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The Pietrele - "Gorgana" Projects is the resuit of the cooperation between German and Romanian archaeologists {EurasianInstitut, Berlin, respectively the Institute of Archaeology "Vasile
Pâ'89rvan" of the Romanian Academy), by which it is intended a
more consistent knowledge of everyday life of a community from
the end of the stone age (the eneolithic or the copper age) in the
meadow of the Lower Danube. The project is interesting both for
the prehistorical archaeologists and for the anthropologists.
The results of the four carnpaigns of systematical excavations
are fully justifying the purpose of the project. An international
colloquy organized in February 2007 in Berlin, having the title
"Life on the tell as social practice" has emphasized the importance
of the research on the hill ("Gorgana"), respectively on the "tell"
from Pietrele, in the context of the studying of this type of inhabiting
and of economical-social structure of the communities from the
second half of the Vth a. Chr. millenium, in Asia Minor and in
the South-Eastem Europe.
First of al!, I would filee to notice the good organization of
the archaeological activity on the Pietrele project, during the
excavation and in the stage of processing of the archaeological
material, but also of the team spirit, facts that explain the success
of the obtained results (all of these being well illustrated in the
text of the present booklet}.
Of course, this is not the place to enumerate and discuss
the achievements of the four campaigns. However, it is to be
mentioned the importance of the geomagnetic research effectuated
on a wide area surrounding the tell. As a consequence, it has been
observed that the hill (properly, the tel!) is only the center of an
inhabitation that covers a wider area, in which the everyday life
of the respective community evolved. Certainly, the expansion
of the research in the adjacent areas shall offer a more complex
picture of the way of living, of the economy, social organization
and ideology (religion) of the community from Pietrele and, as a
result, of the communities from the eneolithic in Lower Danube.
The up to the present datas offer the image of a society with a
relatively sedentary living, practicing the primitive agriculture, but
also a place where it was spread the processing of copper (the over
130 artifacts of copper are clearly attesting this practice), on the
other hand, the nurnerous figurines discovered here shall offer new
revelations on the spiritual (ideological) practices and on the gender
relations (masculine/feminine) and on their importance in the
social life. Also, there will be better evaluation of the symbolical
meaning that the different objects in the teii carry in order to
rcconstruct the cultural system of the community that once lived
berc.
I am sure that the research effected up to the prcsent on
the tell from Pietrele arc able to fully justify the faith in the succcss
of this project's continuation that shall lead to a bctter knowlcdge
of the eneolithical age society from this arca of the carpatho-balkan
space.

Proiectul Pietrele - "Gorgana" este rezultat al colabo rării
între arheologi germani {Eurasia-Institut, Berlin) şi români (Institutul
de Arheologie "Vasile Pârvan" al Academiei Române), prin care se
urmăreşte o cunoaştere mai consistentă despre modul de viată a
unei comunităţi de la sÎarşitul epocii pietrei (eneoliticul sau epoca
cuprului) din lunca Dunăriide Jos. Proiectul interesează în egal ă
măsură pe arheologii preistoricieni şi pe antropologi .
După patru campanii de săpături sistematice, rezultatele:
obţinute justifică din plin obiectul proiectului. Un colocviu
internaţional organizat în februarie 2007 la Berlin, intitulat "Viata
pe tel! ca practică socială" a pus în evidenţă importanta cercetărilor
de pe măgura ("Gorgana"}, respectiv "tell"-ul de la Pietrele, în
contextul studierii acestui mod de locuire şi de structură economicosocială a comunităţilor din a doua jumătate a mileniului al V-lea
a. Chr., din Asia Mică şi din sud-estul Europei.
Aş dori să remarc în primul rand buna organizare a activităţii
arheologice pe şantierul Pietrele, atât în cursul săpăturilor cât şi al
prelucrării materialelor, dar şi a spiritului de echipă, fapte care:,
toate, explică succesul rezultatelor obţinute (toate acestea sunt bine
illustrate în textul catalogului de faţă).
Desigur, nu este locul aici de a enumera şi discuta realizările:
de până acum, obţinute în cele patru campanii. Se cuvine totu şi
menţionată importanţa cercetărilor magnetometrice efectuate pe
o vastă zonă din jurul tell-ului. S-a văzut astfel că măgura (tell-ul
propriu-zis) este doar centrul unei locuiri ce cuprinde un teritoriu
mai larg, în care se desfaşura viaţa de toate zilele a comunitătii
respective. Cu siguranţă extinderea cercetărilor în zonele adiacente:
ne va oferi o viziune mai complex! asupre modului de viaţă, a
economiei, organizării sociale şi ideologiei (religiei) comunităţii de
la Pietrele şi, implicit, a comunitătiJor din eneoliticul de la Dunărea
de Jos. Datele de până acum prezintă imaginea unei societăţi cu
un mod de viaţă relativ stabil, practicând agricultura primitivă, dar
şi un loc unde se desfăşura prelucrarea aramei (cele peste 130 de
piese de cupru dovedesc în mod clar această practică); pe de altă
parte, numeroasele figurine descoperite aici ne vor oferi noi dezvăluiri
asupra practicilor de ordin spiritual (ideologic) şi asupra relaţiilor
de gen (masculin/feminin) şi a importanţei lor în viata socială. De
asemenea, se va putea astfel evalua mai bine însemnătatea simbolică
pe care diferitele obiecte descoperite pe tell o au pentru a reconstitui
sistemul cultural al comunităţii ce trăia aici.
Sunt convins că cercetările efectuate până acum pe tell-ul
de la Pietrele sunt în măsură să justifice din plin încrederea în
succesul continuării acestui proiect care va duce la o mai bună
cunoaştere a societăţii de epocă eneolitică din această parte a
spaţiului carpato-balcanic.
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I. Introduction:

I. Introducere:

The prehistory of Europe and Asia is marked by
caesurae of great consequence. Perhaps the most profound
caesura was the process of Neolithisation, a time during
which hunters and gatherers gradually came to adopt a
sedentary way of life. This transformation had been in
progress since the lOth millennium BC, and the basic features
of its advance from the Levant through the Taurus to the
Zagros Mountains over two millennia of time can be
recognized today.
Even though this was not a sudden event, instead a
long and complex process, its consequences upon the life
of mankind and the social organization of society were
nonetheless overwhelming. V. Gordon Childe recognized
the significance of this transformation as early as the 1930s
and, so introduced the expression "the Neolithic revolution".
The use of this term is fully justified when viewed against
the background of the multitude of innovations that evolved
during this relatively short period of time. Understandably,
for the individual person the span of 2000 years seems to
be a very long period of time, yet the changes that occurred
during this time should be seen în relation to the hundreds
of thousands of years, during which collecting food and
hunting game formed the basic subsistence. The
transformation from hunting and gathering to farming was
a complex process, during which new answers had to be
found for changes în the natural environment, answers
which in turn had an impact upon mankind's way of thinking.
Starting from the early 7th millennium the geographic
zone in which agriculture and animal husbandry were
practiced expanded decisively. The dissemination of this

Preistoria Europei şi a Asiei e marcată de cezuri de
mare însemnătate. Probabil că cea mai radicală dintre ele o
reprezintă neolitizarea, ~el proces de trecere de la modul
de trai al vânătorilor şi culegătorilor la cel al agricultorilor,
care se află în plină desraşurare încă din mileniul al 10-lea
î.Chr. şi ale cărui acţiuni se pot vedea pentru un răstimp de
mai bine două milenii într-o arie geografică din Levant,
peste Munţii T aurus, până la Munţii Zagros. Chiar dacă nu
a fost vorba de un eveniment brusc, ci de un proces lung
şi complex, consecinţele pentru viaţa oamenilor şi pentru
structura socială a comunităţilor au fost dramatice. Gordon
Childe a înţeles încă din anii '30 importanţa acestei schimbări,
dându-i numele de „revoluţia neolitică". Utilizarea acestei
noţiuni este îndreptăţită, dacă privim lucrurile din perspectiva
numărului mare de inovaţii din această relativ scurtă perioadă
de timp. Fireşte că aceşti 2000 de ani ne apar nouă, ca
indivizi, drept o îndelungată perioadă, însă transformările
produse în acest interval de timp se cer privite din perspectiva
sutelor de mii de ani, în care strângerea fructelor şi vânătoarea
au constituit baza vieţuirii umane. Transformarea acestor
oameni în agricultori a fost un proces complex, în decursul
căruia au trebuit găsite noi răspunsuri la schimbările mediului
înconjurător, lucru ce a acţionat la rândul lui asupra
mecanismelor gândirii.
O dată cu începutul mileniului al 7-lea s-a mărit în
mod hotărâtor aria geografică în care se practica agricultura
şi creşterea animalelor. Procesul de extindere a modului de
viaţă agrar a fost fireşte legat şi de deplasările unor grupuri
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sedentary way oflife was probably connected with migrations
of people in search of a new means of survival. During the
second half of the 7th millennium, presumably in the last
quarter thereof, this mode of subsistence had spread through
Anatolia and to Greece, where it became established around
6000 BC over a broad geographic area between the North
of Aegean and the Carpathian Basin.
C. Levi-Strauss emphasised that capability in the
essential achievements of civilization became entrenched
during the Neolithic period: pottery, weaving, crop cultivation
and raising animals. "Today no one would think of explaining
these immense triumphs as the mere amassment of a number
of single inventions, which were either a coincidence or
discovered through the passively registered play with certain
natural phenomena. Each of these techniques required
centuries of active and methodical observations beforehand,
bold but controlled hypotheses, which were either rejected
or verified by the tireless repetition of experiments".
Another important achievement of civilization,
metallurgy, began to develop during the Neolithic as well.
Copper beads and small tools like awls are known from
early Neolithic settlements in Anatolia. Copper objects were
also known in Europe in the 5th millennium. As of the mid
5th millennium BC, metallurgy began to flourish in parts
of southeastern Europe, especially in the eastern Balkan
peninsula and the Carpathian Basin. A multitude of heavy
copper shafthole axes, flat axes, larger adornments as well
as gold objects appear in settlements and graves. As early as
1883 Ferencz Pulszky, impressed by these magnificent finds,
coined the term "Copper Age". He proposed that this was
an independent epoch, whose place in time was between
the Stone Age and the Bronze Age.
Excavations had already begun in Copper Age
settlements on the lower Danube River early in the 1920s.
Many of these sites are outstanding settlement mounds,
which formed slowly over centuries' time. Here particular
reference should be macle to the excavations in Sultana,
Gumelniţa, Tangâru a.ad Vidra in Romania, which brought
richly omamented pottery, numerous clay figurines and the

de oameni aflaţi în căutarea unor noi locuri pentru mijloacele
lor de subzistenţa. În a doua jumătate a mileniului al 7-lea,
probabil în ultimul sfert al acestuia, economia caracteristică
agricultorilor s-a extins de-a lungul Anatoliei până în Grecia,
stabilindu-se încă din jurul anului 6000 î. Chr. pe o lungă
fâşie a continentului între nordul Mării Egee şi zona intra
- carpatică.
C. Levi-Strauss accentua că stăpânirea principalelor
meşteşuguri s-a petrecut în Neolitic: olăritul, ţesutul,
agricultura şi creşterea animalelor. „Nimeni nu s-ar mai gândi
astăzi să explice aceste uluitoare cuceriri doar printr-o simplă
acumulare a unei serii de descoperiri izolate, care fuseseră
fie facute întâmplător, fie dezvăluite de o înregistrare pasivă
a petrecerii unor fenomene naturale. Fiecare din aceste
meşteşuguri presupune sute de ani de observaţii active şi
metodice, ipoteze îndrăzneţe dar apoi controlate, care au
fost fie respinse, fie verificate cu ajutorul unor experimente
repetate stăruitor.
O altă îndeletnicire importantă care ţine de civilizaţie,
metalurgia, a început să se dezvolte şi ea încă din neolitic.
În aşezări datate în Neoliticul timpuriu din Anatolia au
apărut mărgele de cupru şi mici unelte, ca de ex. sule. Şi în
Europa mileniului al 5-lea se cunoşteau obiecte de aramă.
De la mijlocul acestui mileniu se poate constata o înflorire
a metalurgiei şi în unele părţi ale Europei sud-estice, mai
ales în estul Peninsulei Balcanice şi în Bazinul Carpatic. În
aşezări şi morminte se găseşte o mare varietate de securi şi
topoare masive, de cupru, piese de podoabă de mari
dimensiuni, precum şi obiecte de aur. Încă din 1883, Ferencz
Pulszky a introdus, sub impresia acestor splendide descoperiri,
noţiunea de epocă a cuprului, sugerând-o ca pe o perioadă
de sine stătătoare, care îşi găseşte locul între cea a pietrei şi
cea a bronzului.
La Dunărea de Jos au fost efectuate săpături în aşezări
ale epocii cuprului încă la începutul anilor '20. Multe dintre
aceste aşezări sunt remarcabile tell-uri înălţate treptat, de-a
lungul a sute de ani. În România sunt de menţionat îndeosebi
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aforementioned copper objects to light. Excavations took
place at an early time in Bulgaria too. Foremost during 1970s
severa! tell settlements in northem Bulgaria were excavated,
which yielded plans of entire settlements. Severa! rows of
equally aligned houses uncovered there suggest relatively
small village communities. Furthermore, it soon became
clear that the copper objects discovered were not imported
goods from distant areas, instead they must have been
associated with mining regional copper ores. Evidence of
prehistoric copper mines was found in Bulgaria (Ai Bunar)
and in Serbia (Rudna Glava)
ln 1972 while digging a ditch for electric cables, a
prehistoric necropolis was discovered in the west of Vama,
a city at the Bulgarian Black Sea coast. In view of its wealth
in gold and copper grave goods, the necropolis' fame soon
spread beyond the national borders. The inventory of Grave
4 contained, among others, heavy copper tools, strikingly
long flint blades, a stane shafthole axe with a decorated gold
shaft, severa! bracelets, a golden pectoral, gold beads and a
bowl with gold decoration. Altogether the gold objects
weighed more than 1125 grams. The extremely rich
fumishings in some graves, particularly those at the centre
of the necropolis, stand in strong contrast to many other,
sparsely equipped graves. The wealth of the grave goods in
this necropolis reflects a standard of social inequality, which
was actually unexpected in a Neolithic or Copper Age society
of the later 5th millennium BC. Objects such as a "sceptre"
or a diadem, which today still carry specific meaning, suggest
the existence of an institutionalized ruler, a chieftain, in
society. The rich necropolis of Vama is certainly the mast
spectacular expression of a profound transformation of
mostly egalitarian communities into stratified societies.
Richly furnished graves i.tt Copper Age cemeteries that
indicate the rise of a dominant class are alsa found in the
Carpathian Basin.
Yet, this new social and economic system must have
collapsed relatively soon. Already at the end of 5th
millennium BC tell settlements were abandoned. Further
developments in many regions during the early 4th

săpăturile de la Sultana, Gumelniţa, Tangâru. şi Vidra care
au scos la iveală o ceramică bogat ornamentată, numeroase
figurine de lut şi mai sus amintitele obiecte de cupru. Şi în
Bulgaria au fost executate încă de timpuriu săpături
arheologice. În special în anii '70 ai secolului trecut au fost
excavate în nordul ţării mai multe tell-uri care au fumizat
planurile complete ale unor aşezări. Mai multe şiruri de case
identic orientate sugerau existenţa unor comunităţi săteşti
relativ mici. De asemenea a fost clar de la bun început că
obiectele de cupru nu erau importuri aduse din zone
îndepărtate, ci ele trebuiau puse în legătură cu exploatarea
cuprului din regiunea respectivă. În Bulgaria (Ai Bunar) şi
în Serbia (Rudna Glava) s-au găsit asemenea urme preistorice
de extragere a cuprului.
În anul 1972, cu ocazia săpării unui şanţ pentru
instalarea de cabluri electrice, a fost descoperit o necropolă
preistorică în partea de apus a oraşului Vama. Datorită
bogatelor inventare funerare din aur şi cupru, necropola a
devenit în scurtă vreme cunoscută şi în afara hotarelor
Bulgariei. Printre piesele de inventar ale mormântului nr. 4
se numără şi masive unelte de cupru, lame de silex foarte
lungi, un topor cu o coadă ornamentată cu solzi de aur, mai
multe brăţări, un pectoral de aur, mărgele din acelaşi material
şi o cupă ornamentată cu aur. Greutatea totală obiectelor
de aur descoperite depăşea 1125 de grame. Inventarul deosebit
de bogat al unora dintre morminte, situate îndeosebi în
centrul necropolei, contrastează puternic cu cel al majorităţii
celorlalte morminte înzestrate cu inventare sărace .
Bogăţia unora dintre inventarele funerare reprezintă
în acest cimitir un semn al inegalităţii sociale, lucru ce nu
era bănuit într-o societate neolitică, respectiv a epocii cuprului,
de la sfârşitul mileniului al 5-lea. Pentru existenţa unei
autorităţi instituţionalizate, a unei căpetenii, pledează şi
obiecte cum ar fi un "sceptru" sau o diademă, lucruri care
îşi păstrează şi astăzi valoarea de simbol. Bogata necropolă
de la Vama este cea mai spectaculoasă expresie a
transformărilor profunde ale unei societăţi în general egalitare
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millennium BC still remain enigmatic, because settlements
in Romania - as în Bulgaria - are absent.

II. New excavations at a Copper Age
tell settlement
In order to understand the development towards
social inequality, as manifested în the necropolis of Vama,
a study of economic strategies should be macle.
Specifically în tell settlements, where there îs constancy
as well as change în economic conditions over a longer
period of time, investigations should be undertaken that are
based upon plants and animal remains, as well as other
parameters, such as the size of the buildings, the degree of
craft-specialization etc. Against this background we
commenced with excavations în a tell-settlement that was
contemporary with the necropolis in Vama. Fifteen 14C
dates have been macle until now. Thereby, previous
radiocarbon dates for the late layers that have been
distinguished thus far point towards the 43rd century BC.
Our excavations have taken place at the Copper Age
tell settlement "Măgura Gorgana" near the village Pietrele
since 2002. Since 2004 this work has been financially
supported by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (German
Research Foundation). The excavation represents a
cooperation project between the Eurasia Department of the
Deutsches Archăologisches Institut Berlin (German
Archaeological Institute in Berlin) and the Archaeological
Institute of the Romanian Academy of Sciences, which îs
managed on the Romanian part by Prof. Alexandru Vulpe.
A multidisciplinary undertaking, members of our international
excavation team include numerous scientists from the most
diverse fields, PhD graduate students and undergraduates 1•
The results that they attained during their work at the tell
will be presented here. The excavation began în 2002 with
the preliminary financing by the Rectorate of the Ruhr
University în Bochum and a considerable donation by Mr.
Otmar Hombach (Hornbach-Baumărkte). The association

într-o societate stratificată. Morminte bogate s-au descoperit
şi în zona intra-carpatică în necropole din epoca cuprului,
morminte care indică apariţia unei pături sociale dominante.
încă relativ timpuriu, acest nou sistem socio-economic
trebuie să se fi năruit. La s!arşitul mileniului al 5-lea aşezările
de tip tell fuseseră deja părăsite. Evoluţia ulterioară, de la
începutul mileniului al patrulea, rămâne în multe regiuni
în mare măsură enigmatică, deoarece aşezările lipsesc, aşa
cum se întâmplă în cazul Bulgariei.

II. Noi săpături într-un tell din epoca
cuprului
Pentru a înţelege evoluţia spre inegalitate socială, aşa
cum se reflectă ea în cimitirul de la Varna, e nevoie de
analiza sistemului economic. Tell-urile îngăduie cercetarea
elementelor constante şi a schimbărilor sistemului economic
pentru o perioadă mai îndelungată, îndeosebi cu ajutorul
resturilor de plante şi animale, dar şi al altor parametri, cum
ar fi mărimea construcţiilor, gradul de specializare al unui
meşteşug şi multe altele asemănătoare. În acest scop am
început săpăturile într-un tell aproximativ contemporan cu
complexele funerare de la Vama. Până în momentul de faţă
au fost obţinute 15 datări 14 c, dintre care cele din nivelele
târzii ne indică ca element cronologic anii 4300 î. Chr.
Săpăturile noastre în tell-ul din epoca cuprului de la
„Gorgana'', lângă satul Pietrele, au demarat în anul 2002, cu
sprijinul financiar al rectoratului Universităţii Ruhrului
(Bochum) şi cu o donaţie substanţială din partea d-lui Otmar
Hornbach (Hornbach-Baumărkte), fiind susţinute financiar
din 2004 de către Deutsche Forschungsgemeinschaft. Este
vorba de un proiect comun al secţiei pentru Eurasia a
Institutului Arheologic German (Eurasien-Abteilung des
Deutschen Archăologischen Instituts) şi al Institutului de
Arheologie al Academiei Române, conducătorul părţii

https://biblioteca-digitala.ro

ArchaeNova provided greatly appreciated support in the
organization of the excavation.
"Măgura Gorgana" near Pietrele is located on the
. lowest terrace of the Danube valley on the periphery of a
formerly large river meadow (fig. 1). T oday the originally
position of the mound in the landscape is more difficult to
recognise, as the river meadow has been drained and
cultivated. Furthermore, in the course of the time, since the
5th millennium BC, the meadow has increased about six
metres in height through sediment deposits. Thus, today it
is difficult to imagine the original landscape. However, maps
from the early 20th century reveal a landscape marked by
numerous lakes and small rivulets, whose traces can alsa be
recognized in satellite photographs (fig. 31).
The settlement mound itself (fig. 2) possesses a slightly
oval form that covers approx. 255 m. The diameter in eastwest direction amounts to 96.70 m and in north-south
direction, 90 m. At present the tell is today approx. 9 m
highly. Drillings on the tell have supplied reference points
as to the sequence oflayers and for their height. This seerns

române fiind Acad. prof. dr. Alexandru Vulpe. Asociaţia
ArchaeNova a participat susţinând organizarea săpăturii,
lucru pentru care îi suntem recunoscători. În colectivul
internaţional de săpături lucrează numeroşi cercetători
reprezentând cele mai diferite direcţii de cercetare, doctoranzi
şi studenţi de ambele sexe 1• Rezultatele obţinute de ei sunt
cuprinse în prezentarea de faţă.
Punctul "Gorgana" de lângă Pietrele se află pe cea
mai joasă terasă a văii Dunării, la marginea unei zone de
luncă odinioară întinse (fig. 1). Actualmente este dificil de
vizualizat amplasarea colinei în peisajul iniţial, deoarece
lunca a fost asanată, iar suprafaţa ei cultivată. Pe de altă
parte, în răstimpul dintre mileniul al 5-lea până în zilele
noastre, în luncă s-au depus sedimente de aproximativ 6 m
grosime. Ne putem deci face doar cu greu o imagine în
legătură cu peisajul iniţial. Hărţi de la începutul sec. al 20lea ne ajută să reconstituim un biotop climatic caracterizat
de numeroase lacuri şi mici cursuri de apă, ale căror urme
sunt vizibile în fotografiile făcute din satelit (fig. 31).
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to confirm D. Berciu's statement that the tell encompasses
seven meters of settlement layers. Accordingly, the first
settlement must have originally been situated upon a natural
elevation. Especially during the final phase of settlement
phase, the mound attained a height that was visible from
afar in the Danube valley. A funnel-shaped excavation pit,
which our workers respectfully call "the volcano", goes back
to the excavations of Berciu, which were conducted there
in October 1943 and in August 1948. With Berciu's
investigations it was clear that after the end of the Copper
Age settlement, the tell was never inhabited again.
Indeed, in the year 2002 we found an intact carpet
ofbumt and broken clay pots as well as grinding stones and
other domestic utensils at a depth of 5 cm underneath the
grass cover. These finds represent the remains of a burnt
house. Thus, it seemed advisable to carry out geomagnetic
prospection in order to determine the outlines of the bumt
structures for future excavations.
Results of geomagnetic prospection conducted in
2004 show the presence of at least four rows of aligned
houses on a north-south axis upon the tell (fig. 3). Our
excavation trench B has encountered the northem row nr.
1. The southem row nr. 2 is poorly preserved due to the

Măgura propriu-zisă,

pe care se află locuirea preistorică
(fig. 2), are o formă uşor ovală cu o circumferinţă de
aproximativ 255 m. Diametrul pe direcţia est-vest măsoară
96,70 m, iar cel axat nord-sud, 90 m. Tell-ul are actualmente
o înălţime de circa 9 m. Sondele executate pe tell au oferit
puncte de reper pentru succesiunea stratigrafică şi pentru
grosimea totală a locuirii. În urma acestora, afirmaţia lui D.
Berciu, conform căreia suprapunerea de straturi de locuire
de pe măgură ar avea şapte metri, pare a fi confirmată. Din
acest motiv prima aşezare trebuie să fi fost plasată iniţial pe
o ridicătură naturală. Măgura a câştigat în înălţime în special
în ultima fază de locuire, fiind vizibilă de departe pe valea
Dunării. Un crater artificial, pe care muncitorii noştri îl
numesc plini de respect "vulcanul", se datorează săpăturilor
lui D. Berciu, care a început lucrările aici în Octombrie 1943
şi apoi în August 1948. Cercetările lui au arătat în mod clar
că după aşezarea din epoca cuprului măgura nu a mai fost
niciodată locuită.

Într-adevăr, la numai 5 cm sub nivelul solului, a
apărut un "covor" de vase de lut arse secundar şi sparte pe
loc, aflate împreună cu râşniţe pe!ltru cereale şi alte ustensile,
reprezentând urmele unei case distruse de incendiu. În
consecintă, ni s-a părut oportună executarea de măsurători
geomagnetice pentru a putea determina contururile clădirilor
arse înainte de continuarea săpăturilor.
Conform rezultatelor măsurătorilor geomagnetice
făcute în 2004, pe tell se aflau cel putin patru şiruri de case
orientate nord-sud (fig. 3). Suprafaţa B surprinde şirul nr. 1,
cel mai nordic şi şirul nr. 2, care se află imediat către sud şi
care este greu de depistat din cauza săpăturilor lui D. Berciu;
următorul şir, nr. 3, este surprins în suprafaţa F, în timp ce
şirul care se găseşte cel mai la sud, nr. 4, va fi cuprins în
săpătură când se va ajunge la nivelul corespunzător.
În anul 2005 cercetările geomagnetice au fost
continuate prin prospectarea zonei imediat înconjurătoare
a tell-ului. La nord şi la sud-vest de măgură au putut fi
surprinse prin măsurători geomagnetice o serie de anomalii
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excavations of Berciu: The following row nr. 3 is revealed
in our excavation trench F, as will be the southernmost row
nr. 4 when we have reached the same levei.
Geomagnetic investigations were continued in 2004,
during which the immediate surroundings of the tell were
prospected. To the north and southwest of the settlement
a number of larger regular anomalies were attested through
geomagnetic surveys. To our surprise, drillings revealed that
underneath the 2.5 m colluvium were massive burnt layers.
The drill cores contained small fragments of pottery and
flint as well as burnt clay daub from houses, all of which
resembles the material already known from the settlement.
To substantiate the chronological order, it îs planned to
carry out thermoluminiscence dating. Geomagnetic
prospection and drillings have thus provided the first
indications of settlement activities at the foot of the tell.
These signs, nevertheless, had already been discovered in
2002 under c. 1 m of colluvium in a test pit some 50 m east
from the hill. The character and the exact position in time
of these traces of settlement must remain open at present.
However, if this interpretation proves to he correct, the
settlement at the hill's base was enlarged according to a plan,
at least during one phase. Therefore, the Copper Age
settlement was presumably much larger than the actual tell
itself And with that, for the first cime this attests the presence
of a tell settlement with corresponding context on the lower
Danube River. According to this picture the settlement was
about three times as large and comprised some 120 buildings
(fig. 4).
This picture seems quite plausible when viewed against
the background of a complexity in production skills of
pottery, metal and bone tools în Pietrele, that is, cultural
features of the Copper Age on the Lower Danube, a
complexity for which much larger communities should have
been responsible than that represented, for example, by the
buildings on aur tell. The picture shown în northem Bulgaria
îs that of relatively small settlements with 6-15 families,
which must have encompassed about 60 persons; this does
nat seem realistic, în view of the variety of the production

sistematice de dimensiuni mai mari. Spre surpriza noastră
sondele au arătat că sub coluviumul gros de până la 2,5 m
se găseau straturi groase de arsură. Micile fragmente de
ceramică şi silex, precum şi srarâmăturile de chirpici scoase
la suprafaţă în carote se aseamănă materialului cunoscut de
noi de pe măgură. Pentru întărirea scalei cronologice absolute
sunt necesare şi datări prin termoluminiscenţă. Măsurătorile
geomagnetice şi sondele confirmă primele indicii asupra
existenţei urmelor unei aşezări la poalele tellului, descoperite
săpării unei gropi în anul 2002 la circa 50 m est de tel!, sub
o depunere coluvială de aproximativ 1 m. Caracterul şi
datarea exactă a acestor urme de locuire trebuie să rămână
deocamdată în suspensie, însă dacă interpretarea lor este
corectă, atunci se poate afirma că cel puţin într-o fază a
existenţei satului preistoric de pe măgură acesta a fost extins
în mod planificat şi la poalele sale. În consecinţă, aşezarea
a fost probabil doar o vreme, dar în mod limpede, remarcabil
mai mare decât locuirea propriu-zisă de pe înălţime. Aceasta
se prezintă ca o situaţie aparte, pentru prima dată constatată
la vreo aşezare de tip tell de la Dunărea de Jos. Conform_
acestei imagini, aşezarea a fost de aproximativ trei ori mai
mare, fiind constituită din circa 120 de clădiri (fig. 4).
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activities, hunting and long-distance trade. A necropolis
with over SO graves was localised in the southwest of the
tell (fig. 3-4). These graves will supply important information
about the settlement's population.
ln 2006 a satellite photograph from the year 1967(!)
revealed a circular ditch enclosure on the highest Danube
terrace. The earthwork measures 130 to 170 m in the diameter
and is only about 600 m in a direct line from the tell (fig.

S).
Directly below the grass cover upon the mound
remains ofbumt houses could be discemed. Apparently the
settlement was not any longer inhabited after the conflagration
and was abandoned. A great number of pots and grinding
stones were found in the houses (fig. 6). The house units
are distinguished through the generally reddish colouration
caused by burnt clay. By contrast, open areas, such as lanes
between the houses, are grey to green in colour.
Unfortunately, in one case alone could the standing wall of
a house be observed in situ; so at least part of the exact
course of the house-walls remains in question. ln 200S
building remains that had not been burned were found
undemeath the bumt structures, which showed that generally
the houses were erected consistently on the same spot and
that the existing lanes were respected. It was with particular
satisfaction to find the first time unburnt clay walls there
(fig. 9), something which had not as yet been found in the
area of the Gumelniţa culture. According to our past

Această evaluare ne apare plauzibilă, gândindu-ne la
complexitatea producerii ceramicii şi a obiectelor de metal
sau de os de la Pietrele, în spatele căreia trebuie să se fi aflat
comunităţi substanţial mai numeroase decât, de exemplu,
aceea pe care ne lasă să o bănuim construcţiile de pe tellul cercetat de noi. Aceeaşi imagine, de aşezări relativ mici,
cuprinzând 6-lS familii, care trebuie să fi avut aproximativ
60 de persoane, schiţată pentru nordul Bulgariei nu pare să
corespundă realităţii, dacă luăm în considerare multitudinea
activităţilor de producţie şi de vânătoare sau schimbul la
distanţă. În partea sud-vestică a tell-ului a putut fi identificată
o necropolă cu peste SO de morminte (fig. 3-4), care ne vor
fumiza fără îndoială date importante în legătură cu populaţia
din aşezare.
În anul 2006 a fost observată pe terasa superioară a
Dunării o amenajare cu şanţ circular într-o imagine luată
din satelit în anul 1967 (!). Posibila construcţie măsoară 130
până la 170 m în diametru, aflându-se nu departe de tell, la
numai aproximativ 600m în linie dreaptă (fig. S).
Aşa cum menţionam mai sus, pe măgură au fost
depistate imediat sub nivelul ierbii resturi ale unor case arse.
În mod evident, după acest incendiu aşezarea nu a mai fost
refăcută, ea fiind părăsită definitiv. Printre altele, au ieşit la
iveală numeroase vase de lut şi râşniţe de mână confecţionate
din piatră (fig. 6). Casele, ca unităţi aparte, se recunosc prin
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observations, these are compacted clay walls of about 40
cm thickness. The dense rows of postholes from wattle-anddaub walls as documented in Bulgarian tell settlements could
not be confumed in our settlement so far. Occasional posts
inside houses in Pietrele might be in connection with the
roof construction.
ln area B two house units, both almost completely
within the excavated surface, could be delineated. They are
separated by a wide lane of approx. 1.00-1.60 m (fig. 7).
The house to the west was approximately 5 x 7 m in size.
The distribution of finds inside is outstanding in its special
state of preservation. Pottery and small finds have remained
especially well-preserved under larger fragments of clay walls.
Severa! groups of pots grouped close together were uncovered
within the area of the house. ln the eastern part of the
excavated area a double-house was identified, whose southem
and eastem limits have not been determined by the excavation
yet. The use of the interior rooms was similar, both in the
unburnt lower house and in the burnt house above.

"
T

concentrările de chirpici ars şi prin pete de culoare roşcată
în general. Dimpotrivă, suprafeţele ne-acoperite de construcţii,
uliţele dintre case, se evidenţiază printr-o culoare cenuşiu
verzuie. Din păcate, doar într-un singur caz a putut fi
observată in situ elevaţia unui perete de casă, aşa încât
procedeul exact de construcţie al pereţilor rămâne incert.
Sub locuinţele distruse de incendiu s-au găsit în campania
din 2005 şi resturi de construcţii ne-arse, ceea ce ne arată că
în mare măsură casele au fost ridicate într-o anumită ordine,
în funcţie de uliţele deja existente. Deosebit de îmbucurător
a fost faptul că au fost descoperiţi pentru prima dată pereţi
de lut ne-arşi (fig. 9), ceea ce nu se mai reuşise pentru
monumentele culturii Gumelniţa. Conform observaţiilor
noastre de până acum este vorba de pereţi din lut bătătorit
de cca. 40 cm lăţime. La noi nu au putut fi deocamdată
atestate, aşa cum au fost documentate în Bulgaria, şirurile
dese de stâlpi ai pereţilor realizaţi din împletitură de nuiele.
Stâlpii izolaţi din interiorul caselor de la Pietrele trebuie puşi
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ln 2002 the remains of a rectangular clay structure
came to light. ln its proximity were three heavy grinding
stones, which had shattered from the fire as well as a great
number of broken pots, some of which could he restored.
The structure was part of a building from the latest settlement
phase of the tell. ln 2004 the plaster of an older hearth, that
belonged to the underlying unburnt house (fig. 8), was found
underneath this structure. Examination of the hearth revealed
three hard baked layers, signifying that the hearth was
renewed two times. The initial hearth had been constructed
on an area of 150 x 130 cm. lt is important to note that a
concentration of fragrnented pots but still restorable (fig. 9)
belonged to the hearth. Thus, from a stratigraphic standpoint,
two levels of use can he clearly delimited, with almost
complete clay pots supplying substantial references for the
chronological assignment of the pottery. Ovens and
con.centrations of pottery were situated directly next to the
house wall. The pottery's position in a row thus provides
"negative" proof of the original wall. The "positive" proof
is visible in the surface plan through the appearance of
greater amounts of yellowish clay (fig. 9).
ln 2006 two rows of unburnt loom weights were
found in the northern part of the house, which indicate the
location of a loom (fig. 10). Unfortunately, there were no
traces of the loom's wooden frame. Nevertheless, this is

probabil în legătură cu construcţia acoperişului .
În s uprafaţa B au putut fi delimitate unităţile
arhitecturale a două case, care au fost aproape complet
cuprinse în suprafaţa săpată. Ele sunt separate una de cealaltă
de o uliţă lată de 1,00-1,60 m (fig. 7). Casa dinspre vest avea
dimensiunile de aproximativ 5x7 m. Distribuirea
descoperirilor în interiorul locuinţei este influenţată de
condiţiile de păstrare specifice. Ceramica şi descoperirile
mărunte s-au păstrat îndeosebi sub fragmentele mai mari de
chirpici. În perimetrul casei au fost dezvelite mai multe
concentrări de vase. În partea estică a suprafeţei a putut fi
identificată o casă dublă ale cărei limite, cea sudică şi cea
estică, nu au fost atinse. Funcţionalitatea încăperilor era
asemănătoare atât în locuinţa ne-distrusă de incendiu aflată
în nivelul inferior, cât şi în cea arsă, care se găsea deasupra
celei dintâi.
În campania din anul 2002, a fost surprinsă o structură
de lut dreptunghiulară. În apropierea ei se găseau trei râşniţe
grele, sfarâmate sub acţiunea focului şi o mulţime de vase
sparte în bucăţi, care au putut fi parţial reîntregite. Este
vorba de o parte dintr-o clădire a celei mai recente faze de
locuire a măgurii. Sub amenajarea din lut s-a găsit în 2004
crusta unei vetre mai vechi (fig. 8) care ţinea de casa ne-arsă
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among the oldest evidence for the loom in Europe. The
loom weights were not fired, for which reason they are
normally difficult to trace. Most of the many loom weights
found in Pietrele were burnt through the conflagration of
the houses (fig. 11 ). Presumably they were used in the process
of weaving flax.
House units exhibit a yellowish (or red burned) clay,
while the lanes are grey - green colour. Both areas are also
easily differentiated through the categories of finds. The
number and degree of fragmentation of the pottery is clearly
lower in the houses than that found in the lanes. There is
a dense concentration of small fragments of pottery as well
as a multiplicity of shells and bones and flint tools. The
shells are frequently in compact deposits. The distribution
of the small finds still does not give any reference to a
functional differentiation. Only the bone tools are remarkably
frequently in the lanes.
Burnt as well as unburned houses were recovered in
area F. In 2006 a further burnt house could be documented
there too. Its northern part seems to have been less impaired
by the fire than the southern part. An oven and a clay
installation, tipped at a slant to the north, are among the
customary inventory of a house (fig. 12). In this case, for
the first cime a hard clay floor could be attested within the

de dedesubt. Cercetarea vetrei a dus la descoperirea a trei
straturi de lut puternic arse, care atestă două refaceri ale
vetrei. Vatra propriu-zisă fusese construită pe o suprafaţă de
150x130 cm. Ceea ce este important, este că de această vatră
se leagă o concentrare de vase sfărâmate dar reîntregibile
(fig. 8). Prin aceasta se pot diferenţia stratigrafic două nivele
de călcare cu vase în mare măsură complete, clar separate
unul de celălalt, ceea ce ne oferă indicaţii clare pentru
încadrarea cronologică a ceramicii. Vatra şi concentrarea de
ceramică sunt situate imediat lângă peretele casei. Poziţia
ceramicii, pe o linie, marchează în "negativ" peretele iniţial.
El este însă vizibil în plan şi în „pozitiv" printr-o proporţie
mai ridicată de lut galben (fig. 9).
În partea nordică a casei au fost găsite în 2006 două
rânduri de greutăţi de ţesut ne-arse care ne indică locul unde
fusese amplasat un război de ţesut (fig. 10). Cu toate că, din
păcate, nu a mai putut fi depistată nici o urmă din cadrul
de lemn al acestuia, avem de-a face cu una dintre cele mai
vechi dovezi ale existenţei războiului de ţesut în Europa.
Greutăţile de ţesut fiind ne-arse, prezenţa lor este de obicei
dificil de dovedit; cele mai multe dintre piesele descoperite
în săpăturile de la Pietrele au fost însă arse cu ocazia
incendiului care a mistuit casele (fig. 11). Materialul
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range of the oven. To the east of the oven were the remains
of three human individuals, who obviously met their death
in the conflagration of the house. Surprisingly, the hard clay
floor with the oven lay directly upon loose, but severely
burnt daub, which cannot correspond to the original building
plan. Therefore, it seems likely that here we have part of the
collapsed upper storey of the house. This becomes all the
more plausible in view of the large pot that was found on
the ground floor, directly next to the collapsed second storey
floor (fig. 13). The irregular surface of the ground floor was
probably burnt secondarily. Small shell fragments burnt to
a bluish hue were found on the floor, indicating the walking
level. If there were a hearth on the second floor, this would
explain why no hard-baked floors or floors compacted
otherwise have been found so far. The ground floor was
used as storage and work space, while the inhabitants slept
upstairs.
The number of finds retrieved in Pietrele is very high.
This applies to pottery in particular. During the three
excavation seasons 130,000 sherds with a weight of 2.8 t
were accounted. A large number of complete pots were
preserved under the collapsed walls in the burnt houses, so
that an idea can be gained about the proportions and the

întrebuinţat

la

ţesut

a fost probabil inul (Linum

usitatissimum).
Suprafeţele

caselor se recunosc prin lutul gălbui (sau
ars la roşu), în vreme ce uliţele se remarcă prin nuanţele de
verde-cenuşiu . Cele două zone pot fi uşor diferenţiate şi pe
baza descoperirilor: în case, gradul de fragmentare a ceramicii
este în mod clar mai redus decât în zonele de circulaţie. Aici
se găseşte o concentrare masivă de ceramică spartă mărunt,
precum şi o mulţime de scoici, oase, dar şi unelte de silex.
Cochiliile de scoici formează adesea depuneri compacte.
Distribuirea descoperirilor mărunte nu ne dă deocamdată
nici o indicaţie asupra vreunei diferenţieri funcţionale, în
mod neaşteptat doar uneltele de os fiind găsite mai des în
perimetrul uliţelor.
În suprafaţa F au fost dezvelite atât case arse cât şi
case ne-arse. În campania din 2006 a putut fi documentată
din nou o clădire distrusă de foc: jumătatea nordică pare să
fi suferit însă mai puţin de pe urma focului decât jumătatea
ei sudică. O vatră şi o amenajare de lut, uşor înclinată spre
nord, fac parte din obişnuitul inventar domestic (fig. 12).
În acest caz a putut fi pentru prima dată probată existenţa
în zona vetrei a unei podele tari de lut. La est de vatră s-au
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ornaments of the pots. In general, the ceramic display a very
broad and differentiated spectrum of shapes and sizes. Aside
from middle-sized vessels (fig. 14), there are very large storage
jars with a capacity of approx. 30 litres. These jars are either
painted (fig. 15) or they exhibit the characteristic barbotine
treatment of the surface (fig. 16). This kind of ornamentation
also serves for a better hold on the vessel. It îs interesting
to note that the organization of the decoration is very similar.
Thereby the vessels are divided in three zones. In the case
of the vessel with barbotine (fig. 16) the neck has vertical
ribs. The separation of the neck zone from the body is
accentuated by cylindrical knobs. The arrangement in
diagonal, slightly curved ribs on the body relays the subtle
impression of motion. Lug-handles in turn separate this
zone from the lower part of the vessels, which is decorated
with vertical ribs. In addition, there are large bowls and an
abundance of small vessels. Most vessels could be covered
with a lid (fig. 17). Often these lids are decorated like a
model house or gable (fig. 18). One particularly interesting
exemplar of a lid was discovered în 2006. Elegant wavy
stripes decorate the outer surface, while the ornament inside
is like a net (fig. 19).
In the course of excavation more than 100 copper
artefacts were recovered, usually small tools or adornments,
that evidence an interregional exchange in which our
settlement was integrated. Pins are characterised by a
rhomboid flat head or double spiral head (fig. 20). The
heaviest object thus far is a chisel that weighs approx. 80 g.
(fig. 21 ). Yet, traces of the copper processing in Pietrele have
not been evidenced until now. Chemical analysis of the

găsit

resturile a trei indivizi umani, care şi-au pierdut fară

îndoială viaţa în incendiul care a distrus casa. În mod
surprinzător podeaua de lut întărit, împreună cu vatra, se
aflau pe un chirpici mai puţin compact, dar puternic ars,
ceea ce nu poate să corespundă construcţiei iniţiale. E foarte
probabil că trebuie să vedem în aceasta o parte a unui etaj
superior, prăbuşit. Un argument suplimentar ar fi că imediat
lângă etajul prăbuşit, se găsea pe podea un vas mare (fig.
13). Podeaua denivelată a parterului clădirii este arsă probabil
secundar. Pe podea s-au găsit mici fragmente de cochilii de
scoici, primind prin ardere o culoare negricios-albăstruie,
care indică nivelul de călcare. Dacă la etajul superior exista
o vatră, acest lucru ar putea să explice de ce nu s-a găsit până
acum nici o podea de lut puternic arsă sau construită întrun alt mod. Parterul a fost folosit ca magazie şi spaţiu de
lucru, în vreme ce încăperile de sub acoperiş serveau pentru
dormit.
În aşezarea de la Pietrele, frecvenţa descoperirilor este
remarcabilă. În trei campanii au fost adunate 130.000 de
cioburi cu o greutate de 2,8 tone. În casele incendiate s-au
găsit, sub pereţii prăbuşiţi, o mulţime de vase păstrate în
întregime, în aşa fel încât se poate avea o imagine despre
proporţiile şi ornamentele ceramicii. În general se constată
existenţa unui spectru larg, diferenţiat, de forme şi dimensiuni
ale ceramicii. Alături de vase de mărime mijlocie (fig. 14) se
găsesc şi vase de provizii foarte mari, cu o capacitate de cca.
30 1. Ele pot fi sau nu pictate (fig. 15) sau acoperite cu
decorul barbotinat caracteristic (fig. 16). Acest fel de
ornamentare slujea şi pentru ca vasul să poată fi prins mai
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copper objects will supply clues as to the origin of the
copper. Of no less significance is an obsidian blade, which
was found in 2005. Obsidian ranks among most rare materials
in the Copper Age settlements on the Lower Danube. T okay
in Hungary comes into question as its nearest origin, as
there are no known sources of obsidian in Romania. An
Anatolian origin has been considered as the source of
obsidian blades from the nearby sites of Durankulak and
Vama. Chemical analyses should clarify the provenance of
the example from Pietrele. Numerous bracelets and beads
of Spondylus evidence contacts with the Mediterranean
area, as this shell originates from there. Originally the
Spondylus bracelets possessed a bright red colour, which is
still recognisable in places (fig. 22).
Likewise, the number of the flint tools is exceedingly
high. More than 3000 flint artefacts have been recorded in
the meantime. Among the most remarkable finds is a store
of blades, which was discovered in the eastern house together

••
••
•

bine. E interesant de remarcat că dispunerea decorului este
foarte asemănătoare. Vasele sunt construite după principiul
împărţirii în trei zone. În cazul vasului barbotinat (fig. 16),
gâtul e ornamentat vertical. Regiunea gâtului e separată de
cea a pântecului vasului cu ajutorul, printre altele, al unor
ornamente plastice cum ar fi butonii, care, cu ajutorul unor
muchii oblice, uşor arcuite, par a fi puse într-o uşoară mişcare.
La rândul lor, apucătorile separă pântecele de zona inferioară
a vasului, care e iarăşi ornamentată cu nervuri verticale. Alte
forme ceramice sunt străchinile, dar şi o multitudine de vase
mici. Cea mai mare parte a vaselor puteau fi acoperite cu
un capac (fig. 17). De multe ori aceste capace sunt
ornamentate cu modele de case sau de "frontoane" (fig. 18).
Un exemplar foarte interesant de capac a fost descoperit în
2006, el având la exterior elegante benzi vălurite, în vreme
ce în interior poate fi recunoscut un motiv în formă de plasă
(fig. 19).
Cele peste 100 de obiecte din cupru descoperite până
acum, de obicei unelte mărunte sau podoabe, atestă un
schimb inter-regional intens, aşezarea noastră fiind integrată
în acesta. Caracteristice sunt acele cu capul rombic sau cele
cu capul în formă de spirale duble (fig. 20). Cel mai greu
obiect este deocamdată o daltă care cântăreşte 80 g (fig. 21).
Urme ale prelucrării cuprului nu au putut fi depistate
deocamdată la Pietrele. Analiza chimică a obiectelor de
aramă ne va oferi dovezi în legătură cu provenienţa acestuia.
Nu mai puţin importantă este o lamă de obsidian descoperită
în 2005. Acest material face parte dintre cele mai rare categorii
de obiecte de piatră găsite în aşezările epocii cuprului la
Dunărea de Jos. Cea mai apropiată regiune din care ar putea
proveni ar fi Tokai (Ungaria), dat fiind faptul că deocamdată
pe teritoriul României nu se cunosc zăcăminte de obsidian
exploatate în preistorie. Pentru lamele de obsidian din siturile
de la Durankulak şi Vama, aflate în apropiere, a fost desigur
luată în considerare şi o origine anatoliană. O analiză chimică
va fi în măsură să stabilească şi provenienţa piesei de la
Pietrele. Numeroase brăţări şi mărgele din scoică Spondylus
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with three very long blades. These compare with the blades
known in the necropolis of Vama, where they represent a
component of the richest graves fumishings (fig. 23). Besides
its use for numerous smaller stone axes, flint was also utilised
to make flat axes (fig. 24).
Bone material was processed to make various tools.
ln addition to needles, pins and awls, small axes and chisels
were produced (fig. 25). Among the interesting finds macle
in 2006, there is a bone axe that was originally destined to
become a figurine; it was, however, rejected and re-worked
as an axe (fig. 26).
Over 100 examples, mostly fragmented, of animal
and human figurines from the recent excavations represent
to a large extent the whole of the spectrum of Copper Age
figural art on the lower Danube River. Berciuăs excavations
had already shown that not only the standard repertoire of

probează contactele spre spaţiul mediteranean, având în
vedere că această specie de scoici provine de acolo. Brăţările
din Spondylus aveau iniţial o culoare de un roşu viu, ceea
ce pe alocuri e încă vizibil (fig. 22).
Remarcabil de mare este şi numărul uneltelor de silex,
până în momentul de faţă fiind înregistrate peste 3000 de
asemenea piese. Dintre descoperirile deosebite face parte şi
un depozit-rezervă de lame, care a fost găsit în casa dinspre
răsărit şi care conţine trei lame foarte lungi, comparabile cu
cele de la Vama, unde raceau parte dintr-un inventar de
rang înalt (fig. 23). Silexul a fost folosit şi pentru topoare;
în afară de acestea există şi numeroase topoare de piatră mai
mici (fig. 24). Osul a fost prelucrat realizându-se din el
numeroase unelte. Dintre ele fac parte acele şi sulele, dar şi
toporaşe sau dălţi (fig. 25). Printre descoperirile interesante
din anul 2006 trebuie enumerat şi un topor de os, care ar
fi trebuit iniţial să devină o statuetă: nereuşindu-se o finisare
adecvată, piesa a fost folosită ca topor (fig. 26).
Cele peste o sută de exemplare, preponderent
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such art is present in Pietrele. A complete bone figurine was
discovered in the north-south Jane (fig. 27). The 11.4-cm
high figurine was found lying on its back. The legs are
encircled by two copper rings and one spiral ring was in the
left "ear". This is well-known in other figurines of that cime.
Yet, this was the first case with an additional five perforated
beads, which formed the necklace of the figurine. Found
directly next to the figurine lay 11 Dentalium beads, which
might possibly be seen in association with the figurine.
However, there were a series of dislocations and runoffs etc.

fragmentare, de reprezentări zoomorfe şi antropomorfe
provenind din noile săpături, acoperă în mare măsură spectrul
de forme al plasticii din epoca cuprului de la Dunărea de
Jos. Materialul din săpăturile lui D. Berciu a permis deja să
se stabilească faptul că la Pietrele nu este reprezentat doar
repertoriul curent. În uliţa orientată nord-sud s-a găsit o
figurină de os complet păstrată (fig. 27). Statueta de 11,4 cm
zăcea pe spate şi avea picioarele înconjurate de două inele
de cupru, în gaura „urechii" stângi găsindu-se un mic cercel
în formă de spirală . Acest lucru e cunoscut şi la alte statuete
ale timpului, însă acum s-au găsit pentru prima dată cinci
mărgele mobile, care constituiau colierul statuetei. În imediată
apropiere a statuetei se aflau 11 mărgele de Dentalium, care
ar putea fi puse probabil în legătură cu statueta. În arealul
ocupat de uliţe nu trebuie exclusă posibilitatea schimbării
poziţiei unor piese, acestea fiind spălate de ape etc., astfel
că poziţia a două obiecte descoperite unul lângă celălalt nu
a fost în mod obligatoriu şi cea iniţială. Podoabe de metal
pe statuete sun t rar atestate, deşi ele trebuie să fi existat
relativ frecvent. Această statueta neobişnuită extinde însă
spectrul statuetelor de os cu podoabe de cupru, ele fiind
înzestrate şi cu şiraguri de mărgele. Mărgele comparabile ca
dimensiuni sunt menţionate de H . T odorova şi I. Vajsov
aproape exclusiv în morminte. Figurina din os de la Pietrele
ne arată că asemenea mici mărgel e pot fi descoperite şi în
aşezări, unde au fost până acum probabil trecute cu vederea.
Demn de amintit este şi capacul unui vas-miniatură, capac
modelat în forma unui cap de porc (fig. 28), descoperit în
interiorul unei locuinţe . Se poate recunoaşte fără îndoială
plăcerea artizanului de a modela, de a reprezenta limba şi
în general pasiunea pentru detaliu. Porcul mistreţ a fost nu
doar consumat în mari cantităţi de locuitorii teii-ului, ci şi
a găsit şi locul în plastica figurativă, ceea ce de altfel este
valabil şi pentru o alte specii de animale din hrana acestora.
O zornăitoare având forma unei broaşte ţestoase (fig. 29)
face parte dintre cele mai neobişnuite piese de plastică
măruntă ale mileniului al 5-lea din Europa de sud-est.
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so that two objects found next to each other need not have
been deposited next to each other originally. The copper
omaments on the figurine are comparatively rarely attested,
although they might have been frequent. The extraordinary
figurine from Pietrele expands the spectrum of the bone
figurines with copper omaments. And in accordance, they
must have also worn bead necklaces. H. T odorova and I.
Vajsov have listed similar small beads almost exclusively in
grave finds. The bone figurine from Pietrele demonstrates
that these small beads can be reckoned with in settlements
as well, where they were presumably overlooked until now.
The cover of a miniature vessel is likewise noteworthy; it
displays the form of a pig's head (fig. 28). It was found in
the area of the house in area B. The joy of its creator in the
modelling and also the Iove for the detail in the tongue are
easily recognised. Wild pig was not only consumed in large
quantities on the tell, it also founds its way into figural
representation, a circumstance that also applies to a further
species of animals on the menu of the tell's inhabitants. A
rattle in the shape of a turtle (fig. 29) belongs to the most
extraordinary clay figurines of the Sth millennium in
southeastern Europe.
It is a surprising fact that in the settlement layers
excavated thus far, wild animal bones clearly predominate.

Surprinzător

este faptul că în nivelele săpate până acum
oasele de animale sălbatice predomină în mod clar, vânătoarea
jucând un rol important în aprovizionarea cu carne. În acest
sens, porcul sălbatic din luncă, precum şi cerbul roşu de pe
câmpia Dunării prevalează cantitativ, fiind vânaţi însă şi
calul sălbatic sau bourul. Relativ des e reprezentat şi lupul
printre resturile osteologice. Vânătoarea avea fără îndoială
şi un semnificativ rol social, nefiind apărută din simplă
necesitate, atâta vreme cât nu erau răpuse animalele cele
mai uşor de vânat, ci animale mari, a căror ucidere era în
consecinţă legată şi de un corespunzător grad de pericol
potenţial. Armele de vânătoare din silex demonstrează o
deosebită grijă în producerea lor (fig. 30). Pentru completarea
hranei erau adunate broaşte ţestoase din luncă şi practicat
pescuitul. Printre animalele domestice se găseau porcul,
vitele, oile şi caprele, precum şi câinele, primul fiind animalul
domestic de departe cel mai bine reprezentat osteologic. O
provizie de cereale în greutate de 12 kg, ne indică cultivarea
grâului (Triticum diococcum) şi orzului. Pe lângă aceasta,
este atestat şi culesul fructelor sălbatice, cum ar fi porumbe,
păducel, zmeură, soc, coarne.
Dezvoltarea peisajului şi condiţiile oferite de mediul
înconjurător în decursul celui de-al 5-lea mileniu a. Chr.
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Hunting played an important role in procuring meat. Thereby,
wild pig from the river meadows as well as the red deer from
the terraces prevailed in quantity. The wild horse and the
aurochs were also hunted. The wolf, too, is represented
relatively often among the animal bone material.
Undoubtedly, the hunt had a socially significant character
and did not arise from pure necessity alone. Namely, it was
not small animals, which could be easily hunted, that were
sought, but large and potentially dangerous game. Hunting
weapons of flint were macle with particular care (fig. 30).
Turtles were sought in the meadows and fish were caught.
Domestic animals include cattle, pig, sheep/goat and dog,
whereby the pig is by far the most frequent. A 12 kg stare
of grain attests the cultivation of emmer and barley. In
addition, fruits were collected; identified so far are wild
plums, raspberries, elderberries, and cornelian .cherries.
The development of the landscape and environmental
conditions during the Sth millennium BC are of special
interest for the excavation. From the available
palaeozoological and palaeobotanical contexts it could be
determined that the Danube meadows as well as the adjacent
slopes and terraces in the vicinity of Măgura Gorgana were
used intensively during the Copper Age. Archaeological
contexts indicate, moreover, that Pietrele was engaged in a

un deosebit interes pentru săpături. Descoperirile
paleozoologice şi paleobotanice care ne stau la dispoziţie,
ne indică o folosire intensă a luncii Dunării şi a pantelor şi
teraselor limitrofe măgurii "Gorgana" în timpul locuirii din
epoca cuprului. Pe deasupra, contextele arheologice dovedesc
integrarea aşezării de la Pietrele într-un sistem de schimb
inter-regional, Dunărea slujind drept principală arteră de
circulaţie . De aici rezultă întrebări în legătură cu condiţiile
ecologice şi hidrologice care reprezentau în neoliticul târziu
şi în epoca timpurie a cuprului în zona aşezării de la Pietrele
baza naturală pentru cultivarea grânelor şi pentru creşterea
animalelor, precum şi pentru vânătoare. Strâns legată de
aceste probleme este şi întrebarea: cum s-a răsfrânt activitatea
umană asupra evoluţiei mediului înconjurător. Pe de altă
parte este important, pentru valorificarea contextelor
arheologice, să se stabilească dacă aşezarea de la "Gorgana"
dispunea de o legătură directă cu Dunărea, actualmente
inexistentă deoarece mari porţiuni din întinsa suprafaţă
inundabilă au fost asanate în anii '60. Lunca fusese
caracterizată anterior, aşa cum arată hărţile topografice din
anii '50, de o reţea hidrografică cu canale ramificate şi cu
iazuri şi smârcuri între ele. Şi astăzi se întâlnesc uneori în
teren foste canale sub formă de canale cu apă stătătoare
puţin adâncite sau cu forme alungite, păstrate în întregime.
În afară de aceasta, cursurile de apă şi zonele cu ape stătătoare
pot fi identificate în actualele imaginile din satelit cu ajutorul
demarcaţiilor dintre câmpuri, al reţelei de canale sau al
gradului de umiditate diferit din sol (fig. 31). De altminteri,
cursul canalelor într-o zonă naturală de luncă inundabilă
este supus unor permanente schimbări. În acelaşi timp,
aluvionarea din timpul revărsărilor anuale duce la o creştere
permanentă a sedimentelor de luncă. Pentru a reconstitui
reţeaua hidrologică din zona aşezării de la Pietrele în epoca
cuprului trebuie văzut dacă, pentru structurile care pot fi
recunoscute pe hartă şi pe imaginea din satelit care îngăduie
identificarea unui fost braţ lateral al Dunăni în imediata
apropiere a teii-ului, se poate dovedi prin cercetări

prezintă
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far-reaching network of exchange, with the Danube River
as its main artery of transportation. From these recognitions
arise, firstly, the question as to the ecologica! and hydrological
conditions which provided the basis for the cultivation of
grain, animal husbandry and hunting during the late Neolithic
and early Copper Age in the Pietrele area. Closely associated
with this question is how human activities affected the
landscape's development. Secondly, the question as to
whether the settlement Măgura Gorgana was directly
connected to the Danube River is of further importance for
the evaluation of the excavation findings. T oday traces of
any kind of connection are absent, due to the drainage of
large areas of meadows - recurrently inundated in the past
- in the 1960s. Before that, the meadows were marked by
a mesh ofbranched streams with ponds, lakes and swamps
between, as illustrated by topographic maps of the 1950s.
Today former water courses, once the banks of a stream,
appear in the form of inactive flat channels or lengthy gullies.
Furthermore, former waterways and stagnant bodies of water
can be identified in current satellite photographs from the
line of field boundaries, of canal systems or through
differences in the moisture of the soil (fig. 31). Nonetheless,
due to their location in a natural flood plain, these waterways
are subject to constant change. Sediments deposited during
the annual floods likewise leads to the constant increase in
meadow alluvium. In order to reconstruct the network of
waters around Pietrele during the Copper Age settlement,
recognizable structures in maps and satellite photographs
that might be indicators of an arm (or arms) of the Danube
River that ever flowed in the tell's proximity should be
examined by means of sedimentologica! methods in order
to prove whether the particular waterway endured for severa!
millennia or whether with increasing depth a change in the
litho-units facies can be determined.
Further, in order to grasp chronological changes in
t he sediment sample, the dating of suitable material is
indispensable.
T ogether with soils formed in sediments from the
mcadows and the bordering slopes, sediment analyses can

sedimentologice o durată pe mai multe milenii sau dacă
odată cu creşterea adâncimii se poate stabili o schimbare a
unităţilor litofaciale. Pentru a putea surprinde cronologic o
schimbare a structurii canalelor sunt indispensabile datări
pe materiale corespunzătoare. Analizele sedimentologice
oferă concomitent informaţii asupra condiţiilor de mediu
din momentul respectiv şi a schimbării lor precum şi asupra
solurilor formate din aluviunile din luncă şi a solurilor de
pe pantele din imediată vecinătate. Din acest motiv,
valorificarea acestei arhive geologice (sedimentele din luncă
şi solurile) stă în centrul cercetărilor geomorfologice şi
pedologice, respectiv paleoecologice diQ jurul aşezării de la
Pietrele. Pentru regiunea Dunării de Jos vor trebui investigate
din plin noi domenii, fiindcă din cercetarea de până acum
ne stau la dispoziţie doar puţine rezultate ce să poată fi
valorificate, astfel încât să ne ofere date despre evoluţia
geologică şi hidrologică din regiunea amintită. Doar Delta
Dunării şi geneza ei au fost studiate intens în ultimele decenii.
Săpăturile de la Pietrele ne-au furnizat o serie de
rezultate necunoscute până în momentul de faţă în aşezări
ale epocii cuprului. De exemplu, prospecţiunea geomagnetică
a zonei înconjurătoare tell-ului ne indică o intensă activitate
edilitară la poalele acestuia. Rezultatele sondelor au !acut
credibilă o contemporaneitate dintre construcţiile de la
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provide information about both the respective environmental
conditions and their changes. Therefore, the evaluation of
these geo-archives (meadow sediments and soils) are the
focal point of studies on the geomorphology, soil and
palaeoecology in the surroundings of Pietrele. This is new
land for research in the area of the Lower Danube, for very
few utilisable research results are available that might provide
information about developments in the landscape and the
river there. Only the Danube delta and its genesis have been
investigated intensively in the last decades.
Excavations in Pietrele fumished a number of results
about Copper Age settlements, which were unknown until
now. Geomagnetic prospection in the surroundings of the
settlement revealed dense construction at the foot of the
teii. Drillings macle a date for these structures during
habitation of the tell settlement quite probable, and this
will be confirmed by C14 dates. Since these architectural
remains !ie under layers of colluvium that mount up to 2.5
m in height, thoughts about future excavations there must
be dismissed for the time being. However, this context is of
great importance for the interpretation of this tell, indeed
for the interpretation of tell settlements on the whole, it
give rise to the question about the function of a settlement
mound. Did the wealthy and politically leading families live
there or were the buildings there of an ordinary, common
nature? Apparently a large circular ditch enclosure at a short
distance from the tell also belonged to the settlement; its
function should likely be sought in the religious sphere.
For the first time unbumt houses could be attested
in a Copper Age settlement on the Lower Danube. Sturdy
clay walls up to forty cm were uncovered. Posts set at regular
intervals, which might have belonged to a wattle-and-daub
construction, could not be proven. Whether partially the
timber beams and round timber elements evidenced in the
burnt houses served to stabilise the walls or the roof
construction could not be clarified so far. Our understanding
of clay architecture stands at the very beginning. However,
it appears that the remains do not represent buildings
constructed with posts and wattle-and-daub walls. This is

poalele colinei şi cele de pe tell, datare care trebuie confirmată
şi cu ajutorul metodelor oferite de ştiinţele exacte. O săpătură
în acest loc este greu de planificat, dat fiind faptul că
construcţiile din jurul tell-ului se află sub un coluviu de
până la 2,5 m grosime. Complexele depistate sunt însă
importante pentru interpretarea tell-ului, respectiv pentru
interpretarea aşezărilor de tip tell în general, punându-se
întrebarea care este de fapt funcţia aşezării de pe măgură.
Au locuit aici familiile bogate şi influente din punct de
vedere politic sau este vorba de clădiri ale comunităţii ? De
aşezare ţinea în mod evident şi o amenajare cu şanţ circular,
a cărei funcţie şi explicaţie ar trebui căutate în domeniul
ideilor religioase.
Pentru prima dată au putut fi identificate case neincendiate, cu pereţi de lut de până la 40 cm grosime întro aşezare din epoca cuprului la Dunărea de Jos. Nu au fost
observaţi stâlpi dispuşi ordonat, care ar fi putut aparţine
unei construcţii cu pereţi din împletituri de nuiele lutuiţi.
Până în momentul de faţă nu s-a putut lămuri nici dacă
unele scânduri şi bârne din lemn, aflate din loc în loc în
casele incendiate, au slujit la stabilitatea pereţilor sau mai
degrabă a construcţiei acoperişului . Cunoaşterea arhitecturii
de lut preistorice se află de-abia la începuturile ei. În orice
caz se conturează concluzia că nu avem de-a face în nici un
caz cu construcţii din stâlpi cu pereţii împletiţi. Descoperirile
de obiecte pot fi atribuite fiecărei case în parte, ceea ce nu
este de neglijat din punctul de vedere al d ife re nţie ri i
funcţionale a caselor; distribuirea materialului arheologic
pe tell pare să indice tocmai o asemenea diferenţiere
funcţională a unităţilor arhitecturale. Documentarea existenţei
unui etaj superior, înţeles în sensul unor spaţii mari aflate
sub acoperiş unde exista şi un cuptor, este cu totul remarcabilă.
Resturile osteologice animale şi cele botanice permit
reconstituirea strategiilor de subzistenţă ale locuitorilor unei
aşezări centrale din al treilea sfert al mileniului al 5-lea a.
Chr. Fotografiile aeriene şi sondele au arătat că cercetările
geomorfologice şi pedologice permit concluzii asupra evoluţiei
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indicated by finds from individual house units, which again
îs of great significance above all în view of their functional
differentiation. The distribution of the finds on the mound
seems to suggest a functional differentiation among the
houses. Also noteworthy îs the proof of a second storey,
which can probably be understood în the sense of an attic
in which there was an oven.
Animal bones and botanica! remains enable the
reconstruction of economic strategies of the inhabitants of
a central settlement that existed during the third quarter of
the Sth millennium BC. Initial field surveys and drillings
have shown that geomorphologic and soii investigations
can lead to conclusions about the development of the
landscape as well as the effects of land use by the human
hand.

(f ranslation: dr. Emily Schalk)
1

Members of the excavation team include Nico Becker (Bochum,
excavation and photographs), Prof. Dr. Norbert Benecke (Berlin,
archaeozoology), Dr. Irma Berdzenishvili (Thlisi, drawings), Richard Ehrich
(Berlin, excavation), Prof. Dr. Ivan Gatsov (Sofia, flint tools), Cristina
Georgescu (B ucarest, restauration), Tina Hoppe (Frankfurt, landscape
reconstruction), Dr. Jorrit Kelder (Amsterdam/Athen, drawings and miniature
clay tables), Florian Klimscha, M.A. (Berlin, flint axes), Ute Koprivc, M.A.
(Bochum, excavation and grinding stones), Andrei Mocanu, M.A. (Giurgiu,
excavation), Michael Miiller (Berlin, excavation), Petranka Nedelcheva,
M.A (Sofia, flint tools), D r. Reinder Neef (palaeobotany), Dr. Michael
Prange (Bochum, metal analyses), Dr. Agathe Reingruber (Berlin, pottery);
Christoph Schriider (Berlin, pottery), Dr. Baoquan Song (Bochum,
geomagnetics), Dr. Daniel Spânu (Bukarest, excavation), Meda Tache, M.A.
(Bukarest, excavation and copper objects), Bogdan Tănăsescu, M.A (Giurgiu,
excavation and small finds), Tilmann Vachta (Bochum, drawings and loom
wcights), PD Dr.Joachim Wahl (Konstanz, anthropology), Prof. Dr.Jiirgen
Wunderlich (Frankfurt, landscape reconstruction), Petar Zidarov, M.A.
(I'iibmgen, bone tools)

mediului înconjurător
de către oameni.
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consecinţelor utilizării

acestuia

(Traducere: Alina Soroceanu)
1 Din echipă au facut parte Nico Becker (Bochum, săpături şi documentaţie
fotografică), dr. Norbert Benecke (Berlin, arheozoologie), dr. Irma
Berdzenishvili (Thilissi, documentaţie grafică), prof. Richard Ehrich (Berlin,
săpături), prof. dr. Ivan Gatsov (Sofia, unelte de silex), Cristina Georgescu
(Bucureşti, restaurare), Tina Hoppe (Frankfurt/M„ reconstituirea mediului
înconjurător), Andrei Mocanu (Giurgiu, săpături), Michael Miiller (Berlin,
săpături), dr. Jorrit Kelder (Amsterdam/Atena, documentaţie grafică şi mese
miniaturale), Florian Klimscha, M.A. (Berlin, topoare de piatră), Ute Koprivc
(Bochum, săpături şi râşniţe de mână), dr. Petranka Nedelcheva (Sofia,
unelte de silex), dr. Reinder Neef (paleobotanică), dr. Michael Prange
(Bochum, analize de metal), dr. Agathe Reingruber (Berlin, ceramică);
Christoph Schriider (Berlin, prelucrarea ceramicii), dr. Baoquan Song
(Bochum, geomagnetică), Dr. Daniel Spânu (Bucureşti, săpături şi modele
de case), Meda Tache, M.A. (Bucureşti săpături şi obiecte de cupru), Bogdan
Tănăsescu (Giurgiu, descoperiri mărunte), Tilmann Vachta (Bochum,
documentaţie grafică şi greutăţi de ţesut), Dr. docent Joachim Wahl
(Konstanz, antropologie), prof. dr. Jiirgen Wunderlich (Frankfurt/M.,
reconstituirea mediului înconjurător), Petar Zidarov (Tiibingen, unelte
de os).
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Starting from its first campaign, the
archaeological excavation from Pietrele
"Gorgana" has been definitively related to the
institution of the County Museum "Teohari
Antonescu" from Giurgiu, where during the
period of 1934-1948 the honorific director
was the professor Dumitru Berciu.
In the year 1943 there have been initiated a
series of archaeological research in tell - sites
like those of Vlad Ţepeş, Blejeşti, Uzunu,
Pietrele etc. under the guiding of professor
Dumitru Berciu and financed by the
Commitee of the Historical Monuments. ln a short period,
the discoveries of this area have decisevely contributed to
the shaping of the image upon the Gumelniţa culture. The
settlement from Pietrele "Gorgana" has been particularly
considered by the author of the excavation as the mast
important discovery of this category. Therefore, in a report
January lOth 1944 addressed to the prefect of the Vlasca
district, professor Dumitru Berciu was mentioning: "we have
determined, in Pietrele, the richest and the mast vast site
fro m the district of Vlasca and maybe from the entire
country. The depth of the archaeological layer is surpassing
6 m!" He was including among the mast important
discoveries a "figurine of marble having an egeean origin,
which proves that our ancestors ... had trade relations with
the distant regions of the Egeea Sea ... ".
ln accordance with a practice of that time but nat

Încă de la prima campanie şantierul
arheologic de la pietrele "Gorgana" a fost definitiv
legat de instituţia Muzeului Judeţean "Teohari
Antonescu" din Giurgiu, al cărui director onorific
în perioada 1934-1948 a fost profesorul Dumitru
Berciu.
În anul 1943 au fost iniţiate o serie de
cercetări arheologice în situri precum cele de la
Vlad Ţepeş, Blejeşti, Uzunu, Pietrele etc. sub
conducerea profesorului Dumitru Berciu şi finanţate
de Comisiunea Monumentelor Istorice. În scurt
timp descoperirile făcute aici au contribuit în mod
decisiv la formarea imaginii asupra culturii Gumelniţa.
Aşezarea de la Pietrele "Gorgana" a fost considerată în mod
particular de către autorul săpăturii ca fiind cea mai importantă
descoperire din această categorie. Astfel, într-un raport din
10 ianuarie 1944 către prefectul judeţului Vlaşca, profesorul
Dumitru Berciu menţiona: "La Pietrele am determinat cea
mai bogată şi mai vastă staţiune din judeţul Vlaşca şi poate
chiar din ţară. Adâncimea stratului de cultură trece de 6 m
!" între descoperirile cele mai importante el includea un
"idol de marmură de origine egeiană, ceea ce arată că strămoşii
noştrii ... aveau relaţii comerciale cu regiunile îndepărtate
ale Mării Egee ... ".
Conform unei practici a vremii şi nu numai,
materialul arheologic provenit din aceste cercetări a fost
divizat, o parte intrând în posesia muzeului giurgiuvean iar
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exclusively, the archaeological material resulted from these
researches has been divided, one part entering into the
possession of the museum of Giurgiu and other part,
particularly the discoveries "of exception" , into the
possessioin of the National Museum of Antiquities from
Bucharest. Besides, on the date of the first excavations from
Pietrele, the museum did not have a building of its own,
the archaeological exhibition been located inside the High
school "Ion Maiorescu" through the benevolence of the
high school's director of those times, professor Savin Popescu.
It was not an incidentally matter, as the first archaeological
collection of the town of Giurgiu was organized inside the
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o altă parte, în special descoperirile "de excepţie", în posesia
Muzeului Naţional de Antichităţi. De altfel, la data primelor
săpături de la Pietrele muzeul nu avea un sediu propriu,
expoziţia arheologică fiind găzduită de Liceul de băieţi "Ion
Maiorescu" prin bunăvoinţa directorului de atunci al liceului,
profesor Savin Popescu. Acest lucru nu era tocmai
întâmplător, prima colecţie arheologică din oraşul Giurgiu
fiind organizată în incinta aceluiaşi liceu la începutul secolului
20, din păcate distrusă în bombardarea oraşului din 1916.
Astfel expoziţia a funcţionat aici până în anul 1950 când
Muzeul a primit un sediu şi o nouă titulatură (Muzeul
Regiunii Vlaşca).
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building of the same high school on the beginning of the
20th century, which was, unfortunately, destroyed during
the bombing of the city in the year 1916. Thus, the exhibition
has functioned here until the year 1950 when the Museum
became the owner of its own building and of a new name
(The Museum of The Vlaşca Region).
Since 1990, once its initial name of County Museum
"Teohari Antonescu" has been reassumed and the entire
permanent exhibition of the museum has been re-organized,
the archaeology has regained the main position in the
museum's activity, as more than half of the principal
exhibition was dedicated to this domain. The archaeological
materials from Pietrele "Gorgana" naturally have found his
place in this large picture.
The objects from Pietrele have not been exposed
only in the County Museum. In the year 1985, an illegal
archaeological excavation, performed by one of the professors
from Pietrele local school, has lead to the discovery of a
spectacular number of pots and small finds by clay (spindles,
tubular loom weights, figurines) or by copper (pins, awls).
In the year 2002, during the survey effectuated upon the
surface of the tell, we have observed many rectangular
tranches, of small dimensions (2x2 m), that during the
subsequent campaigns have either been included in the Area
B either remained to the W est of this Area. The archaeological
material, characteristic for the !atest levels of the tell's
inhabitation, has been recovered as far back as the end of
the 80's by the professor Dumitru Burlacu, and has been
then exhibited in the cadre of the School Museum of
Frăteşti .

However, the new start of the excavations lasted
for some period of time and it occured on the initiative of
professor Svend Hansen, director of the Eurasia section of
the German Institute of Archaeology from Berlin and of
the professor Alexandru Vulpe, director of the Romanian
Institute of Archaeology "Vasile Pârvan" from Bucharest.
Starting with the first campaign from the year 2002, the
County Museum "Teohari Antonescu" Giurgiu has took

începând din 1990, odată cu reluarea numelui său
iniţial de Muzeul Judeţean "Teohari Antonescu" Giurgiu şi
cu reorganizarea întregii expoziţii permanente a muzeului,
arheologia şi-a re-ocupat locul principal în ansamblul activităţii
muzeale, mai mult de jumătate din expoziţia de bază fiind
dedicată acestui domeniu. În cadrul ei şi-au găsit locul în
mod firesc şi materialele arheologice de la Pietrele "Gorgana".
Materialele arheologice de la Pietrele nu au fost
expuse numai în cadrul Muzeului Judeţean. În anul 1985
o săpătură arheologică ilegală, efectuată de unul din profesorii
din sat, a dus la descoperirea unui numar impresionant de
vase ceramice şi obiecte de lut (fusaiole, greutăţi tubulare,
figurine) sau metal (ace, sule). În anul 2002 în cursul
prospecţiunii efectuate la suprafaţa tell-ului am observat mai
multe casete de săpătură, de mici dimensiuni (2x2m), ce în
cursul campaniilor următoare fie au fost incluse în Suprafaţa
B fie au rămas la Vest de aceasta. Materialul arheologic,
caracteristic pentru ultimele nivele de locuire ale tell-ului,
a fost recuperat încă de la sflrşitul anilor '80 de către Dumitru
Burlacu, fiind apoi expus în cadrul Muzeului Şcolar din
Frăteşti .

Reluarea săpăturilor a mai durat însă ceva timp şi
ea s-a petrecut la iniţiativa profesorului Svend Hansen
director al secţiunii Eurasia din cadrul Institutului German
de Arheologie din Berlin şi profesorului Alexandru Vulpe
director al Institutului Român de Arheologie "Vasile Pârvan"
Bucureşti. Începând chiar cu prima campanie din anul 2002,
Muzeul Judeţean "Teohari Antonescu" Giurgiu a participat
la acest şantier printr-unul din arheologii săi, Bogdan
Tănăsescu, căruia i s-a adăugat cel de-al doilea, Andrei
Mocanu, din anul 2006.
Expoziţia itinerantă "Pietrele-Gorgana. O aşezare
din epoca cuprului la 60 de ani de cercetări", vernisată în
data de 23 iulie 2006 în cadrul Muzeului din Giurgiu îşi
propune să pună fată în fată cele trei momente ale cercetării:
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part in this excavation site through one of its archaeologists,
Bogdan Tănăsescu, to whom it was added a second one,
Andrei Mocanu, starting with the year 2006.
The itinerary exhibition "Pietrele. A settlement
from the copper age on six decades of research" opened on
23 July 2006 by the County Museum from Giurgiu is
undertaking to present the three moments of the research:
a. the excavations of the professor Dumitru Berciu
from the years 1943 and 1948
b. the illegal excavations from the year 1985
c. the systematical excavations started in the year
2002
The exhibition segment dedicated to the first
moment is giving rise to the reunion for the first time of all
the archaeological materials that are still kept from the
campaign of the year 1943, the second segment comprises
all the materials from the collection of the School Museum
from Frăteşti, while in the cadre of the third segment there
are shown to the public for the first time the archaeological
materials from the systematical research of the last years.
This Nassemblageî of the material is offering a direct image
for the compairing of the objects discovered from the three
stages of the excavations, which we find to be useful for a
public of specialists as well as for a regular public. Our main
intention is that of showing the changes occured in the
manner of understanding of an archaeological discovery,
generally, and of the copper-age tell from Pietrele "Gorgana",
particularly.

a. sondajele profesorului Dumitru Berciu din anii
1943 şi 1948
b. sondajele ilegale din anul 1985
c. săpăturile sistematice începute în anul 2002
Segmentul expoziţional dedicat primului moment
prilejuieşte reunirea pentru prima dată a tuturor materialelor
arheologice ce se mai păstrează din campaniile 1943 şi 1948,
cel de-al doilea segment cuprinde toate materialele aflate în
colecţia Muzeului Şcolar din Frăteşti, în timp ce în cadrul
celui de-al treilea segment sunt pentru prima oară expuse
publicului materiale arheologice provenite din cercetările
sistematice ale ultimilor ani. Această "adunare" a materialului
oferă o imagine directă, nemijlocită, pentru compararea
obiectelor descoperite din cele trei etape ale săpăturii, lucru
ce-l credem de folos atât pentru un public avizat cât şi pentru
unul obişnuit. Intenţia noastră principală este aceea de arăta
schimbările petrecute în modul de inţelegere a unei descoperiri
arheologice în general şi în mod particular a tell-ului eneolitic
de la Pietrele "Gorgana".
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Captions
Fig. I:

Vicw of thc tell from thc north with thc draincd Danubc terracc

Fig. I :

Fig. 2:

View of thc teii from the west

Fig. 3:

Geomagnetic prospection of the tells and its surroundings
Hypothetical plan of the scttlement according to the results of

Fig. 2:
Fig. 3:
Fig. 4:

Fig. 4:

Fig. 5:

geomagnetice.
Imagine din satelit cu amenajarea în formă de şant circular (în jumătatea
din dreapta a fotografici) şi cu teii-ul, în marginea de jos a fotografici.

Fig. 6:

Aglomerare de vase şi r,şnitc de piatră sub peretele prăbuşit al unei

geomagnetic prospection
Fig. 5:

Satellite photograph of the circular ditch complex (to the right) and
thc teii (below)

Fig. 6:

Concentration of pottery finds and grinding Stones underneath the
collapsed house wall

Fig. 7:

Drawing of the remains of houses in arca B, scparated by the Ianc

Fig. 8:

Oven with two phases of rencwal

casc.
Fig. 7:
Fig. 8:

Fig. 9:

Conccntration of pottery ncar the oven, located dircctly next to the

Fig. 9:

housc wall
Fig. 10: Unfired loom wcights in a row and the cast house in arca B.
Fig. 11 : Loom weights with circular marks on thc basc, burnt in the conflagration
of thc housc
Fig. 12: Ovcn and clay installation from the upper storcy
Fig. 13 : T oppled large vessel underneath thc floor with an oven and a clay
installation
Fig. 14 : Medium-sized vesscl with grooved decoration on thc body
Fig. 15 : Large painted storage jar
Fig. 16 : Large storage jar with barbotine
Fig. 17: Small beaker with !id
Fig. 18: Barbotinc lid with a hou e g.iblc •• h~ndle
Fig. 19: Lid decomed with wavy hnc on ihe oum urb e nJ
opptr pin

Fig. 21 •
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Fig 21

Flint torc from • houie
blades
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a peretelui de casă ne-ars.
Fig. I O: Greutăti de război de tesut ne-arse descoperite în şiruri în locuinta
dinspre est din suprafata B.
Fig. 11 : Greutăti de război de tesut arse cu ocazia incendierii locuintei, cu
marcaje în formă de punct pe bază.
Fig. 12: Vatra şi instalatia din încăperea de sub acoperiş.
Fig. 13 : Vas de mari dimensiuni răsturnat, aflat sub podeaua cu vatră şi
instalatie.
Fig. 14: Vas de dimensiuni mijlocii cu ornament canelat pc pântece.
Fig. 15 : Vas de provizii de mari dimensiuni cu ornamente pictate.
Fig. 16: Vas de provizii de mari dimensiuni cu barbotină.
Fig. 18 : Capac cu barbotină, av,nd un fronton de casă drept apucătoare.
Fig. 19: Capac cu ornament în valuri în exterior şi în formă de retea în interior.
Fig. 20: Ace din cupru.
Fig. 21: Daltă din cupru.
Fig. 22: Fragmente de inele din Spondylus.
Fig. 23: Depozit-rezervă de silex din casa aflată în suprafata B, în partea de jos
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hg U

Planul resturilor de locuintc din suprafata B, cu ulita dintre ele .
Vatra cu două faze de refacere.
Concentrarea de ceramică de l,ngă cuptor şi din imediata vecinătate

Fig. 17: Pahar mic cu capac.

the 1nner surf c
Fig. 20·

Teii-ul, vedere dinspre nord; pc fundal, lunca desecată a Dunării .
T cil-ul, vedere dinspre vest.
Măsurătoarea geomagnetică a tcll-ului şi a împrejurimilor.
Planul ipotetic al aşezării conform rezultatelor măsurătorilor

111

ludin1 thrtc c pc 1111 l n

Fig. 24: Small ground stonc celts
Fig. 25: Two chisels made of the bone of the wild horsc
Fig. 26: Bone artefact, originally intcndcd as a figurine (2nd lefi), then reworktd
to an axe. Left, bone figurine; right, severa! axcs as compamon
Fig. 27: Bone statucttc with copper jcwcllcry and a necklacc
Fig. 28: Lid to a miniature vcssel in thc form of a pig's hcad

trei lame de dimensiuni neobifnuite.
Fig. 24: Topoare mici din rod de st.\ncă.
Fig. 25: Două dllti din os de cal dlbatic.
Fig. 26: Piesă de os, iniţial destinată a deveni figurină (a 2-a din stânga), care
a fost înd transformată în topor. La st.\nga se află pentru comparare
o figurină de os, la dreapta mai multe topoare.
Fig. 27: Statuetă de os cu podoabe de cupru fi cu colier din mărgele de piatră.
Fig. 28: Capac pentru un vas miniatură în forma unui cap de porc.

Abb. 31: Satellitc imagc of rhc Dmube meadow in thc vicinity of thc tcll

Fig. 29: Zornăitoare de lut în forma unei broaftc tcstoasc.
Fig. 30: Vârfuri de săgcti din silex, retuşate pc suprafctc.
Fig. 31: Imagine din satelit a luncii Dunării în zona teii-ului.

lllustration crcdits: 1·2, b, 14, I 26, 28-30 Hansen; 3-4 Song; 5, 31 Satellit;
7 Kuczminski; 15 Kcldcr , 27

Provcnicnta ilustratici: 1-2, 6,8-14, 16-26, 28-30 S. Hansen; 3-4 B. Song; 5, 31
Satelit; 7 A. Kuczminski; 15]. Kcldcr; 27 N. Becker.

Fig. 29: Clay rattle in the form of a turtlc
Fig. 30: Rctouched s1leit pr 1cctile
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