună, de aspect Stoicani-Ald eni,
clapa I I I-n. după V.S. Bei lekci.
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Fig. 35. Cupe şi diferi le Yase bilronconice clin pastă bună, de aspccl Sloicani-A1dcni, etapa III-a: 1-2 (Loc. I), 3 (Loc. III), 4, 14- 15,
de la Dodeşti; 5. 10- 11, Loc. I; 12, Loc. II, de la Suceveni; 6-7, ele Ia Igeşti, punetnl „Sc!ndureni"; 8-9, de la M!năstioara-Fitio
neşti; 4, de Ia Murgeni, co lecţia Ghenuţă Coman.
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Fig. 36. Castron tronconic, YflS C bilronconice ş i amfore din pastă bună, de aspect Stoic::mi-Aldeni, etapa·:III-a: 2, Loc. I, 3-4, 6, Loc. II, 11a- 11d, Loc. I, de la \'t1lcăn e şti; 1, Loc. III, 7, Loc. I, de la t
Suceveni; 5, de la Igeşti, punctul „Scindure11i"; 9- 10, Loc. I, de la Lopăţica (2-4, 6, 9- 11a- 11d, •
după V.S. Bcilekci).
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Fig. 37. Difrrile tipuri de vase bilronconice dinlre care unele cu brlul bandat, din pastă bunii ~i fini't,
de aspect Stoieani-Aldeni, etapa III-a: 1, 8-12, de la Dodeşti, 8-9, Loc. I; 3-7, de ln S1·ccwn i,
3-5, 7, Loc. I, 6, Loc. III, 2; drt la Tămăşeni, 13, de Ia Lişcot eanea III.
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Fig. 38. Vase bitronconicc şi de tip „crater" cu prag pc umăr şi picior, din paslă
Loc. I, de la Suceveni ; 2, 4, Loc. III, 6, de la Dod eşti; 3, 5, Loc. I, de la
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bună,

de aspect Stoican i-Aldeni , etap a JII-a: 1,
(3, 5 după V.S. Beilekci).
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Fig. 39. Vase de diferite forme şi mărimi, din pastă bună şi fină. de aspect Sloicani-Aldcni, clapa III-a
cu pictură ln dungi albe pe fondul roşu al vasului lnainte de ardere: 1, 3, Loc. nr, 4, Loc. I, 5, 8-10,
de la Dodeşti; 2, Loc. II, de la Suceveni; 6- 7, de la Vulcăneşti; 6- 7 = scara: 1/1; 1- 4, 8- 10 =
scara :1/2; 5 =scara; 1/3.

https://biblioteca-digitala.ro

·,

•-"'_;,/

-.._„_„__..

Fig. 40. Borcane ll!lu·i sferoidale cu una sau două guri, vase cilindrice şi vas cu prag pc umăr şi p1c10r, din
pastă bună, de aspecL Stoicani-Aldeni, etapa III-a: 1-2, de la Suceveni, Loc. I; 3- 8, de la Dodeşti;

··

9- 10, de Ia

Lişcoteanca

II f. Scări diferite.
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Fig. 41. Borcane mari sferoidale cu una sau două guri, askosuri, polonice, vas antropomorf şi fund de
vas cu urme de lmpletitură, din pastă bună , de aspect Stoicani-Aldeni, etapa III-a: 1- 5, de la Vulcă
ncşti, 1, 4-5, Loc. I; 6, de la Suceveni, Loc. III; 7-9, de la Dodeşti, 8, Loc. I; (1-5, după
V.S.
Beilekci). 6-9 = scara: 1/2.
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Fig. • 2. Fructieră, strecurători şi capace din pastă bună, de aspect Stoicani-Aldeni, etapa III-a: 1- 2,
• -6, Loc. I, 3, Loc. III, de la Vulcăneşti; 7, Loc. I, 8, caseta A, de la Suceveni (1-6, după V.S.
Beilekci).
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Fig. 43. Capace de diferite forme şi dimensiuni, din pastă bună, de aspect Stoicani-Aldeni, etapa III-a:
1, Loc. IV, 5, 7- 10, Loc. I, 6, Loc. II, de la Suceveni; 2-4, Loc. III, de la Dodeşti. Scări diferite.
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Fig. 41. \'ase antropomorfe, pahare şi \'ase sferoidale cu pereţii ln formă de „S·', din pastă bună şi fină, de ·aspect Sloicuni-Ai<kni,
etapa lll-a: 1, Loc. III; 2-3, Loc. I; 4a-4b, L oc. V, de la Suce\'eni; 5, de la Birlălcş li -Stanţia; 6a-6b-13, de la \'ulcănqti; (Ga6b-10, 12-13, Loc. I, d up ă V.S. Beilekci).
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Fig. 45. Vase d y lip askos, vase piriforme anlropomorfc şi vas rilual magico-religios, din pastă bună , de asp ect St,oic.anJ:.Aldeni,
eta pa III-a ; 1, de la Suceven i, Luc. I I I ; 2, 5- 8, el e la Dod eş ti; 3, de .Ja Stoicani~ -f, d e la Glina, 1943 . .„,., . ~.
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Fig. 46. Diferite forme de pahare şi cupe, din pastă fină , de aspect Stoicani-Aldeni, etapa III-a: 1, 3, 8, 10,
Loc. I, 11, Loc. III, 9, de la Suceveni; 2, de la Băneasa, groapa a; 4, de la Lăţeşti, corn. Murgeni, colecţia
Ghenuţă Coman; 5, de la Dodeşti; 6, de la Măstăcani; 7, de la Tămăşeni.
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Fig. 4.7. Fragmente · ceramice din pastă bună şi finll, etapa III-a, pictate cu dungi albe pe fondul roşu al
vasului lnainte d e ardere, sp ecifică culturii Cucuteni A1 (3-8, cu decor incizat); 1-2, d:e la Smulţi; ' 3-15,
de Ia Suceveni; 16- 19, d e Ia Stoicani. Scări diferite.
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Fig. 4.8. Figurine antropomorfe feminein cu decor incizat, de aapect Stoicani-Aldeni, etapa l-a: 1, de la
de La Lun ca, corn. Jorăşti; 2-4, 6--8, de Ia Suceveni.
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Fig. 49. Figurine antropomorfe feminine, de lut ars, de aspect Stoicani-Aldeni, etapa II-a: 1-4, de Ja Suceveni; 5, de Ja Stoicani;
6- 7, de la Igeşti , punctul "Sclndureni ", 8, de la Dodeşti; t>--8, colecţia Ghenuţă Coman .
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Fig.

50.

Figurine antropomorfe feminine, de aspect Stoicani-Aldeni : 1-5, etapa II-a; 6, etapa III; 1-4, de la Igeşti, punctul
„Sctndureni"; 5, de la Suceveni; 6, de Ia Blrlăleşti-Stanţia; 1-", 6, Colecţia Ghcnuţă Coman,
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Fig. 51. Figurine antropomorfe feminine, dintre care unele cu medalioane magico-religioase la glt (12-16), una masculină (18) şi
pballoi (10- 11), de lut ars, aspectul cultural Stoicani-Aldeni : 1-2, 10, etapa l-a ; 3- 9, 11- 18, etapa III-a; 1- 8, 10- 12, 14-18,
de la Suceveni; 1, (Loc. IV), 3-6 (Loc. III), 7 (Loc. J) ; 9, de Ia Tămăşeni; 13, de la Stoicani.
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Fig. 52. Figurine anlropomork feminine, cu decor spiral-meandric, penat şi note muzicale inci.wlc (4), de aspect
etapa III-a; 1-4, de la Suceveni; 2, Loc. I, 4, Loc. III; 5-9, de la Dodeşti.
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Fig. 53. Dikrilc tipuri de figurine feminine, de aspect S loicani-Aldcni, etapa III-a: 1- 5, omamentalr cu incizii ln lungul rnrpulni, pcnnt nrrn1rat şi cu unghiuri concentrice; 1- 5, 7- 11, de la Dodeşti; 1-2 (Loc. I), 3-4 (Loc. Il I); 6, de la Suceveni (Lot· . J I.)
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Fig. 54. Diferite tipuri de figurine antropomorfe feminine şi masculine, de aspect Stoicani-Aldeni: 1, 10- 14, de la Stoicani; 2-5,
colecţia Ghenuţă Coman; 6, Tămăşeni ; 7- 8, Lişcoteanca III ; 9, 15- 19, de la Dodeş ti ; 20, de la Blrlăleşti-Stanţia, Scări diferite.
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Fig. 55. Figurine antropomorfe feminine şi zoomorfe (9-12), de asp ect Stoicani-Aldcni ; 1-9, 11, de la Suceveni; 1, 5 (Loc. I) ;
4 (Loc. II); 9 (etapa I-a); 10, de la Lişcoteanca I, etapa II-a ; 12, de la Tămăşeni; 1-8, 11-12, etapa III-a .
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Fig. 56. Figurine zoomorfe, obiecte de podoabă şi de cult, de aspect Sloicani-Aldeni: 1, etapa II-a; 9-12 de la Lişcoteanca III;
2, de la Tămăşcni; 3-4, colecţia Ghenuţă Coman; 5, 15, de la Dodeşti; (6-8, Cultura Gumelniţa); 13-14, de la Stoicani; 16-17,
de la Suceveni; 2-5, 9-17, etapa III-a.
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Fig. 57. Pendantive magico-religioase, de lu t ars, de aspect Stoicani-Aldeni: 1, de Ia
dureni"; 3, de la Lăţeşti, colecţia Ghcnuţă Coman.

00
.....

https://biblioteca-digitala.ro

4

5

~--=!

2, de la

Igeşti, punctul „Sctn-

5 ( .·..'·:,':j;]@

---6~·--

(). s
„.' :·.· ...~;·: .

••

-

'

.

#

••••

•

„: ' • . · :: -

10 <_ ·__:_.>„

12

16

e
I

ţ

I

2.

3

4

Fig. 58. Diferite tipuri de obiecte de podoabă de lut ars, sidef (2-4), ~i colţi de mi treţ,
de aspect 5toicani-Aldeni, de la Suceveni: 1, 19, Loc. I; 2, Loc. IV; U, 16, Loc. III.
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Fig. 59. Morminte de Inhumaţie de aspect Stoicani-Aldeni, ln
1, de la Suceveni; 2- •, de la Lişcoteanca I.
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