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In Memoriam
a începutul unei primăveri triste, cea a anului trecut, Dragomir-Nicolae Popovici, coordonatorul, colegul
şi prietenul nostru, pleca de la Popina Bordușani în cea din urmă călătorie, spre lumea celor veşnice.
Personalitate marcantă a lumii istorice şi arheologice din ţara noastră, domnia sa şi-a dedicat întreaga
activitate atât respectării necondiţionate a patrimoniului cultural, cât mai ales promovării unei maniere de cercetare
modernă și unui dialog științific internaţional.
Drumul nostru alături de Dragomir-Nicolae Popovici a început în 1993, primul an al programului de
cooperare româno-francez desfăşurat în tell-ul de la Hârşova, în perioada 1993-2017. Gândit ca şantier școală, acest
program și-a propus, un foarte ambiţios scop pentru acele vremuri, adoptarea unei metode de săpătură moderne, cu
un bine definit caracter pluridisciplinar, şi formarea continuă de specialişti, atât în cercetarea arheologică, dar şi în
ştiinţele denumite, în acea perioadă, conexe sau anexe.
Campania de cercetări arheologice din iulie 1993, prima întregire a echipei, chiar pe sit, ne-a oferit şi primul
contact cu ceea ce avea să devină o parte din viaţa atât de dragă nouă, condiţiile dure de şantier, cu restricţiile de
tot felul, fiind răsplătite într-un mod fericit cu atmosfera colegială, caldă, prietenoasă nu arareori, şi comunicarea
deplină în toate. Aici am cunoscut, cei mai mulţi dintre noi, experimentaţii specialiști francezi care urmau să ne
introducă în esenţa domeniului de cercetare ales.
În calitate de coordontor, dumnealui a promovat întotdeauna dialogul interdisciplinar, fiecare dintre noi
participând în mod direct la cercetarea arheologică, la descrierea, înregistrarea şi interpretarea datelor obţinute
printr-o săpătură minuţioasă, dedicată şi elaborată.
O opţiune asumată a domnului Dragomir-Nicolae Popovici, ca mai toate cele care au urmat, a fost ca din
același an 1993, de această dată în luna august, să replicăm eforturile, ca și satisfacţia, pe tell-ul Bordușani Popină,
într-un context cotidian cu mult mai dur decât la Hârșova. A fost ca și cum echipa, încă fragilă, dădea examenul
unor noi experienţe profesionale şi umane.
În anii care au urmat, echipa de cercetare pluridisciplinară din cele două tell-uri preistorice capătă un contur
din ce în ce mai clar, primul test de maturitate fiind colocviul internaţional din noiembrie 1996, organizat la Muzeul
Naţional de Istorie a României (MNIR). După numeroase participări la sesiunile anuale de cercetări arheologice,
naționale sau organizate de MNIR, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul
Dunării de Jos din Călăraşi şi multe altele, aceasta era prima manifestare internaţională dedicată cercetărilor
pluridisciplinare de la Hârşova.
Colocviul a fost însoţit de organizarea unei expoziţii itinerante româno-franceze – Vivre au bord du Danube
il y a 6500 ans – şi a reprezentat şi prilejul înfiinţării oficiale a Centrului Naţional de Cercetări Pluridisciplinare
„Alexandra Bolomey” (CNCP), ce includea specialiști din câteva domenii de cercetare cu tradiţie – palinologie,
arheozoologie mamifere, dar şi din multe discipline noi, în contextul arheologiei româneşti – sedimentologie,
micromorfolologie, carpologie, antracologie, paleoihtiologie, arheomalacologie. Astfel, se înfiinţa în România un
al doilea astfel de centru, alături de cel creat la Alba Iulia de către profesorul Iuliu Paul (BCUM), care era poate
un model și pentru cel ce va fi înfiinţat la Iași, prin eforturile domnului profesor Nicolae Ursulescu, sprijinit
îndeaproape de colegul Vasile Cotiugă (Arheoinvest). Se instituia astfel un dialog la nivel naţional, echipa CNCP
participând şi la manifestările ştiinţifice specifice, cum este îndeosebi cazul Simpozionului de Arheometrie de la
Iclod, promovat cu multe eforturi de către profesorul Gheorghe Lazarovici.
Această distinsă atmosferă de colaborare şi schimburi ştiinţifice se exprimă în egală măsură prin participarea,
în anii care au urmat, începând din 1997, la campaniile de cercetări arheologice ale unor situri importante,
îndeosebi din Muntenia și Dobrogea, dar și din Moldova. De facto, se înfiinţa o veritabilă școală de arheologie, cu
specializare eminamente preistorică, doar parţial formalizată, prin participarea voluntară sau în stagiul de formare
de teren a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor de la Facultățile de Istorie, Geologie, Geografie și Biologie
din Târgoviște, Constanţa, Iași, București și Cluj, precum și din străinătate, în cadrul unor programe internaționale
care îşi propuneau să cunoască lumea arheologică din România.
O altă direcţie de evoluţie importantă, dezvoltată firesc din aceste colaborări inter-instituţionale, cu implicare
financiară modestă, este aceea a participării la proiecte de cercetare naţionale și internaţionale. După participarea
la un prim proiect important, alături de echipa Facultății de Istorie a Universităţii „Valahia” din Târgovişte,
coordonată de profesorul Marin Cârciumaru, începând din anul 2002, echipa CNCP, sub îndrumarea domnului
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Dragomir-Nicolae Popovici, a fost implicată an de an în proiecte din ce în ce mai importante, atật ca tematică, dar
şi financiar, până în anul 2016. Astfel, se putea asigura finanţarea necesară dotărilor minimale de laborator pentru
buna funcţionare a centrului, pentru stagiile de teren, dar şi pentru participarea la numeroase manifestări științifice
naționale și internaționale.
Foarte important este de menţionat şi faptul că problematica acestor proiecte de cercetare arheologică pluridisciplinară a devenit din ce în ce mai complexă, de la studii intrasit la abordarea relaţiilor dintre omul preistoric
şi mediul său natural, până la abordări relevante asupra evoluţiei mediului in Holocen (geomorfologie, sedimentologie aluvială, ecologie, studii izotopice, cronologie radiocarbon etc.). Rezultatele cercetărilor din siturile Hârșova
tell și Bordușani Popină sunt prezentate în peste 60 de publicații (6 cărți, peste 30 de articole în reviste naționale şi
30 de articole în reviste internaționale), cu subiecte foarte diverse: arheologie, sedimentologie, micromorfologie,
arheozoologie (arheozoologie mamifere, paleoihtiologie, zoogeografie, paleogenetică, paleopatologie, paleoparazitologie, izotopi stabili, morfometrie geometrică), petrografie, ceramologie, tipologie şi tehnologie litică, industria materiilor dure animale.
Odată cu primul proiect independent al CNCP, a prins contur un alt ideal al domnului Dragomir-Nicolae
Popovici: acela de a crea o serie de manuale, dedicată diferitelor discipline de cercetare pluridisciplinară, serie
ce numără astăzi 13 volume, publicate în perioada 2002-2015. În același timp, a fost organizată şi biblioteca de
specialitate, în format clasic sau digital şi au fost organizate, de asemenea, manifestări ştiinţifice dedicate definirii,
problematicii şi tendinţelor de evoluţie ale metodelor de cercetare arheologică pluridisciplinară din România.
Printre cele mai importante sunt Seminarul Național de Arheozoologie „Alexandra Bolomey”, seminarul Ştiinţele
Pământului în Arheologie și masa rotundă Perspective ale cercetării pluridisciplinare în arheologia românească,
găzduite de Universitățile din Târgoviște, București și Iași.
Chiar dacă cea mai mare parte din timp era dedicată cercetării arheologice, patrimoniului MNIR i s-a acordat
atenţia cuvenită. Începând din anul 1993, specialiștii CNCP, cu sprijinul necondiționat al domnului DragomirNicolae Popovici, au creat pentru fiecare domeniu de cercetare colecții de referinţă cu relevanță arheologică,
constând din oase de mamifere și de pești, preparate de polen, cărbune și semințe, roci etc.
Activitatea remarcabilă în domeniul expozițional a domnului Dragomir-Nicolae Popovici este evidențiată
prin marile proiecte internaționale pe care le-a coordonat: Vivre au bord du Danube il y a 6500 ans (Paris, Nemours,
Orléans – Franța, 1996-1997), L’or des princes barbares (Franţa, Germania, 2000-2001), Guldskatter Rumänien
under 7000 år (Stockholm – Suedia, 2004-2005), Expediţia suedeză în Cipru (Bucureşti, 2005-2006), A lʼaube
de lʼEurope. Les grandes cultures néolithiques de Roumanie / Meister der Steinzeitkunst. Frühe Kulturen aus
Rumänien (Olten – Elveția, 2008-2009), The Lost World of Old Europe. The Danube Valley, 5000-3500 BC (New
York, 2009-2010; Oxford, 2010; Atena, 2010).
Activitatea desfășurată de către Dragomir-Nicolae Popovici în cadrul MNIR a fost dedicată cu precădere
cercetării științifice şi patrimoniului arheologic din colecţiile muzeului, dar și dezvoltării unor departamente noi de
cercetare, aliniind instituția la standardele internaționale. O atenţie deosebită a acordat şi patrimoniului uman aflat
în slujba cercetării arheologice și nu doar a acesteia. A îmbogățit patrimoniul MNIR prin cercetările arheologice din
șantierele pe care le-a coordonat și a încercat să introducă în cercetarea trecutului o abordare modernă, complexă,
pluridisciplinară, contribuind la fundamentarea secției de arheologie preventivă. Personalitate complexă şi foarte
ataşată de tendinţele moderne ale cercetării umaniste, se implică în protecția zonelor umede, în special a Bălții
Ialomiței, prin organizarea unor dezbateri atât la MNIR, dar şi pe situl Popina Borduşani; realizează documentare,
interviuri și articole de popularizare a cercetărilor arheologice la Televiziunea Română, Antena 3 Slobozia, BBC,
Science et Vie, Jurnalul Național.
Ar mai fi multe de spus, dar noi ştim că cei cărora le-a fost dascăl, prieten sau un sprijin în momente delicate,
vorbesc prin faptele lor, iar acestea vor cuvânta încă mult timp de acum înainte. Astăzi, foarte mulţi dintre copiii
lui Mirel conduc destinele unor instituții, secții de arheologie sau de cercetare a patrimoniului, creează programe
de cercetare arheologică pluridisciplinară sau participă la proiecte de cercetare arheologică importante, reuşind
cu onoare să ducă mai departe ceea ce au învăţat, ceea ce li s-a transmis, cu generozitate, de către profesorul lor.
Toate acestea înseamnă un nepreţuit testament de credinţă şi de suflet al celui cu care suntem onoraţi să fi
împărtăşit atât de multe!
Pentru noi, Mirel Popovici nu a plecat de la Popina Borduşani, pentru noi mai vine uneori şi la Hârşova tell...
SIT TIBI TERRA LEVIS!
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Obituar

Dragă Mirel,
Dragul meu prieten,

În curând, pe răbojul vremii, va sta crestat un an de când ai plecat la cele veșnice. Ai plecat, la fel de discret
– precum îți era firea – și, pe mulți dintre noi, ne-ai sărăcit de unul dintre prietenii cei mai buni; poate la unii de
singurul! Pentru că prietenia a fost unul dintre darurile cele mai de preț pe care ni le-ai oferit cu generozitate,
iar cuvântul tău înțelept ne-a fost, în multe clipe de cumpănă, un reazem de nădejde. Prietenia ta ne-a ajutat să
înțelegem că a oferi semenilor este mult mai prețios decât a primi, că gesturile tale au fost cu atât mai mărețe cu cât
ceea ce ne-ai dat a venit din suflet, izvorând din străfundul inimii. Prietenia cu care ne-ai onorat ne-a netezit calea
de urmat în metodologia de cercetare a unui tell și ne-a călăuzit, acolo unde tu ai făcut atâtea, în felul de a îndruma
și școli tinerii care urmau această cale anevoioasă. Prietenia ta ne-a făcut, întotdeauna, să ne simțim cei care am fi
vrut să fim și mulți dintre noi ne-am ostenit să ajungem până acolo încât să putem renunța la lucruri importante,
doar pentru ca celor din jur să le fie mai bine.
Mi-a fost incomensurabil de greu când am aflat grozăvia că nu mai ești, ca și cum un gol atotcuprinzător
m-ar fi înconjurat și totul s-ar fi prăvălit în neant. Asta cu atât mai mult cu cât, cu doar două zile înainte, m-ai
sunat să mai sporovăim despre ce mai fac și cum o mai duc. Am vorbit mult, mult mai mult decât de obicei, și,
parcă știind că este ultima dată, nu ne mai venea să ne oprim. Erai la Bordușani, în locul unde, prin competența și
priceperea ta, ai scris o pagină a Preistoriei Dunării de Jos, în locul de care te legau decenii de pasiuni și zbateri
profesionale, erai în locul de care, nici la senectute, nu te mai puteai desprinde. Și Dumnezeu știa acest lucru și ți-a
ascultat ruga-ți nerostită, luându-te la El din acel loc drag și, în același timp, legându-te de el, mai trainic, pentru
eternitate!
Cândva, un înțelept spunea că recunoștința este un lucru scump pe care nu-l găsești la oamenii ieftini – și
am trăit situații care confirmă această zicere! Tocmai de aceea mă bucur nespus să văd că foștii tăi studenți și
discipoli, mulți dintre ei ajunși acolo unde năzuiau, nu au uitat ceea ce ai făcut pentru ei, nu au uitat ceea ce ai făcut
pentru ghilda noastră. Vreau și eu să mă alătur celor rămași, care îți cinstesc memoria cu rânduri de specialitate, cu
vechiul nostru proiect al cronologiei culturii Cucuteni. Primind cele aflate în calculatorul tău, mi-am dat însă seama
că încă mai este mult de lucrat, dar îți datorez ca textul să fie publicat la stadiul la care l-ai lăsat. Sper, așa cum
spuneai tu, ca cele scrise să se constituie într-un moment de plecare pentru o nouă abordare în această chestiune.
Închei, dragă prietene, rugându-mă ca Dumnezeu să-ți aștearnă odihna binemeritată!

Florin Drașovean
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Dragomir-Nicolae Popovici.
Activitatea știinȚifică
STUDII
1971 - 1975 – Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
2008 – Doctor în Istorie, Facultatea de Istorie, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, cu teza Cultura Cucuteni
(faza A), conducător de doctorat Prof. Dr. Marin Cârciumaru.
EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
1971 - 1975 – Stagiar, Institutul de Arheologie „A.D. Xenopol”, Iași.
1976 - 1978 – Muzeograf, Muzeul Național de Istorie al Bucovinei, Suceava.
1979 - 1993 – Muzeograf la Muzeul Național de Istorie a României.
1993 - 2003 – Director științific, Muzeul Național de Istorie a României.
2003 - 2014 – Șef al Secției de Arheologie, Muzeul Național de Istorie a României.
2003 - 2017 – Cercetător științific, Muzeul Național de Istorie a României.
CERCETĂRI DE TEREN PE ȘANTIERE ARHEOLOGICE
1972 - 1973 – Foltești (jud. Galați).
1972 - 1973 – Cotnari (jud. Iași).
1972 - Ștefan cel Mare (jud. Bacău).
1973 - Risești (jud. Vaslui).
1973 - 1975 – Ștefănești (jud. Botoșani).
1974, 1976 – Mitoc Pârâul lui Istrati (jud. Botoșani).
1974 – Fântânele şi Mărgineni (jud. Bacău).
1974 – Ştefănești (jud. Botoșani).
1975 – Mereşti (jud. Suceava).
1975 – Radăuţi (jud. Suceava).
1976 – Iţcani (jud. Suceava);
1976 - 1984 – Preuțeşti Cetate (jud. Suceava).
1980 - 1985, 2000 - 2001 – Poduri Dealul Ghindaru (jud. Bacău).
1981 – Cârniceni (jud. Iași).
1981 - 1982 – Mitoc Pârâul lui Istrati (jud. Botoșani).
1983 – Valea Şoşii (jud. Bacău).
1984 – Prohozeşti Silişte (jud. Bacău).
1986 - 1987 – Roma (jud. Botoşani).
1986 - 1989 – Valea Buzăului (Valea Lupului, Pârscov, jud. Buzău).
1986 - 2017 – Hîrșova Tell (jud. Constanța), responsabil de șantier.
1987 – Mlăjet (jud. Buzău).
1987 - 2018 – Borduşani Popină (jud. Ialomiţa), responsabil de șantier din 2000.
1988 – Albeşti (jud. Botoşani).
1989 – Pârscov (jud. Buzău).
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1991 – Brăneşti Vadul Anei (jud. Ilfov).
1995 – Bod Priestelhügel (jud. Brașov).
ACTIVITATE DIDACTICĂ – Cursuri universitare
1995 - 2002, 2005 – Istorie Antică Universală, Universitatea „Valahia” din Târgoviște.
1995 - Bazele Arheologiei, Universitatea „Valahia” din Târgoviște.
1998 - Evoluția perioadei neo-eneolitice în România în context sud-est european, Universitatea „Valahia” din Târgoviște.
1998 - Probleme actuale ale Arheologiei contemporane, Universitatea „Valahia” din Târgoviște.
1997 - 2002 – Indoeuropenizarea sud-estului Europei – aspecte arheologice, Universitatea „Valahia” din Târgoviște.
2002 - 2004 – Istoria veche a României, Universitatea „Valahia” din Târgoviște.
Predare cursuri, cu intermitență, până în 2017.
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Contrasting approaches to lithic assemblages:
a view from no man’s land
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Abstract:
Abundantly preserved in the prehistoric archaeological record, lithic tools enjoyed a preferential focus aimed at
understanding Palaeolithic cultural and adaptive variability. However, approaches to lithic variability are often
framed in contrasting theoretical and methodological moulds, with the (predominantly analytic) Anglo-American
and (preferentially synthetic) French research traditions viewed as providing paradigmatic examples of mutually
incompatible perspectives. By stressing the strong points of each research tradition, and using an Upper Palaeolithic
case study in Romania, the paper highlights the potential of a more productive, pragmatic stance, in which each
type of approach is seen as contributing with equally instructive, complementary information.

Rezumat: Abordări antagonice ale ansamblurilor litice: o perspectivă din tărâmul nimănui
Uneltele litice, prezente din abundență în materialul arheologic, au constituit domeniul preferat de studiu pentru
înțelegerea variabilității culturale și adaptative paleolitice. Adesea, abordarea variabilității litice a fost construită pe
tipare teoretice și metodologice contrastante, în care tradițiile de cercetare anglo-americane (predominant analitice)
și franceze (mai ales sintetice) au fost percepute drept sursele unor exemple paradigmatice ale unor perspective
reciproc incompatibile. Subliniind punctele forte ale fiecărei tradiții de cercetare, articolul de față evidențiază,
pornind de la un studiu de caz extras din paleoliticul superior din România, potențialul unei poziționări pragmatice,
mai productive, în care contribuția fiecărui tip de demers este privită ca fiind la fel de instructivă, oferind informații
complementare.

Keywords: Upper Palaeolithic, theory, methodology, lithic technology, variability.
Cuvinte cheie: paleolitic superior, teorie, metodologie, tehnologie litică, variabilitate.

Introduction
Archaeology has always put a lot of emphasis on things, usually as a mean of telling something relevant about their
authors. In the traditional culture-history, material culture was speaking loud (or just whispering) about human
ideas, intentions, mental templates or social identities; in processual archaeology, a lot of human material creation
was functional/adaptive in its essence; the post-processual atmosphere imbued with „meaning” everything, from
landscape features to pottery fragments; more recently, „the new materialism”, in an attempt of abandoning the
anthropocentrism which, among others, made archaeology possible, added a new twist to this inborn archaeological
tendency of cherishing things1. Fortunately, most archaeologists today still believe that material things, especially
artefacts, are important because they tell something about their makers. Put differently, they do mean something.
What exactly are those meanings and how relevant are certain categories of artefacts for the questions asked today
about the past is of course a matter of fierce discussion.
Whatever their position on these theoretical matters, archaeologists are nevertheless biased in sorting the things
1

e.g. Olsen 2012; Witmore 2014.
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of relevance: pottery is often taken as more relevant for Neolithic archaeological research than, say, sub-modern
contexts. For Palaeolithic archaeology, lithics clearly hold the centre stage. They are not only abundant and well
preserved, but they are also often the sole strain of evidence surviving from the people in the remote Ice Age
times. Therefore, many questions asked about those people (technological, aesthetic or cognitive capabilities,
environmental knowledge, social and identity issues, subsistence, mobility, etc.), rely on lithic knowledge.
Although there is a wide agreement regarding the heuristic importance of lithics as a source of knowledge about
Palaeolithic people and their lives, lithics themselves obviously cannot tell archaeologists how important they
really were in their original contexts: their haphazard survival cannot thus be automatically equated with their
actual relevance2. There are in fact strong ethnographic evidences indicating that organic materials provide a far
more important technological support for recent prehistoric hunter-gatherers in both warm and cold environments3
and there is no particular reason to think things were much different in Palaeolithic times4. To assess the role lithics
played, various other contextual evidence is thus needed (e.g. alternative technologies or knowledge, environmental
circumstances, functional contexts etc.). This information is either difficult to gain on the proper temporal scale
(e.g. environmental data) or depends itself on the study of lithic tools (e.g. functional analyses, traceology etc.).
The resulting paradox is evident: one needs to assess the very relevance of lithics in archaeological contexts
mostly composed of… lithics. Fortunately, apart from directly relevant additional contextual data, there are other
ways of dealing with this paradox, like bringing in experimental or ethnographic knowledge that help framing the
information brought by lithics themselves. It is precisely this additional knowledge, strongly related to peculiar
cultural and academic traditions, which in fact structures lithic analyses and lead to highly contrasting perceptions
of what lithics mean and tell to modern inquirers.
Apparently, for making sense of lithics, most Palaeolithic archaeologists need to choose between a French way and
an Anglophone (especially American) way5. This is not to say that, despite their reputation and academic authority,
these are the only options available on the market: for instance, many Palaeolithic researchers in Central or Eastern
Europe, defending their own disciplinary legacies, would find these ways theoretically inflexible, methodologically
costly or simply unsuited for solving all intricacies involved in lithic interpretation. Nonetheless, the major
influence these traditions currently exert on the Palaeolithic research worldwide is beyond doubt. Coupled with
an ample theoretical and methodological coverage, this pre-eminence suggests that any discussion on the French/
Anglophone divide in lithic studies would touch upon issues or relevance for most Palaeolithic researchers.
The big divide
The largely acknowledged Anglo-American/French divide in lithic studies is actually very old, going back at least
to the notorious Bordes/Binford clash6. As brightly demonstrated in a recent comprehensive review7, the conflict
goes beyond the commonly recognised paradigmatic differences8 or the equally notorious contrasting academic
cultures9, to the very epistemological roots and world-views feeding the Western scholarship.
To cut a very long and interesting story short, using S. Pepper’s „world hypotheses” made operational by S. Hussain,
it seems that the highly analytical Anglo-American tradition favour either ‘formistic’ or more theoretically-guided
„mechanistic” explanations; in both cases, the „parts”, usually as small as lithic attributes, are used to build the
„whole” (the assemblage) a bottom-up perspective fundamental for a scientifically-grounded interpretation of lithic
production. In any case, as „populations of artefacts”, each placed on an equal analytic footing, lithics are quantitatively,
almost democratically exposed to an etic reading. Clearly articulated theoretical premises or hypothesis, coupled
with explicit, replicable and usually quantitative methodologies are typically associated to this research philosophy.
Theory is clearly separated and formally precedes the interpretation of „data” or empirical „facts”.
In the French milieu of lithiciens, „contextualist” and „organicist” explanations are by far preferred. In its
penchant for a holistic treatment of lithic assemblages, this tradition looks for emergent properties or rule-guided
schemes of lithic production, documenting particular technological lineages, individual or collective savoirfaire, and contextual options; the importance of each part is strongly dependent on the „whole” under scrutiny.
Anghelinu, Niță 2009.
Kelly 2013.
4
e.g. Hayden 2015.
5
Hussain 2019.
6
Sackett 1991.
7
Hussain op cit.
8
Clark, Lindly 1991; Clark 2009.
9
Coudart 1999.
2
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As those „wholes” vary a lot, the resulting approaches are therefore almost by definition qualitative, and often
hardly replicable. Voicing mental templates aimed at a certain tool design, lithics almost naturally ask for an emic
reading. Already inherent to the functional labelling of early typologies (pointes, couteaux, racloirs, etc.), such
emic interpretations grew orders or magnitude stronger in the more recent, technologically-oriented approaches.
Stage-like descriptions of technological choices are the hallmark of these approaches, usually built in a dialecticaldialogical logic and corroborated by contextual evidence. Although driven by a problem-solving philosophy of
research, the French-styled approaches do not rely on a specific (e.g. middle-range) theory of lithic production.
„Theory” comes, if at all, only after the empirical evidence is assessed.
(Over)simplifying the much deeper and elegant analysis proposed by S. Hussain, what is apparently opposing is
thus a rather rigid, formal, non-narrative logic to an overtly hermeneutic, dialogical approach. Philosophically, the
opposition may be of course captured in other terms, like quantity vs. quality, analytic vs. synthetic, universalism
vs. particularism, forms vs. essence, even nature vs. culture, but these dichotomies are obviously too vague to
provide an immediate grasp on the many practicalities of lithic studies.
Leaving these high epistemological grounds, it appears that for the Anglo-American tradition lithics are mostly
„pieces of stone”, expressing constraints pragmatically related to function, mobility, raw material accessibility,
duration of use, recycling, abandonment etc. This is not to say that „culture” (i.e. socially learned technological
traditions) does not matter, but just that the importance or factual visibility of these „traditions” in lithic matters
are often blurred by more mundane mechanical constraints, cost-benefit calculations and other practical urges.
Echoing L. Binford’s disavowal of „paleo-psychology”, what exactly had in mind our Palaeolithic ancestors
seems less relevant, or scientifically untreatable: the important issue is their actual behaviour and its effect on
the surviving material remains. Culture looks more like a „residue” showing up when behavioural ecology’s
optimality is not met. Lithics are an essential interface of environmental adaptation, a concept to be constantly
found, though in very different guises, in most Anglophone literature on Palaeolithic times. Furthermore, though
this is not necessarily acknowledged by all English-speaking specialists and for all lithic products10, most lithic
artefacts are generally seen as easy to make, reshape, recycle and replace; „types” are just conventional breaks
in an otherwise fluid process of reduction11. Blending a deep respect for natural sciences, a strong infusion of
modern hunter-gatherer ethnography, a deep belief in uniformitarian principles and a strong materialist stance12,
the Anglophone tradition seems thus interested in very „theoretical” and pragmatic humans – for in contrast to
some other qualities (like aesthetic sense or manual ability), their (assumed) pragmatism is easiest and safest to be
quantified by rigorous scientific means.
For the French family of approaches, lithics are material creations related above all to individual capabilities/
choices, technological know-how and socially learned traditions. Cultural inertia largely overweighs13 most
circumstantial constraints (raw material accessibility, function, mobility etc.), although it is largely admitted that
lithic variability is multi-scalar and cannot be explained based on single causes (function, length of occupation,
tradition etc.). Lithic objects are anything but simple pieces of stone or „fallout of adaptation”; on the contrary,
they are „projects”, so the subtle complexities of lithic production are usually emphasized. If there is an adaptation,
it seldom refers to environmental challenges, always viewed as socially mediated, but mostly to the inner dialectics
between innovation and the inherited technological knowledge. If there is a theory, it is deeply embedded and
inseparable from practice. Deeply grounded in social sciences and humanities, the French phylum defends a
particular sense of alterity, treating prehistoric worlds as being by definition alien from the ethnographic present;
consequently, it also prefers „abstract”, intelligent though perhaps conservative, Palaeolithic humans, with which
initiates a more intimate, dialogical relationship. Subjectivity and the human factor are here a natural part of the
scientific inquiry.
Pointless to stress, the above description of the debate cannot capture the variety of arguments defended by each
side14. The point, however, is that although no approach can be considered as a priori weaker in epistemological
terms, the theoretical thrust and the related methodological extensions are clearly opposed. There are so many
contentious points between the two traditions of thought and practice, that identifying a common ground seems
daunting if not impossible. Apparently, the only point on which most specialists agree, except for the obvious
need of a complete recovery from the field, is that lithic assemblages convey various information (technological,
economical/functional, social, cognitive etc.) regarding their makers. However, the importance/relevance/visibility
10

e.g. Hiscock 2014.
e.g. Dibble 1995.
12
Kohl 1981.
13
see Villa et al. 2018 for a recent example.
14
For an extensive survey, see again Hussain op cit and references therein.
11
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of each of these aspects on the content, size and specific features of the assemblages is postulated very differently
and depends massively on each lithic analyst’s educational or paradigmatic background.
Our goal here is neither to plead for one of the two perspectives, nor to attempt at blending them, for their premises
are irreducible in many ways. From the point of view of an East-Central European rather poorly structured
academic tradition of Palaeolithic research, where both French, German, Anglophone and even Russian influences
were variably felt by the local Palaeolithic research15, both constellations seem to have their strengths and limits.
We therefore wondered whether our „peripheral wisdom” from such a „no man’s land” and a case-study may add
something useful to the debate. In our view, both perspectives listed above add a lot to archaeological knowledge;
they act in rather complementary ways, provided that the (1) based on all contextual data, the general technological
system involved is acknowledged, (2) the range of questions asked is clearly defined, and (3) the temporal scale of
the resulting narrative is properly defined.
One size does not fit all
Even a superficial look at the Palaeolithic record rapidly suggests that both families of approaches may score low
in some particular Palaeolithic contexts. The main reason is that, despite claims to the contrary16, both schools
have to rely on some sort of uniformitarian thinking, be it Holocene hunter-gatherer/homo economicus, or some
abstract, universal human rationality. What if the uniformitarian principle betrays?
The variable status of lithic technology in a particular society or culture-evolutionary stage, for that matter,
can make a huge difference and the enormous differences recorded in terms of lithic innovations/stasis provide
cautionary notes17. For instance, it does matter whether the Lower Palaeolithic humans before the Acheulean
were obliged, habitual or simply occasional lithic tools users18. Each possibility carries huge consequences for it
may ruin or strengthen either the ethnographically-grounded adaptive models (the Anglophone way), or the more
abstract tracking of technological lineages based on learning/teaching (the French way).
Although paradigmatically connected to the functional readings promoted by the Anglophone school since L.
Binford, the European Mousterian lithic technology, poorly correlated to climatic gradients19 and thus defying
ethnographic expectations20, raises equally thorny questions. Possible explanations for this mismatch are either a
marginal role of lithic tools played in Neanderthal adaptation (i.e. use of „soft’ technologies, that is, knowledge21,
or other, perishable „hard” technologies22) and/or an unusual weight of learned traditions23, able to overwrite more
practical, circumstantial requirements. Either way, in many if not all cases, measuring „adaptive” responses as if
they were directly expressed in lithics shape or assemblage structure is most likely wrong: beyond the formation
processes that need to be accounted24, various other sociotechnical25 settings need to be imagined.
15

Anghelinu 2003; Anghelinu 2006.
While French Palaeolithic researchers regularly state the deep discontinuity separating „fossil” prehistoric societies from
historical ones, the Anglophone tradition usually use the hunter-gatherer „holotype” to stress their own understanding
of alterity of Palaeolithic lifestyles (cf. Hussain op cit, passim). Unfortunately, alterity presupposes by definition some
universal/uniformitarian features to be measured against. These universals may range from the simple human predisposition
to symmetry to the mathematically elaborated rules of behavioural ecology – but they are inevitably present.
17
See for instance the Chinese Palaeolithic record defying all the acknowledged chrono-cultural units in Western Eurasia,
perhaps in connection to different environmental challenges/affordances (Gao 2013).
18
Hiscock op cit.
19
Kuhn, Stiner 2001.
20
Torrence 2001; Kelly op cit.
21
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Many aspects seem also to depend on the general lithic production system involved and it is no accident that many
paradigmatic clashes between the two research traditions are related to Lower Palaeolithic or to Middle Palaeolithic/
Mousterian case-studies. Dissolving the French-styled typological essentialism and stage-like understanding of
lithic production, together with its emic footing, may indeed work on the allometry-prone reduction of the Lower
Palaeolithic handaxes26 or to the Middle Palaeolithic flake-based industries, where the artefacts’ life-uses and
their migration between various typological categories is reasonably demonstrated27. It may also work well on
ethnographic case studies from warmer environments28. Such readings would be, however, much more difficult
to defend in the case of European Upper Palaeolithic (hereafter UP) industries associated to temperate and cold
environmental contexts.
With carefully mastered lithic technologies, a high-degree of standardization, raw material transfers constantly
exceeding 150 km and reaching to 700 km29, many of the doubts above, like the strict dependence of humans on
lithic tools or the related importance of extensive learned knowledge, simply dissipate. This is not to say that the
closer ethnographic range of the UP and the modern human authorship of (most) UP industries dissolves the big
divide into agreement, for it clearly does not30. The Anglophone tradition maintain that all traditional typologies
level the duration of use of each artefact to secure their typological „essence”31. Explicitly or not, the French
opponents suggest that the negative effects of this typological essentialism are considerably reduced in UP times.
At least some if not most UP artefacts (and not only the famous Solutrean leaf points) point to deliberate and
explicit templates, even though they may be further open to allometric changes – an endscraper will generally stay
an endscraper despite its continuous reduction, and this may well be the case with most burins; even if prone to
subtle typological changes, the small hafted armatures with backed edges will maintain their general morphology
and will be recognized as such irrespective of subtle typological changes that may be (abusively) used as indexfossils for paleo-cultural units32.
The „special status” of UP lithic industries cherished by the French/European continental tradition is, of course,
programmatically refused by the Anglophone counterpart, for which the formation of lithic assemblages, following
uniformitarian rules, is essentially the same33 irrespective of time or space, especially when a quantitative/
diachronic perspective is taken34. In the following we propose a closer look at three chronologically distant UP
lithic assemblages recovered from the same open-air site in Eastern Carpathians. Our aim is to see how the two
apparently opposing perspectives work on empirical grounds.
A case study: lithic assemblages at Bistricioara-Lutărie III
Three chronologically distant, well-segregated UP lithic assemblages were selected for a convergent look through
the lenses provided by the two research philosophies, formally opposed as the analytic/quantitative vs interpretative/
qualitative dichotomy35. The lithic assemblages (hereafter, LA1, LA2, and LA3) discussed here were uncovered
between 2015 and 2019 in the multi-layered UP open-air site at Bistricioara-Lutărie III (Ceahlău Basin, Eastern
26
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Carpathians)36. The archaeological contexts of each assemblage yielded relatively large flat sandstone plaquettes and
pebbles, combustion features, and few heavily weathered organic remains. LA2 and LA3 assemblages were recorded,
although with variable density, on the entire excavated surface (25 sqm), and were each associated to accumulations
of anthropogenic features ca. 20 cm thick, therefore came from comparable volumes of sediment. LA1 comes from
a dense, ca. 30 cm thick palimpsest accumulation, excavated however on a much smaller surface (4 sqm). The
numerical chronology (AMS radiocarbon and thermoluminescence on burnt flint) indicate distinct accumulation
episodes of very different duration: 15-19 ka cal BP (LA1), 23 ka cal BP (LA2), and 27 ka cal BP (LA3) respectively.
The characterization of the three lithic assemblages rely solely on the lithic data and ignore for now the cultural
labelling (Gravettian, early Epigravettian, and Epigravettian, respectively) to which we will return later.
LA3 represents one of the oldest consistent evidence of human presence in the Ceahlău Basin. 92.87% of the
slightly over 2200 items lithic assemblage consist of allogenous (i.e. ca 150 km to the NE as the crow flies)
Cenomanian/Turonian flint from the Prut-Dniester interfluve. The remaining raw materials are the locally/
regionally (<80 km) available menilite, sandstone, and black shales, as well as radiolarite and opal, possibly
originating from deposits from the western side of the Eastern Carpathians. Thus, lithic provisioning implies the
bulk of long-distance raw material being brought to the site, with negligible local/quasi-local supplying. From a
quantitative point of view, secondary debitage products prevail, especially the undetermined items and less than
5 mm chips/esquilles, alongside cortical and rejuvenation items, and cores/core fragments. Blank production is
almost equally split between flakes and laminar products, while retouched implements represent 7.84 % of the
assemblage. An attribute-oriented analysis shows dominant percentages of rectilinear profiles, punctiform and
flat striking platforms, triangular cross-sections, and unipolar dorsal negatives in both modified and unmodified
blanks. Also, quite a few cases of crushed striking platforms and scarred percussion bulbs indicate the use (at least
occasionally) of hard hammer percussion.
Among the cortical products, only 4.70% are primary flakes and blades (100% dorsal cortex), 33.52% are secondary
flakes, blades, and bladelets (over 50% dorsal cortex), and 61.76% are flakes, blades, and bladelets with less
than 50% of the dorsal surface covered in cortex. Most of the rejuvenation products are crested and half-crested
blades and bladelets (81.31%), alongside few core tablets and debitage surface renewal flakes. Apart from being
notably rare within the assemblage, discarded cores and core fragments are heavily reduced and fractured, with
multiple debitage surfaces showing mostly hinged flake negatives, and, in one case battered striking surface and
small areas of residual cortex. Much like the cortical and rejuvenation products, complete unmodified flakes and
blades are rarely over 45 mm long, with several notable exceptions of 80-120 mm long complete and fragmented
laminar products. Formal tools are dominated by burins, marginally retouched blades and bladelets, and backed
bladelets, followed by truncated blades, points and several endscrapers. The points category includes shouldered
points, pointed bladelets (lamelles appointées), microgravettes, and bilaterally retouched fragments of backed
bladelets, susceptible of being former microgravettes; their length and weight values are highly variable, due to
fragmentation, while width and thickness values are constant – 3-6 mm and 2-4 mm respectively. There are only
three complete shouldered points – one 83 mm long, weighing 3.7 gr and two 29/39 mm long, weighing only
0.4/0.9 gr; possibly, differences in size are related to variable shafts and/or ballistic performances.
The chaîne opératoire-based technological approach is somehow difficult to adopt in this case, even when virtually
products from all debitage stages are present. For one, the raw material is basically the same for most of the
assemblage, which excludes observations related to different strategies of raw material exploitation, depending of
accessibility and/or quality. Moreover, the discarded cores are few and barely informative on specific technological
strategies of production employed. Nevertheless, flakes and laminar products offer some insights related to
technological savoir-faire and intent. Most of the blanks exhibit dorsal negatives indicating the preference for
unipolar debitage; few bipolar negatives (4.5% of all blanks) are mainly encountered on rejuvenation products,
trapezoidal cross-section laminar blanks and burin spalls. Also, blank’s morphology exemplifies at least two
levels of knapping proficiency: one employed in producing most of the blanks and tools, including long, slightly
concave blades, with parallel straight edges, and one seemingly related to an apprenticeship process37. Finally, the
formal tool category illustrates a focus on specifically selected blanks – blades and bladelets (one flake being the
exception); length and width values are consistently bigger than those of unmodified laminar products, especially
for burins and marginally retouched blades, even when fragmented items are considered.
LA2 is the more consistent of the three assemblages, with almost 6000 items, and a large spectrum of long-distance
(Cenomanian/Turonian flint, Balkan flint – 3.52%), regional (radiolarite, jasper, chalcedony, opal – 28.92%)
36
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and local (menilite, black shale/schist, sandstone – 51.82%) raw materials. Less than 5 mm chips/esquilles and
fragments lacking recognizable stigmas (63.91% of the assemblage) are the most numerous for all raw material
types. Cortical and rejuvenation products are slightly underrepresented, especially for local raw materials, which
could indicate that preparing and shaping of the blocks/nodules took place elsewhere. Rejuvenation products are
completely absent for regionally available radiolarite, jasper, and chalcedony, although these raw materials were
definitely reduced on site, providing several debitage products for all other technological categories. The heavily
reduced cores/core fragments are prismatic and rather small (average length, width and thickness values of 23,
21, and 15 mm respectively), with one or two (rarely three) flat striking platforms. The last removals are usually
small flakes, with average lengths of 10 mm. The cores are abandoned primarily due to exhaustion/small size, but
accidental removals or structural accidents which hinders the reduction process are also present, especially on
opal cores. Given the high quantity of flakes and chips for every raw material category, cores are unusually few –
between 0.5% and 1.42% of each category’s debitage products, except for a slightly elevated percent of 3.7 for the
allogenous Cenomanian/Turonian flint. Moreover, there are no cores for the locally available sandstone, as well
as for the more distant types of flint (i.e. Balkan flint). Blank production favors flakes over blades and bladelets,
irrespectively of the raw material; among laminar products, bladelets are the most numerous, with average values
of 21 (length), 7.5 (width) and 2.7 (thickness) mm. Dorsal negatives indicate a preference for unipolar debitage;
most of the striking platforms are flat, with only few cases of dihedral or faceted ones. Formal tools’ category
mainly includes marginally retouched blades, bladelets, and flakes, followed by backed bladelets, endscrapers, and
burins; all in all, 56.11% of the modified items are bladelets, and 19.4% are blades. Several of the backed bladelets
are truncated (lamelles à dos tronquées), while several others could be defined as microgravettes (small – 15-25
mm long, light – 0.5-1 gr items, with convergent retouched long edges). A technological reading of the assemblage
reveals a pattern of provisioning with mostly local and regional raw materials, followed by one preferential
exploitation strategy – unipolar debitage, aimed at obtaining mostly flakes and bladelets. The overall size of the
obtained products is rather small, with average lengths slightly over 20 mm; as well, the intensely reduced cores
seem to be a specific trait of this assemblage. In fact, this microlithic trend seems to be independent from raw
materials distance-related availability or their knapping qualities; more likely, it originated from a particular sociotechnical context38.
LA1 is the last securely contextualized and dated assemblage in BL III, with little over 2800 items of various
distant (Cenomanian/Turonian, Balkan types of flint, Sita Buzăului chert39, obsidian, etc. – 39.72%), regional
(radiolarite, jasper, chalcedony, opal 12.66%), and local (sandstone, black shale, menilite – 42.18%) raw materials.
Undetermined items and less than 5 mm chips/esquilles account for slightly over half of the assemblage; unmodified
flakes, blades, and bladelets form the next most numerous groups, while cores, cortical and rejuvenation products
and formal tools are clearly underrepresented. Prismatic, 25-27 mm long, 24-39 mm wide, 20-37 mm thick cores
and core fragments exhibit one or two opposite/adjacent striking platforms, and, in one case, residual cortical
areas; during the final stages of the reduction sequence semicircular or frontally located debitage surfaces provided
short and narrow blades or bladelets and occasionally, flakes. Cores or core fragments of allogenous types of flint
or local black shales/schist are absent. Cortical products (less than 50% dorsal cortex) are more numerous than
primary and secondary items (50-100% dorsal cortex), possibly because, for most of raw material types, the initial
stages of the debitage sequence did not take place on the spot. Rejuvenation products are mostly crested and halfcrested blade and bladelets, followed by few core tablets and debitage surface renewal flakes; surprisingly, such
products are absent in the case of some local and regional raw material types, despite the consistent presence of
flakes and less than 5 mm chips/esquilles of the same types. Unmodified blanks production provided mainly flakes,
while within the laminar blanks, bladelets are the most numerous. Triangular cross-sections and rectilinear/slightly
concave profiles prevail, as well as the flat striking platforms, occasionally accompanied by cracked or scarred
bulbs. Blades and bladelets are 30 to 50 mm long, 12 to 20/4 to 10 mm wide, and 3 to 8 mm thick; bladelets’ dorsal
negatives attest to the use of unipolar debitage. Formal tools represent only 1.49% of the assemblage; most of them
belong to distant and regional raw material types, and only several can be ascribed to local types. Rectilinear, 20-30
mm long backed bladelets form the most numerous group, followed by partially retouched/truncated undetermined
fragments, rectilinear/slightly concave 20-40 mm long marginally retouched or truncated blades and bladelets, only
few double/dihedral burins, endscrapers and a single partially retouched flake; also, a single point is represented by
a fragmented backed blade, with convergent retouched long edges. As was the case for the previous assemblage,
the quantitative/qualitative analysis reveals a lithic production of mostly flakes and bladelets, obtained through
unipolar debitage, and a formal tool kit dominated by backed bladelets, with considerably few endscrapers and
burins. Unlike the previous case, almost equal amounts of local and allogenous raw materials were exploited, the
latter including also Central European obsidian40.
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Discussion
All the observations above are of course preliminary, as only a small part of the site has been excavated so far. For
instance, the very small excavated area for LA1 may explain, as a simple topographic bias, some features, like the
lack of cores from local raw materials. Such shortcomings are nonetheless the norm for most lithic assemblages,
as few Palaeolithic settlements were ever fully excavated. Granting these limits, there are consistent differences
between the three assemblages that beg for explanations.
The LA1/Gravettian stands apart from the other two assemblages from basically all points of view: (1) a massive
focus on high quality imported raw material (flint), apparently brought as complete nodules from distant areas,
(2) a carefully mastered unipolar technology focused on the production of laminar blanks, (3) a limited, peculiar
typological spectrum based on selected blade/bladelets blanks (burins, retouched blades, backed implements,
shouldered points), and (4) a large number of retouched implements, which is apparently not directly related to
severe raw material economy (e.g. the large number of fresh blanks left on the spot). Put differently, the amount
of retouch is rather related to shaping ”specially designed” hafted implements than to recycling/curation. The
exhausted flint cores may also be related to the documented apprenticeship activity.
The two Epigravettian assemblages (LA2 and LA3) provide a different picture. The consistently smaller amount of
exotic raw materials is supplemented by a high diversity of local and regional raw materials. Apparently, as the lack
of cortical elements indicates, the initial preparation of the cores, including those in local raw material, took place
elsewhere. The unipolar reduction aims at producing mostly flakes and bladelets, and the average size of the blanks
and of the resulting formal tools are much smaller. The latter aspect cannot be correlated to the size or shape of the
natural boulders of raw material, for at least local raw materials (black shales, sandstone, menilite) are available in
large sizes. In fact, in any of the three assemblages the raw material does not seem to condition the technological
options or range of products, despite the obviously different provisioning patterns. The intensity of core reduction
seems higher in the LA2 and LA3, despite the dominance of readily available local and regional raw materials.
The number of retouched implements is, however, several times smaller in the Epigravettian assemblages than
in the preceding Gravettian, suggesting among others that producing additional/using fresh blanks was far more
important than retouching/recycling.
The meaning attached to the variability exhibited by these assemblages obviously depends on the question
asked and on the available means for answering them. If the ”cultural identity” of the makers is sought for,
the assemblages clearly belong to the large families of contemporary industries identified in Eastern Romania,
Moldavia and Western Ukraine as Molodovian/Gravettian, early Epigravettian and Epigravettian41, respectively,
with all the ambiguities involved in such formal resemblance. Furthermore, the diachronic variability recorded at
Bistricioara seems important enough to indicate ”population changes”. Behind this truism (given the vast temporal
distance separating these occupations), lies of course the ‘real’ issue: the survival or disappearance of certain
”ways of doing” things, the tempo and the mechanism behind them. Put differently, what explains the differences
recorded between the Gravettian, early Epigravettian and later Epigravettian assemblages? Was there a swift
(population replacement) or rather slow/stochastic drift like change inside the regional paleodeme? For obvious
reasons, answering these questions based on three assemblages only entails a lot of qualitative considerations, if not
plain speculations. Whatever the case, read from a ”classical” synthetic (and not necessarily French) perspective,
with its preoccupation for distant, high quality raw materials, demanding technology, distinct savoir-faire, clear
focus on big blades, burins and projectiles etc., LA1 (Gravettian) assemblage as a ”whole” is qualitatively and thus
‘culturally’ distinct from the LA2 and LA3 (Epigravettian) layers. It would be however unfair to equate the French
lithic endeavours, at least from 1950’s on42, with such a naive appeal for ready-made cultural-historical explanation.
In fact, the contrast between the Gravettian at Bistricioara-Lutărie III and the more expedient early Epigravettian
at the same site suggests a range of complex behavioural changes (see below), fully comparable, for instance, with
those recorded by French researchers in the transition from Solutrean to Badegoulian43, which apparently involved
a different spatial organization of technology, a contrasting territorial conceptualisation and use, a changed balance
between ”domestic” and ”hunting” gear etc. A larger regional sample of chronologically close assemblages may
help following this line of thinking and check it against the Eastern Carpathians archaeological record.
A functional/adaptive (Anglophone) perspective on the same assemblages also provide promising research
avenues. For instance, the balance between ”provisioning places/individuals”44 seems particularly interesting
41
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for these assemblages. The Gravettian assemblage documents a massive transfer of distant raw material, but
despite the high number of retouched items, there are no unambiguous traces of economizing behaviour. As in
other cases45, this apparently wasteful behaviour can be correlated either to a short duration camp and/or to an
attempt at provisioning a special place in the landscape with lithic supplies in anticipation of further occupations.
This may further suggest a certain familiarity with the area and some form of tethered nomadism. On the other
hand, the Epigravettian assemblages, especially LA1, display much wider provisioning ranges for exotic rocks,
relying at least in part on provisioning individuals or on the down the line/distance-decay supplying (e.g. obsidian,
Balkan flint, present as small blanks only); it may also indicate longer-term occupation(s), in which local/regional
resources became increasingly used.
For the latter aspect, another (Anglophone) quantitative perspective may help defining the occupation character
behind the accumulation of these lithic assemblages along the curation/expedient continuum. With (1) large
assemblages/few retouched items, (2) a flake-and-bladelets based, rather expedient lithic production, started from
already preformed blocks/nodules, and (3) a minimal investment in typological (thus functional?) variability, the
Epigravettian assemblages, especially the early Epigravettian (LA2), may indicate central places in a logistical
mobility system46. The smaller Gravettian assemblage, with clearly defined expert and novice levels of technological
proficiency, and a considerably high number of retouched items, mostly burins, large blades and backed implements,
points in turn either to residential mobility or to a specialized temporary camp which involved at least one young
novice. In all cases, ”effective lithic scarcity” was reduced either by massive place provisioning (Gravettian) or by
local and regional embedded procurement (Epigravettian). The strongly reduced cores in the early Epigravettian
apparently go counter this interpretation, but as both local and regional raw materials are involved, their ”curation”
is likely not connected to raw material economy, but to the size of microlithic blanks targeted.
A huge amount of additional contextual data is obviously needed for the comprehensive characterization of these
lithic assemblages (or any other, for that matter). However, the examples above are hopefully enough to highlight
the many complementary information that can be gained by looking at the same data from multiple, analytic or
synthetic, perspectives.
Concluding thoughts
Apart from the pragmatic, techno-functional aspects directly or indirectly approached above (mobility and territorial
ranges, raw material provisioning patterns, technological inertias, ideal blanks and functional shapes/uses etc.),
many other social and symbolic aspects are likely aggregated under the impersonal taxonomic labels of Gravettian
or Epigravettian. Climbing up on Hawkes’ ladder of inference require imaginative means and it is unlikely that a
single type of approaches – analytic or synthetic – can make sense of all the information and meanings inscribed
into lithics. Our main point, however, is that any interpretation of a lithic assemblage undoubtedly benefits from
using both family of approaches combined. Quantitative and interpretative analysis do not have to be mutually
exclusive – one might as well could quantify interpretations, and interpret quantifications in the same endeavour.
If this may indeed sound ambiguous, dialogical and very ”French”, it is worth reminding, for a proper balance,
a crucial aspect insistently stressed by the Anglophone lithic research tradition (and admittedly not truly touched
upon here): given the time needed for their accumulation, the emergence of lithic assemblages is a scale-dependent
phenomenon47. When laid on the archaeologists’ study tables, lithic assemblages are thus a motley crew of learned
(and therefore not necessarily optimal) technical behaviours, contextual choices, past activities, symbolic loads,
natural formation processes, archaeological sampling biases etc. That is, both the French silent ideal – culture
written in stones – and the American ideal – (environmental) adaptation written in stones – are likely equally far
from such an aggregated reality. Abandoning the tempting ”snapshot” image of lithic assemblages in the favour
of a more dynamic view on the formation processes seems the only productive way for a proper archaeological
assessment of Palaeolithic lithic toolkits. For this purpose, both traditions of research entertain valuable ideas and
excellent analytic tools that can be used complementarily. ”Hunting” and ”gathering” these intellectual resources
while keeping an eye on their inevitable biases will clearly lead to a richer understanding of Palaeolithic times.
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Prehistoric adornments from Cuina Turcului
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Abstract:
In this study we examine in detail the prehistoric personal adornments from Cuina Turcului rockshelter (Mehedinți
County, Romania). Early Mesolithic (”Epipalaeolithic”) and Early Neolithic assemblages are compared from the
perspectives of context, typology and use-wear. Ornaments from the ”Epipalaeolithic” horizons include shells
of freshwater gastropods (Lithoglyphus naticoides, Lithoglyphus apertus, Theodoxus danubialis), marine gastropods
(Tritia sp.) and scaphopods. Mammalian teeth (Cervus elaphus, Sus scrofa, Canis lupus, Castor fiber, etc.) were
perforated. Pendants were obtained by perforating fish vertebrae, as well as segments of mammalian bone and antler.
During the Early Neolithic, the shells of Lithoglyphus naticoides and Theodoxus danubialis continued to be used along
with scaphopod (tusk) shells. The inventory also includes a marine gastropod, Columbella sp., known from Mesolithic
and Early Neolithic contexts elsewhere in the Iron Gates. The presence of a single perforated fox canine suggests
that mammalian teeth continued to be turned into pendants. However, new forms of adornment appeared, including
cylindrical and disc beads made of various materials, bone buttons and stone decorative elements. These involved more
complex technological schemes for processing raw materials. The finds from Cuina Turcului provide evidence for the
continuation within the Iron Gates region of Mesolithic ornamental traditions into the Early Neolithic alongside the
appearance of new ”Neolithic” types, consistent with the arrival and integration into the region of a new population with
different cultural traditions.

Rezumat: Podoabele preistorice de la Cuina Turcului
În acest studiu, examinăm în detaliu podoabele preistorice din adăpostul de sub stâncă de la Cuina Turcului (județul
Mehedinți, România), piesele atribuite mezoliticului timpuriu („epipaleoliticului”) și neoliticului timpuriu fiind
comparate din perspectiva contextului, tipologiei și uzurii. Ornamentele din nivelurile „epipaleolitice” includ cochilii
de gasteropode de apă dulce (Lithoglyphus naticoides, Lithoglyphus apertus, Theodoxus danubialis), de gasteropode
marine (Tritia sp.) și de scafopode. Acestora li se adaugă dinți de mamifere (Cervus elaphus, Sus scrofa, Canis lupus,
Castor fiber, etc.) perforați. Pandantivele au fost obținute prin perforarea vertebrelor de pește, precum și a unor fragmente
de os și corn de cervide. Pe durata neoliticului timpuriu, cochiliile de Lithoglyphus naticoides și Theodoxus danubialis
au continuat să fie utilizate împreună cu cochiliile de scafopode. Inventarul include, de asemenea, un gasteropod marin,
Columbella sp., cunoscut din alte contexte mezolitice și neolitice timpurii în afara regiunii Porțile de Fier. Prezența
unui singur canin perforat de vulpe sugerează că dinții de mamifere au continuat să fie transformați în pandantive. Cu
toate acestea, au apărut noi tipuri de podoabă, inclusiv mărgelele cilindrice și discoidale realizate din diverse materiale,
nasturi de os și elemente decorative din piatră. Acestea implicau scheme tehnologice mai complexe de prelucrare a
materiilor prime. Descoperirile de la Cuina Turcului oferă dovezi privind continuarea utilizării în regiunea Porților de
Fier, a tradițiilor ornamentale mezolitice pe durata neoliticului timpuriu, alături de apariția de noi tipuri „neolitice”,
concomitent cu sosirea și integrarea în regiune a unei noi populații cu tradiții culturale diferite.

Keywords: Iron Gates, Mesolithic, Early Neolithic, personal adornments, technical transformational scheme, usewear marks.

Cuvinte cheie: Porțile de Fier, mezolitic, neolitic timpuriu, podoabe, schema tehnologică de transformare, stigmate

de uzură.
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Introduction
Cuina Turcului (44°35′30″N, 22°15′33″E), a rockshelter site on the left bank of the Danube ca 32 km downriver
from Lepenski Vir, is one of a series of cave and open-air sites situated in the narrow, canyon-like section of the
Iron Gates Gorge known as The Cauldrons. The rockshelter was investigated between 1964 and 1969. Twenty
trenches with a combined area of ca 240 m2 were excavated; the trenches were assigned either a single- or 3-letter
abbreviation followed by a number (Latin or Arabic) or letter – e.g. S.IV, Cas.D, Int.A (Fig. 1)1.
A complex stratigraphic sequence (Fig. 2) was described by the excavators in which three ”Epipaleolithic”2 layers
or horizons (Epi I, IIa, and IIb) were succeeded by three Early Neolithic (Starčevo-Criș culture) horizons, in turn
overlain by deposits belonging to more recent periods (Early Bronze Age, Hallstatt, Medieval).
On present evidence, it is not certain if the ”Epipalaeolithic” deposits belong entirely to the Lateglacial period or
extend into the Early Holocene. The Epi I horizon was dated by three radiometric 14C measurements on pine charcoal
ranging between 12,600±120 BP (13,340–12,330 cal BC) and 11,960±60 BP (12,060–11,640 cal BC), while a
radiometric date of 10,125±200 BP (12,570-9260 cal BC) was obtained on a mixed sample of charcoal and burnt
bone fragments from the Epi IIa horizon3. Human bones from the Epi II horizon, belonging to two adult individuals,
have similar AMS 14C dates (OxA-19203, OxA-19202) and almost identical C- and N-isotope values, the reservoircorrected ages of these samples suggesting a date at the beginning of the Holocene rather than in the Lateglacial.
The dating of the Early Neolithic deposits in the Cuina Turcului rockshelter is equally problematic, and currently
rests on seven AMS 14C dates on animal and human bone (Tab. 1). Allowing for uncertainty over diet-derived
offsets in the 14C ages of bone samples from two children, both individuals likely date to the period between 6200
and 5800 cal BC which spans the Mesolithic–Neolithic transition in the Iron Gates. The five caprine bone dates
are more precise, but are not entirely consistent with the stratigraphic interpretation. The two dates for the ”Criș
I” horizon (OxA-30446, OxA-30444) are statistically different. Of the three ”Criș III” dates, OxA-30443 is older
than OxA-30444 from the ”Criș I” horizon, while the other two dates (OxA-30445, OxA-30442) fall in the Early
Bronze Age. Furthermore, when reviewing original field drawings and finds from the Early Neolithic deposits4,
stratigraphic anomalies were noted possibly related to disturbances (e.g. pit features) that were not recorded either
in the field notes or in subsequent publications.
Cuina Turcului adornments reported in previous publications
Four main publications make reference to the ”Epipaleolithic” excavations and finds at Cuina Turcului5 and two
to the Early Neolithic finds6, while a detailed morpho-functional study of adornments and decorated artefacts was
undertaken by the senior author in her PhD thesis7. Objects interpreted as personal adornments were reported from
both sets of deposits.
According to Păunescu8, only shell, tooth and bone were used for manufacturing adornments during the
”Epipaleolithic”. Fifteen perforated teeth (red deer canines and wolf, wild boar and ruminant incisors) were
reported from the Epi I and II horizons and described as ”pendants”. The Epi I horizon yielded eight red deer
canines, one lower wolf incisor, one wild boar incisor and two ruminant incisors. From the Epi II horizon came
three red deer canines9, one rectangular bone plate (perforated, with traces of ochre) and two large fish vertebrae
(perforated). The Epi I horizon yielded a few tusk (”Dentalium”) shell fragments, while from the Epi II horizon
were recovered an unspecified number of perforated gastropod shells of Theodoxus transversalis, Theodoxus
danubialis, Lithoglyphus naticoides, Tritia neritea and Zebrina detrita)10. Apart from T. neritea, the other shells
could have been obtained locally along the Danube near the rockshelter, though acquisition through exchange is
not excluded.
1

S. = Secțiune (section), Cas. = Casetă (box), Int. = Intermediar (intermediary or connecting trench).
In published accounts by different authors, the ”Epipaleolithic” horizons were variously described as Azilian, RomanelloAzilian, Romanellian, Clisurean or Tardigravettian (Nicolăescu-Plopșor et al. 1968; Boroneanț 1970; Boroneanț 2000;
Păunescu 1970; Păunescu 1978; Păunescu 2000).
3
Păunescu 1970; Păunescu 1978; Păunescu 2000.
4
Boroneanț 2012; Boroneanț, Bălășescu 2016.
5
Păunescu 1970; Păunescu 1978; Păunescu 2000; Boroneanț 2000.
6
Boroneanț 1970; Păunescu 1978; Boroneanț 2012; Boroneanț, Bălășescu 2016.
7
Mărgărit 2008.
8
Păunescu 1970; Păunescu 1978; Păunescu 2000.
9
Păunescu 2000, 344.
10
Păunescu 1970; Păunescu 1978; Păunescu 2000.
2
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1

2
Figure 1. 1. Mesolithic and Early Neolithic sites in the Iron Gates mentioned in the text; 2. general plan of the Cuina Turcului rockshelter
indicating the trenches from which 14C samples were taken.
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Figure 2. Stratigraphic sequence of trenches S.II, S.III and Cas.M indicating the layers from which 14C samples were taken.

Table 1. 14C dates from the Early Neolithic horizons in the Cuina Turcului rockshelter (after Bonsall, Boroneanț 2018). Calibrated
ages are rounded outwards to 10 years.

Lab ID

Sample

Context

Layer

C age
(BP)

δ13C
(‰)

N
(‰)

C/N Calibrated
age range
(95%) cal
BC

14

15

OxA-19205 bone, new-born, rib

Cas.M

Criș I

7650 ± 36

-19.1

17.1

3.3

6210–5780

OxA-19204 bone, child <12, left tibia

Cas.D, 2.05 m

Criș III

7324 ± 39

-19.4

13.9

3.1

5990–5730

OxA-30446 bone, acetabulum, caprine Cas.C, 1.60 m

Criș I

7075 ± 39

-19.7

5.1

3.2

6030–5880

OxA-30443 bone, metatarsus, caprine

Cas.M

Criș III

7029 ± 35

-19.6

6.6

3.3

6000–5840

OxA-30444 bone, metatarsus, caprine

Cas.M

Criș I

6827 ± 39

-20.0

6.9

3.3

5790–5630

OxA-30445 bone, acetabulum, caprine Cas.M

Criș III

4727 ± 33

-20.0

6.9

3.3

3640–3370

OxA-30442 bone, mandible, caprine

Criș III

4143 ± 28

-20.0

6.1

3.3

2880–2620

Cas.M, 1.38 m
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The adornment types identified from the Early Neolithic horizons were pendants (of bone, tooth and stone), beads
(of snail and mussel shell, bone, tooth and stone), three bone ”buttons”, and eight fragments of bone buckles. Of
the 14 pendants, four were made of bone, five from teeth (Cervus elaphus, Sus scrofa and Canis sp.) and five
of stone. The bone and tooth pendants came from the ”Criș I and II” horizons, while stone pendants occurred
in all three Criș horizons. The bone pendants were described as ”ring-like, quasi-trapezoidal or semicircular”
while the stone pendants were ”quasi-trapezoidal, cylindrical or circular”. One of the stone objects described by
Păunescu as a pendant11 had a groove on one face rather than a perforation and its status as a body ornament is
questionable. There were 73 beads made from shells (mainly Lithoglyphus naticoides, Theodoxus danubialis and
Antalis [”Dentalium”] sp.). Also noted were two perforated Unio shells. Some additional stratigraphic information
was provided by Boroneanț12: a ring fragment, a perforated button and a perforated red deer tooth were found in
the ”Criș I” horizon, while small ”circular” (disc) beads (some with traces of a red substance) came from all three
Criș horizons and perforated ”snail” shells from the ”Criș II and III” horizons.
The total number of adornments was never stated for either the ”Epipalaeolithic” or the Early Neolithic, and no
details were provided of the archaeological contexts of these finds.
Adornments recorded in the field notes
Three field notebooks (kept by Ștefan Roman, Vasile Boroneanț and Mișu Davidescu, respectively) report on
trenches S.II–S.IV of the 1964 excavations and two more (kept by Al. Păunescu) on the trenches excavated in
1965–1969. The personal adornments recorded in these notebooks are listed in Tab. 2.
According to the field documentation, in the ”Epipalaeolithic” horizons there were over 24 perforated snail shells,
as well as a perforated deer tooth, „a small bone bead” and a perforated fish vertebra. The Early Neolithic horizons
yielded at least 35 perforated snail shells, eight small circular bone beads, four fragments of bone ”buckles”,
two ”perforated white stones”, one perforated fish vertebra, one fragmentary bone ring, one polished stone bead,
one ”tubular” stone bead, and a group of 16 ”tubular” beads of unspecified material. Also mentioned is a stone
fragment polished on one face, though whether this was part of an adornment or a utilitarian tool is uncertain.
The existing collection and the methodology of study
The collection from Cuina Turcului held at the ”Vasile Pârvan” Institute of Archaeology in Bucharest comprises 82 items,
72 from the ”Epipalaeolithic” and 10 from the Early Neolithic horizons. No artefacts from the 1964 season are part of the
collection.
In both the field notes and subsequent publications13 classification of the adornments was based on their presumed
function as suggested by their size, shape and means of attachment.
Table 2. Adornments mentioned in the field documentation (types are reported as listed in the field notes).

Id.

11
12
13

Type

Context (trench, square, depth,
package no.)

Period

1 11 perforated snail shells

Epi II

S.V, sq.1, 3.88-3.91 m, 352

2 2 perforated snail shells

Epi II

S.IV, sq.2, 3.40-3.50 m, 178

3 2 perforated snail shells

Epi II

S.V, sq.3, 3.73-3.83 m

4 perforated deer tooth

Epi II

Cas.D, 3.53-3.70 m, 424

5 perforated fish vertebra

Epi II

Cas.I, 3.90-4.00 m, 592

6 perforated snail shell

Epi II

Int.A, sq.2, 3.00-3.06 m

7 perforated snail shell

Epi II

S.IV, sq.1, 3.28-3.38 m, 159

8 perforated snail shell

Epi II

S.V, sq.1, 3.60-3.72 m, 333

9 perforated snail shells

Epi II

Int.A, sq.2, 3.36-3.80 m, 386

10 perforated snail shells

Epi II

S.IV, sq.1, 3.75-3.95 m, 189

Păunescu 1978, 33, Fig. 12 no. 17.
Boroneanț 1970.
Păunescu 1970; Păunescu 1978; Păunescu 2000; Boroneanț 1970; Boroneanț 2000.
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11 perforated snail shells

Epi II

S.V, sq.3, 3.83-3.95 m, 369

12 2 perforated snail shells

Epi

S.II, sq.2, 2.80 m

13 bone bead

Epi

S.II, sq.1, 3.70 m

14 perforated snail shell

Epi

S.II, sq.1, 2.80 m

15 16 ”tubular” beads, 3 perforated snail shells

Criș III

S.V, sq.1, 1.65-1.80 m

16 2 perforated snail shells

Criș III

Int.A, 1.23-1.36 m, 279

17 bone hook fragment

Criș III

S.V, sq.2B, 2.00-2.15 m, 280

18 tubular stone bead

Criș III

S.V, sq.1, 1.58-1.63 m, 257

19 perforated tubular object of white stone

Criș III

Cas.C, 1.48-1.60 m, 351

20 bone bead

Criș III

S.IV, sq.3, 1.18-1.30 m, 39

21 bone bead

Criș III

S.V, sq.2B, 2.30-2.46 m, 289

22 stone object polished on one side

Criș III

Cas.D, 1.52-1.72 m, 401

23 2 perforated snail shells

Criș II

S.V, sq.3, 2.54-2.70 m, 304

24 4 perforated snail shells

Criș II

S.V, sq.3, 2.40-2.54 m, 295

25 4 perforated snail shells

Criș II

S.V, sq.2B, 2.60-2.73 m, 298

26 bone buckle fragment

Criș II

Cas.K, 1.25-1.35 m,

27 bone buckle fragment

Criș II

S.IV, sq.2, 2.02-2.22 m, 92

28 perforated fish vertebra

Criș II

Cas.H, 2.06-2.28 m, 510

29 perforated snail shell

Criș II

Cas.E, 2.30-2.46 m, 458

30 perforated snail shell

Criș II

Int.A, 1.46-1.57 m, 288

31 perforated snail shell

Criș II

Int.A, 1.57-1.75 m, 293

32 perforated snail shell

Criș II

S.V, sq.1, 2.00-2.15 m, 277

33 perforated snail shell

Criș II

S.V, sq.2A, 2.68-2.80 m, 301

34 perforated snail shell

Criș II

S.V, sq.2A, 2.15-2.30 m, 283

Criș II

S.V, sq.2A, 2.30-2.45 m, 287

36 bone bead, 3 perforated snail shells

Criș II

S.IV, sq.3, 1.80-1.94 m, 89

37 3 perforated snail shells

Criș I

S.IV, sq.2, 2.48-2.62 m, 126

38 4 perforated snail shells

Criș I

Int.A, 2.72-2.85 m, 324

39 bone ring fragment, bone buckle fragment

Criș I

S.V, sq.2B, 2.34-3.56 m, 320

40 perforated snail shell

Criș I

S.IV, sq.1, 2.60-2.72 m, 119

41 perforated snail shells

Criș I

S.IV, sq.3, 2.40-2.60 m, 150

42 perforated white stone artefact

Criș I

Int.A, 2.54-2.72 m, 315

43 bone bead

Criș I

Cas.I, 2.30-2.60 m, 571

44 bone bead

Criș

S.II, sq.2, 1.90 m

45 bone bead

Criș

S.III, sq.1, 1.10 m

46 bone bead

Criș

S.III, sq.3, 1.10 m

47 bone bead, polished stone bead

Criș

S.II, sq.2, 2.50 m

48 bone button

Criș

S.II, sq.2, 1.70 m

49 bone button, bone hook fragment

Criș

S.II, sq.1, 1.60 m

50 bone hook fragment

Criș

S.II, sq.1, 1.70 m

51 perforated tooth

Criș

S.II, sq.1, 1.95 m

52 perforated tooth

Criș

S.II, sq.2, 1.90 m

53 bone bead

Criș

S.IV, sq.E, 0.95 m

35

perforated snail shell, bone bead, bone
buckle fragment
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The aim of the present study is to review the function of the various types of adornment (based on morphology and
use-wear) and to identify (where possible) the operational chains employed in their manufacture. Macroscopic and
microscopic examination of the manufacturing and wear traces present on the adornments was undertaken. The
location and character of manufacturing and use-wear marks were systematically recorded. Microscopic examination
and photography were undertaken with a Keyence VHX-600 digital microscope at magnifications of ×30 to ×150.
The analytical criteria for the technological and functional interpretations were established by reference to recent
publications on the use of body ornaments in prehistoric contexts14; hence our typological classifications sometimes
differ from those given in previous publications on Cuina Turcului.
Adornments from the ”Epipalaeolithic” horizons
Perforated gastropod shells from the ”Epipalaeolithic” at Cuina Turcului in the collection of ”Vasile Pârvan”
Institute of Archaeology comprise marine (Tritia sp.), freshwater (Lithoglyphus naticoides, Lithoglyphus apertus,
Theodoxus danubialis) and terrestrial (Zebrina detrita) taxa and, apparently, were all found in non-funerary contexts.
There are 37 shells of Lithoglyphus naticoides (Fig. 3.1). The choice of perforation placement depended on the
system of attachment and the shell morphology. Regardless of how they were meant to be worn on the body, the
thread went through two openings: the natural aperture of the shell and an artificial perforation. In most gastropod
shell adornment forms identified from prehistory, the perforation is located on the last (body) whorl. The shells
from Cuina Turcului are no exception. This location had certain advantages: it is the largest area of the shell,
facilitating the perforation procedure, and being opposite to the aperture allows the thread to pass through both
openings.
Obtaining a regular perforation is indicative of good control of the pressure exerted on the wall of the shell and
close familiarity with the shell’s mechanical properties. Since the form and dimensions of the perforation are fairly
consistent, it can be assumed they were made by the same technique. The characteristic elements are the subcircular hole which sometimes is slightly irregular, perforation edges with a ”chipped” (faceted) appearance, and
cracks at the points of impact (Fig. 3.2). Experiments indicate that indirect percussion was the technique invariably
used to create the perforation15.
The stability of the perforation, which has to withstand different pressures (rubbing against a thread, body
movements, or impact with other elements in beaded ornaments), also has to be considered. The perforation was
made at 7.50–8.30 mm from the aperture. This is more or less the maximum distance from the aperture for the
placement of the perforation, given that it was initiated from the interior. The position was not chosen randomly;
it has been shown in our experiments that where the perforation was located less than 4 mm from the aperture the
beads fractured within the first three months of use16.
Thread wear and bead-on-bead contact where several shells are strung together can leave different marks. The
perforation is often deformed at various points from the pressure exerted by the thread. The direction of the
deformation can indicate the type of suspension affecting how the thread passed through the perforation and the
aperture. Not infrequently, the shell acquires areas of ”lustre” caused by rubbing against the skin or a garment.
On the specimens from Cuina Turcului we identified two different areas of use-wear development. One occurred
between the perforation and the aperture edge caused by friction with the thread, the aperture edge having various
morphologies – concave, rectangular or fractured – dictated by the intensity of the use-wear (Fig. 3.4–5). The
perforation became strongly deformed on the edge nearest the aperture, developing a concavity with a smoothed
wall (Fig. 3.3). The second area with use-wear traces developed on the shell body between the perforation and
the apex; the surface became smooth with a macroscopic polish (Fig. 3.6–7). In several cases, a small hole was
observed below the apex. All these use-wear traces observed on the edge of the perforation, on the outer lip and the
parietal wall of the aperture indicate that all the shell beads had been strung on a thread and worn.
In the case of Lithoglyphus apertus (Fig. 3.8), the perforation is located 9.5–9.8 mm from the aperture and has a
diameter of between 3 and 5 mm. As for the technique of perforation, the subcircular (but irregular) shape of the
hole with strongly flared walls and a concave profile (Fig. 3.9) indicate circular abrasion of the area resulting in
extensive wear of the surface, though the abrasion was not associated with deformation of the perforation (Fig.
3.10–11).
14

Bonnardin 2009; Rigaud 2011; Rigaud 2013; Cristiani, Borić 2012; Vanhaeren et al. 2013; Cristiani, Živaljević, Borić 2014;
Rigaud, d’Errico, Vanhaeren 2015; Falci et al. 2019; Mărgărit, Dimache 2019.
15
Mărgărit 2016; Lazăr, Mărgărit, Radu 2018; Mărgărit et al. 2018.
16
Mărgărit 2016.

51

Cercetări Arheologice, XXVII, 2020, 45-71

Figure 3. 1 Perforated Lithoglyphus naticoides shells (Mesolithic) (scale = 1 cm); 2.-3. perforation details (50x, 75x);
4.-5. aperture deformations (50x, 50x); 6.-7. use-wear at the apex level (100x, 150x); 8. perforated Lithoglyphus apertus shells (Mesolithic)
(scale=1 cm); 9. perforation detail (50x); 10.-11. abrasion marks (100x, 100x).
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The technological observations made on the Lithoglyphus naticoides shells also apply to the eight Theodoxus
danubialis shells (Fig. 4.1). The perforations are slightly irregular with small fractures, which suggests the
technique of production was indirect percussion (Fig. 4.2). Deformation of the perforation and the aperture were
also noted (Fig. 4.3–4). The diameter of the perforations varies between 2 and 4 mm.
In the case of the three Tritia sp. shells the perforation is also located on the last whorl (Fig. 4.5). The perforation
diameter is about 4 mm in all specimens. Accentuated use-wear is visible, strongly deforming the perforation
toward the aperture (Fig. 4.7–8). In one case, the presence of red pigment was identified.
The single Zebrina detrita shell (Fig. 4.9) from Cuina Turcului was perforated through the last whorl, starting from the
inside. The main characteristics are the sub-circular shape and irregular edges of the perforation, suggesting the use of
pressure technique (Fig. 4.10). No use-wear is visible on this specimen.
Scaphopods
A single example of a tusk shell bead from the Epi I horizon (Fig. 4.11) is preserved among the shell adornments
from Cuina Turcului in the ”Vasile Pârvan” Institute of Archaeology. This has a slightly tapering form and represents
a short segment of the original shell. Two techniques used for segmentation of tusk shells are known, sawing and
bending17. Unfortunately, the extremities of this shell are exfoliated (Fig. 4.12) hindering identification of the
technique used to produce the bead.
Mammalian teeth
Eleven perforated canines of Cervus elaphus exist in the collection, of which eight come from the Epi I horizon
and three from the Epi II horizon (Tab. 4). The anatomical elements of the tooth are preserved in all specimens. No
likely pair was identified. Eight of the canines appear to come from male red deer and three from females.
In the case of the red deer canines from Epi I (Fig. 5.1), the perforation was made through the root of the tooth.
Both unifacial (one case) and bifacial (six cases) rotation were employed. On four specimens the perforated area
was prepared by longitudinal scraping (Fig. 5.2), the traces being visible on the periphery of the perforations.
On one item bifacial longitudinal scraping was applied with the purpose of thinning the piece, and that operation
was continued until perforation was achieved. The perforation has an elongated form (Fig. 5.3). Two areas with
use-wear were observed on the teeth. The first occurs between the side of the tooth and the perforation which
tends to be deformed in this area (Fig. 5.4), while the wall of the perforation was affected by friction with a thread
becoming flattened or even with a slight depression (suggesting more prolonged use) and exhibiting macroscopic
polish (Fig. 5.5-6). The location of this use-wear indicates the canines were suspended in such a way as to produce
the most intense wear along the lateral edges, suggesting they were sewn onto clothing. A second area of use-wear
occurs on the lobe of the tooth and consists of flattening of the surface and the development of a macroscopic
polish (Fig. 5.7) associated with irregular scratches that are visible under magnification – again, likely the result
of friction with clothing.
On the three specimens from the Epi II horizon (Fig. 5.8) perforation was also through the root and bifacial rotation
was applied. The surface was prepared by scraping in the case of two teeth (Fig. 5.9). The use-wear pattern is
identical to that of the Epi I perforated teeth (Fig. 5.10–11) suggesting the same manner of attachment.
The wild boar lower incisor (Fig. 6.1) was perforated by bifacial rotation. The rotation marks have disappeared
suggesting that the piece had been worn for a long time (Fig. 6.2) while on the periphery of the perforation the
surface has become flattened, with fine scratches (Fig. 6.3).
On the wolf incisor (Fig. 6.4) a more complex procedure was applied: first, thinning of the surface by slightly
oblique scraping, creating a depression with a small oval perforation (Fig. 6.5), then finishing of the perforation by
bifacial rotation. No use-wear was noted.
The herbivore incisor (Fig. 6.6) was modified in a unique manner; the root was removed by sawing (Fig. 6.9)
followed by bending, and the perforation was made by bifacial rotation (Fig. 6.10).
On the beaver incisor (Fig. 6.7) preparation of the perforation was initiated through longitudinal scraping, followed
by perforation by rotation. A transverse break across the perforation (Fig. 6.11) indicates the latter operation was not
finished.
The last (indeterminate) tooth (Fig. 6.8) is fractured and preserves only a part of a perforation, which most likely
was accomplished through rotation (Fig. 6.12).
17

Vanhaeren, d’Errico 2001.
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Figure 4. 1. Perforated Thedoxus danubialis shells (Mesolithic) (scale = 1 cm); 2. perforation detail (50x); 3. perforation deformation (100x);
4. aperture deformation (50x); 5. perforated Tritia neritea shells (Mesolithic) (scale = 1 cm); 6.-7. perforation details (50x, 50x);
8. perforation deformation (100x); 9. perforated Zebrina detrita shell (Mesolithic) (scale = 1 cm); 10. perforation detail (50x); 11. Antalis sp.
shell (Mesolithic) (scale=1cm); 12. detail of edge (50x).
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Figure 5. 1. 8 Perforated Cervus elaphus teeth (Mesolithic) (scale = 1 cm); 2. scraping marks (50x); 3.-4., 9. perforation details (30x, 50x, 20x);
5.-6., 10. use-wear marks at the perforation level (100x, 100x, 50x); 7., 11. use-wear marks at the crown level (100x, 100x).
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Bone and antler
The only bone pendant (length – 2.5 cm, width – 2.1 cm, thickness – 0.4 cm, perforation diameter – 0.5 cm,
(Fig. 7.1) from Cuina Turcului (Epi II horizon, Tab. 4) was made on a flat blank from a long bone shaft, seemingly
obtained by sawing (Fig. 7.2) followed by bending, with the segmentation marks still visible at the proximal and
distal extremities. The superior surface preserves the original bone morphology. The inferior surface was regularized by longitudinal scraping (Fig. 7.3). The perforation was obtained by rotation (Fig. 7.4) starting on the inferior
surface, resulting in a hole with a conical profile. Specks of a red substance (Fig. 7.5) are visible on the edges of
the perforation and toward the distal extremity.
The antler (Cervus elaphus species) object (Fig. 7.6) from the Epi II horizon is fractured, but the presence of a perforation
suggests its use as a pendant (Tab. 4). The debitage procedure used to produce the flat blank could not be determined as
all manufacturing traces were erased when the inferior surface was regularised by scraping (Fig. 7.7). At the distal end,
the piece has a perforation made by unifacial rotation starting from the superior surface (Fig. 7.8). On this surface are a
series of nine parallel oblique lines (Fig. 7.9) produced by sawing – they are deep with an asymmetric V-shaped profile.
The piece is broken at the proximal end, but four transverse incisions (Fig. 7.10) are still visible.
In the case of the surviving Siluris glanis vertebra (Fig. 7.11, right) recovered from the Epi II horizon (Tab. 4), the
vertebral spines were detached by bending. The central perforation was produced by bifacial rotation.
Adornments from the Early Neolithic horizons
The perforated gastropod shells from Early Neolithic contexts at Cuina Turcului curated at the ”Vasile Pârvan”
Institute of Archaeology comprise those of marine (Columbella sp.) and freshwater (Lithoglyphus naticoides and
Theodoxus danubialis) species.
Gastropods
The shell of Lithoglyphus naticoides (Fig. 8.1) has a perforation with a more-or-less rectangular outline (Fig. 8.2),
suggesting the use of indirect percussion. Use-wear occurs in the area between the perforation and the aperture;
the perforation has acquired a concave morphology with a corresponding deformation of the aperture (Fig. 8.3),
resulting from thread pressure.
The same perforation technique was applied to the shell of Theodoxus danubialis (Fig. 8.4), though the aperture
and the perforation (Fig. 8.5–6) do not show such advanced use-wear.
The assemblage is completed by a perforated shell of Columbella sp. (Fig. 8.7). The shell is heavily worn with
a subcircular perforation (Fig. 8.8) that shows no manufacturing marks although the ”flanged” walls suggest the
perforation was achieved by grinding. There is also a deformation of the perforation wall in the form of a small
concavity, resulting from thread pressure (Fig. 8.9, 11). The shell apex is fractured and shows intense use-wear
polish (Fig. 8.10)18.
Scaphopods
One tubular bead made from a tusk shell (Antalis sp.) (Fig. 8.12) has extremely advanced use-wear on the dorsal
(tip) end. This end was shaped by abrasion but also shows a marked concavity (Fig. 8.13-14) that corresponds
with a flattened area on the shell exhibiting macroscopic polish (Fig.. 8.15), which clearly results from use as an
adornment and suggests the piece was worn for a long period. The ventral end of the shell appears to have been
fractured post-depositionally.
Bivalves
Two valves of Unio sp. (Fig. 9.1) have a perforation located approximately in the same place, below the umbo. The
perforation is sub-circular with an irregular outline (Fig. 9.2). In places the perforation edge has a faceted aspect
indicating impact points; there are also cracks starting from some of the impact points, suggesting the application
of indirect percussion (Fig. 9.3–4). On one of the valves a second perforation appears to have been initiated but
not finished, which seems to confirm the use of this technique (Fig. 9.5). Experiments on modern specimens19
suggest indirect percussion was applied bilaterally and repeatedly in order to create a perforation with the required
diameter. We could not identify use-wear on the perforation walls of the specimens from Cuina Turcului; hence,
their use as pendants is hypothetical.
18
19

The piece continued to be used even after the apex was fractured.
Sztancs et al. 2016.
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Figure 6. 1. Perforated wild boar lower incisor (Mesolithic) (scale = 1 cm); 2., 5. perforation detail (50x, 50x); 3. use-wear marks at the
perforation level (150x); 4. perforated wolf incisor (Mesolithic) (scale = 1 cm); 6. perforated herbivore incisor (Mesolithic) (scale = 1 cm);
7. perforated beaver incisor (Mesolithic); 8. perforated indeterminate tooth (Mesolithic) (scale = 1 cm); 9. sawing marks (100x);
10.-12. perforation details (50x, 50x, 75x).
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Figura 7. 1. Bone pendant (Mesolithic) (scale = 1 cm); 2. sawing marks (50x); 3., 7. scraping marks (35x, 30x); 4., 8., 13. perforation details
(35x, 30x, 30x); 5. red ochre spots (150x); 6. antler pendant (Mesolithic) (scale = 1 cm); 9.-10. decoration details (20x, 150x);
11. perforated fish vertebrae (Mesolithic and Early Neolithic) (scale = 1 cm); 12. detail of edge (30x).
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Figure 8. 1. Perforated Lithoglyphus naticoides shell (Early Neolithic) (scale = 1 cm); 2., 5., 8. perforation details (50x, 50x, 50x);
3., 6. aperture deformation (50x, 50x); 4. Thedoxus danubialis shell (Early Neolithic) (scale = 1 cm); 7. perforated Columbella sp. shell (Early
Neolithic) (scale = 1 cm); 9., 11. use-wear at the perforation level (150x, 200x, 150x); 10. use-wear at the apex level (200x); 12. Antalis sp.
shell (Early Neolithic) (scale = 1 cm); 13.-14. deformation of the edge (100x, 50x); 15. flattened facet (100x).
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Figure 9. 1. Perforated Unio sp. valves (Early Neolithic) (scale = 1 cm); 2.-4. perforation details (50x, 30x, 100x); 5. unfinished perforation
(25x); 6. perforated Vulpes vulpes canine (Early Neolithic) (scale = 1 cm); 7., 11. perforation detail (50x, 100x); 8. use-wear at the perforation
level (100x); 9. bone beads (Early Neolithic) (scale = 1 cm); 10. edge detail (100x); 12. sawing mars (100x);
13. sawing and abrasion marks (100x).
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Figure 10. 1. Stone disc (Early Neolithic) (scale = 1 cm); 2. edge detail (35x); 3., 10. perforation details (50x; 50x); 4. red ochre spots (150x);
5. belt element (Early Neolithic) (scale = 1 cm); 6.-7. abrasion marks (50x, 50x); 8.-9. grooving details (50x, 50x).
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Mammalian teeth
Only a canine of Vulpes vulpes (Fig. 9.6) is present in the surviving collection. It was perforated in the middle by
bifacial rotation (Fig. 9.7). The manufacturing marks are still visible, suggesting the piece received little use (Fig. 9.8).
Two other pieces were made from Sus sp. canines through longitudinal bipartition of the tooth. These are fragments
that preserve parts of one or two perforations, and may come from utilitarian tools rather than adornments.
Bone
Two bone beads are present in the collection (Fig. 9.9). One is a disc bead made on a flat blank but we were unable
to determine the debitage procedures, the rim having been heavily abraded to obtain the circular morphology
(Fig. 9.10). Perforation was achieved by bifacial rotation performed centrally (Fig. 9.11). The second piece was
made on a volume blank and has a sub-oval outline reflecting the bone morphology. Segmentation was performed
at both ends by sawing (Fig. 9.12) followed by abrasion of the segmentation surfaces (Fig. 9.13). The medullary
channel was used as the perforation.
The surviving belt elements (”buckles”) mentioned in previous publications are re-interpreted by us as fragments
of fishing hooks, and as such do not fall within the scope of the present paper.
In the case of the catfish (Silurus glanis) vertebra (Fig. 7.11, left) from the ”Criș II” horizon (Tab. 4), like that from
the Epi II horizon the vertebral spines were detached by bending (Fig. 7.12) and the central perforation achieved
by bifacial rotation (Fig. 7.13). The beginning of use-wear development, in the form of macroscopic polish and
fine scratches, is visible on the periphery of the perforation.
Stone
Two stone objects were available for analysis. One qualifies as a disc bead or ring (Fig. 10.1). Both faces of the
piece were intensely abraded (Fig. 10.2), and the central perforation was made by bifacial rotation (Fig. 10.3). Red
spots, possibly ochre, were also observed on both faces of the piece (Fig. 10.4)
The second item was possibly a belt element20 made of greenish stone (Fig. 10.5). The distinctive shape was
created by cutting and abrasion (Fig. 10.6–7). At one end, two grooves were incised on both faces (Fig. 10.8–9).
The perforation has a biconvex profile and was created by bifacial rotation (Fig. 10.10) then enlarged by scraping.
Discussion and conclusions
The original collection
A comparison of the adornments listed in the field notes (Tab. 2) and in subsequent publications (Tab. 3) reveals
discrepancies and inconsistencies, which calls for comment:
1.

It is likely that some artefacts were recognized only after washing and sorting of the archaeological finds,
which would explain some of the differences between the field notes and the published accounts.

2.

Păunescu’s descriptions of the adornments included some finds from 1964, but not all of them. A fragment
of a bone ring was recorded in 1964 field notes and in V. Boroneanț’s publication21 but was not mentioned
by Păunescu. Also, the number of small ”circular” beads in the field notes (11 beads – Tab. 2) does not
accord with either the number illustrated by Boroneanț22 (4) or reported by Păunescu23 (4+3), suggesting
that some items had been misplaced before any published account was produced.

3.

Unfortunately, there is no way of matching many of the items in the existing collection or publications to
those described in the field notes. It is thus impossible to determine which species formed the small ‘hoard’
of 11 perforated snail shells in S.V (Tab. 2).

4.

Păunescu’s published account of the adornments from Cuina Turcului mentions 17 ”tubular” beads found
in the ”Criș III” horizon24, which we presume correspond to the group of 16 such beads plus one isolated
find described in his field notes. He compared these to the hoard of cylindrical and barrel-shaped beads

Bonnardin 2009.
Boroneanț 1970, 409; a number was never reported.
22
Boroneanț 1970, 410, Fig. 3.6-9. The number was never reported.
23
Păunescu 1978, 33, ”four small beads made of bone and teeth” and ”three circular beads of whitish limestone”; Five were illustrated
– Păunescu 1978, Fig. 12.7, Fig. 14.17, 18, 20, 22.
24
Păunescu 1978, 33.
20
21
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that were found in a pot at Lepenski Vir and assigned to occupation phase IIIb (Starčevo-Criș culture)25.
The Lepenski Vir beads were made mainly from Spondylus shell and nephrite26. It is not clear from the
poor quality photograph published by Păunescu27 or his written descriptions whether any of the examples
from Cuina Turcului were made from Spondylus shell, although the isolated bead was described in the
field notes as made from ”stone”.
5.

All earlier publications make a distinction (based on shape) between bone buckles and bone hooks. Since
our study of the existing items indicates that the two categories cannot be separated morphologically, they
have all been classified as ”hooks” and are not discussed further in this paper.

The existing collection
For some of the artefacts – mainly the perforated mollusc shells and mammal teeth – no information was marked (or
survived) on the object, making identification of context difficult. Nevertheless, for certain pieces we were able to
recover some contextual information by combining the marked information with that in the field notes and publications
(Tab. 4).
It has not been possible to establish whether there was any spatial association between the perforated tooth pendants
or between the tooth pendants and other types of adornment. Several tooth pendants were found in 1967 and 1968,
possibly in the same area, but there is no record of them in the field notes. Nevertheless, Tab. 4 indicates that in at least
10 cases (six ”Epipalaeolithic” and four Early Neolithic), adornments were associated with occupation or activity areas,
as indicated by the presence of hearths and agglomerations of other finds (pottery, stone tools and faunal remains).
Although human remains were found in the Early Neolithic horizons – possibly from disturbed burials – there is no
indication in the field notes that adornments were found in close proximity to them.
Cuina Turcului and the Iron Gates
The personal adornments found at Cuina Turcului were assigned by the excavators to two broad chronological
phases, ”Epipalaeolithic” and Early Neolithic. We have previously expressed reservations about the use of the term
”Epipalaeolithic” in the context of the Iron Gates and prefer to include it in our definition of ”Mesolithic”. In our view,
the Mesolithic begins with the expansion of human populations out of southern refugia following the Last Glacial
Maximum (LGM) and ends with the transition to farming. Thus, we recognize three broad chronological divisions
within the Iron Gates Mesolithic based on climatostratigraphy: Early (corresponding to the Lateglacial period,
ca 12,700–9650 cal BC), Middle (Early Holocene I, ca 9650–7200 cal BC), and Late (Early Holocene II, ca 7200–
6000 cal BC)28. Based on the available 14C dates for the ”Epipalaeolithic” horizons at Cuina Turcului, as a working
hypothesis we suggest that Păunescu’s ”Epi I” horizon corresponds primarily to the Bølling-Allerød interstadial
(ca 12,700–11,000 cal BC) falling within our Early Mesolithic phase and that his ”Epi II” horizon dates to Early
Holocene I and the transition from the Younger Dryas corresponding to the first part of our Middle Mesolithic phase.
The personal adornments from the ”Epipalaeolithic” horizons at Cuina Turcului are typical of those used by postglacial foragers in the Iron Gates, on both sides of the Danube29. Their distribution among the various types is
summarized in Tab. 5.
Although the surviving ornaments from Cuina Turcului (Tab. 4) are only a subset of those recovered in the 1964–9
excavations, it is nevertheless interesting that all the perforated gastropod shells that can be assigned to a specific
”Epipalaeolithic” horizon appear to have come from Epi II, and so may belong to the Middle Mesolithic.
Among the shell adornments in the Epi II (”Middle Mesolithic”) series from Cuina Turcului, the most numerous are
the perforated shells of freshwater gastropods (mainly Lithoglyphus spp.). Such adornments were also found in Late
Mesolithic funerary contexts at Schela Cladovei30 and Vlasac31, as well as in the form of a small ”hoard” at Ostrovul
Banului32. They continue to be found during the Early Neolithic, with a few examples at Cuina Turcului.
Exotic shells were represented at Cuina Turcului by Antalis sp., Columbella sp., Tritia sp. and, possibly, Spondylus sp.
Other than at Cuina Turcului, the presence of beads made from segmented tusk shell was noted in ”Epipalaeolithic”
deposits at Climente II Cave and at the open-air site of Icoana in what is thought to be a Middle Mesolithic
25
26
27
28
29
30
31
32

Srejović 1969, Plate XIV.
Borić 2016, 243, Fig. 4.65.
Păunescu 1978, Fig. 12.6.
Bonsall, Boroneanț 2018, Fig. 3.
Păunescu 2000; Mărgărit 2008, Boroneanț 2011; Boroneanț, Bonsall 2016; Mărgărit et al. 2018.
Mărgărit et al. 2018.
Borić, Cristiani 2019.
Boroneanț 2000.
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Table 3. Published artefacts versus artefacts recorded in field notes (* indicates the presence of artefacts when the number of examples was not
specified). Categories of artefact follow the descriptions in publications/field notes.

Epi

Publications

Fieldnotes

Perforated snail shells

*

24

Perforated teeth

15

1

Perforated fish vertebrae

2

1

Small circular bone beads

1

Rectangular bone pendant

1

Tusk shell (”Dentalium”) ”fragments”

*

Bone pendants

4

Perforated snail shells

73

34

Perforated teeth

5

1

Perforated fish vertebrae

1

Small circular bone beads

4

9

”Tubular” beads

17

17

8

4

Bone hooks

7

3

Bone ring

1

1

Perforated stone artefacts (pendants)

4

2

Stone pendant with groove/ Polished small stone object

1

1

Bone ”buttons”

3

3

Perforated Unio shells

>2

2

EN Bone buckles

horizon33, all apparently in non-funerary contexts. The origin of the tusk shells found in Mesolithic and Early
Neolithic contexts in these sites is a source of debate. While the shells can be collected today on beaches around
the Mediterranean, they also occur as fossils in Neogene calcareous deposits in the Iron Gates and could have been
picked up along the banks, beaches and beds of rivers dissecting these deposits34. Arguably, the same applies to
the perforated gastropod shell from the Early Neolithic site at Knjepište in the downstream area of the Iron Gates.
From the published illustration35 this resembles the extinct marine gastropod, Terebralia bidentata. Fossils of this
species certainly occur in the Iron Gates region. For example, they have been found (along with tusk shells and
other marine molluscs) eroding from Miocene marls along the course of the River Curchia near Orșova36, ca 27 km
straight-line distance from Cuina Turcului and ca 45 km from Knjepište.
A perforated shell of Columbella sp. was found in the Early Neolithic deposits at Cuina Turcului. Shells of this
species also occurred in an Early Neolithic context at Lepenski Vir (see below), while at Vlasac they occurred in
contexts dated to the Late Mesolithic, including a burial where they were associated with modified Rutilus sp.
pharyngeal teeth37.
The occurrence of Spondylus shell at Cuina Turcului is less well documented. At Lepenski Vir on the Serbian bank
of the Danube, a hoard (”Hoard I”) deposited in an Early Neolithic ceramic vessel, ”…consisted of 62 cylindrical
Spondylus beads, three disc-shaped stone beads, four marine gastropod shells of Columbella rustica used as beads,
five green cylindrical beads of nephrite and jade (…), one perforated bone button and one (possibly phallic) bone
pendant …”38. Păunescu39 illustrated a string of 16 beads from Cuina Turcului from the ”Criș III” horizon that he

33
34
35
36
37
38
39

Mărgărit et al. 2018, Tab. 1.
Grossu 1970, 45.
Stanković 1986, Fig. 5.8.
Tiță 2007.
Borić, Cristiani 2019.
Borić 2016, 242.
Păunescu 1978, Fig. 12.6.
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Table 4. Archaeological contexts of adornments in the existing collection from Cuina Turcului (based on information written on the artefact
correlated with information in the field notes).

Id.

Category

Age

Archaeological context

Comments

1

Perforated incisor (Sus scrofa)

Epi I

1969, Cas.Ș, 5.30 m

hearth nearby

4

Antler pendant

1969, Cas.Ș, 5.50 m, 712

hearth nearby

10

Antalis bead

11

Perforated incisor (Canis sp.)

12

Perforated incisor (Castor fiber)

1967

13

Perforated tooth (indet.)

1968

14

Perforated incisor (Cervus elaphus)

15

Perforated incisor (large herbivore)

16

Perforated tooth (Cervus elaphus)

17

Perforated tooth (Cervus elaphus)

18

Perforated tooth (Cervus elaphus)

1967, Cas.I, 5.60-5.80 m, 600

19

Perforated tooth (Cervus elaphus)

1968

20

Perforated tooth (Cervus elaphus)

1967, Cas.I, 5.60-5.80 m, 600

21

Perforated tooth (Cervus elaphus)

1968

22

Perforated tooth (Cervus elaphus)

2

11 perforated gastropod shells

3

1968

Epi II

hearth nearby
hearth nearby

1965, S.V, sq.1, 2.88-2.91 m, 353

hearth nearby

2 perforated gastropod shells

1967, Int. A, 3.73-3.83 m, 386

hearth nearby

5

Bone pendant

1965, S.V, sq.1, 3.85 m, 344

6

Perforated tooth (Cervus elaphus)

7

Perforated tooth (Cervus elaphus)

one of them is from 1966, Cas.D,
3.53-3.70 m, 424

8

Perforated tooth (Cervus elaphus)

9

Perforated fish vertebra (Silurus glanis)

23

Antalis bead

24

Stone disc (ring)

25

Bone belt fragment

26

Perforated Silurus glanis vertebra

1968, Cas.K, 1.25-1.35 m or
1965, S.IV, sq.2, 2.02-2.22 m, 92
or 1965, S.V, sq.2A, 2.30-2.45m,
287
1966, Cas.H, 2.20 m

27

Perforated canine (Vulpes vulpes)

1966, Cas.E, 2.60 m

28

Perforated Unio shell

1969, Cas.S, 0.70 m, 700

29

Perforated Unio shell

1969, Cas.S, 0.84 m, 702

30

Stone belt element

31

Bone bead

32

Bone belt fragment

possibly 1967, Cas.I, 3.90-4.00
m, 592
Criș III 1968, Int.B

hearth nearby

1969, Cas.S, 0.53 m, 698
Criș II

Criș I

65

hearths nearby
in S.IV and S.V

1967, Cas.I, 2.60 m

hearth nearby

1965, S.V, sq.2B, 2.34-3.56 m,
320

hearth nearby
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Table 5. Categories of adornments in the existing collection from Cuina Turcului.

Raw
material

shell

tooth

bone

Species

Typology

Mesolithic

Early Neolithic

No. of pieces

No. of pieces

Lithoglyphus naticoides

bead

37

1

Lithoglyphus apertus

bead

3

-

Tritia sp.

bead

3

-

Theodoxus danubialis

bead

8

1

Zebrina detrita

bead

1

-

Columbella sp.

bead

-

1

Antalis sp.

tubular bead

1

1

Unio sp.

pendant?

-

2

Cervus elaphus

pendant

11

-

Sus scrofa

pendant

1

-

Canis lupus

pendant

1

-

Vulpes vulpes

pendant

-

1

herbivore

pendant

1

-

Castor fiber

pendant

1

-

?

pendant

1

-

Silurus glanis

pendant

1

1

pendant

1

-

cylindrical bead

-

2

pendant

1

-

disc bead

-

1

belt element

-

1

?

antler

Cervus elaphus

stone

?

remarked were “identical” to the cylindrical and barrel-shaped beads from Hoard I at Lepenski Vir40, though he made
no specific comment on the raw material composition of the beads. Since these 16 beads are not part of the existing
collection in the ”Vasile Pârvan” Institute of Archaeology, we cannot confirm the presence or absence of Spondylus
shell among them. According to Păunescu’s field notes (p.16–17), the 16 beads and three perforated gastropod shells
were found in S.V, sq.1, 1.65–1.80 m, while another cylindrical bead was found in S.V, sq.1, 1.58–1.63 m (Tab. 2). The
field notes also mention for this same area a large number of pottery sherds, many from large vessels, a grinding stone,
two stone axes, a bone awl, 145 flaked lithic artefacts and abundant faunal remains comprising gastropod and bivalve
shells, Canis and beaver teeth, and bird bones.
There are clear parallels for the non-shell adornments from Cuina Turcului at other sites in the Iron Gates region.
Pendants of mammalian teeth (red deer and fox) were found in the ”EpipalAeolithic” layers at Climente II Cave. The
perforated rectangular bone pendant from the Epi II horizon at Cuina Turcului has parallels in two similar pieces
found at Vlasac41. Stone rings and disc beads are known from Early Neolithic contexts at Lepenski Vir42 and Schela
Cladovei43, while an analogue for the stone ”belt buckle” from Cuina Turcului was also noted at Lepenski Vir44.

40
41
42
43
44

Păunescu 1978, 33.
Srejović, Letica 1978, Pl CVI/4.6.
Srejović 1969, Fig.82; Borić 2016, Fig. 4.67.
Unpublished data.
Srejović 1969, Fig.12; Srejović 1969a, Fig. VI.10, 12.
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The broader picture
Perforated gastropod shells, tusk shells, mammalian teeth, and bone and antler pendants are widespread in Upper
Palaeolithic and Mesolithic contexts throughout Southeast Europe45. However, the distribution of such adornments
in the Early Neolithic is much more restricted geographically. They have been found in Starčevo-Criș settlements
within the Iron Gates and in parts of the Lower Danube catchment beyond. Perforated shells of freshwater
gastropods and perforated mammal teeth occurred at Măgura-Buduiasca (southern Romania)46, while in northern
Serbia perforated teeth were found at Drenovac and tusk shell beads at Starčevo47.
Innovations also occur, both on the typological and technological level. An apparently novel element in the Early
Neolithic of Cuina Turcului is the perforated bivalves of Unio sp., which have also been found in Early Neolithic
contexts elsewhere in the Iron Gates – at Schela Cladovei48 and Pojejena-Nucet49. Outside the Iron Gates these
occur either in the form of shells perforated by the same indirect percussion technique, as at Tărtăria-Pietroșița50
and Măgura-Buduiasca51, or by a more complex manufacturing process also observed at Măgura-Buduiasca.
Another novel element of the Early Neolithic at Cuina Turcului is the appearance of disc beads52, rings, belt
elements and ”buttons” made of bone or stone, examples of which occur elsewhere in the Iron Gates at Alibeg53,
Schela Cladovei54, Lepenski Vir55 and Vlasac56 in Early Neolithic or transitional Mesolithic–Neolithic contexts.
These new ornament types represent a tradition that originated in the Near East and spread through Southeast
Europe with the first farmers57. Their co-occurrence in the Iron Gates with perforated gastropod shells and mammal
tooth pendants suggests a fusion of Mesolithic and Neolithic traditions consequent upon the arrival and integration
into the region of a new population with different cultural practices, mirrored also in the human archaeogenetic record58.
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Lista ilustraȚiilor
Figura 1. Situri din mezoliticul și neoliticul timpuriu de la Porțile de Fier, menționate în text; 2. planul general al
adăpostului sub stâncă de la Cuina Turcului, cu indicarea secțiunilor din care au fost prelevate probe 14C.
Figura 2. Secvența stratigrafică a secțiunilor S.II, S.III și Cas. M, cu indicarea straturilor din care au fost prelevate
probe 14C.
Figura 3. Cochilii perforate de Lithoglyphus naticoides (mezolitic) (scara = 1 cm); 2.-3. detalii ale perforației (50x,
75x); 4.-5. deformări ale aperturii (50x, 50x); 6.-7. uzură la nivelul apexului (100x, 150x); 8. cochilii perforate de
Lithoglyphus apertus (mezolitic); 9. detaliu perforație (50x); 10.-11. stigmate de abraziune (100x, 100x).
Figura 4. 1. Cochilii perforate de Thedoxus danubialis (mezolitic) (scara = 1 cm); 2. detaliu perforație (50x); 3.
deformarea perforației (100x); 4. deformarea aperturii (50x); 5. cochilii perforate de Tritia neritea (mezolitic)
(scara = 1 cm); 6.-7. detalii ale perforației (50x, 50x); 8. deformarea perforației (100x); 9. cochilie perforată de
Zebrina detrita (mezolitic) (scara = 1 cm); 10. detaliu perforație (50x); 11. cochilie de Antalis sp. (mezolitic) (scara
= 1 cm); 12. detaliu al extremității (50x).
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Figura 5. 1-8. Dinți perforați de Cervus elaphus (mezolitic) (scara = 1 cm); 2. stigmate de raclage (50x); 3.- 4, 9.
detalii ale perforației (30x, 50x, 20x); 5.-6., 10. urme de uzură la nivelul perforației (100x, 100x, 50x); 7., 11. urme
de uzură la nivelul coroanei (100x, 100x).
Figura 6. 1. Incisiv inferior de mistreț perforat (mezolitic) (scara = 1 cm); 2., 5 detalii ale perforației (50x, 50x); 3. urme
de uzură la nivelul perforației (150x); 4. incisiv de lup perforat (mezolitic) (scara = 1 cm); 6. incisiv de erbivor perforat
(mezolitic) (scara = 1 cm); 7. incisiv de castor perforat (mezolitic) (scara = 1 cm); 8. dinte perforat, specie indeterminabilă
(mezolitic) (scara = 1 cm); 9. stigmate de tăiere (100x); 10.-12. detalii ale perforației (50x, 50x, 75x).
Figura 7. 1. Pandantiv din os (mezolitic) (scara = 1 cm); 2. stigmate de tăiere (50x); 3., 7. stigmate de raclage (35x,
30x); 4., 8., 13. detalii ale perforației (35x, 30x, 30x); 5. urme de ocru (150x); 6. pandantiv din corn (mezolitic)
(scara = 1 cm); 9.-10. detalii ale decorului (20x, 150x); 11. vertebre de pește perforate (mezolitic și neolitic timpuriu) (scara = 1 cm); 12. detaliu contur (30x).
Figura 8. 1. Cochilie perforată de Lithoglyphus naticoides (neolitic timpuriu) (scara = 1 cm); 2., 5., 8. detalii ale
perforației (50x, 50x, 50x); 3., 6. deformarea aperturii (50x, 50x); 4. cochilie perforată de Thedoxus danubialis
(neolitic timpuriu) (scara = 1 cm); 7. cochilie perforată de Columbella sp. (neolitic timpuriu) (scara=1 cm); 9., 11.
uzură la nivel de perforație (150x, 150x); 10. uzură la nivelul apexului (200x); 12. cochilie de Antalis sp. (neolitic
timpuriu) (scara = 1 cm); 13.-14. deformarea extremității (100x, 50x); 15. fațetă aplatizată (100x).
Figura 9. 1. Valve perforate de Unio sp. (neolitic timpuriu) (scara = 1 cm); 2.-4. detalii ale perforației (50x,
30x, 100x); 5. perforație nefinalizată (25x); 6. canin perforat de Vulpes vulpes (neolitic timpuriu) (scara =
1 cm); 7., 11. detalii ale perforației (50x, 100x); 8. uzură la nivelul perforației (100x); 9. mărgele din os
(neolitic timpuriu) (scara=1 cm); 10. detaliu contur (100x); 12. stigmate de tăiere (100x); 13. stigmate de
tăiere și abraziune (100x).
Figura 10. 1. Disc din piatră (neolitic timpuriu) (scara = 1 cm); 2. detaliu contur (35x); 3., 10. detalii ale perforației
(50x; 50x); 4. urme de ocru (150x); 5. element de centură (neolitic timpuriu) (scara = 1 cm); 6.-7. stigmate de
abraziune (50x; 50x); 8.-9. stigmate de tăiere (50x).
Tabelul 1. Date 14C din nivelurile neolitice timpurii din adăpostul sub stâncă de la Cuina Turcului (după Bonsall,
Boroneanț 2018). Intervalele de vârstă calibrate sunt rotunjite cu 10 ani.
Tabelul 2. Podoabe menționate în documentația de teren (categoriile tipologice sunt preluat din caietele de teren).
Tabelul 3. Artefacte publicate versus artefacte înregistrate în caietele de teren (*indică prezența artefactelor, fără a
avea un număr specificat). Categoriile de artefacte urmează descrierile din publicații/caietele de teren.
Tabelul 4. Contextele arheologice ale podoabelor din colecția provenind de la Cuina Turcului, pe baza informațiilor
scrise pe artefact corelate cu informațiile din notițele de teren.
Tabelul 5. Categoriile de podoabe provenind de la Cuina Turcului conservate la Institutul de Arheologie „Vasile
Pârvan” din București.
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ConsideraȚii privind poziȚia cronologică și culturală a
etapei timpurii a culturii Vinča în Transilvania
DRAGOȘ DIACONESCU,
COSMIN IOAN SUCIU

Rezumat:
Utilizarea analizei de corespondență, prin luarea în calcul ca variabile caracteristicile morfologice ale ceramicii
aparținând culturii Vinča de la Miercurea Sibiului - Petriș și folosirea rezultatelor obținute drept criterii preliminare
pentru o abordare bayesiană, demonstrează că intervalul cronologic absolut pentru nivelul II din acest sit corespunde
marjei temporale a fazei Vinča B, contrar opiniilor precedente care considerau acest nivel relaționat în mod special
cu faza A a culturii Vinča. Lărgirea perspectivei, prin comparația directă, tot prin analiza de corespondență, dintre
situl eponim de la Belo Brdo și situri amplasate în arealul unor localități transilvănene cum ar fi Miercurea Sibiului,
Alba Iulia sau Tărtăria ne arată că în Transilvania există unități stratigrafice de fază Vinča A ce corespund acestei
faze așa cum a fost definită în zona Dunării mijlocii. Faza Vinča B din Transilvania, definită în special pe baza
materialelor de la Miercurea Sibiului, prezintă disocieri clare de materialul de la același palier cronologic din situl
eponim al culturii, readucând pe masa discuțiilor problematica variantei transilvănene a culturii Vinča.

Abstract: Considerations regarding the chronological and cultural position of the
early Vinča culture in Transylvania
Applying the correspondence analysis method on the morphological characteristics of the early Vinča culture
pottery from the Miercurea Sibiului-Petriș site and using the obtained results as prior-estimates for the Bayesian
approach shows that the time span of the Vinča layer, labelled as no. II from this site corresponds only to Vinča
B phase, contrary to the prior assertions in this regard which saw this layer connected especially to the phase A
of the Vinča culture. Enlarging the territory, consequently making the comparison to the eponymous site of the
Vinča culture from Belo Brdo and other Vinča sites such as Alba Iulia and Tărtăria allows the conclusion that in
Transylvania exists also a Vinča A horizon which totally corresponds to the same phase from the Middle Danube
region. The Vinča B stage from Transylvania, defined especially on the basis of the materials from Miercurea
Sibiului is rather different than the one from the Middle Danube region, reopening the discussions about a
Transylvanian aspect of the Vinča culture.

Cuvinte cheie: cultura Vinča, analiză de corespondență, stil ceramic, neolitic mijlociu transilvănean, abordare

bayesiană.

Keywords: Vinča culture, correspondence analysis, pottery style, Transylvanian Middle Neolithic, Bayesian
approach.
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1. Introducere
Cunoscută în literatura de specialitate a secolului al XX-lea ca faza/stadiul Vinča-Turdaș1, etapa timpurie a culturii
Vinča a fost separată, datorită ultimilor 40 de ani de cercetări arheologice în Transilvania și Banatul românesc, în
mai multe entități culturale distincte: cultura Vinča, etapa timpurie2, cultura Banatului, fazele I, II /grupul cultural
Bucovăț/grupul cultural Parța3 și cultura Turdaș4. Prima entitate culturală este considerată contemporană cu fazele A
și B ale culturii Vinča, cea de-a doua cu finalul fazei A și faza B ale culturii Vinča5, iar cultura Turdaș văzută inițial ca
fiind contemporană cu fazele B și C ale culturii Vinča6, a fost paralelizată cu a doua jumătate a fazei Vinča C7.
2. Discuții privind conceptul cronologico-cultural Vinča - Turdaș
Situl arheologic de la Turdaș - Luncă este binecunoscut în literatura arheologică în special prin materialele adunate,
începând din 1875, prin săpături arheologice și colecționare, de către Zsófia von Torma8, materiale ce au fost
publicate in extenso de către Márton Roska9.
Totodată M. Roska este și arheologul care întreprinde în 1910 și săpături arheologice de control stratigrafic în patru
puncte diverse ale sitului10. Acum 24 de ani, cele mai timpurii elemente din situl de la Turdaș au fost considerate ca
fiind situate cronologic pe baza materialelor stratigrafiate provenind din săpătura lui M. Roska și publicate de acesta,
nu mai devreme de faza Vinča C111. Pe baza publicației din 1941, care oferă doar date de apartenență la situl de la
La Luncă pentru materialele din colecția Zsófia von Torma, fără niciun fel de informație stratigrafică, vor fi clădite
paralelismele cultural-cronologice dintre situl transilvănean și situl din zona Dunării mijlocii de la Vinča-Belo Brdo.
Săpăturile arheologice efectuate de M. Vasić la Vinča - Belo Brdo, ale căror rezultate au fost publicate în perioada
1932-1936, au dus la crearea mai multor sisteme cronologice pentru acest sit arheologic și totodată pentru cultura
Vinča. Autorul cercetărilor arheologice propune șase faze de evoluție ale sitului, numerotate cu cifre romane
(I=ceramica din gropile de la baza sitului, II=ad. 9-8 m, III=ad. 7,9-6 m, IV=ad. 5,9-4 m, V=ad. 3,9-2 m, VI=ad.
1,9-0 m)12. Popularitatea acestor cercetări este extrem de mare câtă vreme V. G. Childe discută despre acestea
încă din 1929 propunând pentru prima dată o cronologie internă pentru situl de la Belo Brdo13. În 1939 este propus
primul sistem cronologic bazat pe analiza ceramicii din acest sit, sistem care cuprinde cinci etape, etichetate cu
litere majuscule de la A până la E14. Între adâncimile de 7 și 6 metri este văzută o schimbare treptată a conținutului
1

Garašanin 1951, 174-178; Garašanin 1979, 212; Garašanin 1993, 8, 10-11.
Luca et al. 2000; Suciu 2009; Nițu 2012a.
3
Lazarovici 1979, 70-71, 143-145; Lazarovici 1991a, 1-2; Lazarovici 1991f, 32-39.
4
Paul 1992, 125-132, Tabel I; Luca 1997, 68-76.
5
Vezi Lazarovici 1979, 70-71 pentru discuții referitoare la conceptul de cultură a Banatului și Lazarovici 1991a, 6, 9 pentru
cronologia relativă a grupului Bucovăț, fazele I și II.
6
Paul 1992, 125, 131, Table I; Luca 2009, 201 consideră că faza I a culturii Turdaș este contemporană cu stadiul Vinča B2/C,
iar faza IV a culturii Turdaș este cuprinsă, respectiv, între sub-fazele C1 și C2 ale culturii Vinča, bazându-se pe sistemul
cronologic elaborat de Gh. Lazarovici.
7
Drașovean 1996, 28, 93-94, 97.
8
Luca 2001, 26 avansează o teorie conform căreia „o parte destul de însemnată a pieselor din colecție a fost strânsă de la
țăranii din Turdaș sau de la cei din Turmaș”, localnici care ”erau bine plătiți pentru strângerea obiectelor, ei declarau
întotdeauna acest lucru - și aceasta este o supoziție -, chiar dacă descoperiseră materialele și în alte locuri”. Conform
Coltofean 2016, 82-83, Zsófia von Torma achiziționează un vas întreg de la o săteancă din Turdaș, având cunoștință și de
existența unei întregi game de obiecte preistorice aflate în posesia locuitorilor Turdașului. Coltofean 2016, 84 arată faptul că
printr-o scrisoare datată în 24 ianuarie 1876 Zsófia von Torma îl anunță pe Flóris Rómer că nu i se mai permite să efectueze
cercetări arheologice în situl de la Turdaș în mod liber, ci doar în schimbul unor sume de bani. Această situație poate fi un
argument conjunctural pentru o acțiune deliberată de achiziții de obiecte declarate ca fiind din situl de la Turdaș, așa cum
susține Luca 2001.
9
Roska 1941, 7-15, Taf. I-CXLV. Aici trebuie să amintim și contribuțiile științifice ale Zsófiei von Torma numite de unii autori
(Luca 2001, 26), dintre care am avut acces, personal, la una dintre ele – Torma 1879.
10
Roska 1941, 9.
11
Drașovean 1996, 93-94, 97; sistemul cronologic folosit este cel al lui Gh. Lazarovici, unde etapa C1 este cuprinsă între
adâncimile 6-5 m, cote altimetrice care, în sistemul Schier, corespund fazei C2. O încercare de analiza multivariată aplicată
pe materialele din săpăturile lui M. Roska din 1910 vede lumina tiparului în 1996 – Lazarovici, Maxim 1996. Din păcate
rezultatele acestuia sunt neconcludente, autorii încadrând grupul Turdaș în etapa Vinča B2 (i.e. adâncimea de 7-6 m la Vinča)
pe baza unor aserțiuni mai vechi ale primului autor (vezi Lazarovici, Maxim 1996, 224).
12
Vasić 1936, 1.
13
Childe 1929, 26-27. Este propusă existența a două etape: Vinča I și Vinča II, separația altimetrică dintre cele două faze fiind
făcută la adâncimea de 5,5 m. Printre siturile considerate ca aparținând etapei Vinča I este numit și situl de la Turdaș (Childe
1929, 27, n. 3).
14
Holste 1939, 2-5. Faza stratigrafică Vinča E este văzută ca fiind ultima etapă pre-metalică din cadrul sitului ce precede
ceramică de tip Vatina, fiind paralelizată cu descoperiri de tip Baden în Ungaria de vest și câmpia Tisei (Holste 1939, 16,
2
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cultural, aspect ce îl face pe F. Holste să definească la acest orizont stratigrafico-altimetric debutul fazei C15.
În 1949, V. Milojčić, plecând de la sistemul lui Holste, îl modifică ușor, precizând mult mai clar conținutul cultural
al celor cinci etape, creând totodată o primă sub-diviziune a fazei B în B1 și B216 și a fazei C, în C1 și C2, această
din urmă sub-fază fiind văzută la adâncime de 4,5 m17. Totodată V. Milojčić propune ca fazele A și B să fie integrate
în etapa veche (timpurie) a culturii Vinča, iar fazele C și D în etapa târzie18. În 1951 M. Garašanin propune și
el două mari faze pentru cultura Vinča, separate în situl eponim în zona adâncimii de 6,5 m, prima dintre ele
fiind numită Vinča-Tordoš (rom. Turdaș), iar cea de-a doua Vinča-Pločnik19. De subliniat că linia de demarcație
altimetrică dintre cele două faze corespunde celei definită de F. Holste pentru debutul fazei C.
Milutin Garašanin aprofundează subiectul cronologiei culturii Vinča și, în 1979, propune un sistem mult mai
complex, unde faza Vinča - Tordoš este împărțită în două sub-faze (I – gropi și cca 8 m adâncime și II – cca 8-6,5
m adâncime), pe care le echivalează etapelor A și B1 din cronologia propusă de V. Milojčić; sub-faza II este
considerată ca posibil de divizat în alte două etape (IIa și IIb), fiind urmată de faza Gradac (cca 6,5-6 m adâncime,
echivalată sub-fazei B2 la Milojčić) ce se intercalează între cele două mari faze definite anterior în 195520. Faza
Vinča-Pločnik este și ea subiectul unui proces de etapizare, fiind create sub-fazele I (cca 6-4,1 m adâncime), IIa
(cca 4,1-3,48 m adâncime) și IIb (cca 3,48-2,98 m) care sunt paralelizate, corespunzător, cu sub-etapa B2-C [sic!]
și fazele C și D din cronologia lui Milojčić21. Autorul sârb își păstrează această opinie și mai târziu22, în două
studii cuprinzătoare, în cel de-al doilea reluând problema corespondenței dintre cele două sisteme cronologice ale
culturii Vinča, deja clasicizate la data redactării articolului în cauză23.
Pentru teritoriul românesc, cel mai influent sistem cronologic pentru cultura Vinča este cel realizat de Gh.
Lazarovici în 1979, sistem cronologic ce folosește ca bază de plecare sistemul propus de V. Milojčić. Astfel, faza A
este sub-divizată în trei sub-faze (A1, A2, A3), faza B deasemenea (B1, B1/B2, B2), fiind văzut și un fenomen de
„retardare” numit B2/C24. Fazele târzii sunt clasificate foarte simplu sub nomenclatura de C și D. Pentru aceste faze
târzii ale culturii Vinča trebuie să amintim sistemul propus de D. Berciu care, plecând tot de la sistemul lui Milojčić
împarte faza C în sub-fazele C1, C2, C3/tranziție C-D și faza D în sub-fazele D1 și D225. Pentru regiunea Banatului
este propus de către F. Drașovean un sistem cronologic bazat și la nivel declarativ pe cel al lui V. Milojčić, pentru
etapa târzie a culturii Vinča, mai precis pentru faza C a acesteia, divizată în două sub-faze C1 și C226.
O sinteză excelentă a sistemelor cronologice propuse pentru cultura Vinča este cea realizată de W. Schier27. În mod
fericit autorul german include în această discuție și propunerea proprie, bazată pe analiza multivariată a ceramicii
vinčiene, în special din situl eponim. Prin realizarea unui tabel comparativ între sistemele cronologice propuse
de-a lungul timpului de către Menghin, Holste, Milojčić, Garašanin, Berciu, Dimitrijević, Lazarovici, Chapman,
21). Conform lui Miločić 1949, 73 această fază este caracterizată prin descoperiri aparținând Epocii Cuprului, mai precis de
tip Baden-Kostolac.
15
Holste 1939, 4.
16
Milojčić 1949a, 72-74.
17
Milojčić 1949a, 73.
18
Milojčić 1949a, 74, tabelul sinoptic.
19
Garašanin 1951, 173. Fazei Vinča-Tordoš îi este atribuit, din afara teritoriului iugoslav la acel moment și situl de la Turdaș,
cu toate cele trei niveluri surprinse aici (Garašanin 1951, 183).
20
Garašanin 1979, 152.
21
Garašanin 1979, 152.
22
Garašanin 1982, 88.
23
Garašanin 1993, 8. Aici trebuie să discutăm problematica ridicată de Whittle et al. 2016, 4, n. 2 conform căreia: „Unfortunately,
Garašanin (1979.152) misunderstood Milojčić’s subdivision, maintaining that, according to the latter, the transition between
Vinča B2 and C would occur around a depth of 5 m at Belo Brdo, instead of at 6 m as Milojčić had clearly stated. This led
to several decades of mismatch between the two typological systems, since researchers more familiar with the Garašanin
scheme consistently ‘translated’ the phase Vinča-Pločnik I back into the Milojčić scheme as „Vinča B2–C” instead of correctly
„Vinča C”. În 1951 M. Garašanin spune foarte clar că delimitarea dintre fazele Turdaș și Pločnik este cel mai probabil la
adâncimea de 6,5 m. În 1979, la orizontul altimetric de 6,5-6 m el introduce faza Gradac, pe care o vede contemporană cu
etapa B2 din cronologia lui Milojčić. În lucrarea Milojčić 1949a, 72 etapa B1 este văzută între metri 8 și 7. Pentru etapa B2,
Milojčić 1949b, 276 precizează adâncimea de 6,8 m pentru reconstrucția așezării din această fază. V. Milojčić vede o cezură
în dezvoltarea sitului la adâncimea de 6 m (Milojčić 1949b, 266). M. Garašanin vede la 6.5 m o modificare a stilului ceramic,
de aceea introduce în schemă faza Gradac. Intercalarea în schema cronologică a lui Milojčić, în mod arbitrar, de către M.
Garašanin, a sub-fazei B2-C și echivalarea sub-fazei Vinča-Pločnik I cu aceasta (vezi Garašanin 1979, 152), este elementul
care creează confuziile și decalajele de care vorbesc mai titrații nostri colegi.
24
Lazarovici 1979, 80. Orizontul A1 este considerat sporadic la Vinča (Lazarovici 1979, 76, Tab. 7), iar orizonturile A3, B1/B2
și B2/C sunt văzute în situl de la Belo Brdo ca hiatus-uri.
25
Berciu 1961, 72, 90.
26
Drașovean 1996, 28.
27
Schier 1995, 302-320.
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Parzinger, Schier este oferită posibilitatea echivalării cât mai corecte între diversele faze și sub-faze ale culturii
Vinča, existente în cadrul sistemelor cronologice respective28. Analiza de corespondență efectuată de către W. Schier
pe ceramica din situl de la Belo Brdo dintre 9,3 și 5 m adâncime oferă imaginea existenței a 7 faze, fiind vizibile
și două zone de cezură/hiatus între unitățile de analiză reprezentate de gropi și niveluri altimetrice/stratigrafice.
Prima zonă de acest gen este dispusă între faza 1 (reprezentată de groapa Z, atribuită culturii Starčevo - Criș) și
faza 2a și a doua între faza 5c și faza 6 unde pachetul stratigrafic corespunzător adâncimii 6,5 m este reprezentativ,
marcând trecerea de la faza B2 la faza C1 în cadrul așezării de tip tell de aici29. Soliditatea demersului întreprins
de W. Schier ne-a convins să folosim în studiul prezent, în dorința de analizare a descoperirilor transilvănene
pretabile, sistemul cronologic al culturii Vinča propus de acesta.
Similitudini între materialele de la Vinča și cele de la Turdaș au fost văzute încă de la începutul secolului al XX-lea,
moment în care publicarea acestor situri era la un stadiu preliminar30.
Pe baza analogiilor formale dintre materialele publicate de la Vinča (1936) și Turdaș (1941), M. Garašanin își
elaborează sistemul cronologic pentru cultura Vinča, în care, așa cum spuneam mai sus, etapa timpurie (pînă la
6,5 m adâncime) este numită Vinča-Tordoš/Turdaș. În 1993, M. Garašanin, cunoscând absența datelor stratigrafice
viabile pentru materialele din colecția Zsófia von Torma31, încadrează totuși situl de la Turdaș (orizonturile prePetrești) în intervalul cuprins între etapele Vinča - Tordos Ia-b=Vinča A2-A3 și faza Gradac=Vinča B232. Utilizând
comparația cu sistemul propus de W. Schier, încadrarea propusă de cercetătorul sârb este între fazele A2-C1.
Sistemul cronologic propus de M. Garašanin și descoperirile de la Turdaș fac ca istoriografia românească să
folosească termenele de cultură Turdaș, Turdaș-Vinča sau Vinča-Turdaș în același timp, fără o separație clară între
aceste concepte33. Pentru prima dată, în 1965, este propus termenul de cultură Turdaș, ca entitate clar definită, când
Iuliu Paul afirma că: „Prin urmare, credem ca nu greșim dacă afirmăm că, pe teritoriul Transilvaniei, mai precis
pe valea Mureșului central și într-o regiune limitrofă, avem de-a face cu un aspect cultural care prin totalitatea
formelor sale de manifestare de pe acest teritoriu justifică folosirea unui termen diferit. De aceea opinăm pentru
folosirea termenului de Turdaș, pentru definirea acestui aspect cultural, fără a pune însă semnul egalității între
acesta și cultura Vinča în ansamblul ei.”34 Mai târziu, același autor precizează și mai clar opinia sa privitoare la
aceasta cultură, oferind și o periodizare internă în trei faze (I-III)35. Încadrarea nivelurilor pre-Petrești din situl de
la Turdaș este în accepțiunea lui I. Paul cuprinsă între Vinča B1-C136 (i.e. Vinča B1-faza Vinča C1/prima jumătate
a fazei C2 în sistemul cronologic Schier).
Foarte interesant este faptul că opinia din 1965 a lui I. Paul legată de o dezvoltare independentă a culturii Vinča în
arealul transilvănean37, argument folosit pentru utilizarea denominativului de Turdaș pentru această manifestare, își
28

Schier 1995, Abb. 146.
Schier 1995, 207, Abb. 114; vezi desemenea Schier 2000, 192, fig. 4.
30
Vasić 1910, 35, n. 4, citând din studiul Schmidt 1903.
31
Garašanin 1993, 16.
32
Garašanin 1993, 17.
33
Vlassa 1967, 407, 419 (autorul folosește însă și conceptul de cultura Turdaș-Vinča la p. 409 sau cel de cultură Vinča-Turdaș
la p. 408, pe lângă cel de cultura Turdaș); Lazarovici 1979, 71, n. 20 utilizează termenul de grup Turdaș (aici autorul indica
pe Kalicz, Makkay 1977, 94, Tab. 2 ca promotori ai conceptului de grup Turdaș; verificarea sursei citării ne obligă să
menționăm ca cei doi autori nu folosesc deloc acest termen, iar în Tab. 2 pentru Transilvania centrală nu este indicată nici
o entitate culturală mai târziu de Körös-Kultur); Luca 1986, 53 menționează grupele transilvănene Iclod, Turdaș și Tăulaș;
Lazarovici 1991c, 9-10, folosește termenii de cultură Turdaș și de grup Turdaș; Lazarovici, Kalmar-Maxim 1991b, 122132, definesc aspectul Turdaș continuând însă utilizarea termenului de cultură Vinča-Turdaș (vezi p. 125 din respectivul
studiu); Lazarovici 1991b, 115-120 definește aspectul Tăulaș ca aspect cultural al culturii Turdaș (vezi p. 115); Dumitrescu
1984, 19 folosește termenul de cultură Turdaș chiar dacă uzitează conceptul de cultură Vinča-Turdaș în tot restul studiului);
Drașovean 1996, 93 și Luca 1997, 68-77 utilizează doar conceptul de cultură Turdaș, discutând și inadvertența terminologiei
de tip Vinča-Turdaș și plasând începuturile culturii Turdaș la orizont de, cel mai devreme, Vinča B2; Maxim 1999, 81-87
folosește termenul de grup Turdaș; Luca 2001, 95-143 cu o discuție mult mai detaliată asupra orizontului vinčian timpuriu
din Transilvania, precum și a influențelor liniare din același spațiu, face uz din nou de termenele Vinča și Turdaș; Lazarovici,
Lazarovici 2006, 568-596, elementele de tip Tăualaș sunt încorporate în grupul Turdaș, utilizându-se chiar termenul de grup
Turdaș-Tăulaș.
34
Paul 1965, 298. Autorul susține că nu se poate vorbi despre existența unei faze vechi Vinča A în Transilvania, oferind ca
exemplu situl de la Tărtăria unde, în stratul inferior al așezării, nu s-au identificat materiale mai vechi de etapa B1 a culturii
Vinča. De asemenea I. Paul afirmă că „pătrunderea purtătorilor culturii Vinča spre centrul Transilvaniei” se face la fază ceva
mai târzie, subliniind și o dezvoltare independentă față de centrul de origine, în noul spațiu, care nu îi modifică „structura sa
intimă” dar îi imprimă o linie de dezvoltare culturală distinctă, comparativ cu arealul din jurul stațiunii eponime.
35
Paul 1981, 224-225, Abb. 18, 231, 233; Paul 1992, 131, Tabel 1 și 2. Autorul paralelizează Turdaș I cu Vinca B1, Turdaș II
cu Vinca B2 și Turdaș III cu Vinca C.
36
Paul 1981, 225 and Abb. 21.
37
Paul 1965, 298.
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găsește ecou în opinii exprimate la câțiva ani mai târziu. M. Garašanin discută despre mai multe facies-uri/variante
regionale (mai precis șase) ale culturii Vinča38 și anume varianta clasică/sârbească, varianta sud-moravă, varianta
kosovară, varianta bosniacă, varianta transilvăneană și varianta oltenească. J. Chapman reia și el acest subiect
propunând cinci secvențe regionale: Serbia și Macedonia, Vojvodina, Bosnia de nord, Oltenia și Transilvania39. Astfel
cei doi autori susțin existența unei variante regionale a culturii Vinča în Transilvania, M. Garašanin considerându-i
încheiată evoluția la nivelul fazei Gradac40. John Chapman se raliază la ideea prezentă în propunerea făcută de I.
Paul în 1965, independent de aceasta, fără să folosească/citeze studiul cu pricina, sugerând pentru cultura Vinča în
Transilvania o evoluție în trei faze (I-III)41, ultima dintre ele, III fiind văzută ca reprezentată de sfârșitul etapei Tărtăria
II și etapa Tărtăria III și etapa Pianul de Jos I și contemporană cu faza D din situl eponim42.
După demersul științific datorat lui Iuliu Paul, cultura Turdaș a ”suferit” o contracție culturală și cronologică,
prin cercetările întreprinse, în special, în siturile de la Orăștie-Dealul Pemilor și Turdaș-Luncă de către S. A.
Luca. Astfel, cultura Turdaș este împărțită în patru faze, faza I a culturii Turdaș fiind văzută contemporană cu
etapa Vinča B2/C, iar faza IV a culturii Turdaș este cuprinsă între sub-fazele C1 și C2 ale culturii Vinča43 (sistem
cronologic Lazarovici care, translatat în sistemul Schier, înseamnă sfârșit de fază C1/început de C2 – tranziție C2C3). Contracția culturală este, în fapt, considerarea fazelor Turdaș I și Turdaș II definite de I. Paul ca aparținând
culturii Vinča, faza timpurie44 și transformarea practic a fazei Turdaș III (cronologie Paul) în ”noua” cultură Turdaș,
separată la rândul ei în patru faze.
Inadvertența dintre opiniile exprimate de M. Garašanin, I. Paul, F. Drașovean și S.A. Luca referitoare la cronologia
sitului de la Turdaș este rezolvată parțial de datele 14C existente la acest moment pentru situl de la Turdaș45. Sumele
mărginite ale celor două etape bazate pe cele șase date publicate până acum sunt ilustrate în Fig. 1 și arată că suma
mărginită a datelor atribuite culturii Turdaș este contemporană cu zona mediană a sectorului cel mai consistent
atribuit fazei Vinča C, iar suma mărginită a datelor atribuite culturii Petrești corespunde celei de-a doua jumătăți a
fazei Vinča D și chiar mai târziu46. În consecință la acest moment nu există nici un argument de cronologie absolută
pentru o încadrarea a sitului de la Turdaș mai devreme de sub-faza C2 a culturii Vinča.
În acest fel, opiniile deja exprimate în literatura românească acum mai bine de 20 de ani legate de inadvertența
folosirii în continuare a conceptului de fază Vinča - Turdaș pentru etapa timpurie a culturii Vinča47, capătă
argumente din ce în ce mai solide din partea datelor de cronologie absolută, câtă vreme situl transilvănean
considerat reprezentativ este contemporan cu etapa târzie a culturii Vinča, numită și Vinča - Pločnik.
3. Siturile aparținând etapei timpurii a culturii Vinča din Transilvania
Descoperirile arondate culturii Vinča din Transilvania au fost încadrate, folosind metoda comparativă, în etapa
timpurie a culturii Vinča în intervalele definite de sub-fazele Vinča A1-B148 sau A2-B149. Mai recent, cel mai vechi
orizont Vinča din Ardeal era considerat a fi sub-faza A350.
Siturile atribuite culturii Vinča sunt concentrate pe cursul mijlociu al Mureșului și pe văile afluenților săi sudici
(vezi Fig. 2). Ele vor fi enumerate în ordine alfabetică după cum urmează: Aiud-Cetățuie51, Alba-Iulia-Lumea
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Garašanin 1979, 181-194 și Garašanin 1982, 124-126.
Chapman 1981, 21-22, 29-30.
40
Garašanin 1993, 17.
41
Chapman 1981, 22.
42
Chapman 1981, 22.
43
Luca 2009, 201, Tab. 1.
44
Vezi în special Luca et al. 2000, dar și Luca 2009, 201, Tab. 1
45
Conform Luca et al. 2019, 4-5, tab. 1 există două date 14C pentru nivelul Petrești (RoAMS 47.40 și RoAMS 45.40) și patru
date 14C (RoAMS 44.40, RoAMS 43.40, RoAMS 46.40, RoAMS 42.40) pentru nivelul Turdaș. Datele RoAMS 45.40 și
47.40 au mai fost publicate de două ori în Luca et al. 2018, 116-117, Table 1 și în Luca et al. 2017a, 36, Tabel 1, iar datele
42.40, 46.40 tot de două ori în Luca et al. 2017b (cf. Luca et al. 2017a, 36, Tabel 1, n. 5).
46
Conform Whittle et al. 2016, (fig. 37).
47
Drașovean 1996, 94; Luca 1997, 72-73.
48
Luca et al. 2000, 49-50 consideră elementele Vinča timpurii din acest areal aproape identice cu cele din aria inițială de
definire al acestui orizont - i.e. zona Dunării.
49
Luca 1997, 75.
50
Luca 2009, 201, tab. 1.
51
Ciugudean 1978, 49, fig. 5/6; Luca et al. 2000, 37-38; Luca 2001, 98-99; Ciută 2004, 32; Suciu 2009, 64; Nițu 2012a, 30, nr. cat. 1..
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Figura 1. Cronologia nivelurilor atribuite culturilor Turdaș și Petrești din situl de la Turdaș - Luncă
(prelucrare după Whittle et al. 2016, fig. 37).

Figura 2. Harta siturilor certe aparținând culturii Vinča în Transilvania: 1) Râpaș; 2) Romos; 3) Balomiru de Câmp; 4) Tărtăria; 5) Vurpăr;
6) Oarda de Jos; 7) Limba; 8) Șeușa; 9) Alba Iulia; 10) Sântimbru; 11) Aiud; 12) Sebeș Alba; 13) Miercurea Sibiului; 14) Ocna Sibiului;
15) Orlat; 16) Șoimuș.
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Nouă52, Balomiru de Câmp - Gura Văii Cioarei53, Cașolț-Poiana din Pisc54, Cerișor-Cauce55, Hunedoara - Biserica
Sf. Nicolae56, Limba - Bordane57, Limba - Șesul Orzii58, Limba-Vărar59, Limba - Vărăria60, Miercurea SibiuluiPetriș61, Miercurea Sibiului - Luncă (Pustia)62, Miercurea Sibiului - Gară63, Miercurea Sibiului - Valea Gârbovei64,
Nandru-Peștera Curată65, Oarda de Jos - Dublihan66, Ocna Sibiului - Fața Vacilor67, Orlat-Poduri68, Râpaș
- Grivoni/Fermă69, Romos-Făgădau70, Sântimbru - La Țărmure/La Ierugă71, Sebeș Alba - Podul Pripocului72;
Șeușa - La cărarea morii73, Șoimuș - La Avicola/Ferma 274, Tărtăria - Gura Luncii75; Tărtăria - Gura Luncii/Gura
Văii Cioarei76; Tărtăria - Pietroșița77; Vurpăr78. O analiză critică a apartenenței acestor situri la cultura Vinča a
fost făcută deja79, patru din aceste situri nebeneficiind de suficiente argumente pentru a fi atribuite acestui palier
cronologic și cultural: Cașolț - Poiana din Pisc, Cerișor - Peștera Cauce, Hunedoara - Biserica Sf. Nicolae și
Nandru - Peștera Curată.
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Berciu, Berciu 1949, 1-4; Berciu 1968; Paul 1992, 26-32, Pl. IIIa; Ciută 2004, 32; Gligor 2009, 59-64; Suciu 2009, 47; Nițu
2012a, 30-31, nr. cat. 2. Foarte interesant este că în Luca et al. 2000 și în Luca 2001, 97-124 (textele sunt similare în ambele
surse bibliografice) așezarea neolitică de la Lumea Nouă nu este considerată ca făcând parte din siturile cu elemente Vinča
timpurii, chiar dacă materialele publicate în Berciu, Berciu 1949, fig. 3-5, 11, prezintă elemente tipice pentru orizontul
timpuriu vinčian (?). În schimb, situl de la Aiud, pe baza a trei fragmente, unul singur ilustrat și care nu prezintă elemente
tipice, este integrat în respectiva categorie.
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Vlassa 1976, 114-117; Popa 2000, 18, nr. cat. 1.1.1, Pl. XII/1-3; Luca et al. 2000, 38; Luca 2001, 99-100; Ciută 2004, 32;
Suciu 2009, 65; Popa 2011, 672-673, nr. cat. 5; Nițu 2012a, 31, nr. cat. 3.
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Paul 1960, 116 și fig. 6/10; Suciu 2009, 66; Nițu 2012a, 37, nr. cat. 1 – autoarea include acest sit în categoria siturilor incerte
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2014, 96).
55
Luca et al. 2000, 38; Luca 2001, 100; Suciu 2009, 68; Nițu 2012a, 37, nr. cat. 2 – autoarea include de asemenea acest sit în
categoria celor incerte, câtă vreme în Luca, Roman, Diaconescu 2004, 103, foto 26 încadrează materialele vizate de Suciu 2009
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Luca et al. 2000, 39; Luca 2001, 100; Suciu 2009, 70; Nițu 2012a, 37, nr. cat. 3 – autoarea include și acest sit în categoria
siturilor incerte. Aceste materiale, plasate la debutul anilor 2000 ca mostre în dulapurile sălii de cursuri de la subsolul clădirii
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Berciu, Berciu 1949, 20; Luca et al. 2000, 39; Luca 2001, 101; Ciută 2004, 32; Mazăre 2005, Tabel 1; Colesniuc 2014, 53,
fig. 18; Suciu 2009, 72-73, 75-80; Nițu 2012a, 31, nr. cat. 4.
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Berciu, Berciu 1949, 20; Ciută 2004, 32; Suciu 2009, 72-73, 79-80; Nițu 2012a, 32, nr. cat. 6.
60
Ciută 2004, 32; Suciu 2009, 80; Nițu 2012a, 32, nr. cat. 7. Conform schiței topografice din Ciută 2009, 340, fig. 3 siturile din
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(vezi și Ciută et al. 2016, 19, fig. 6).
61
Luca et al. 2000, 40-42; Luca 2001, 103-105; Ciută 2004, 32; Suciu 2009, 87-137; Nițu 2012a, 32, nr. cat. 8.
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Luca et al. 2008b; Suciu 2009, 135-137; Nițu 2012a, 33, nr. cat. 9.
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Luca et al. 2013, 55. Situl este numit și Miercurea Sibiului II.
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Luca et al. 2000, 42; Luca 2001, 106; Nițu 2012a, 38, nr. cat. 4 - autoarea include și acest sit în categoria celor incerte, având
în vedere faptul că atribuirea culturală se face pe baza unui singur fragment ceramic.
66
Rustoiu 2001, 55, p. I/2, 13, pl. II/6, 8; Nițu 2012a, 33, nr. cat. 10.
67
Suciu 2009, 141; Nițu 2012a, 33, nr. cat. 11; Nițu 2014.
68
Luca, Părean 1995-1996, 31-32; Luca et al. 2000, 42; Luca 2001, 105; Suciu 2009, 142-143; Nițu 2012a, 33-34, nr. cat. 12.
69
Nițu 2012a, 13, 34, nr. cat. 13; Whittle et al. 2016, fig. 26; Rogozea 2016, 136, n. 55.
70
Luca 1995-1996; Luca et al 2000, 42-45; Luca 2001, 106-111; Suciu 2009, 144-146; Nițu 2012a, 34, nr. cat. 14.
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Ciugudean 1979, pl. 11/4,5; Luca et al. 2000, 45-46; Luca 2001, 111; Suciu 2009, 146-147 (scris Sntimbru [sic!]); Nițu
2012a, 34-35, nr. cat. 15.
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Popa, Totoianu 2001, 34-35, pl. 1; Ciută 2004, 32; Nițu 2014, 35, nr. cat. 16
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Ciută 2004, 29-30, fig. 1; Suciu 2009, 147-148; Nițu 2012a, 35, nr. cat. 17.
74
Nițu 2012a, 35-36, nr. cat. 18 – autoarea atribuie situl fazei C a culturii Vinča pe baza celor afirmate de Drașovean-Rotea
1986, 20; Ștefan, Petcu, Petcu 2013.
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Ghenescu, Sana, Ștefu 2000, 82-83; Nițu 2012a, 36, n. 2, nr. cat. 20; Rogozea 2017. Conform lui Ghenescu, Sana, Ștefu 2000,
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căii ferate Vințu de Jos - Deva”. Comparând această situație cu imaginea din Rogozea 2017, Pl. 1/1, 2 constatăm că situl 10b
este unul și același cu cel identificat în anii 2000 și alocat toponimului Pietroșița.
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Cercetările arheologice sistematice de la Miercurea Sibiului-Petriș și cele preventive și sistematice la Alba Iulia
- Lumea Nouă sau Tărtăria - Gura Luncii oferă un cadru suficient de solid pentru o încercare de reconsiderare a
orizontului timpuriu al culturii Vinča din arealul sud-transilvănean. Din păcate, situri arheologice în care s-au
întreprins cercetări arheologice cum ar fi Tărtăria-Gura Luncii, Ocna Sibiului - Fața Vacilor, Romos - Făgădău,
Șoimuș - La Avicola nu au material publicat corespunzător, în anumite cazuri lipsindu-le și apartenența la unități
stratigrafice clare, pentru a fi utilizat într-o analiză multivariată. Totuși, publicarea unor complexe aparținând
culturii Vinča, din cercetările preventive efectuate în zona teraselor din stânga Mureșului de la Tărtăria (siturile/
punctele de la Gura Luncii/Gura Văii Cioarei și Pietroșița/sit 10b – vezi Fig. 3) oferă materiale pretabile pentru
o analiză de acest gen.
Dintre cele patru obiective arheologice care ne oferă date viabile (Miercurea Sibiului, Alba Iulia și cele două
puncte de la Tărtăria), situl de la Petriș, datorită muncii depuse de Florina Maria Nițu și Cosmin Suciu, oferă cel
mai bun set de date pentru o analiză de corespondență (correspondence analysis prescurtat CA) a elementelor
morfologice ale ceramicii vinčiene și, în consecință, constituie nucleul central al analizei noastre de mai jos.
4. Studiu de caz: Miercurea Sibiului-Petriș
Situl de la Miercurea Sibiului - Petriș este situat în partea sudică a bazinului hidrografic al Mureșului mijlociu,
pe terasa stângă, neinundabilă a pârâului Secaș, la jumătatea distanței dintre Miercurea Sibiului și Miercurea Băi
(Fig. 4). După 14 ani de cercetări arheologice în acest sit (1997-2010 – vezi Fig. 4 pentru arealul cercetat), două
teze de doctorat ce au vizat nivelul habitațional aparținând culturii Vinča au fost elaborate de către Cosmin Ioan
Suciu80 și Florina Maria Nițu81.
Referiri la descoperirile aparținând culturii Vinča au fost făcute, pe scurt, în mai multe studii, nivelul Vinča fiind
desemnat prin cifra romană II și separat în trei sau, uneori. patru sub-niveluri: IIa1 = sfârșitul fazei Vinča A2începutul fazei A3, IIa2 = faza A3, IIb = faza A3-B182; sau nivelul II este divizat în sub-nivelul IIa, împărțit în IIa1
și IIa283; sau nivelul vinčian este separat în patru sub-niveluri: IIa1 = sfârșitul fazei Vinča A2-începutul fazei A3,
IIa2 = faza A3, IIb = faza A3-B1 și II/III = faza B1 cu ceramică pictată de tip Lumea Nouă84. Imaginea generală
oferită a fost că avem de-a face cu un nivel habitațional ce se corelează, în cea mai mare măsură, prin numărul de
complexe integrate în cele patru mari etape definite, cu sub-fazele Vinča A2 și A3.
Conform opiniei din 2009 a lui C. Suciu, complexele arheologice B4b, B18, B12 sunt caracteristice pentru subnivelul IIa1, complexele B5, B7, B15 pentru sub-nivelul IIa2, iar locuințele de suprafață L3, L11, L13, L14 sunt
reprezentative pentru sub-nivelul IIb85; sub-nivelului II/III i-au fost atribuite complexele G41 și G4486. Complexul
arheologic B2, neabordat/nepublicat de C. Suciu, a fost încadrat mai recent în sub-nivelul IIa287. Sub-nivelele
discutate mai sus au fost considerate, în cea mai consistentă lucrare referitoare la nivelul Vinča de la Miercurea
Sibiului, ca fiind contemporane, corespunzător, cu etapele Vinča A2, A3, B1a și B1b conform cronologiei propusă
de W. Schier88, neschimbând impresia generală, de contemporaneitate, în special cu faza A a culturii Vinča.
Tabelele de contingență publicate, care conțin fiecare câte un singur tip de variabilă morfologică a ceramicii culturii
Vinča (i.e. tip de parte superioară vas/buză, tip parte inferioară vas/fund, tip de toartă/buton, tip de ornament) din
situl de la Miercurea Sibiului-Petriș89 prezintă o imagine greu de interpretat, a căror rezultate dorite cu valoare
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engleză), unde nivelul II este văzut ca fiind format din sub-nivelul IIa, divizat în IIa1 și IIa2 [sic!]. Luca, Diaconescu, Suciu
2008, 28, unde nivelul IIa este paralelizat cu etapele Vinča A2-A3.
83
Luca et al. 2007, 12 (text în limba engleză); nu este în conformitate cu aceeași sursă p. 8 (text în limba română) unde nivelul
II este separat în trei sub-niveluri: IIa1 - sfârșitul fazei A2-începutul fazeiA3, IIa2 – faza A3, IIb – sfârșitul fazei A3-începutul
fazei B1 [sic!].
84
Luca, Diaconescu, Suciu 2008, 326-327; Luca, Diaconescu, Suciu 2011, 23 păstrează aceeași opinie. Interesant este faptul
că în Luca 2016, 239 nivelul vinčian este, din nou, împărțit în doar trei sub-niveluri: IIa1, IIa2, IIb, nemaiexistând nici o
referire la nivelul II/III.
85
Suciu 2009, 89-134.
86
Luca et al. 2008a, 199. Suciu 2009, 174 face referire la un fragment ceramic pictat de tip Lumea Nouă descoperit în G44/2007,
complex pe care autorul îl consideră a fi „mai târziu” și îl atribuie nivelului II/III.
87
Luca 2016, 240. Totuși la Suciu 2009, 89, fig. 117, bordeiul B2 este încadrat în sub-nivelul IIa1.
88
Suciu 2009, 42, fig. 28. De remarcat faptul că, și dacă în partea de lucrare ce abordează problematica sitului de la Miercurea
Sibiului, nivelul II/III este menționat o singură dată (Suciu 2009, 174), acesta apare însă desemnat foarte clar în figura de la p. 42
89
Suciu 2009, figs. 343, 346, 348, 350; Nițu 2012a, tab. II.III.5, II.III.6, II.III.7, II.III.8; Nițu 2012b, tab. 5, 6, 8; Nițu 2014,
tab. 1 și 3.
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Figura 3. Dispunerea siturilor de la Tărtăria. 1. Gura Luncii; 2. Gura Luncii/Gura Văii Cioarei; 3. Pietroșița.

Figura 4. Harta cu poziționarea sitului de la Miercurea Sibiului - Petriș și planul de detaliu cu poziționarea unităților de cercetare
din campaniile 2001-2010 (marcate cu galben).
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cronologică sunt neclare și neconvingătoare comparativ cu schema cronologică clară deja prezentată, de C. Suciu
și S. A. Luca. Principala dificultate întâmpinată în acest demers, aspect deja subliniat în literatura de specialitate, a
fost dată de limitele pachetului de programe Zeus90, software folosit și în analizele discutate mai sus.
4.1 Utilizarea CA pentru descoperirile nivelurilor II și II/III de la Miercurea Sibiului
În consecință, am considerat oportună folosirea analizei de corespondență (CA) pentru a verifica schema
cronologică propusă pentru nivelul habitațional aparținând culturii Vinča de la Miercurea Sibiului. Această metodă
a fost aplicată cu succes pe materialele ceramice aparținând unor culturi preistorice din Europa centrală și de
sud-est91. Programul folosit pentru aplicarea CA este WinBasp 5.4392. Caracteristicile morfologice ale ceramicii
vinčiene de la Miercurea Sibiului au fost extrase în mare majoritate din tabelele de contingență publicate de F. M.
Nițu93 și, pentru materialele neintegrate în analiza sa de către colega noastră, din planșele publicate de C. Suciu94.
Pentru complexul G8, care lipsește în analiza F. M. Nițu, au fost folosite datele publicate de C. Suciu95, iar pentru
complexul B2 ilustrațiile puse în circuitul științific de către S. A. Luca96. În acest mod 22 de unități de analiză au
fost utilizate în procesul de analiză, reprezentând 22 de complexe arheologice atribuite culturii Vinča, folosind
în chip de coduri denominative trei litere: G pentru gropi, B pentru bordeie și L pentru locuințele de suprafață.
Codurile pentru aceste complexe sunt conforme cu cele publicate de C. Suciu și F. M. Nițu. Distribuția spațială a
acestor complexe este reprezentată în Fig. 5.
Caracteristicile morfologice ale ceramicii oferă 222 de variabile, fiind create 1251 de incidențe. Rezultatele CA
sunt prezentate în Fig. 6a și prezintă o tendință de grupare de tip parabolă. Trei grupuri de unități sunt vizibile,
primul fiind situat în cadrul graficului în cadranele II și III, al doilea în cadranul IV și al treilea în cadranul I.
Primul grup (cadranele II și III, partea stângă a graficului din Fig. 6a) este numit aici IIA1 și este compus din 14
unități (G55, B7, B4B, G80, G73, G44, G57, B8, G41, B2, B22, G8, L3 și B5). Al doilea cluster, etichetat ca IIA2,
cuprinde cinci unități (G30, B18, B15, G23, B12), iar al treilea grup numit IIB, este compus din doar trei complexe
(L11, L13, L14). Luând în considerare relațiile stratigrafice directe dintre unele din complexele analizate, vizibile
în Fig. 5 (e.g. L11 suprapune B5, B18 și G23, L13 suprapune G30 și L3 suprapune G8), dispunerea unităților din
Fig. 6a se poate considera ca fiind influențată de factorul temporal, plecând de la primul grup definit aici către cel
de-al treilea. Relația stratigrafică și cea din rezultatele CA dintre L3 și G8 necesită câteva mențiuni suplimentare,
pe care suntem nevoiți să le menționăm aici. Complexul G8 a fost cercetat în campania 2003, fiind în fapt o groapă
de formă ovală. Complexul L3 a fost cercetat în campania 2002 și prezenta aceleași caracteristici constructive
(aglomerări de piatră de râu) cu L13, L14 și L11 (cercetate în campania 2004), fiind în fapt sub-structura podelei
unei structuri interpretate ca locuință de suprafață, nearsă. Singura diferență este că, în campania 2004, nivelul
de călcare aferent acestor structuri/aglomerări de piatră de râu a fost atent cercetat prin șpăcluire, documentat și
recoltat ca atare. Nu dorim să comentăm aici modalitatea de cercetare, documentare și recoltare a materialului
atribuit locuinței L3, dar plasarea extrem de apropiată a unităților de analiză L3 și G8 în etapa IIA1 din Fig. 6a
ne indică faptul că marea majoritate a materialului atribuit L3 face parte de fapt din umplutura complexului G8,
indicând o manieră defectuoasă de cercetare de teren.
Marcarea cromatică a unităților de analiză/complexe Vinča corespunzător schemei cronologico-stratigrafice
propusă de C. Suciu, astfel încât complexele aparținând sub-nivelului IIa1 să fie reprezentate cu albastru deschis,
cele din sub-nivelul IIa2 cu negru, cele din sub-nivelul IIb cu verde, cele din sub-nivelul II/III cu violet, iar
cele neincluse în schema respectivă cu roșu, oferă imaginea prezentată în Fig. 6b. Această imagine subliniază
încă o dată limitele programului folosit în analiza ceramicii de către C. Suciu și F. M. Nițu, pentru că distribuția
complexelor din sub-nivelul IIa1 este vizibilă în grupurile IIA1 și IIA2, același lucru putând fi observat și pentru
complexele aparținând sub-nivelului IIa2. Sub-nivelul IIb, are din cele patru complexe arondate, unul (L3)
distribuit în clusterul IIA1 (aspect deja explicat mai sus) și pe celelalte trei (L11, L13, L14) situate în clusterul IIB.
Foarte important de subliniat este poziționarea celor două complexe atribuite sub-nivelului II/III (G41 și G44)97
în clusterul IIA1, în puternică contradicție cu afirmațiile precedente care considerau acest sub-nivel ca fiind cel
mai târziu în cadrul nivelului habitațional vinčian de la Miercurea Sibiului. Ce este interesant este că cele două
90

Diaconescu 2014a, 220, n.7; aici e important să reiterăm faptul că tabelele de contingență seriate de cei doi colegi conțineau
fiecare doar câte un singur tip de variabilă (e.g. tip de parte superioară vas/buză, tip parte inferioară vas/fund, tip de toartă/
buton, tip de ornament).
91
De exemplu vezi Schier 1995, Schier 1996, Furholt 2008a, Furholt 2008b, Müller 2009, Diaconescu 2014b, Diaconescu 2014c.
92
http://www.uni-koeln.de/~al001/.
93
Nițu 2014, Nițu 2012, Nițu 2012b.
94
Suciu 2009, fig. 121, 122, 128-132, 138-142, 149, 150, 170-172, 178-188, 192-195..
95
Suciu 2009, fig. 157-161. Complexul G8 este atribuit sub-nivelului IIa2, conform Suciu 2009, 89, fig. 117.
96
Luca 2016 , 240, pl. I și pl. II/1-2
97
Luca et al. 2008a, 199.
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complexe G41 și G44 (care conține ceramică pictată de tip Lumea Nouă) se află situate în același grup de unități
de analiză ca și complexul B4b, complex integrat de C. Suciu în sub-nivelul IIa1, dar care conține de asemenea
ceramică pictată de tip Lumea Nouă (Zau), aspect subliniat relativ recent98.
4.2 Verificarea valorii cronologice absolute a rezultatelor CA
Pe lângă relațiile stratigrafice directe dintre unele complexe vinčiene de la Miercurea Sibiului, pentru o evaluare
din perspectivă cronologică a rezultatelor CA, cinci date 14C sunt prezente în literatura de specialitate99.
Tabelul 1. Datele 14C atribuite complexelor Vinča de la Miercurea Sibiului (după Biagi 2015, 245).
Nr. Lab.

Valoare
BP

calBC 2σ

Material

GrA-43076

6160±50

5260-4940

GrA-26606

6180±40

5280-4990

GrN-30500

6200±60

5310-4990

GrN-29053

6350±130

5650-4950

calcaneum Bos

GrA-33127

6475±40

5490-5320

Triticum dicoccum

Complex

Sub-nivel/cluster

Reziduu organic de
B18 (pit 18
IIa1 (Suciu 2009); IIA2 aici
pe interiorul unui
Biagi)
fragment ceramic
B9 (pit 9 Biagi) Ic=Starčevo-Criș faza III
mandibulă Bos
(Luca et al. 2006)
L3 (pit 3 Biagi) IIb (Suciu 2009); IIA1 aici
astragal Cervus
L11 (pit 11
Biagi)
B18 (pit 18
Biagi)

IIb (Suciu 2009); IIB aici
IIa1 (Suciu 2009); IIA2 aici

Doar patru dintre aceste date (GrA-43076, GrA-33127, GrN-29053, GrN 30500) au fost folosite de curând pentru
o estimare a etapei cronologice a nivelului II din situl de la Miercurea Sibiului, cea de-a cincea (GrA-26606) fiind
neutilizată din cauza caracterului său intruziv, proba provenind dintr-un context Starčevo - Criș100. Rezultatele
obținute, încadrează nivelul ocupațional Vinča, atribuit fazei B, între 5290-5095 cal BC (Start) și 5170-4970 cal
BC (End) (68% probabilitate)101.
Tabelul 2. Date 14C inedite din nivelul habitațional Vinča de la Miercurea Sibiului - Petriș
Lab.

No.

Valoare
BP

calBC 2σ

Material

Complex

Cluster

Poz-61037

6060±40

5061-4842

Corn de Bos

B12

IIA2 aici

Poz-61038

6070±40

5071-4844

metacarp Bos

G55

IIA1 aici

Poz-61039

6190±40

5231-5026

Corn de Bos

G44

IIA1 aici

Poz-61040

6110±40

5208-4942

metacarp Bos

G81

Nedeterminat

Poz-61041

6000±70

5061-4718

metacarp Bos

G83

Nedeterminat

Poz-61045

6180±40

5229-5002

Craniu uman*

G73

IIA1 aici

Poz-61046

6090±40

5082-4900

Corn de Bos

B22

IIA1 aici

* Nu au fost efectuate analize speciale de determinare a izotopilor δ13C și δ 15N, analize care să ofere date legate de
paleo-dieta individului respectiv și de o eventuală influență de tip freshwater reservoir effect.

98

Luca 2016, 243, photo 254 face atribuirea respectivă doar în cadrul textului explicativ al figurii. Fragmentele ceramice pictate
sunt publicate și de Suciu 2009, 93, fig. 123/f care discută aceste fragmente din B4b în cadrul relațiilor lumii vinčiene cu
orizontul Esztár - Pişcolt - Raškovce - Sátoraljaújhely - Lumea Nouă/Zau (vezi Suciu 2009, 174), dar cărora le vede cele
mai bune analogii în mediul Dimini timpuriu, omițând însă o analogie extrem de bună pentru asocierea dintre forma de vas
(strachină lobată) și motivul pictural exterior (bandă lată verticală pictată brun-vișiniu pe fond alb-gălbui) oferită chiar de
descoperirile din situl de la Alba Iulia - Lumea Nouă (vezi Berciu, Berciu 1949, 11, fig. 7 sau Gligor 2009, pl. CLXIV) și
integrată de descoperitori în tipul ceramic D1a.
99
Biagi 2015, 245, Table 1.
100
Whittle et al. 2016, 15, n. 8.
101
Whittle et al 2016, 15.
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Figura 5. Distribuția spațială a complexelor aparținând culturii Vinča analizate prin CA. Cu albastru deschis sunt
desemnate complexele atribuite nivelului IIa1, cu negru cele integrate în nivelul IIa2, cu verde cele aparținând nivelului
IIb, cu violet cele atribuite nivelului II/III. Cu roșu sunt marcate complexele neincluse în nici unul din sub-nivelurile
sitului de la Miercurea Sibiului .
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În 2013, prin suportul financiar oferit de un proiect condus de C. Suciu, șapte probe din tot atâtea complexe
aparținând culturii Vinča de la Miercurea Sibiului - Petriș, au fost prelevate și trimise la laboratorul din Poznan.
La acel moment nevoia de date de cronologie absolută era stringentă pentru a putea verifica aspectul temporal
al rezultatelor demersurilor întreprinse de F. M. Nițu102. Datele respective sunt prezentate în Tabelul 2 (toate
datele din acest studiu sunt calibrate folosind curba de calibrare IntCal 13103). Astfel au fost selectate probe din
complexe situate în unitățile de cercetare S.II (B12), S.III (G41, B22), S.IV b (G55) și S.V (G73, G81, G83) într-o
încercare de a ”acoperi teritorial” cât mai bine, din perspectiva cronologiei absolute, arealul cercetat. Cu excepția
complexului B12 pe care îl regăsim și în analiza întreprinsă de C. Suciu, toate celelalte șase complexe erau inedite
și incluse în analiza F. M. Nițu, subliniind practic dorința de a susține cu date de cronologie absolută demersurile
respective. Din păcate, din motive mai presus de noi, complexele G83 și G81 nu au mai apucat să fie evaluate de
regretata noastră colegă.
Folosind ca prior-estimates rezultatele analizei de corespondență, a fost construit un model bayesian104, în care,
au fost utilizate datele GrA-43076, GrA-33127, GrN 30500 și Poz-61037, Poz-61038, Poz-61039, Poz-61045,
Poz-61046. Data GrN-29053 a fost exclusă datorită deviației standard mult prea mare (±130), iar datele Poz-61040
și Poz-61041 nu au fost utilizate în abordarea bayesiană din imposibilitatea integrării complexelor din care provin
(G81 și respectiv G83), cu excepția valorii numerice a datelor, în cadrul etapelor definite prin rezultatele CA.
Folosind ca exemplu inspirațional structura modelului bayesian creat de A. Whittle și colaboratorii săi105 au fost
definite fazele G73, G44, B22, G55 L3 (i.e. clusterul IIA1) și B18, B12 (i.e. clusterul IIA2).
Modelul, prezentat în Fig. 7 prezintă un agreement de 67,3%, subliniind valoarea și cronologică a rezultatelor CA
și sugerează că etapele Vinča IIA1 și IIA2 de la Miercurea Sibiului-Petriș apar între 5300-5025 cal BC (95,4%
probabilitate; Start Miercurea) sau 5168-5056 cal BC (68% probabilitate; Start Miercurea) și 5065-4820 cal BC
(95% probabilitate; End Miercurea) sau 5036-4934 cal BC (68% probabilitate; End Miercurea). Valorile mean
pentru limitele Start și End al modelului cronologic din Fig. 7 indică un interval cronologic cuprins între cca 51494971 cal BC.
Elaborarea sumelor mărginite pentru fiecare din cele două faze (IIA1 și IIA2) din modelul prezentat în Fig. 7 și
compararea intervalului σ a fiecăreia dintre ele (ca zona cea mai consistentă a fiecărui grup de date) cu o diagramă
cronologică deja binecunoscută, elaborată pe baza sistemului cronologic a lui V. Milojcić, pentru cultura Vinča106,
devine extrem de clar că etapa IIA1 are intervalul σ cuprins între cca 5130-5025 cal BC și este contemporană cu
zona cea mai consistentă a fazei Vinča B1, iar etapa IIA2 oferă un interval σ cuprins între cca 5060-4975 cal BC
în bună corelație cu Vinča B2 (vezi Fig. 8).
Ce înseamnă aceste rezultate din perspectiva stilistică a modei ceramice? Dacă facem o comparație, pe baza Fig. 6b,
între sistemul cronologico-stilistic propus de C. Suciu și rezultatele prezentei abordări se poate observa că etapa IIA1
este compusă din complexe aparținând sub-nivelurilor IIa1, IIa2, IIb și II/III, etapa IIA2 cuprinde complexe din subnivelurile IIa1 și IIa2, etapa IIB fiind singura care include, aproximativ aceleași complexe ca sub-nivelul IIb. Dacă
acceptăm că sub-nivelurile IIa1 și IIa2 de la Miercurea sunt contemporane cu Vinča A2 și A3107 este oare etapa cea
mai timpurie nou definită IIA1 contemporană cu faza Vinča A? În Fig. 8 se poate vedea că zona cea mai aplatizată, din
stânga, a digramei sumei mărginite pentru etapa IIA1 suprapune foarte scurt partea finală a zonei cele mai consistente
a intervalului cronologic definit pentru faza Vinča A, între cca 5225-5175 cal BC.
5. Comparația cu situl eponim al culturii Vinča
Cea mai bună metodă de a rezolva această chestiune este comparația directă, prin folosirea analizei de corespondență,
dintre complexele de la Miercurea Sibiului cu cele din situl de la Vinča - Belo Brdo. Pornind de la cataloagele
tipologice create de Florina Maria Nițu108 și completându-le, atunci când a fost cazul, în conformitate cu sistemul
creat de colega noastră (vezi cataloagele tipologice de la Fig. 14-19), materialele ceramice de la Belo Brdo, dintre
102

Din păcate o boală nemiloasă a împiedicat-o pe colega noastră să mai poată folosi rezultatele primite în aprilie 2014 de la
Poznan, răpind-o dintre noi, la o vârstă mult prea tânără, în luna august 2014.
103
Reimer et al. 2013.
104
Bronk Ramsey 2009.
105
Whittle et al. 2016, 15-16, fig. 11; vezi de asemenea explicațiile pentru fig. 7.
106
Whittle et al. 2016, 40, fig. 37.
107
Suciu 2009, 42, fig. 28.
108
Nițu 2008; Nițu 2012a. Diferitele variante de ornamente au fost codate plecând de la catalogele de ornamente create de
colega noastră, în funcție de tehnica de decorare, după cum urmează: OA-pliseuri, OB-canelură, OC-incizie, OD-tăieturi
și crestături, OE-alveolare, OF-impresiuni, OG-împunsături, OH-imprimare, OJ-perforație, OK-barbotină, OL-aplicare și
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adâncimile de 9,3 m până la 6,5 m109, au fost introduse în aceeași bază de date cu cele de la Miercurea SibiuluiPetriș. Conform opiniei lui W. Schier, ceramica cuprinsă între adâncimile menționate mai sus este reprezentativă
pentru etapele A și B ale culturii Vinča, corespunzând fazelor 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b și 5c din analiza autorului
german110. Cincizeci și trei de unități de analiză caracterizate de patru sute douăzeci de variabile sunt cuprinse în
analiza respectivă, rezultatele CA fiind prezentate în Fig. 9.
Este clar că grupurile/etapele definite de la Miercurea Sibiului sunt vizibile, dar este extrem de evidentă și disocierea
față de materialele de la Belo-Brdo, oferind o perspectivă ușor neașteptată. În dispunerea unităților de analiză de la
Vinča sunt vizibile de asemenea trei grupuri: primul este situat în cadranul IV al graficului din Fig. 9 și este compus
din G. 9.3, G.T, G.A, G.R, G.9.2, G.M, G.K, G.W, G.B, 9.3, 9.0, 9.2. 9.1111, al doilea grup, dispus în partea dreaptă
a cadranului I, este format din unitățile 8.9, 8.7, 8.5, 8.4, 8.3, 8.1, 8.0, iar cel de-al treilea grup, plasat în partea
stângă a cadranului I, cuprinde unitățile 7.8, 7.7, 7.3, 7.6, 7.5, 7.0, 6.9, 6.7, 6.6, 6.5. Primul grup este compus din
unități ce corespund fazelor 2a, 2b și parțial 3112, al doilea grup este format din unități integrate în fazele parțial 3
și 4113, iar cel de-al treilea corespunde fazelor 5a, 5b, 5c 114.
Această disociere dintre descoperirile de la Miercurea Sibiului și Vinča face necesară verificarea prezenței și a unei
eventuale valori cronologice a unităților de la Vinča în cadrul CA. Astfel, crearea unei baze de date doar pentru
unitățile de analiză de la Belo Brdo ne oferă imaginea din Fig. 10.
Influența factorului cronologic este extrem de vizibilă, având în vedere dispunerea, dinspre colțul dreapta sus al
graficului către colțul stânga sus, a nivelurilor/gropilor înregistrate altimetric. Rezultatele obținute de noi sunt
într-o foarte bună corelație cu cele obținute de W. Schier în cadrul aceluiași sit115.
Practic, rezultatele de mai sus ne conduc către o concluzie cu caracter preliminar în cadrul excursului nostru. Mai
precis ceramica atribuită culturii Vinča de la Miercurea Sibiului este contemporană cu faza B a culturii, dar diferită
din punct de vedere stilistic de ceramica fazelor 5a, 5b și 5 c de la Belo Brdo, etape reprezentative pentru faza B
a culturii Vinča. De asemenea putem sublinia că nu există elemente de tip Vinča A (așa cum au fost definite în
situl eponim) pe care să le regăsim la Miercurea Sibiului, acest aspect, pe lângă valorile cronologice absolute ale
etapelor definite în situl de la Petriș, accentuând absența primei faze a culturii Vinča în cadrul descoperirilor din
respectivul nivel habitațional.
5.1 Includerea altor situri în discuție
Dintre siturile atribuite culturii Vinča din Transilvania, pe lângă situl de la Miercurea Sibiului discutat în detaliu
mai sus, singurele materiale care oferă suficiente elemente pretabile pentru analiza de corespondență sunt, așa cum
am precizat deja, cele publicate relativ de curând, de la Tărtăria - Gura Luncii/Gura Văii Cioarei116 (complexul
alveolare, OM-impresiune, crestături, alveolare pe buza vasului, OP-bandă punctat-incizată, OR-spatulare și/sau lustruire
(vezi Nițu 2012a, 85-103). Noi am mai adăugat tipul de ornament OS-pictare.
109
Schier 1995, Taf. 6-24, 28-44, 47-49, 51-100, 102-139, 141-158, 161-169, 172-224.
110
Schier 1996, 158, fig. 9.
111
Cu litera G sunt indicate gropile din situl de la Vinča.
112
Schier 1996, 152, Fig. 2., i.e. Vinča A1 și parțial A2.
113
Schier 1996, 152, Fig. 2, i.e. parțialVinča A2 și A3.
114
Schier 1996, 152, Fig. 2, i.e. Vinča B1 și B2.
115
Schier 1995, 207, Abb. 114; Schier 1996, 152, fig. 2; Schier 2000, 192, fig. 4.
116
Rogozea 2016, 121-161, fig. VI/4-6; VII-XI; autorul încadrează materialele Vinča de aici, din complexul C.5/2014 în faza
A3. Pentru localizarea acestui sit vezi Fig. 3 de mai sus. Chiar dacă autorul consideră că situl de la Balomiru de CâmpGura Văii Cioarei este cel mai apropiat de situl pe care îl discută (vezi Rogozea 2016, 121-122) totuși, centrul sitului
de la Tărtăria - Gura Luncii este situat la 421 m, pe direcție ENE de situl în cauză, iar situl de la Balomiru de CâmpGura Văii Cioarei, pe coordonatele indicate de O. Rogozea (45°56′37.17″ N, 23°23′32.57″ E - Rogozea 2016, 123) se
află la 1279 m pe direcție VSV de situl respectiv. Coordonatele GPS oferite de C. Suciu pentru așezarea de la Balomiru
de Câmp sunt de fapt datele sitului din care O. Rogozea publică în 2016 materialele considerate Vinča A3 (verificarea
acestor date s-a putut face utilizând harta militară a României de la https://portal.geomil.ro/arcgis/home/webmap/viewer.
html?webmap=cce134f4a9694d9faa353983fbc15635 - accesat în data de 10.02.2020). Conform Lazarovici, Kalmar-Maxim
1991a, 95-96, situl de la Gura Văii Cioarei este situat la stânga Văii Cioarei pe o terasă a Mureșului, la 500-600 m vest de
situl de la Tărtăria (aceeași opinie privind distanța dintre cele două situri la Vlassa 1967, 404). Folosind coordonatele GPS
oferite de O. Rogozea putem vedea că amplasamentul propus se află situat la stânga Văii Cioarei, în imediata vecinătate a
confluenței pârâului Cioara cu Mureșul. Distanța dintre acest amplasament si poziția sitului de la Tărtăria este de 1676 m,
pe direcție ENE, de trei ori mai mult decât fusese declarat de descoperitorul sitului, N. Vlassa. O distanță aproximativ egală
cu observațiile noastre, de ”1,5-2 km în aval” între siturile de la Gura Luncii și cel de la Gura Văii Cioarei este indicată clar
de Lazarovici, Maxim 1991, 5. Poziția amplasamentului propus de O. Rogozea este confirmat de rezultatele cercetărilor
efectuate de C. I. Popa în zona văii Cugirului (Popa 2011, 672-673). Rogozea 2016, 124 folosește denominativul de Tărtăria
- Gura Luncii - Gura Văii Cioarei pentru acest sit, fapt care ne determină să îi respectăm opinia.
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Figura 6a. Rezultatele CA aplicată pe complexele aparținând culturii Vinča de la Miercurea Sibiului folosind informațiile preluate din literatura
de specialitate menționată.

Figura 6b. Rezultatele CA pentru complexele din nivelul II de la Miercurea Sibiului, prezentând și valoarea BP a datelor 14C existente.

87

Cercetări Arheologice, XXVII, 2020, 73-111

Figura 7. Modelul Bayesian pentru nivelul II din situl de la Miercurea Sibiului,
folosind ca și prior-estimates rezultatele CA.

Figura 8. Diagrama cronologică absolută a culturii Vinča și poziția intervalelor σ pentru sumele mărginite ale etapelor IIA1 și IIA2 de la
Miercurea Sibiului (prelucrare după Whittle et al 2016, fig. 37).
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C.5/2014) și Tărtăria - Pietroșița117 (complexul C.53 din acest sit a fost selectat pentru analiza de corespondență,
oferind cel mai consistent lot de ceramică publicat). Dacă analizăm imaginea oferită de harta acestor situri de
la Tărtăria (vezi mai sus Fig. 3) putem avansa opinia conform căreia aceste două obiective mai nou definite și
cercetate preventiv fac parte de fapt din același ansamblu ca și mai celebrul lor companion, Tărtăria - Gura Luncii.
Din nefericire situri precum Romos-Fagădau118, Balomiru de Câmp - Gura Văii Cioarei119 sau Limba-Bordane,
Limba-Vărărie, Limba - Șesul Orzii120 nu oferă la acest moment contexte stratigrafice clare/cu caracter închis
pentru materialul publicat. Absența publicării adecvate a contextelor Vinča timpurii din siturile importante de la
Tărtăria - Gura Luncii sau Alba Iulia - Lumea Nouă nu sprijină deloc demersurile științifice legate de poziționarea
elementelor vinčiene transilvănene în cadrul cronologico-cultural al culturii Vinča. Pentru situl de la Alba IuliaLumea Nouă a fost însă, grație amabilității colegului nostru Mihai Gligor, analizat în mod direct complexul
C.013/2014-2015121.
Cele trei complexe numite au fost introduse în baza de date comună a siturilor de la Vinča-Belo Brdo și Miercurea
Sibiului-Petriș (vezi Fig. 11). Rezultatele CA oferă imaginea a două grupuri de unități de analiză, cel din cadranele
II și III fiind legat de clusterul format de complexele de la Miercurea Sibiului, unde în grupul corespunzător etapei
IIA1 putem vedea plasat complexul C013LN (Alba Iulia - Lumea Nouă, C.013/2014-2015, marcat cu culoarea
violet). Al doilea grup, situat în cadranele I și II, este format în marea majoritate din unitățile de analiză oferite
de situl de la Vinča, dar trebuie sublinată prezența aici a unităților de analiză C5/TartB (C.5/2014 Tărtăria - Gura
Luncii/Gura Văii Cioarei) și C53/Tart (C.53/2014 Tărtăria-Pietroșița), complexe provenite din situri transilvănene
(marcate cu roșu).
Poziționarea complexului C013LN de la Alba Iulia - Lumea Nouă, în același cluster cu complexele de la Miercurea
Sibiului din etapa IIA1, unde se află situate și complexele B4b, G44, toate trei conținând ceramică pictată de tip
Lumea Nouă, subliniază convergența puternică dintre ele. Complexele G44 și C.013/2014-2015 sunt datate cu
14
C, dar pentru unitatea stratigrafică de la Alba Iulia doar valoarea calibrată a datei obținute, fără nici un grad
de probabilitate specificat, ne este cunoscută: 5178-5066 cal BC122. Totuși această valoarea calibrată corespunde
intervalului propus și definit pentru sub-faza Vinča B1123 și de altfel și pentru etapa IIA1 de la Miercurea Sibiului
(vezi mai sus Fig. 8). Astfel, este clar că ceramica de tip Lumea Nouă apare, în două situri arheologice importante
pentru neoliticul mijlociu transilvănean, în etapa cronologică absolută corespunzătoarea sub-fazei Vinča B1.
Disparitatea dintre clusterul format din unitățile de analiză de la Miercurea Sibiului și Alba Iulia față de cel format
din unitățile de analiză de la Vinča și cele două complexe de la Tărtăria atribuite fazei A3, precum și rezultate foarte
recente124 creează o bază foarte solidă de redeschidere a discuției legată de existența unei variante transilvănene a
culturii Vinča125.
Practic rezultatele din Fig. 12 ne indică faptul că, despre existența unui aspect regional transilvănean pentru cultura
Vinča, se poate vorbi doar la nivelul cronologic corespunzător fazei B a culturii, când diferențele dintre stilul
ceramic al complexelor din Transilvania (e.g. Miercurea Sibiului, Alba Iulia) față de cele de la Vinča-Belo Brdo
(adâncimi 7,8-6,5 m) sunt clare.
6. Problema culturii Vinča, faza A în Transilvania
Prezența unităților de analiză C5/TartB și C53/Tart în clusterul determinat de unitățile stratigrafice din situl de la
Vinča-Belo Brdo (vezi Fig. 12) ridică problema disparității evidente a acestor complexe arheologice față de cele din
celelalte două situri transilvănene discutate aici. Acest fenomen poate fi legat, cel mai probabil de factorul temporal,
aducând în discuție prezența elementelor de fază Vinča A în Transilvania. Cele două complexe provin din două situri
care „flanchează” situl de la Tărtăria - Gura Luncii (vezi Fig. 3, siturile 2 și 3), unul dintre ele, Tărtăria - Pietroșița/
Situl 10b fiind amplasat pe aceeași terasă ca cel de la Gura Luncii, conform hărții militare a RSR din 1975.
117

Rogozea 2017, pl. 7, 8, 9/1-3.
Luca 1995-1996, Taf. I-VI.
119
Popa 2011, pl. 11–16.
120
Florescu 2007, fig. 13-26.
121
Acest complex este încadrat în faza B1 a culturii Vinča și conține fragmente ceramice pictate de tip Lumea Nouă (cf. Ileș
2018, 152 și Mihai Gligor, comunicare personală).
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Ileș 2018, 152.
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Whittle et al 2016, 40, fig. 37.
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Diaconescu, Nițu, Suciu in press
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Paul 1965, 298; Garašanin 1979, 192-193; Chapman 1981, 22, 29-30; Garašanin 1982, 125; Garašanin 1993, 15, n. 38;
Maxim 1999, 63-64.
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Figura 9. Rezultatele CA aplicată pe complexe/unități stratigrafice de la Miercurea Sibiului - Petriș și Vinča - Belo Brdo (ad. 9,3-6,5 m).

Figura 10. Rezultatele CA aplicată pe unitățile stratigrafice aparținând fazelor timpurii (A și B) ale culturii Vinča din situl eponim
de la Belo Brdo.
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Situl de la Tărtăria - Gura Luncii a fost ținta mai multor proiecte de cercetare arheologică de-a lungul timpului,
conduse de K. Horedt în 1942-1943126, N. Vlassa în 1961127, I. Paul 1989128, S. A. Luca din 2010-prezent129, dar,
din păcate, materiale publicate in extenso din contexte stratigrafice clare/cu caracter închis încă nu există. Practic
publicarea materialelor reprezentative din complexele C5/2014 și C53/2014 din siturile de la Tărtăria-Gura Luncii/
Gura Văii Cioarei și Tărtăria - Pietroșița/sit 10b130 este foarte importantă în problematica prezenței elementelor de
fază Vinča A din sudul Transilvaniei.
În Fig. 13, rezultat al CA aplicată pe unitățile stratigrafice de la Vinča (ad. 9,3-6,5 m) împreună cu cele două
complexe de la Tărtăria, se poate observa că cele două unități de analiză sud-transilvănene (C5/TartB și C53/Tart)
sunt grupate în corelație cu 8.9/V, 8.7/V, G.W/V, G.M/V, G.K/V, unități stratigrafice considerate reprezentative
pentru faza a 3-a sitului de la Vinča131 echivalată cu sub-faza A2 a culturii Vinča132. Astfel, la acest moment al
cercetării, cele mai timpurii elemente de tip A ale culturii Vinča pot fi regăsite la Tărtăria, în imediata proximitate
a sitului de la Gura Luncii133. Subliniem aici încadrarea, de către autorul publicării materialelor, a complexelor
C.5/2014 și C.53/2014 în sub-faza Vinča A3, respectiv A2-A3134. Rezultatele prezente pledează însă, așa cum
menționam mai sus, pentru o încadrare ușor mai timpurie.
Pentru situl de la Tărtăria-Gura Luncii, prezența elementelor de tip Vinča A nu sunt o noutate, ele fiind menționate
ca prezente aici în nivelul Ib și încadrate ori ca A3/B1 sau A2135. În consecință nu putem considera surprinzătoare
existența la Tărtăria a unor complexe cu materiale de tip Vinča A2, a căror elemente definitorii privind caracteristicile
morfologice ale ceramicii sunt în strânsă corelație cu cele din situl eponim al culturii. Problematică rămâne însă
încadrarea cronologică pentru unele din complexele din nivelul IV (inferior) din situl de la Tărtăria-Gura Luncii136,
propusă de responsabilul științific al celei mai noi etape de cercetare din acest sit, același specialist care a creionat și
schema cronologică preliminară pentru situl de la Miercurea Sibiului. Aici folosim exemplul oferit de complexele
C. XLV și C. XLIV, complexe încadrate inițial în nivelul IV al schemei stratigrafice de la Tărtăria și atribuite
fazei Vinča A137, dar care, ulterior, doar pe baza valorii numerice a unor date AMS sunt „translatate”, tot de S. A.
Luca, în nivelul III al sitului (imediat superior nivelului IV) la un moment cronologic contemporan cu faza B,
poate C, a culturii Vinča138. Aceste încadrări marcate de inconstanță, sugerând o abordare făcută superficial, fac
ca orice atribuire cronologică propusă pentru complexele nivelului IV din situl de la Gura Luncii să fie privite cu
mari rezerve. Subliniem că suma mărginită a celor cinci date AMS de la Tărtăria, provenite din acest nivel, este
într-o foarte bună corelare cu intervalul cronologic la care se află suma mărginită a datelor 14C din etapa IIA2 de
la Miercurea Sibiului - Petriș139.
Despre alte situri care au fost atribuite fazei A a culturii Vinča, cum ar fi cele de la Romos (încadrare fază A3-B1)140,
Sîntimbru (încadrare fază A2)141, Aiud (încadrare fază A2, poate A3)142, Hunedoara (încadrare fază A3)143, Balomir
- Gura Văii Cioarei (fază A)144, Limba (încadrare fază A)145, cu excepția ultimului sit care prezintă vase ce au
caracteristici clare ale fazei Vinča A146, nu putem să ne pronunțăm, dat fiind caracterul descoperirilor respective147
și faptul că încadrarea este făcută pe criterii care, cel puțin, la Miercurea Sibiului - Petriș și Tărtăria - Gura Luncii,
s-au dovedit a nu fi corecte.
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Luca 2016, 27-28.
137
Ambele complexe sunt descrise ca fiind suprapuse de locuința L. XV. Luca 2016, 152, 225 pentru complexul C. XLIV și
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140
Luca 1995-1996, 49. Luca et al. 2000, 45 propune o încadrare în faza A și, unele elemente, în sub-faza B1.
141
Luca et al. 2000, 46.
142
Luca et al. 2000, 38.
143
Luca et al. 2000, 39.
144
Popa 2011, text pl. 11-16.
145
Florescu 2007, 34-36, fig. 13-17.
146
Florescu 2007, fig. 13, 15.
147
Asupra siturilor de la Aiud și Hunedoara ne-am pronunțat mai sus opiniile (vezi n. 52, respectiv n. 56).
127

91

Cercetări Arheologice, XXVII, 2020, 73-111

Figura 11. Harta sitului de la Vinča - Belo Brdo și siturilor din Transilvania ce au oferit unități de analiză pentru CA: 1) Vinča - Belo Brdo;
2) Tărtăria - Gura Luncii/Gura Văii Cioarei și Tărtăria - Pietroșița/sit 10b; 3) Miercurea Sibiului - Petriș;
4) Alba Iulia - Lumea Nouă.

7. Discuții privind grupul Lumea-Nouă
O primă mențiune a unui complex cultural Lumea Nouă i se datorează lui I. Paul148 dar definirea acestuia îi
aparține lui I. Berciu149. Ulterior, pe baza stratigrafiei de la Tărtăria, ceramica pictată de tip Lumea Nouă150, este
atribuită nivelului II de la Tărtăria, unde apare în asociere cu ceramică de tip Vinča B1, în sub-nivelul IIa151 și, în
pondere mai mare, cu analogii în complexul cultural Cluj - Cheile Turzii-Lumea Nouă, în nivelul IIb în asociere
cu ceramică de tip Vinča B152. Pentru materialele de tip Lumea Nouă de la Zau de Câmpie, Z. Maxim nu vede
elemente de locuire ante-Vinča B1153. S.A. Luca considera poziția stratigrafică a acestui tip de ceramică pictată ca
neclară, referirile la asocierea cu ceramica de tip Turdaș, putând oferi un palier cronologic post-Vinča B2154.
M. Gligor consideră, pe baza cercetărilor de la Alba Iulia - Lumea Nouă, că ceramica pictată de tip Lumea Nouă
apare asociată cu ceramică de factură vinčiană (fazele B1-B2) într-o primă etapă și apoi cu ceramică încadrabilă la
148

Paul 1965, 300 (autorul subliniază că la Lumea Nouă și Tărtăria, ceramica pictată de tip Lumea Nouă „apare întotdeauna
în asociere cu ceramică Turdaș, deci în mediu cultural Turdaș, în peșterile de la Cheile Turzii și în peștera Devențului a fost
găsită numai ceramică de tip ‹‹Lumea Nouă››, fără elemente Turdaș”). De subliniat modul în care Iuliu Paul vede cultura
Turdaș (vezi supra n. 35).
149
Berciu 1968, 57-58. Denumit și facies (vezi Vlassa 1976, 128, 132-133) sau grup (Lazarovici 1991d, 111-114). Grupul
Lumea Nouă este încorporat în complexul cultural Cluj-Cheile Turzii-Lumea Nouă-Iclod (Lazarovici 1991e, 100).
150
Numită inițial de tip D1a (vezi Berciu, Berciu 1949, 9-11, fig. 6/1, 4-6, 8, 10-12 și fig. 7).
151
Lazarovici, Maxim 1991, 12.
152
Lazarovici, Maxim 1991, 10. Aceeași opinie și la Maxim 1999, 64. Complexul cultural cu pricina, prescurtat CCTLNI, este
văzut ca evoluând în trei etape, prima dintre ele, numită B.I., fiind compusă din descoperiri de tip Cluj, Cheile Turzii, Lumea
Nouă, Pișcolt și situată la un palier cronologic Vinča A2/A3-B1 (Maxim 1999, 69).
153
Maxim 1999, 75. Lazarovici 2009, 183 vede însă toată faza I a culturii Zau, contemporană cu etapele Vinča A 2 și A3 (opinii
similare la Lazarovici 2010, Lazarovici, Lazarovici, Merlini 2011, Lazarovici 2014).
154
Luca 1999, 10. Text identic, tot în limba română la Luca 2006b, 24; Luca 2006a, 353. Text identic, tot în limba engleză, la
Luca, Diaconescu, Suciu 2008, 28-29.
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Figura 12. Rezultatele CA aplicată pe complexe/unități stratigrafice provenind din patru situri transilvănene și de la Vinča - Belo Brdo.

Figura 13. Rezultatele CA aplicată pe unitățile de analiză din cadranele I și IV ale graficului din fig. 12.
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orizont de Vinča B2/C - Vinča C, propunând în esență o divizare în două faze a grupului Lumea Nouă155. Același
autor afirmă că în partea superioară a nivelului Vinča din situl de la Alba Iulia, ceramică de tip Turdaș apare,
sporadic (în text: „rarely”), în asociere cu ceramică de tip Lumea Nouă156. Cele două etape din cadrul grupului
Lumea Nouă sunt numite I (ceramică bicromă cu motive constând în benzi de linii și decor perlat/ghirlande și
ceramică tricromă cu motive de tip benzi simple) și II (numită și clasică, în care se constată generalizarea picturii
tricrome în special a motivelor în arcadă)157.
Legat de materialele pictate de tip Lumea Nouă de la Miercurea Sibiului, constatăm că fragmentele provenite
din B4b fac parte din categoria picturii bicrome, ornamentată cu bandă lată verticală, de culoare brun-deschis pe
fond alb-gălbui, dispusă pe o strachină tronconică cu buză lobată și cu pereții ușor arcuiți spre exterior158, care
are, așa cum precizam mai sus, analogii extrem de bune în așezarea de la Alba Iulia-Lumea Nouă. Vasul de la
Lumea Nouă este încadrat în categoria ceramicii bicrome, prezentând însă, spre deosebire de fragmentele de la
Miercurea Sibiului, pictură și la interior. În mod special decorul de la interior este considerat ca aparținând unei
etape ce aparține unui palier cronologic de nivel Vinča B2159. Este însă clar că, din punct de vedere tipologic, vasul
fragmentar din bordeiul B4b de la Miercurea Sibiului se încadrează în faza I a grupului Lumea Nouă, așa cum a
fost definită de M. Gligor, însă la un moment cronologic absolut Vinča B1.
Un alt fragment ceramic de tip Lumea Nouă a fost identificat în complexul G44 de la Miercurea Sibiului-Petriș160
și provine dintr-un vas bitronconic, a cărui zonă maximă de dezvoltare este marcată printr-o nervură orizontală
profilată, pe care este dispus un buton semisferic (cel mai probabil vasul avea patru asemenea butoni). Decorul,
pictat cu brun-vișiniu pe un fond alb-gălbui, este compus în partea superioară a vasului dintr-o bandă lată orizontală
asociată buzei, o bandă lată verticală ce pleacă de deasupra butonului și se întâlnește cu banda orizontală asociată
buzei. Banda lată verticală este flancată spre stânga de o altă bandă verticală, simplă, îngustă, iar spre dreapta de un
motiv pictural mai complex format din două benzi simple, înguste, verticale care cuprind în spațiul dintre ele benzi
orizontale perlate. Partea inferioară a vasului este decorată din benzi subțiri și late, verticale, dispuse alternativ
față de motivele ornamentale de partea superioară a vasului. Pictura bicromă și motivele ornamentale descrise sunt
deasemenea caracteristice fazei I a grupului Lumea Nouă. Complexul G44 intră în aceeași etapă cu complexul
B4b, fiind contemporan, cronologic absolut, cu faza Vinča B1.
Foarte important în discuția de față este și vasul descoperit în relație cu locuința L13 de la Miercurea Sibiului,
considerat un import cultural161. Analogiile identificate îl determină pe primul autor al studiului în cauză să
încadreze acest vas în faza III a grupului Pișcolt162. Luând în calcul faptul că acest vas are suprafața acoperită de o
angobă albă, cu aspect văros, de proastă calitate, căzută în cea mai mare parte, fapt care duce și la dispariția unui
bune părți din decorul pictat, îl putem pune în legătură într-adevăr cu etapa târzie (III) a grupului Pișcolt, așa cum
a fost ea definită163. Cele mai bune analogii pentru forma de vas, tipul de angobă folosit, dar și pentru motivul
pictural, compus din benzi în arcade formate din linii subțiri, însoțite în duct paralel de benzi late, pictate cu negru,
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Gligor 2007a, 175-176. O opinie mai tranșantă legată de cele două faze la Gligor 2009, 69, 161.
Gligor 2007b, 44.
157
Gligor 2009, 69.
158
Suciu 2009, fig. 123/f.
159
Gligor 2009, 67.
160
Vezi descrierea acestuia la Suciu 2009, 174.
161
Luca, Diaconescu, Suciu 2011.
162
Luca, Diaconescu, Suciu 2011, 25. Suciu 2009, 174 vede analogii pentru acest vas în materialele de la Blaja-Grind Cehal,
fără a oferi însă vreo trimitere bibliografică către materialul respectiv. Acesta a fost publicat de Virag 2007, iar vasul de
la pl. 9/6 din această sursă este citat de Luca, Diaconescu, Suciu 2011, 25 ca o bună analogie pentru motivul ornamental;
subliniem că nu considerăm respectiva analogie ca cea mai potrivită datorită faptului că liniile subțiri nu formează benzi
bine individualizate, ci sunt plasate mai rar umplând uniform spațiul dintre benzile late. Același lucru se poate spune despre
descoperirile de la Porț-Corău (Băcueț-Crișan 2008, 21, pl. 4/6, pl. 5).
163
Lazarovici, Németi 1983, 33. Colesniuc 2014, 116 consideră vasul din L13 de la Miercurea Sibiului ca aparținând mai
degrabă culturii Zau (probabil faza IC având în vedere poziția discuției respective în economia lucrării) decât grupului
Pișcolt, folosind ca argument prezența restului de angobă albă de pe suprafața exterioară a vasului (?). Aici ne rezumăm
doar să cităm din Lazarovici, Németi 1983, 33, atunci când sunt definite caracteristicile ceramicii fazei Pișcolt târzii (III):
„Suprafața vaselor nu mai are luciul metalic al neoliticului mijlociu, din care motive se folosește tot mai des angobarea cu
alb.... Această angobare este de proastă calitate, fiind slab arsă sau doar calcinată din care motive cade sau cade pictura,
reconstituirea ei fiind adeseori dificilă... Angobarea cu alb, ca fond pentru pictură, este des întâlnită, dar sub forma unor
urme sporadice”. Lazarovici, Lazarovici 2015, 11, încadrează acest vas de la Miercurea Sibiului, fără nici un argument clar
definit, într-o etapă Pișcolt IIB, considerând mediul cultural în care este prezent ca Vinča B. Această etapă IIB, nedefinită la
Lazarovici, Németi 1983 o întâlnim la Băcueț-Crișan 2008, 23 paralelizată cu fazele Vinča B1/B2 (i.e. sf. B1b-înc. B2 sistem
Schier) sau la Lazarovici 2014, 22 unde această etapă este văzută ca fiind contemporană cu faza 5b de la Belo Brdo (i.e subfaza B1b cronologie Schier) sau Vinča B1/B2 (cronologie Lazarovici).
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le găsim în groapa nr. 1 de la Vărzari164 și Pișcolt - SMA/Cărămidărie165. Forma patrulateră a corpului vasului,
dacă este privită de deasupra166 și prezența unei adâncituri orizontale care marchează zona de demarcație a gâtului
de corpul vasului sunt deasemenea elemente morfologice caracteristice ceramicii grupului Pișcolt167. Orizontul
cronologic al acestor descoperiri de tip Pișcolt târziu este situat la nivel de Vinča B2/C-C1 (i.e. Vinča C1-C2 în
cronologia Schier), post Tărtăria II168. Orizontul cronologic relativ propus pentru acest tip de descoperiri, raportat
la sistemul cronologic absolut al culturii Vinča ar putea fi poziționat la palierul de cca 5000-4850 cal BC169. Relativ
recent, materialele de la Vărzari sunt considerate contemporane/integrate etapei Pișcolt IIIA, la nivel de Zau IIIA,
faza 6 Belo Brdo/Vinča C1 (cronologie Schier), etapă datată absolut la cca 5050-4950 cal BC170.
S. A. Luca consideră, relativ de curând, că, de fapt, plecând de la datarea absolută a locuințelor de suprafață de
la Miercurea Sibiului, vasul cu pricina din locuința L13 nu ar aparține grupului Pișcolt, ci grupului Lumea Nouă
și că datarea propusă (de data asta Pișcolt II/III sau III), cităm „....arată doar faptul că – tipologico-stilistic – el
este, la Miercurea Sibiului, cu cele mai vechi elemente ale grupului Pișcolt”171(?). Locuința L13, împreună cu
L11 și L14, fac parte din clusterul IIB al analizei CA de mai sus (Fig. 6a), cluster care nu beneficiază de date 14C
viabile, dar care, conform modelării bayesiene, are ca terminus post quem intervalul cronologic absolut determinat
pentru clusterul IIA2 (i.e. cca 5060-4975 cal BC), aspect susținut și de determinarea aproximativă a intervalului
cronologic absolut, plecând de la palierul cronologic relativ stabilit (vezi mai sus). Astfel putem considera că,
analogiile pentru vasul din L13, în mediu Pișcolt III sunt corecte, la un palier cronologic relativ contemporan cu
Vinča B2/C-C1 (cronologie Lazarovici), datat la cca 5000-4900 cal BC, aserțiune susținută și de poziția etapei IIB
de la Miercurea Sibiului în cadrul rezultatelor CA (post cluster IIA2).
O ultimă discuție este necesară în cazul unui fragment ceramic, provenit tot de la Miercurea Sibiului, ale cărui
elemente decorative au fost incluse în tipul Lumea Nouă/Zau172. Acest fragment ceramic este atribuit prin textul
explicativ al unei figuri173 complexului/gropii Gr16. Aici trebuie să ne manifestăm nedumerirea, pentru că nu
cunoaștem care este complexul/groapa 16 la care face referire S. A. Luca. Din campania 2003, inclusiv, documentația
grafică a șantierului de la Petriș fost întocmită de D. Diaconescu, în calitate de nou membru/responsabil de sector
al echipei de cercetare. Conform numerotării complexelor, unitatea stratigrafică de tip adâncit cu nr. 16 ar fi
trebuit să fie cercetată în suprafața S.I/2001-2003, cel mai probabil în campania 2003. Pe nici unul dintre planurile
întocmite ale acestei unități de cercetare nu există complexul G16/Gr16174. Revenind însă la fragmentul ceramic,
căruia nu îi cunoaștem contextul, constatăm că este decorat în tehnica picturii tricrome, specifică așa-numitului
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Ignat 1982, pl. II; Ignat 1999-2000, table II/3, 4 (pentru forma de vas) și Ignat 1999-2000, table III/2, V/3.
Bune analogii pentru motivul pictural la Lazarovici, Németi 1983, fig. 19/2. Németi 1986-1987, 34-36, încadrează de
asemenea descoperirile din groapa nr. 2 de aici în etapa Pișcolt târzie.
166
Luca, Diaconescu, Suciu 2011, 24, photo 9.
167
Virag 2004, 50; Lazarovici, Németi 1983, 29, 33; Ignat 1982, 361.
168
Lazarovici, Németi 1983, 35. Sistemul cronologic pentru cultura Vinča este cel al lui Gh. Lazarovici. O opinie asemănătoare,
referitoare la palierul cronologic pentru faza III (târzie) a grupului Pișcolt, la Băcueț-Crișan 2008, 23 care plasează la debutul
fazei III etapa Vinča B2 iar la finalul ei etapa Vinča C (dacă plecăm de la premisa folosirii de către autoare a sistemului
cronologic Lazarovici, palierul propus ar fi în sistemul Schier Vinča B2-sf. C1/înc. C2).
169
Raportarea s-a făcut la digrama propusă de Whitle et al. 2016, fig. 37.
170
Lazarovici 2014, 25.
171
Luca 2016, 243-245. Din păcate datarea absolută a locuințelor de suprafață de la Miercurea Sibiului, este presupusă de S.
A. Luca, nu pe baza datei GrN-29053: 6350±130 BP, care provine conform lui Biagi 2015, 245 din locuința 11 (această
unitate stratigrafică, ca și L13 și L14, oferă materiale doar din nivelul de călcare aferent acestor locuințe, care nu au fost
distruse prin incendiere; probabilitatea ca și calcaneum-ul de bovideu din care provine proba să fie intruzivă în acest caz este
foarte mare, fapt argumentat conjunctural și de valoarea numerică a datei, iar deviația standard foarte lungă face ca data în
cauză să nu fie viabilă pentru estimarea cronologiei absolute a nivelului IIb din situl de la Miercurea Sibiului-Petriș). Dacă
lecturăm cu atenție textul constatăm că Luca 2016, 251 ne spune că, de fapt, data GrA-43076: 6160±50 BP (din B18 n.n.) este
obținută dintr-o probă ce provine „dintr-o amenajare ce ține de locuința de suprafață aparținând nivelului IIb”. Amenajarea
cu pricina este de fapt locuința L11, care suprapune B18. Plecând de la valoarea numerică a acestei date, neluând în calcul
detaliile stratigrafice ale probei, și bazându-se și pe cronologia relativă a nivelului IIb propusă (i.e. Vinča A3-B1) este foarte
clar de ce S. A. Luca nu mai dorește ca vasul din locuința L13 să fie încadrat/încadrabil în faza Pișcolt III, fază plasată, așa
cum am văzut mai sus, la nivel de final de fază B2, început de fază C. De aceea, chiar dacă tipologico-stilistic vasul cu pricina
chiar are analogii foarte bune în ceramica de tip Pișcolt III, S. A. Luca pare derutat (aspect subliniat și de structura frazei
citate de noi) și trimite acest vas, pe criterii tipologico-stilistice [sic!] știute doar de domnia-sa, înspre orizonturile cele mai
vechi (timpurii) ale acestui grup cultural (?). Autorul continuă să afirme că și dacă vasul respectiv ar fi de tip Lumea Nouă,
ar trebui să fie vorba de un orizont mai vechi (Luca 2016, 244).
172
Luca 2016, 241.
173
Luca 2016, 241, fig. 253.
174
Cel mai elocvent exemplu este planul din Suciu 2009, 89, fig. 117 al complexelor adâncite aparținând culturii Vinča, unde
acest complex nu este de găsit.
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grup cultural Lumea Nouă175, prin decorul pictat pe un fond alb-gălbui cu bandă lată de culoare roșiatică, peste
care sunt aplicate linii subțiri de culoare neagră, grupate doar pe suprafața benzii roșiatice. Motivul ornamental
este unul în arcadă, cu bune analogii la Alba Iulia-Lumea Nouă176. Conform sistemului evolutiv pentru acest tip de
ceramică, propus de M. Gligor, acest fragment ceramic aparține fazei a II-a, evoluată, caracterizată în special de
pictură tricromă, organizată în arcade177. Din păcate lipsa unui context stratigrafic clar/cert pentru acest fragment
îl face inutilizabil într-o dorită discuție referitoare la prezența ceramicii de tip Lumea Nouă în cadrul structurii
interne a sitului de la Miercurea Sibiului - Petriș.
8. Concluzii
Utilizarea analizei de corespondență (CA) în evaluarea caracteristicilor morfologice ale ceramicii aparținând
culturii Vinča, în special din Transilvania, ne oferă posibilitatea să subliniem câteva aspecte foarte interesante.
Faza Vinča A este prezentă în Transilvania și prezintă caracteristici tipologico-stilistice asemănătoare unităților
stratigrafice ce aparțin sub-fazei Vinča A2 (i.e. faza 3) din cadrul sitului de la Belo-Brdo178. Complexele de la
Tărtăria - Gura Luncii/Gura Văii Cioarei și Tărtăria - Pietroșița/sit 10b aparțin acestui orizont. Aceste descoperiri,
deși flanchează situl de la Tărtăria - Gura Luncii, nu conțin, la stadiul publicării lor actuale (și aici ne referim strict
la cele două complexe arheologice utilizate în analiza prezentată aici), elemente de tip Lumea Nouă. Materiale
ceramice de la Limba - Bordane sau Limba-Vărărie prezintă, la o analiză macroscopică, caracteristici tipologicostilistice tipice pentru faza A179. Chiar dacă se afirmă că la Limba-Bordane apare ceramică de tip Lumea Nouă,
considerată de fază Zau IB, împreună cu ceramică Vinča A3180, un studiu al autorului cercetărilor de aici, arată
că materialele Lumea Nouă abordate în articolul respectiv, sunt descoperite de fapt în mediu Vinča B181. Astfel,
sincronismele propuse, începând din 2009, de Gh. Lazarovici pentru faza IB a culturii Zau cu faza 3 a sitului de la
Vinča - Belo Brdo (i.e. faza Vinča A2)182, bazate, cronologic relativ în mod special pe asocierea artificială a două
vase din situl de la Limba - Bordane183, nu mai pot fi susținute la acest moment. Analiza bayesiană a datelor 14C din
situl de la Zau de Câmpie, într-un context mai larg, a dus la concluzia că, din punct de vedere cronologic absolut,
etapele Zau IB-IC nu pot fi sincronizate cu faza A a culturii Vinča, ci cu mijlocul fazei B184.
La Miercurea Sibiului - Petriș, materialele pictate de tip Lumea Nouă, provenite din contexte stratigrafice certe,
apar în complexe (B4b și G44), aparținând etapei IIA1 a nivelului habitațional II, a cărei cronologie absolută este
situată la același palier cu sub-faza B1 a culturii Vinča.
Cronologia internă a sitului de la Petriș cuprinde trei etape (IIA1, IIA2 și IIB). Nu există până la acest moment
descoperiri de fază A în acest sit. Comparația directă a materialului de aici cu cel de la Vinča - Belo Brdo arată o
disociere clară de materialul de fază B din situl eponim (i.e. ad. 7,8-6,5 m). Pe baza datelor de cronologie absolută
putem propune sincronismele Miercurea Sibiului IIA1 = Vinča B1/înc. B2, Miercurea Sibiului IIA2 = Vinča B2.
Este clar că Miercurea Sibiului IIB are ca terminus post quem etapa IIA2 din același sit, astfel că pe această bază,
cu prudența de rigoare, putem considera că Miercurea Sibiului IIB = sf. Vinča B2/înc. C1. Conjunctural, data 14C
din complexul G83 de la Miercurea Sibiului (Poz-61041) are valoarea calibrată 2σ de 5061-4718 cal BC, iar pe
cea 1σ de 4981-4800 cal BC), care este cea mai târzie din nivelul ocupațional aparținând culturii Vinča din acest
sit, poate fi relaționată cu etapa IIB a nivelului vinčian, prelungindu-i palierul cronologic absolut către cca 4875
cal BC, perioadă ce corespunde debutului celei mai consistente marje temporale pentru faza Vinča C185.
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Gligor 2009, 68.
Gligor 2009, pl. CLXXIII/9; CLXXV/2.
177
Gligor 2009, 69.
178
În Diaconescu, Nițu, Suciu in press complexul C.5 de la Tărtăria-Gura Luncii/Gura Văii Cioarei este integrat în sub-faza
A1b, asociat însă în același cluster și cu groapa G.W/V, care aparține, în analiza lui Schier (Schier 1996, fig. 2), fazei 3 a
sitului de la Belo Brdo.
179
Florescu 2007, 34-35, cat. no. 13-16; Ciută, Ciută 2015, fig. 9, 10, 11, 13.
180
Lazarovici 2010, 115; Lazarovici 2014, 16, 17 citând Florescu 2007, cat. 13 și Gligor 2007b, cat. 28, consideră cele două
vase ca provenind din același complex [sic!].
181
Ciută, Ciută 2015, 62, fig. 18 încadrează ceramica din L1/1996 în faza Vinča B1, iar la p. 71 bordeiul din SIX/1997, unde
este descoperit un vas de tip Lumea Nouă (fig. 32 – i.e. Gligor 2007b, nr. cat. 28) este încadrat în faza B a culturii Vinča
B1. Vasul de la Florescu 2007, nr. cat. 13 îl găsim la Ciută, Ciută 2015, 61, fig.13 încadrat în Vinča A2 și provenind dintr-o
locuință de suprafață abordată în unitățile de cercetare SX/1998 și SXI/1999.
182
Lazarovici 2009, 183; Lazarovici 2010, 116, fig. 2; Lazarovici, Lazarovici, Merlini 2011, 81, Table IV.32; Lazarovici 2014, 16.
183
Vezi mai sus n. 181.
184
Drașovean 2014, 39.
185
Conform Whittle et al. 2016, 40, fig. 37.
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Includerea în CA a unor complexe provenite din două situri de la Tărtăria și din situl de la Alba Iulia-Lumea
Nouă, ne arată că orizontul Vinča A din Transilvania are aceleași caracteristici cu cel din zona Dunării mijlocii,
iar materialul de palier cronologic Vinča B din Ardeal arată o clară disociere de materialele arondate fazei B din
situl eponim. Prezența elementelor de tip Lumea Nouă și în complexul C.013/2014-2015 de la Alba Iulia-Lumea
Nouă, unitate stratigrafică care converge foarte bine cu etapa IIA1 de la Miercurea Sibiului, ne arată că disocierea
materialelor de tip Vinča B din Transilvania față de cele de la Belo Brdo este în strânsă legătură cu prezența
elementelor pictate de tip Lumea Nouă. Importul de tip Pișcolt III de la Miercurea Sibiului, provenit din etapa
IIB a sitului, converge foarte bine cu datele de cronologie relativă propuse pentru această fază a grupului Pișcolt.
Poziția materialelor de la Miercurea Sibiului, în primul rând, față de cele de la Belo Brdo readuce în discuție
problematica variantei transilvănene a culturii Vinča, dar doar de la momentul fazei B a acestei culturi. Această
situație poate fi explicată doar printr-o întrerupere a legăturilor culturale dintre Transilvania și arealul Dunării
mijlocii undeva la finalul fazei A a culturii Vinča (i.e. cca 5200 cal BC), întrerupere care determină/este determinată
de apariția ceramicii de tip Lumea Nouă în mediul cultural vinčian.
Această regionalizare a fost sesizată și menționată în literatura de specialitate fiind folosit termenul de variantă
transilvăneană a culturii Vinča186. Relativ recent două opinii ale istoriografiei românești au oferit două variante
denominative alternative. Prima dintre ele, propune, ca titulatură provizorie, pentru această variantă a culturii
Vinča, termenul de „aspectul turdășean al culturii Vinča”187. Cea de-a doua, propune, considerând că la orizont
de Vinča B se produce o regionalizare culturală, termenul de „Lumea Nouă (cultura Zau, mai nou)”188. Nu putem
să fim de acord cu nici una dintre aceste propuneri. Pentru propunerea făcută de I. Paul, subliniem din nou că la
Turdaș nu există elemente mai timpurii de palierul cronologic al fazei C a culturii Vinča, deci aspectul turdășean
devine un termen caduc, pentru manifestările vinčiene din Transilvania. Opinia lui S. A. Luca nu are substanță
pentru că elementele de tip Lumea Nouă de la Tărtăria sunt considerate importuri ale culturii Zau189. Totodată
elementele de tip Lumea Nouă de la Tărtăria și Alba Iulia-Lumea Nouă au fost considerate ca provenind din mediu
Vinča (numit în 1965 Turdaș), iar în cazul peșterilor din Cheile Turzii și Devenț elementele de tip Vinča lipsesc190,
același lucru fiind afirmat și pentru situl de la Zau de Câmpie191. Un argument solid pentru considerarea ceramicii
pictate de tip Lumea Nouă ca import în situri vinčiene este oferit chiar de situl de la Miercurea Sibiului. Aici, au
apărut fragmente ceramice pictate de tip Lumea Nouă doar în trei contexte stratigrafice (G44, B4b și, incert, G16),
restul ceramicii (cu excepția importului Pișcolt III din L13) oferind date morfologice caracteristice produselor de
olărit specifice culturii Vinča.
Pentru situl de la Tărtăria-Gura Luncii, cea mai recentă publicație referitoare la acest sit, care pune în circuitul
științific rezultatele cercetărilor preventive, ca urmare a amenajării căii ferate rapide (pe axă aproximativ E-V), pe
o lungime de peste 256 metri, fiind cercetate peste 100 de complexe192, ne prezintă, publicate, fragmente ceramice
pictate de tip Lumea Nouă din 9 complexe (8 cu câte un fragment ceramic pictat – L.III, C.XXXVIII, C.IV, C.VI,
C.X, L.XIII, C.XC, C.LXXXIX și 1 complex cu 5 fragmente ceramice pictate – L.XVI193. Patru dintre aceste
complexe sunt atribuite fazei A (C.XXXVIII, C.IV, C.VI, C.X), două fazei A3/B1 (C.XC, C.LXXXIX) și trei
fazei B (L.III, L.XIII, L.XVI)194. Nu insistăm aici asupra valențelor eventual cronologice ale diverselor motive
ornamentale195, dar dorim să subliniem numărul mic de fragmente ceramice de tip Lumea Nouă și în cadrul sitului
de la Tărtăria, aspect care subliniază presupusul caracter de import al acestui gen de materiale în siturile vinčiene
din Valea Mureșului mijlociu196.
186

Garašanin 1979, 181-194; Chapman 1981, 21-22, 29-30; Garašanin 1982, 124-126; Maxim 1999, 63 care numește acest
fenomen, aspectul transilvănean al culturii Vinča.
187
Paul 2011, 25.
188
Luca 2016, 238. Asta chiar dacă tot în Luca 2016, 25 cercetătorul sibian susține că pictura de tip Lumea Nouă (Zau)
apare în mai multe situri transilvănene, inclusiv Miercurea Sibiului, la un moment Vinča A2-A3 (la Miercurea Sibiului
este menționată etapa II/III care conține acest tip de materiale), explicând cititorilor și că ”pictura se asociază cu ceramica
vinciană și în faza B a aceleiași culturi”. În acest caz nu ne putem explica teoria regionalizării propuse de S. A. Luca la nivel
de Vinča B, câtă vreme elementele Lumea Nouă, conform opiniei acestuia, ar apărea deja de la un moment A2-A3.
189
Lazarovici, Lazarovici 2006, 410; Lazarovici, Lazarovici, Merlini 2011, 77.
190
Paul 1965, 300. Pentru Cheile Turzii-Peștera Ungurească este subliniată prezența, în proporție de 30%, a ceramicii pictate
și lipsa ceramicii incizate (cf. Maxim 1999, 72).
191
Lazarovici, Lazarovici, Merlini 2011, 367.
192
Luca 2016.
193
Luca 2016, 159, fig.: 7/3; 42/3; 46/3; 57/1; 61; 69; 137; 149; 158; 159.
194
Luca 2016, 213. Conform autorului „această specie pictată apare atât la orizont Vinča A (L.XVI; C.IV; C.VI; C.X, dar și în
zona de nord-est: C.XC și C.LXXXIX), cât și la orizont Vinča B (L.II [sic!] și L.XIII)” .
195
Precizăm totuși că pictura tricromă, considerată de M. Gligor ca specifică etapei mai târzii apare în complexe încadrate în
fazele Vinča A (C.XXXVIII, C.IV, C.VI) sau Vinča B (L.III, L.XVI), la fel ca pictura cu benzi simple sau motive perlate,
specifică unui orizont mai timpuriu (C.X - pentru Vinča A și L.XIII – pentru Vinča B).
196
Materiale de acest gen apar și în situl de la Șoimuș-Avicola (vezi Ștefan, Petcu, Petcu 2013, 52, pl. XI/1, 2).
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De aceea, preferăm pentru acest aspect regional al culturii Vinča, regionalizare petrecută la orizont de fază B a
culturii, denumirea de varianta transilvăneană a culturii Vinča.
Mulțumiri
Aplicarea analizei de corespondență în cazul Miercurea Sibiului-Petriș nu ar fi fost posibilă fără excelenta activitate
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„Alexandru Ioan Cuza”: Iași, 2009, 199-210.
Luca, S. A., Tărtăria rediviva, Bibliotheca Brukenthal, LXXI, Alba Iulia, 2016.
Luca, S. A., Părean, I., Descoperiri arheologice în hotarul comunei Orlat (jud. Sibiu),
Sargetia, XXVI/1, 1995-1996, 227-232.
Luca, S. A., Ciugudean, H., Roman, C. C., Dragotă, A., Faza timpurie a culturii Vinča
în Transilvania. Repere ale orizontului cronologic şi etnocultural, Angustia, 5, 2000,
37-72.
Luca, S. A., Roman, C., Diaconescu, D., Cercetări arheologice în peștera Cauce,
Volumul 1. Bibliotheca Septemcastrensis, IV, Sibiu, 2004.

101

Cercetări Arheologice, XXVII, 2020, 73-111

Luca et al. 2006

Luca et al. 2007

Luca, Diaconescu, Suciu
2008
Luca et al. 2008a

Luca et al. 2008b

Luca, Diaconescu, Suciu
2011
Luca et al. 2013

Luca et al. 2016

Luca et al. 2017a

Luca et al. 2017b

Luca et al. 2018

Luca et al. 2019

Maxim 1999
Mazăre 2005

Milojčić 1949a
Milojčić 1949b
Müller 2009
Németi 1986-1987

Luca, S. A., Diaconescu, D.,Georgescu, A., Suciu, C., Cercetările arheologice de
la Miercurea Sibiului-Petriş (jud. Sibiu). Campaniile anilor 1997-2005, Brukenthal
Acta Musei, I.1, 2006, 9-21.
Luca, S. A., Diaconescu, D., Georgescu, A., Suciu, C., Archaeological researches
at Miercurea Sibiului-Petriș (Sibiu-county, Romania). The campaigns from 1997 to
2005, Acta Terrae Septemcastrensis, VI, 2007, 7-23.
Luca, S. A.; Diaconescu, D., Suciu, C., Archaeological research in Miercurea
Sibiului-Petriș (Sibiu County, Romania): the Starčevo-Criș level during 1997-2005
(a preliminary report). în Documenta Praehistorica, XXXV, 2008, 325-343.
Luca, S. A., Beldiman, C., Biagi, P., Ciută, B., Ciută, M.M., Diaconescu, D., Georgescu
A., El Susi, G., Spataro, M., Suciu, C., Miercurea Sibiului, com. Miercurea Sibiului,
jud. Sibiu. Punct: Petriş, CCA. Campania 2007, 2008, 199-200.
Luca, S. A., Suciu, C. I., Diaconescu, D., Niţu, F. M., Şeulean, A., Contribuţii la
repertoriul arheologic al judeţului Sibiu. O nouă aşezare vinčiană timpurie la
Miercurea Sibiului-Pustia (Luncă), Buridava, VI, 2008, 20-29.
Luca, S. A.; Diaconescu, D., Suciu, C., A ceramic import from Neolithic discovered
at Miercurea Sibiului-Petriș, Sibiu county, Brukenthal Acta Musei, VI.1, 2011, 23-34.
Luca, S. A., Georgescu, A., Natea, G.V.,Teodorescu, M. R.,Urduzia, C., Munteanu,
C. I., Palaghie, V., Luca, A., Cercetarea preventivă. Provocarea arheologică a zilelor
noastre, Bibliotheca Brukenthal LXV, Sibiu, 2013.
Luca, S. A., Sava, B. T., Păceșilă, D., Gaza, O., Stanciu, I., Sava, G., Ștefan, B.,
Radiocarbon data for level III from Tărtăria-Gura Luncii (preventive researches from
2014-2015), Brukenthal Acta Musei, XI.1, 2016, 11-15.
Luca, S. A., Dumitrescu-Chioar, F., Sava, B. T., Păceșilă, D., Gaza, O., Stanciu,
I., Sava, G., Ștefan, B., Date radiocarbon din situl arheologic de la Turdaș-Luncă
(Cercetările preventive ale anului 2011) (II), Analele Banatului S.N., XXV, 2017,
35-39.
Luca, S. A., Sava, B.T., Păceșilă, D. Gaza, O., Stanciu, I., Sava, G., Ștefan, B., Date
radiocarbon din situl arheologic de la Turdaş-Luncă (cercetările preventive ale anului
2011) (I), Apulum, LIV, 2017, 137-146.
Luca, S. A., Dumitrescu-Chioar, F., Sava, B. T., Păceșilă, D., Gaza, O., Stanciu, I.,
Sava, G., Ștefan, B., Radiocarbon data from the Turdaş-Luncă archaeological site.
Petreşti culture (preventive research of 2011) (II), Acta Terrae Septemcastrensis,
XVII, 2018, 115-120.
Luca, S. A., Sava, B. T., Păceșilă, D., Gaza, O., Stanciu, I., Sava, G., Ștefan, B.,
Date radiocarbon din situl arheologic de la Turdaș-Luncă (Cercetările preventive ale
anului 2011) (III), Apulum, LVI, 2019, 1-15.
Maxim, Z., Neo-eneoliticul din Transilvania, Bibliotheca Musei Napocensis XIX,
Cluj-Napoca, 1999.
Mazăre, P., Artefacte din os descoperite în așezarea neolitică de la Limba (jud.
Alba), în C. Popa, G. Rustoiu (eds.), Omagiu profesorului Ioan Andrițoiu cu prilejul
împlinirii a 65 de ani. Studii și cercetări Arheologice, Editura „Altip”: Alba Iulia,
2005, 237-312.
Milojčić, V., Chronologie der jüngeren Steinzeit Mittel- und Südosteuropas, Gebr.
Mann: Berlin, 1949.
Milojčić, V., South-eastern elements in the prehistoric civilization of Serbia, The
Annual of the British School at Athens, 44, 1949, 258-306.
Müller, J., Dating the Neolithic: methodological premises and absolute chronology,
Radiocarbon, 51 (2), 2009, 721-736.
Németi, I., Descoperiri din neoliticul târziu în Valea Crasnei, Satu-Mare. Studii și
Comunicări, VII-VIII, 1986-1987, 15-61.

102

Dragoș Diaconescu, Cosmin Ioan Suciu

Nițu 2008
Nițu 2012a
Nițu 2012b
Nițu 2014

Paul 1960
Paul 1965
Paul 1981
Paul 1992
Paul 2011
Popa 2000
Popa 2011
Popa, Totoianu 2001
Reimer et al. 2013

Rogozea 2016

Rogozea 2017

Roman 2008
Roska 1941

Rustoiu 2001
Schier 1995

Nițu, F. M., Cataloage tipologice privind cultura Vinča, faza timpurie, Corviniana,
XII, 2008, 29-54.
Nițu, F. M., Aspecte tehnologice privind ceramica culturii Vinča din Transilvania,
Teză de doctorat. Manuscris nepublicat, Sibiu, 2012.
Nițu, F. M., Turdaș culture pottery from Turdaș-Luncă site. Typological and
morphological analysis. A case study, Acta Terrae Septemcastrensis, XI, 2012, 57-84.
Nițu, F. M., Așezarea Vinča de la Ocna Sibiului-Fața Vacilor (jud. Sibiu). Un studiu
tehnologic și morfologic asupra ceramicii, in C.E. Ștefan, M. Florea, S. C. Ailincăi, C.
Micu (eds.), Studii privind preistoria sud-estului Europei. Volum dedicate memoriei
lui Mihai Șimon, Institutul de cercetari Eco-Muzeale „Gavrila Simion”, Editura
Istros: Brăila, 2014, 77-130.
Paul, I., Așezarea neolitică tîrzie de la „Poiana în Pisc”, Materiale și Cercetări
Arheologice, VII, 1960, 107-120.
Paul, I., Unele probleme ale neoliticului din Transilvania în legătură cu cultura
Petrești, Revista Muzeelor, 4, (II), 1965, 294-301.
Paul, I., Die gegenwärtige Forschungsstand zur Petrești-Kultur, Praehistorische
Zeitschrift, 56, 1981, 197-234.
Paul, I., Cultura Petreşti, Editura Museion: Bucureşti, 1992.
Paul, I., Enigma Tăbliţelor de la Tărtăria-schiţă preliminară, Conferințele Bibliotecii
Astra, 130, Sibiu, 2011, 9-73.
Popa, C. I., Descoperiri neolitice timpurii în bazinul hidrografic al Cugirului (jud.
Alba), Banatica, 15/I, 2000, 17–47.
Popa, C. I., Valea Cugirului din preistorie până în zorii epocii moderne, Editura
Mega: Cluj-Napoca, 2011.
Popa, C. I., Totoianu, R., Date noi asupra locuirilor umane de la Sebeș-Podu
Pripocului (jud. Alba), Patrimonium Apulense, I, 2001, 33-54.
Reimer, P. J., Bard, E., Bayliss, A., Beck, J. W., Blackwell, P. G., Bronk Ramsey, C.,
Grootes, P. M., Guilderson, T. P., Haflidason, H., Hajdas, I., Hatt, C., Heaton, T. J.,
Hoffmann, D. L., Hogg, A. G., Hughen, K. A., Kaiser, K. F., Kromer, B., Manning,
S. W., Niu, M., Reimer, R. W., Richards, D. A., Scott, E. M., Southon, J. R., Staff,
R. A., Turney, C. S. M., van der Plicht, J., IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age
Calibration Curves 0-50,000 Years cal BP, Radiocarbon, 55(4), 2013, 1869-1887.
Rogozea, O.-C., Un semibordei atribuit fazei A3 a culturii Vinča descoperit la Tărtăria
(com. Săliștea, jud. Alba), in D. Micle, A. Stavilă, C. Oprean, S. Forțiu (eds.), ArheoVest,
Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie, IV/1, In Honorem Prof. Univ. Dr. Adrian
Bejan, Timișoara, 26 Noiembrie 2016, Universitatea de Vest din Timișoara, JATEPress
Kiadó, Szeged, 2016, 121-161.
Rogozea, O.C., Discoveries attributed to the early Vinča phase in Tărtăria „Gura
Luncii” (Alba County). The 214 preventive archaeological researches performed on
„Site 10B”, Ziridava. Studia Archaeologica, 31, 2017, 7-28.
Roman, C. C., Habitatul uman în peșterile din sud-vestul Transilvaniei, Bibliotheca
Brukenthal, XXV, Sibiu, 2008.
Roska, M., A Torma Zsófia – Gyüjtemény az Erdély Nemzeti Múzeum éremés régiségtárában (Die Sammlung Zsófia von Torma in der numismatischarchaeologischen Abteilung des siebenbürgischen Nationalmuseums), Minerva ClujNapoca, 1941.
Rustoiu, G., Așezarea de la Oarda-Dublihan (mun. Alba Iulia), Patrimonium
Apulense, I, 2001, 55-70.
Schier, W., Vinca studien. Tradition und Innovation im Spätneolithikum des zentralen
Balkanraumes am Beispiel der Gefässkeramik aus Vinča-Belo Brdo, Teză de
habilitare. Manuscris nepublicat, Universitatea Heidelberg, 1995.

103

Cercetări Arheologice, XXVII, 2020, 73-111

Schier 1996

Schier, W., The relative and absolute chronology of Vinča: new evidence from the
type site, în F. Drașovean (ed.), The Vinča culture, its role and cultural connections,
Editura Mirton, Timișoara, 1996, 141-162.
Schier 2000
Schier, W., Measuring Change: the Neolithic Pottery Sequence of Vinča-Belo Brdo,
Documenta Praehistorica, XXVII, 2000, 187-197.
Schmidt 1903
Schmidt, H., Tordos, Zeitschrift für Ethnologie, 35, H. 2/3, 1903, 438-469.
Suciu 2009
Suciu, C.I., Cultura Vinča în Transilvania, Bibliotheca Brukenthal XLIV, Alba Iulia,
2009.
Ștefan, Petcu, Petcu 2013 Ștefan, C.E., Petcu, R., Petcu, R., Reprezentări antropomorfe din așezarea neolitică
de la Șoimuș - La Avicola (Ferma 2), jud. Hunedoara, Studii de Preistorie, 10, 2013,
49-66.
Torma 1879
Torma, Z., Neolith kőkorszakbeli telepek Hunyadmegyében, Erdélyi Múzeum, VI, 7,
193-211.
Vasić 1910
Vasić, M., Die Hauptergebnisse der prähistorischen Ausgrabung in Vinča im Jahre
1908, Praehistorische Zeitschrift, 2 (1), 1910, 23-29.
Vasić 1936
Vasić, M., Preistoriska Vinča III. Plastika, terakote, Državne Štamparije: Beograd,
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Figura 14. Catalog ornamente ceramică cultura Vinča.
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Figura 15. Catalog ornamente cultura Vinča.
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Figura 16. Catalog buze de vas cultura Vinča.
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Figura 17. Catalog buze de vas cultura Vinča.
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Figura 18. Catalog buze de vas cultura Vinča.
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Figura 19. Catalog forme de vas cultura Vinča.
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Rezumat:
Cele 15 campanii de săpături întreprinse în situl Isaiia - Balta Popii, în perioada 1996-2018, au avut ca rezultat
dezvelirea aproape integrală a unei bogate așezări din eneoliticul timpuriu (cultura Precucuteni) și obținerea unor
date de mare importanță pentru înțelegerea evoluției și cunoașterea vieții materiale și spirituale a acestei civilizații,
mai ales în spațiul dintre râurile Prut și Siret. Locul, situat în apropiere de confluența Prutului cu Jijia, a atras,
prin condițiile mediului favorabil și comunități din alte perioade: cultura ceramicii liniare din neoliticul dezvoltat,
Bronz timpuriu și mijlociu, Hallstatt timpuriu (cultura Corlăteni), o necropolă sarmatică, perioada medievală
timpurie (cultura Răducăneni) şi epoca modernă.
Aşezarea Precucuteni a cunoscut trei secvențe de locuire, încadrate în etapa evoluată a fazei a II-a și la începutul
fazei a III-a a acestei culturi. Așezarea a ocupat o suprafață de aproape 4000 m2, fiind delimitată de un șanț de
apărare, cu traseu aproximativ semicircular. Dintre cele 14 locuințe cercetate, 11 (toate de suprafață) aparțineau
locuirii Precucuteni. În cele mai multe cazuri, locuințele au avut șanțuri de fundație, în care se înfigeau stâlpii de
susținere a pereților. Dintre descoperiri, se remarcă ansamblul de piese de cult din locuința nr. 1, care a permis să
se vorbească despre existența unei magii a numerelor.
Cercetările au îmbrăcat și un caracter interdisciplinar variat (cu sprijinul specialiștilor de la Centrul Arheoinvest al
Universității „Al. I. Cuza” din Iași), vizând atât cercetarea propriu-zisă de teren, cât şi interpretarea rezultatelor.
Articolul prezintă principalele rezultate obținute prin analize geografic-pedologice, topografice, geologice,
prospecțiuni geomagnetice, arheozoologice, paleobotanice, palinologice, traseologice (utilaj litic şi MDA), imagini
satelitare şi aeriene, arheologie experimentală şi analize fizico-chimice pentru diverse categorii de artefacte, datări
radiocarbon etc.). Toate acestea au adus date importante pentru obținerea unei imagini de ansamblu asupra paleomediului din această microzonă, precum şi asupra organizării interne a aşezării.

Résumé: L’habitat Précucuteni de Isaiia - Balta Popii (com. de Răducăneni, dép. de Iaşi;
Roumanie) – recherches archéologiques et interdisciplinaires
Les 15 campagnes de fouilles dans le site de Isaiia - Balta Popii, effectuées entre 1996 et 2018, ont eu comme résultat
le dévoilement presque intégral d’un riche habitat de l’Enéolithique ancien (la culture Précucuteni) et l’obtention
de quelques données importantes pour la connaissance de l’évolution et de la vie matérielle et spirituelle de cette
civilisation dans l’espace entre les rivières Prout et Siret. L’endroit, situé tout près de la confluence du Prout avec
la Jijia, a attiré également, par les conditions favorables de l’environnement, des communautés d’autres périodes
historiques: Néolithique évolué (la culture de la céramique rubanée), Bronze ancien et moyen, Hallstatt ancien (la
culture Corlăteni), une nécropole des Sarmates, Haut Moyen Âge (la culture Răducăneni) et l’époque moderne.
L’habitat Précucuteni, qui a occupé une surface de presque 4000 m2, délimité par un fossé de défense, sous la
forme d’un arc de cercle, a connu trois séquences, encadrées dans l’étape évoluée de la IIe phase et le début de la
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IIIe phase de cette culture. Des 14 habitations fouillées, 11 (tous en plein air) appartenaient à l’habitat Précucuteni.
Dans les plusieurs cas, les habitations ont eu des fossés de fondation, où les poteaux de soutènement des parois
se plantaient. Parmi les trouvailles on remarque l’ensemble de pièces de culte de l’habitation no. 1, qui suggère
l’existence d’une magie des nombres.
Les recherches ont eu aussi un caractère interdisciplinaire diversifié (par l’implication des spécialistes du Centre
Archéoinvest de l’Université „Al. I. Cuza” de Iaşi); les démarches interdisciplinaires ont visé tant l’activité de terrain
que l’interprétation des résultats. L’article présente les principaux résultats obtenus par les analyses de géographie,
pédologie, topographie, cartographie, géologie, prospections géomagnétiques, archéométrie, archéozoologie,
paléobotanique, palynologie, tracéologie (outils lithiques et MDA), d’images satellitaires et aériennes, archéologie
expérimentale et analyses physiques et chimiques pour de diverses catégories d’artéfacts, datations radiocarbone,
etc. Ces analyses ont offert des données importantes pour l’obtention d’une image d’ensemble sur le paléoenvironnement de la microzone, aussi bien que sur l’organisation interne de l’habitat.

Cuvinte cheie: Situl Isaiia - Balta Popii, cultura Precucuteni, săpături sistematice, arheometrie, teledetecție.
Mots clef: Site de Isaiia - Balta Popii, culture Precucuteni, fouilles systématiques, archéométrie, télédétection.

1. Introducere
Am considerat că, într-un volum memorial dedicat regretatului nostru coleg și prieten Dragomir Nicolae Popovici,
cel mai nimerit subiect de abordat s-ar plasa în sfera cercetărilor arheologice interdisciplinare – domeniu în
care Domnia Sa a adus importante contribuții, atât pe plan teoretic și practic, precum și organizatoric, dacă ar
fi să amintim doar crearea Centrului de Cercetări Pluridisciplinare din cadrul Muzeului Național de Istorie a
României. Ca reprezentanți ai Iașiului, nu putem omite faptul că Dragomir (Mirel) Popovici s-a format la Alma
Mater Iassiensis, sub îndrumarea profesorului Mircea Petrescu-Dîmboviţa, care a fost permanent un promotor
al cercetărilor interdisciplinare în arheologie, într-o perioadă în care, în țara noastră, acestea se aflau încă la
începuturile lor. Elementele de arheologie interdisciplinară, deprinse in nuce la Iași, Mirel Popovici le-a aplicat
apoi, pe un plan calitativ și cantitativ superior, în întreaga sa activitate științifică, transmițându-le totodată şi
generațiilor de studenți cu care a lucrat, după 1990, în centrul universitar de la Târgoviște, dintre aceștia ridicânduse o serie de arheologi de seamă ai generației actuale.
În sensul celor mai sus amintite, dorim să prezentăm o sinteză asupra cercetărilor arheologice și a demersurilor cu
caracter interdisciplinar, întreprinse, din 1996 încoace (de-a lungul a 15 campanii)1, în importantul sit de la Isaia Balta Popii (județul Iași), care a furnizat date relevante pentru mai buna cunoaștere a evoluției culturii Precucuteni
și a intenselor sale relații cu regiunile sudice ale României.
2. Geografie și istorie în situl Isaiia - Balta Popii
Situl arheologic Isaiia - Balta Popii este amplasat în sectorul est-sud-estic al comunei Răducăneni din județul Iași
(estul României), la cca 1,27 km nord-nord-vest față de limita comunei Gorban (jud. Iași) și cca 1,61 km sud-vest
față de limita comunei Grozești (jud. Iași). Cele mai apropiate localități sunt: Isaiia (com. Răducăneni) – cca 2,7
km nord-vest; Zberoaia (com. Gorban) - cca 2,9 km sud (Pl. I/A).
Din punct de vedere geografic, situl se află la contactul dintre Podișul Central Moldovenesc (unitatea Culmea
Crasnei; subunitatea: Dealurile Comarna – Răducăneni) și Culoarul Prutului (lunca comună Cozia – Jijia – Prut).
În linii mari, limita vestică și sud-vestică este dată de aliniamentul Dl. Zamotic (alt. 165,1 m) – Dl. Surpa (alt.
180,6 m), ceea ce constituie Fața Prutului sau versantul estic al culmii interfluviale generată de cursurile Cozia
– Jijia (la est) și Bohotin (la sud-vest). La sud, limita sitului o constituie albia torențială ce delimitează Coasta
Ochiului de versantul Pădurea Curățitura. Limita estică este dată de lunca comună Cozia – Jijia – Prut, sectorul
1

Ursulescu, Merlan, Tencariu 2001, 110-113; Ursulescu, Merlan, Tencariu 2002, 160-162; Ursulescu et al. 2003, 158-160;
Ursulescu et al. 2004, 149-151; Ursulescu et al. 2005, 188–191; Ursulescu et al. 2006, 187-190; Ursulescu et al. 2008, 161162; Ursulescu et al. 2009, 124-125; Ursulescu et al. 2010, 79-81; Ursulescu et al. 2011, 58-59; Bolohan et al. 2016, 39-40;
Tencariu et al. 2017, 187-211; Tencariu et al. 2019a, 81-83.
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Gârla Bucălarului – Balta Popii – Gârla Sărăturii. La nord, limita este indusă de un curs secundar ce izvorăște de
sub Dl. Pădurea Marmurii (alt. 192,6 m) și debușează în pârâul Cozia (Pl. I/B).
Evoluția reliefului corespunde cu deplasarea succesivă a confluenței Jijia-Prut spre aval, pe direcția nord-sud,
ceea ce a dus la formarea unei lunci comune pe o distanta de cca 60 km. În acest context, paralelismul celor două
cursuri de apă, separate doar de un grind longitudinal cu înălțimi reduse (cca 0,5 – 1 m) a permis dezvoltarea unui
șes aluvial de 4–5 km lățime, fragmentat de numeroase meandre și cursuri de apă părăsite, grinduri de dimensiuni
mai reduse, bălți temporare și zone cu exces de umiditate. Ca rezultat al revărsărilor repetate ale Jijiei, la racordul
dintre versantul drept și câmpia aluvială s-a format o treaptă de eroziune fluvială, pe unele sectoare încă activă,
cu o amplitudine relativă de cca 3-5 m. În prezent, datorită îndiguirilor efectuate ca măsură de protecție împotriva
inundațiilor, scurgerea lichidă este asigurată doar de cursul pârului Cozia pe direcția NV–SE și de doi torenți
laterali, tributari Coziei. Aceștia din urmă drenează așezarea Isaiia - Balta Popii pe direcția SV–NE și dezvoltă o
activitate erozională semnificativă în sezoanele cu excedent de precipitații (Pl. II/A).
Versantul corespunzător arealului cercetat (Pădurea Curăţitura – Dl. Surpa - alt. 180,6 m), prezintă un profil ușor
convex şi o morfologie complexă (lungime = 1,0 - 1,1 km; declivitatea max. = 55º, energie de relief = 140 m/km2;
densitatea rețelei potențiale de drenaj = 1,5 - 2,0 km/km2). Partea superioară a culmii deține o energie de relief
mai mare, indusă de prezența unor trepte litologice pleistocene. Acestea au fost deschise în placa de calcar oolitic
basarabean, rocă ce susține pe considerente structural-petrografice culmile interfluviale din zonă. În prezent,
desprinderile gravitaționale se prezintă sub forma unor cornișe înierbate sau stabilizate cu vegetație forestieră.
De asemenea, materialele deluviale rulate pe versant și în corpul unor alunecări de teren ce apar până în partea
inferioară a culmii atestă o mai veche activitate a acestor procese. Cel mai probabil, materialele deluviale din
prejma așezării au fost mobilizate gravitațional ante-locuire. Baza profilului se prezintă sub forma unui glacis ce
face racordul cu șesul aluvial Cozia-Jijia unde, pe o microterasă corespunzătoare unei trepte fluvio-denudaţionale,
a fost descoperită așezarea de la Isaiia - Balta Popii (Pl. II/B). Aria în care apar materialele de natură arheologică
cuprinde o suprafață de cca 0,5 ha și are o repartiție altitudinală cuprinsă între 30 şi 40 m.
Așadar, amplasamentul acestei stațiuni arheologice, în apropiere de confluenţa Prutului cu Jijia, acolo unde cele
două râuri formează o vale largă de circa 4 km, presărată cu numeroase ochiuri de apă (bălţi), oferea o hrană
abundentă în produse piscicole (peşti, moluşte)2. Terasa neinundabilă, cu pante line, situată la vest de această vale,
era favorabilă practicării în condiţii optime a ocupaţiilor agricole, iar în imediata vecinătate creştea şi un bogat
fond forestier. Fragmentul de terasă pe care se afla staţiunea era bine delimitat de două izvoare, alimentate cu apă
din pânza freatică, iar în preajmă se aflau şi sărături (Gârla Sărăturii), cu floră halofită şi apă sălcie, utilizabile
pentru creşterea animalelor. Existenţa în apropiere a pădurilor oferea materialul lemnos necesar construcţiilor,
întreţinerii focului şi prelucrării unor artefacte. Aluviunile aduse de râul Prut conțin galeți de silex, care, desigur au
fost întrebuinţaţi la producerea uneltelor cioplite.
Aceste condiţii favorabile de mediu, determinate prin observaţii geografice şi de paleo-geografie, au constituit un
factor determinant pentru stabilirea în acest loc a unor comunităţi umane din diverse perioade, începând cu cea a
culturii ceramicii liniare din neoliticul dezvoltat, de la care provin două locuinţe parţial adâncite (nr. 4 şi 10), câteva
gropi şi o serie de descoperiri izolate3. Locuirea cea mai importantă şi cu cele mai multe vestigii aparţine perioadei
Precucuteni din eneoliticul timpuriu; ea a cunoscut trei secvenţe de locuire, încadrate în etapa evoluată a fazei a
II-a şi la începutul fazei a III-a. Urme sporadice apar din diferite faze ale epocii Bronzului, precum două morminte
din Bronzul timpuriu (nr. 17 şi 19), topoare din roci dure, apoi fragmente ceramice din Bronzul mijlociu şi târziu,
provenind probabil de la colibe sezoniere4. Cultura Corlăteni-Chişinău din Hallstatt timpuriu este reprezentată prin
locuinţa nr. 2 (adâncită), fragmente ceramice răzleţe şi piese metalice de podoabă5. Mai importantă a fost o locuire
sarmatică din secolul II d. Hr., care a lăsat o necropolă, din care au fost dezvelite 15 morminte6. Din perioada
medievală timpurie (cultura Răducăneni – sec. XI) s-a descoperit o locuinţă parţial adâncită, cu un material
relevant7. În fine, din epoca modernă provine, în afară de fragmente ceramice disparate, un cuptor pentru arderea
ceramicii (cu groapă a fochistului şi două camere suprapuse, separate printr-un grătar); aceste ultime vestigii s-ar
putea lega, conform tradiţiei locale, de existenţa unui han, amplasat la marginea vechiului drum, care mergea, de-a

Ursulescu et al. 2004, 152; Haimovici, Tencariu 2004, 302, 305-306; Ursulescu et al. 2005, 190-191, 493; Ursulescu et al.
2006, 190; Coroliuc 2009.
3
Ursulescu, Merlan, Tencariu 2002, 161-162, 419 (Pl. 67/3); Ursulescu et al. 2005, 189; Braungart 2014.
4
Ursulescu et al. 2005, 189-191; Ursulescu et al. 2006, 189.
5
Ursulescu, Merlan, Tencariu 2002, 160-161, 419 (Pl. 67/1); Ursulescu et al. 2003, 158; Ursulescu et al. 2005, 189.
6
Ursulescu, Kogălniceanu 2007.
7
Ursulescu, Merlan, Tencariu 2002, 160-161.
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lungul Jijiei şi a Prutului, de la Iaşi la Huşi8. Alegerea acestui loc pentru înmormântările din epoca Bronzului şi
din perioada sarmatică s-ar putea explica prin situarea sa aproape de vadul de la Grozeşti, care permitea trecerea
Prutului de către grupuri de nomazi din stepele răsăritene. Acestor grupuri, venind dinspre est, proeminenţa terasei
de la „Balta Popii” le apărea asemănătoare unei mari movile, datorită formei sale uşor bombate, ceea ce îi scutea
de ridicarea unui tumul, pentru practicarea ritului lor funerar tradiţional.
3. Așezarea precucuteniană de la Isaiia - Date generale
Așezarea din vremea culturii Precucuteni a ocupat o suprafaţă de aproape 4000 m2, fiind delimitată de un şanţ de
apărare, cu traseu aproximativ semicircular9; de-a lungul marginii estice a terasei se ridica probabil un gard, de tip
palisadă. De asemenea, în apropiere de șanț, grupări relativ mari de pietre, uneori depuse (pe nivelul de călcare
eneolitic) în grămezi (două cercetate integral până în prezent10) pot fi interpretate drept „borne” menite a marca
limita suprafeței locuite.
În suprafaţa cercetată, prin 11 secţiuni şi zece mari casete (adiacente secţiunilor), au fost dezvelite 14 locuinţe,
dintre care 11 (toate de suprafață) aparțineau locuirii Precucuteni (Pl. III). În cele mai multe cazuri, locuinţele
au avut şanţuri de fundaţie, în care se înfigeau stâlpii de susţinere a pereţilor (cam trei stâlpi la metru liniar).
Doar în două cazuri, şanţurile de fundaţie au fost înlocuite cu şiruri de stâlpi (locuinţele nr. 11 şi 14), ceea ce
confirmă observaţia că nu se poate vorbi de un singur sistem de construcţie în cazul locuinţelor complexului
cultural Precucuteni-Cucuteni, existând o variabilitate a tehnicilor alese de fiecare familie, în funcţie de diverşi
factori economici, sociali și umani11.
Din cele 11 locuinţe cercetate, cinci (nr. 1, 3, 5, 6, 8) prezentau refaceri majore pe acelaşi loc (fiind, de fapt, câte
două locuinţe suprapuse, dintre care cea veche a fost notată cu A), iar şase au avut o singură etapă de locuire
(nr. 7, 9, 11, 12, 13, 14). Suprapunerile locuinţelor reconstruite au permis stabilirea, pe cale stratigrafică, a celor
trei secvenţe cronologice din vremea locuirii precucuteniene. Astfel, locuinţele nr. 1 şi 6, din orizontul superior
al locuirii, au fost reconstruite din temelii peste vestigiile locuinţelor 1A şi 6A, care datau din nivelul vechi, iar
locuinţele suprapuse 8 şi 8A se datează în etapele A şi B ale nivelului vechi, corespunzând fazei a II-a a culturii
Precucuteni. Această observaţie e un indiciu pentru existenţa destul de îndelungată a fazei a II-a, în cadrul căreia,
pe baza analizei materialului ceramic, s-au putut delimita etapele IIA şi IIB; în timp ce prima secvenţă prezintă o
continuare a principalelor elemente din prima fază a culturii, cea de a doua cunoaşte modificări esențiale, datorită
unui puternic aflux sudic, corespunzător perioadei de tranziţie dintre culturile Boian și Gumelnița12. Interesant este
şi cazul locuinţei nr. 5, deoarece numeroase materiale ale primei faze a construcţiei (datând din etapa IIB) au fost
îngrămădite în gropi (nr. 58-62) sau au fost acoperite, pe loc, de structurile celei de a doua etape de locuire, datată
în subfaza IIIA13.
Suprapunerile de locuinţe pe acelaşi loc ridică şi o problemă interesantă din punct de vedere al organizării sociale.
Dincolo de faptul că, în spaţiul bine delimitat al aşezării de la Isaiia, se conturează dispunerea locuinţelor pe
două (sau chiar trei) şiruri, ceea ce presupune şi lăsarea unui spaţiu de circulaţie între ele, trebuie remarcată şi
păstrarea acestei ordini în cazul refacerii locuinţelor. Chiar dacă locuinţa refăcută se abate de la planul construcţiei
precedente, ea rămâne probabil în perimetrul spaţiului gospodăriei, acordat fiecărei familii. Aceasta înseamnă că
exista, în cadrul comunităţii, o coordonare a problemelor comune, hotărârile fiind luate probabil de un organism
conducător, care se bucura de suficientă autoritate, pentru ca familiile să respecte limitele spaţiului încredinţat
din teritoriul aşezării. În acelaşi sens pledează şi faptul că, în funcţie de caracteristicile terenului, poziţia mai
joasă de la marginea terasei, deşi era suficient de înaltă faţă de albia majoră a Jijiei, a rămas totuşi neocupată
de construcţii, care s-au retras pe panta uşor mai ridicată dinspre interiorul aşezării. Această protecţie comună
împotriva eventualei umidităţi denotă, de asemenea, existenţa unor decizii colective, unanim acceptate.
Însă, după distribuirea terenului, fiecare gospodărie avea o largă autonomie în alegerea soluţiilor constructive, a
planului construcţiei principale, al anexelor (existând diferenţe notabile între case), a amenajărilor interioare, inclusiv a celor religioase. Aceasta înseamnă că autoritatea organismelor de conducere colectivă avea anumite limite,
concentrându-se mai ales asupra lucrărilor de interes public şi asupra gestionării de ansamblu a teritoriului aşezării.
În schimb, exista o largă autonomie a fiecărei gospodării în alegerea soluţiilor concrete de ridicare a locuinţei, de
8
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gestionare şi amenajare a spaţiului acesteia, de construire a unor eventuale anexe şi amenajări cu caracter economic.
În privinţa amenajărilor interioare, o menţiune specială merită acele locuinţe în care există atât porţiuni / camere
cu podea-platformă (de lemn acoperită cu lut), cât şi zone fără o amenajare specială (de exemplu, locuințele 1, 5,
8, 14 – Pl. IV), ceea ce denotă, poate, şi anume structurări funcţionale diferite ale spaţiului interior.
Această autonomie a familiilor / gospodăriilor în cadrul comunităţii de la Isaiia se vădeşte, poate, cel mai bine
în cazul amenajărilor de cult, care, de regulă, se concentrau în jurul instalaţiilor de foc (vetre şi cuptoare)14.
Este extrem de interesant faptul că în fiecare locuinţă s-au găsit forme particularizate de exprimare materială a
devoţiunii familiei respective faţă de divinităţi. Dintre numeroasele descoperiri de acest fel, se remarcă în mod
deosebit ansamblul de piese de cult din locuinţa nr. 1, care, coroborat cu descoperirea asemănătoare de la Poduri
(jud. Bacău), a permis să se afirme existenţa unei magii a numerelor în cadrul culturii Precucuteni, pornindu-se de
la compoziţia numerică a pieselor din cele două tezaure de cult15.
4. Studiul culturii materiale și abordării interdisciplinare
Cercetările de la Isaiia au îmbrăcat şi un caracter interdisciplinar variat, în primul rând cu sprijinul specialiştilor
din diferite departamente ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (afiliați din anul 2000 Centrului Interdisciplinar
de Studii Arheoistorice, iar după 2007 Platformei de laboratoare Arheoinvest16). Aceste colaborări au vizat atât
cercetarea propriu-zisă de teren, cât și analiza artefactelor și ecofactelor și interpretarea rezultatelor. În cele ce
urmează, vom prezenta succint principalele demersuri interdisciplinare și rezultate, cu precizarea membrilor din
colectiv și/sau colaboratorilor care le-au coordonat.
Prin analiza datelor LiDAR (măsurători aeriene laser17) (Andrei Asăndulesei), s-a obținut un model numeric
detaliat al terenului, având ca scop principal cartarea şi reprezentarea structurilor arheologice. Acest sistem
furnizează indicii importante cu privire la micro-topografia arealului studiat, la scară locală, mult mai detaliat
decât hărțile și planurile topografice, oferind, totodată, posibilitatea creionării unei imagini clare asupra locului pe
care comunitățile preistorice s-au așezat. Pentru situl de la Isaiia, modelul numeric a fost derivat din datele LiDAR,
corectate altimetric, cu rezoluția de 0,5 m/pixel (Pl. V/A-B). Aceasta a adus o contribuție esențială la calcularea
parametrilor geomorfologici (hipsometrie, pante) ai zonei proxime sitului și la identificarea anomaliilor de natură
antropică, vizibile pe suprafața acestora. Datele LiDAR au fost utilizate, cu precădere, pentru identificarea riscurilor
naturale și antropice ce afectează forma de relief pe care este amplasată așezarea.
Se poate observa cu ușurință diferența de calitate dintre o ridicare topografică clasică şi datele provenite din
măsurătorile tridimensionale aeriene, acestea din urmă beneficiind de un grad de detaliere mult mai ridicat.
Fotografierea aeriană (Andrei Asăndulesei). Pentru aşezarea de la Isaiia, pe parcursul campaniei de săpături
din anul 2017, s-au întreprins mai multe zboruri cu ajutorul unui octocopter DJI S1000+, pe care a fost instalat
un aparat de fotografiat Canon 5D Mark III. Au fost obținute mai multe fotografii oblice, de ansamblu, pentru
întreaga stațiune și imagini verticale pentru detaliile din săpătură. Structurile arheologice apar pe suprafața solului
sub forma unor indicatori cromatici, în special, datorită gradului de umiditate și temperatură ce caracterizează
anomalia. Interpretarea acestor fotografii a oferit posibilitatea creionării unei imagini mult mai clare asupra
peisajului (landscape-ului), cu toate caracteristicile hidro-geomorfologice ce au determinat amplasarea locuirii
precucuteniene în această zonă (Pl. VI/A). De asemenea, în cazul locuinței 14 s-a obținut o imagine de ansamblu,
care a permis o mai bună interpretare a planului și a structurilor interioare (Pl. VI/B).
Prospecțiunile non-invazive (Andrei Asăndulesei) s-au concentrat, în situl de la Isaiia, pe aplicarea uneia dintre
cele mai eficiente metode de cercetare geofizică, magnetometria. În zona încă necercetată arheologic, s-a aplicat
magnetometria cu vapori de cesiu, utilizându-se un magnetometru (Geometrics G858) cu doi senzori instalați
în modul gradiometru orizontal (0,5 m distanța de separare dintre probe și 0,20 m înălțimea deasupra solului).
Obiectivul demersului s-a axat pe identificarea unor noi structuri arheologice care să completeze imaginea
planimetrică a sitului obținută în urma campaniilor de săpătură. S-a reușit identificarea unor anomalii caracterizate
de un grad ridicat de susceptibilitate magnetică ce pot fi atribuite unor locuințe, iar cele cu intensitate mai redusă,
unor gropi. Menționăm că în urma măsurătorilor magnetometrice, a fost descoperită locuința 14, cercetată în
14
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campaniile din 2015 și 2017 (Pl. VII). Pentru determinarea variațiilor minore de susceptibilitate magnetică în cazul
unor situații particulare (de ex., gropi de par, delimitarea mai exactă a conturului gropilor în plan și în profil) s-a
utilizat, începând cu campania 2017, un nou echipament (SM 30), cu ajutorul căruia s-au obținut determinări mai
precise în cadrul unor complexe de locuire.
Analiza post-săpătură a artefactelor și ecofactelor descoperite este parte integrantă a proiectului de reconstituire a
relației om-mediu ambiant din situl precucutenian de la Isaiia, realizată, pe categorii de artefacte, bucurându-se de
atenția unor specialiști din cadrul Centrului Arheoinvest și ai Facultății de Biologie ale Universității ieşene, precum
și de la instituţii colaboratoare (Academia Română – Filiala Iași, Muzeul Județean Botoșani, Complexul Muzeal
Național Moldova Iași).
Ceramica preistorică (Felix-Adrian Tencariu, Constantin Aparaschivei) din loturile analizate18 se încadrează, sub
toate aspectele, în tiparele cunoscute pentru ceramica culturii Precucuteni de la sfârșitul fazei a II-a și începutul celei
de a III-a19. Analiza detaliată, fragment cu fragment, codificarea tuturor caracteristicilor, precum și analiza macroși microscopică a unor fracturi proaspete au permis o serie de observații privind opţiunile tehnologice ale olarilor
din vechime. În ceea ce privește pasta ceramicii, este vorba, în general, de un lut bine ales și frământat, având ca
incluziuni naturale nisip fin, mai rar pietricele sub 1 mm diametru. Incluziunile dominante sunt însă cele adăugate de
olar în procesul prelucrării, anume cioburile pisate (aproape omniprezente) și materiale vegetale (mai ales în cazul
ceramicii grosiere și mai rar a celei semi-fine). Primele sunt prezente în proporție destul de mare (variind între 5%
și 15-20% din volumul pastei ceramice), cu dimensiuni de la 100 μm până la 1-2 mm, având profil unghiular și subunghiular, datorită sfărâmării mecanice (Pl. VIII/A). În ceea ce privește materiile vegetale adăugate (uneori depășind
30% din volumul pastei), este vorba probabil despre paie sau pleava tocate, sau poate chiar excremente de animale
erbivore, care, prin fermentare, produc acid lactic: acesta acționează la nivel molecular, crescând plasticitatea lutului.
Culorile identificate atât la suprafețele fragmentelor ceramice, cât și în miezul acestora sunt indicii privind o etapă
tehnologică esențială în procesul prelucrării ceramicii, anume arderea. Variația culorilor pe fragmente aparținând
aceluiași vas (Pl. VIII/B), și uneori chiar pe același ciob, coroborate cu miezul adesea închis la culoare indică faptul
că vasele erau arse mai degrabă superficial, cel mai probabil în grămezi, în focuri deschise sau, mai curând, în gropi,
în contact unele cu celelalte, cu combustibilul și cu flăcările, într-o atmosferă mixtă (neutră sau reducătoare, cu scurte
perioade oxidante). Culorile deschise uniforme (5YR6/6, 5YR5/6, 5YR5/220 – gălbui până la roșu-cărămiziu),
care caracterizează anumite vase, sunt datorate arderii secundare oxidante (incendierea locuinței), nereprezentând
rezultatul intenției olarului. Referitor la tratarea suprafețelor și decorarea vaselor, în legătură cu categoria de pastă,
observăm că, în cazul ceramicii grosiere, suprafețele nu sunt netezite după modelare, sau sunt acoperite de un strat
gros de lut la exterior – barbotina (organizată și neorganizată). Ceramica fină și semi-fină are suprafețele bine netezite,
acoperite de cele mai multe ori cu un slip fin, uneori lustruit (mai ales la interior, cu scopul probabil de a crește
impermeabilitatea recipientului). Aceste categorii ceramice sunt și purtătoare predilecte de decoruri, în special incizii,
caneluri și imprimări21.
Utilajul de piatră cioplită22 (Diana-Măriuca Vornicu) descoperit în așezarea Precucuteni de la Isaiia însumează,
până în prezent, peste o mie de artefacte. Materia primă a acestora o constituie, aproape în totalitate, silexul din
Platforma Moldovenească, procurat din depozitele geologice secundare de pe malurile râului Prut. De regulă,
secvențele tehnologice ale cioplirii se derulau în așezare, așa cum atestă analiza elementelor constitutive ale
industriei litice: prezența nucleelor în diverse stadii de exploatare (Pl. IX/1-4), a percutoarelor, frecvența mare a
așchiilor de decorticare, precum și prezența elementelor de punere în formă a nucleului, a elementelor de corectare
a planului de lovire și a suprafeței de debitaj, a deșeurilor de debitaj.
Cioplirea a fost direcționată spre obținerea a două produse principale:
1. așchii rotunde sau cu una dintre laturi convexă, pe care au fost lucrate gratoare şi racloare (Pl. IX/5-14);
2. lame, de dimensiuni mici, cu laturi aproximativ rectilinii și paralele (Pl. IX/15-25).
Prin analiza atributelor tehnologice, s-a ajuns la concluzia că desprinderea așchiilor s-a făcut prin folosirea percuției
dure minerale, iar desprinderea lamelor prin percuție indirectă şi presiune.
Între piesele retușate, cea mai mare frecvență o au gratoarele şi racloarele (ca şi în alte aşezări Precucuteni II),
urmate de lame, piese denticulate, piese cu encoche, trapeze. Ca o noutate, la Isaiia apar și vârfuri de săgeată.
18
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Utilajul de la Isaiia seamănă, prin dimensiunile metrice reduse, cu loturile Precucuteni II de la Trifeşti, Larga Jijia,
Ghigoieşti (România), Bernashevka (Ucraina), Alexandrovca, Isacova II (Republica Moldova).
Analiza traseologică23 a pieselor litice a demonstrat faptul că gratoarele erau folosite pentru prelucrarea pieilor, în
unele cazuri cu ajutorul mineralelor, iar lamele pentru tăiat diverse materiale și ca inserții de seceră (Pl. IX/26-27).
Industria materiilor dure animale24 (Andreea Vornicu-Țerna) este reprezentată de 35 de artefacte recuperate din
săpăturile arheologice desfășurate între anii 2002 şi 2010.
În examinarea colecției de obiecte din MDA au fost reunite abordarea clasică morfo-tipologică, studiul tehnologic
bazat pe conceptul metodologic de chaîne opératoire și analiza urmelor tehnologice și de uzură cu ajutorul
microscopiei (low - and high power approach), urmărindu-se prin aceasta reconstituirea cât mai completă a
diverselor evenimente din biografia artefactelor.
Din cele 35 de artefacte studiate, obiectele de os au cea mai mare pondere (28), urmate de cele obţinute din corn (5)
și dentiție (2). Cu excepția unui fragment de os lung, considerat suport pentru fabricarea unei dăltițe, toate celelalte
artefacte reprezintă obiecte finite.
În cadrul colecției de obiecte de os au fost atestate următoarele tipuri morfo-funcționale: vârfuri (8), dăltiţe (2),
astragale (6), falange perforate (2), oase lungi răzuite (2), un obiect crestat, mărgele tubulare (3) și pandantive
en-violon (2) (Pl. X/A). Încadrarea tipologică nu a fost posibilă în cazul unui fragment trapezoidal reprezentând
partea mezială a unei piese. În ceea ce privește obiectele de corn, toate cele cinci exemplare provin din prelucrarea
coarnelor de cerb. Au fost identificate trei vârfuri, un element receptor și un fragment dintr-o unealtă perforată.
Două obiecte au fost obținute prin prelucrarea dinților de mamifere. Este vorba despre o piesă asemănătoare unui
vârf, amenajată pe partea apicală a unui canin de suine și o alta cu partea activă ușor teșită, lucrată pe rădăcina
unui incisiv de urs. În ciuda numărului mic de artefacte, se poate afirma că inventarul tipologic este cel specific
eneoliticului timpuriu de la est de Carpați, atestat și în situri precum Traian – Dealul Viei, Târpești25, Târgu Frumos
– Baza Pătule26.
Studiul tehnologic al obiectelor din MDA a scos în evidență standardizarea la nivelul selecției materiei prime
și a metodelor și tehnicilor de prelucrare. În general, se remarcă o concepție tehnologică definită printr-un grad
scăzut de transformare a materiei, în care uneltele păstrează trăsăturile anatomice ale blocului osos. Este preferată
utilizarea unor metode elaborate de debitaj, în urma cărora să rezulte suporturi de fabricare cât mai apropiate
de forma finală a obiectului, reducând în acest mod investiția în operațiunile de fasonare. Astfel, cele mai multe
vârfuri de os sunt rezultatul divizării longitudinale a metapodalelor de rumegătoare mici, prin bipartiţie sau
cvadripartiţie. Dăltițele au fost fabricate din oase lungi de rumegătoare mari prin secvențe succesive de partiţie
transversală și longitudinală, tehnicile de fasonare fiind utilizate doar pentru amenajarea atributelor funcționale.
O excepție o constituie fabricarea pandantivelor en violon; deoarece pentru amenajarea laturilor lobate, specifice
acestor obiecte, au fost combinate diferite tehnici de fasonare, precum perforarea, tăierea, abraziunea.
Studiul traseologic (Pl. X/B) al pieselor de os din situl de la Isaiia a adus date importante pentru cunoașterea unor
activități economice a căror atestare directă este adesea imposibilă. Astfel, întrebuințarea pieilor de animale tăbăcite
este dovedită prin prezența unui vârf de os folosit ca perforator; iar alte două vârfuri au fost utilizate în activități ce
implicau prelucrarea fibrelor vegetale. Cele trei vârfuri din corn reprezintă piese intermediare, folosite în cioplirea
silexului prin tehnica percuției indirecte. În cele din urmă, examinarea traseologică a permis reinterpretarea unor
obiecte emblematice pentru cultura Precucuteni. Astfel, astragalele cu aspect lustruit, considerate anterior unelte
pentru fasonarea vaselor de ceramică, reprezintă, în lumina noilor cercetări, piese de joc27. Așa numitele șlefuitoare
de os28, realizate pe metapodale de rumegătoare, nu prezintă urme de folosire, fiind, mai degrabă, suporturi pentru
extragerea pudrei de os, prin răzuirea intensivă a peretelui osos29.
O atenție deosebită s-a acordat, încă de la început, cercetării resturilor osteologice, cu ajutorul specialiştilor de
la Facultatea de Biologie (Sergiu Haimovici, Anca Coroliuc, Luminiţa Bejenaru, Romeo Cavaleriu)30. Analizele
au furnizat date importante, nu doar în ceea ce priveşte structura animalelor sacrificate şi dieta alimentară a
23
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localnicilor, ci şi pentru reconstituirea paleomediului ambiental, prin relaţia ecosistemului faună – floră. Resturile
faunistice provenite din activitățile cotidiene ale comunității de la Isaiia sunt reprezentate de fragmente de la
gruparea moluștelor (valve de lamelibranhiate – genul Unio) și resturi faunistice de la mamifere, 1162 ca număr
total analizat. Resturile de mamifere se repartizează la 12 specii, dintre care cinci specii domestice (Bos taurus,
Ovis aries, Capra hircus, Sus scrofa domesticus, Canis familiaris), șapte specii sălbatice (Lepus europaeus,
Castor fiber, Sus scrofa ferus, Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Bos primigenius, Ursus arctos), la care se
adaugă și Equus caballus. Dintre mamiferele domestice predomină bovinele, urmate de grupul ovicaprinelor și
porcinelor, această distribuție fiind în general caracteristică așezărilor din eneoliticul est-carpatic. Între speciile de
mamifere sălbatice predomină cerbul, urmat de mistreț, căprior și de bour. Într-o diagnoză sinecologică efectuată
asupra răspândirii speciilor de mamifere sălbatice în funcție de afinitățile lor ecologice, se constată prezența doar
a speciilor de pădure (cerbul, mistrețul, ursul și castorul - 72,97%) și a speciilor de lizieră (bourul, căpriorul și
iepurele - 27,02%). Din analiza efectuată, se observă predominanța speciilor de pădure, dar prezența speciilor de
lizieră într-un procent de aproape 1/3 ar duce la concluzia că în acele vremuri zona era împădurită, însă pădurea
(propriu-zisă) se afla la o oarecare distanță de așezare31.
Analizele pedologice și sporo-polinice32 (Radu Pârnău și Mihaela Danu) au fost realizate în cadrul proiectului
Analiza integrată a datelor arheologice, pedologice, palinologice şi arheozoologice din situri neo-eneolitice din
estul României (grant CNCS tip TE nr. 172/2010, director: cerc. dr. George Bodi). În urma cercetărilor preliminare
privind amplasarea geografică a sitului, s-a hotărât ca strategia de prelevare a probelor de sol şi a probelor necesare
pentru realizarea analizelor sporo-polinice să urmărească realizarea unei toposecvenţe pornind din lunca Jijiei spre
partea superioară a versantului drept al acestei văi, pe care se află amplasat situl de la Isaiia. Au fost recoltate probe
de sol pe orizonturi pedogenetice în aşezare modificată, pe grosimea de 10-15 cm a fiecărui orizont sau suborizont
de sol. Eşantioanele pentru analiza palinologică au fost prelevate cu ajutorul unei sonde pedologice la un interval
de 5 cm. În urma interpretării preliminare a datelor obținute din analiza pedologică (Pl. XI/A) s-a constatat că
şesul comun Jijia-Prut din imediata apropiere a aşezării este caracterizat de prezenţa solurilor aluviale gleice,
frecvent salinice. În ansamblu, se constată faptul că învelişul de sol se caracterizează printr-o etajare altitudinală,
orientată pe direcţia E - V, de la cernoziomuri calcarice şi tipice în treimea inferioară şi mijlocie a versantului
drept al văii Jijiei, la cernoziomuri cambice, mai evoluate, în partea superioară a versantului. Această dispunere
este întreruptă local de prezenţa unor soluri intrazonale şi azonale a căror geneză şi răspândire nu mai este legată
de condiţiile bioclimatice, ci de influenţa unor factori locali în pedogeneză: cernoziomuri rendzinice (pe substrat
calcaros şi greso-calcaros sarmatic), erodosoluri şi regosoluri (acolo unde versantul este puternic înclinat), precum
şi gleiosoluri şi aluviosoluri (în zone depresionare şi în şesul Jijiei). S-a constatat că cel mai evoluat sol din zona
sitului este cernoziomul cambic, sol caracteristic unui bioclimat de silvostepă.
Mai multe eşantioane palinologice (Pl. XI/B) provenite din hinterland-ul aşezării de la Isaiia au fost analizate, însă
până acum doar 4 niveluri s-au dovedit a fi favorabile pentru a fi supuse interpretării palinologice (145 cm, 155
cm, 165 cm, 175 cm)33.
Raportul AP/NAP (polen arbori/polen erbacee) indică existenţa unui mediu deschis, neîmpădurit. Se înregistrează
astfel procentaje ridicate la speciile erbacee, precum Poaceae, dar şi alte erbacee heliofile (iubitoare de lumină):
Anthemideae, Cichorioideae, Rosaceae, Caryophyllaceae etc. În preparatele palinologice s-au identificat şi
grăuncioare de polen de plante cultivate (cereale), dar şi grăuncioare de polen ale plantelor care se dezvoltă în
strânsă legătură cu practicile agricole, dar mai ales care se dezvoltă pe terenuri bătătorite: Artemisia, Ranunculaceae,
Chenopodicaceae, Urtica, Plantago etc. Dintre speciile lemnoase predomină cele care se instalează pe malurile
cursurilor de apă (deci care preferă condiţii de umiditate mărită): Alnus, Betula, Salix. Prezenţa polenului de fag
(Fagus), stejar (Quercus), ulm (Ulmus), tei (Tilia) indică existenţa unei păduri în apropiere.
În anii 2015-2017, câteva probe prelevate din situl Isaiia-Balta Popii au fost supuse analizei pentru studiul
fitolitelor (Mihaela Danu)34. Mai exact, este vorba despre patru probe: două probe prelevate dintr-un vas descoperit
în locuința 14, o probă martor prelevată din apropierea vasului și încă o probă prelevată de sub un fragment de
perete de lut ars din aceeași locuință. Menționăm că vasul conținea alte două obiecte de lut ars: un fragment de
statuetă și un con (Pl. XII/A). Statueta este deosebită în cadrul plasticii antropomorfe precucuteniene, prin redarea
foarte sugestivă a gravidității. Complexul juca probabil un rol în cadrul ceremoniilor dedicate cultului fecundității
și fertilității. Probele au fost preparate chimic și analizate în laboratorul de Arheobotanică al Facultății de Biologie
din Iași. Spectrele fitolitelor obținute din probele menționate evidențiază prezența covârșitoare a gramineelor
31
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spontane, dar și prezența celor cultivate (cereale). Analiza fitolitelor din vas (Pl. XII/B) indică un aport intenționat
de cereale (posibil grâu, orz, mei), dar și un aport de alte plante din grupul dicotiledonatelor (ar putea fi vorba
despre pelin). Situația este deosebit de interesantă, conținutul vasului putând aduce noi date privind ritualurile
practicate de comunitatea eneolitică de la Isaiia.
Pentru situl de la Isaiia s-au realizat şi două serii de datări radiocarbon35: în 2016 (trei datări în cadrul proiectului
Investigaţii non-destructive în situri arheologice complexe. Un model integrat de cercetare aplicată a patrimoniului
cultural imobil - PROSPECT – grant UEFISCDI PN-II-PT-PCCA-2013-4-2234, nr. 314 din 01/07/2014, director
Andrei Asăndulesei) şi în 2018 (cinci datări în cadrul finanțării de la Ministerul Culturii - Programul Național de
Finanțare a Cercetării Arheologice Sistematice – 2018), pe fragmente osoase provenite din complexe clar încadrate
stratigrafic în faza Precucuteni II B. Pentru prima serie (Pl. XIII/A), s-au datat în laboratorul radiocarbon de la
Poznan (Polonia) două probe din locuința nr. 14/2015 și una dintr-un complex de pietre situat la periferia sudestică a așezării. Două dintre datele rezultate (4618 – 4446 cal BC și 4592 – 4438 cal BC) se încadrează în limitele
cunoscute pentru perioada în discuție, iar una (din locuință) este mult mai târzie (explicabilă prin infiltrarea în
nivelul de cultură eneolitic a unor materiale din nivelurile arheologice ulterioare, probabil epoca bronzului). În a
doua serie (laboratorul radiocarbon Beta Analiytic din SUA) s-au obținut cinci date radiocarbon pentru fragmente
osteologice provenite astfel: unul din 2017 (groapa 76) şi patru din săpăturile din anul 2018 (două din alt complex
de pietre, unul din groapa 78 și altul din groapa 79). Coroborate, cele cinci datări indică un interval în perioada
4523 - 4450 cal BC (Pl. XIII/B).
În anii de după înființarea Platformei Arheoinvest, la Laboratorul de investigare științifică și conservare a bunurilor
de patrimoniu cultural au fost realizate analize fizico-chimice (Ion Sandu, Viorica Vasilache)36 ale unor materiale
arheologice descoperite în campaniile de săpături de la Isaiia. Este vorba despre obiecte de lut ars (fragmente de
vase și statuete eneolitice – Pl. XIV/A-D) şi de metal (ace de păr, verigi şi alte fragmente metalice aparținând
locuirilor din epoca bronzului şi prima epocă a fierului – Pl. XIV/E-H). Utilizarea tehnicilor de microscopie
optică, SEM-EDX şi micro-FTIR în studiul acestor artefacte a furnizat informaţii atât microstructurale (distribuţia
fazelor secundare şi a incluziunilor), cât şi compoziţionale (identificarea elementelor componente ale artefactului).
Analizele arheometrice au contribuit la reconstruirea ciclului de viaţă a artefactelor preistorice, de la producere la
utilizare, abandonare și zacere.
Nu în ultimul rând, pe parcursul mai multor campanii de săpături arheologice, au existat și preocupări pentru
încercări de arheologie experimentală37 (Felix Adrian Tencariu, Diana Măriuca Vornicu).
Între anii 2004 şi 2010, F. A. Tencariu a realizat la Isaiia, în timpul campaniilor de săpături arheologice, o serie de
experimente privind modelarea și arderea ceramicii preistorice. Experimentele arheologice, ca proceduri aplicate
pentru a verifica ipoteze, au furnizat observații semnificative despre procesele implicate de producerea ceramicii
preistorice, în special despre tehnicile și tehnologiile de ardere. Au fost utilizate instalații presupuse sau atestate
din neolitic și eneolitic: arderea în aer liber, arderea în groapă, arderea în cuptoare monocamerale adâncite (Pl.
XV/A). Au fost vizate duratele arderilor, temperaturile atinse în funcție de momentul arderii și de combustibili,
cantitățile de combustibili, posibilitatea modificării atmosferei de ardere etc. Arderile experimentale, în diverse
tipuri de instalații pirotehnice, au arătat că esențial pentru obținerea unei ceramici de calitate este nu atât utilizarea
unui anume tip de cuptor, cât, mai ales, tehnica și experiența meșterului olar, care, prin acțiunile sale în timpul
arderii, influențează decisiv calitatea și aspectul ceramicii. De asemenea, au fost realizate și experimente legate de
debitajul și utilizarea uneltelor de silex (Pl. XV/B).
5. Concluzii
Investigarea sitului Isaiia – Balta Popii, ca de altfel majoritatea abordărilor colectivului Arheoinvest, se încadrează
în demersul de elaborare, testare și implementare a unui model funcțional de cercetare aplicată bazat pe integrarea
și dezvoltarea tehnicilor și metodelor de săpătură arheologică, a celor non-distructive și a celor analitice cu scopul
de a înțelege și valorifica complexitatea siturilor arheologice preistorice.
Toate metodele menționate mai sus creează premisele pentru clarificarea unor factori componenți ai habitatului
uman din situl de la Isaiia: obținerea unei imagini de ansamblu asupra paleo-mediului din zonă; reconstituirea
organizării interne a așezării; definirea complexității tehnologice a comunităților preistorice; identificarea opţiunilor
și constrângerilor în utilizarea resurselor; practici agricole caracteristice; nuanțarea cronologiei interne a așezării
de la Isaiia, precum și a periodizării și cronologiei absolute a culturii Precucuteni.
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Rezultatele obținute până acum, alături de cele ce se vor adăuga în anii următori, interpretate și coroborate în
spirit interdisciplinar, vor permite definirea complexă și integrată a elementelor specifice relației om – mediu din
perioada Eneoliticului timpuriu din lunca Prutului și vor sta la baza redactării unei monografii coerente și, sperăm,
exhaustive, a sitului precucutenian de la Isaiia.
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Planșa I. Situl Isaiia - Balta Popii. Localizare geografică.
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Planșa II. A. Profil transversal cu evidențierea sitului arheologic Isaiia - Balta Popii. B. Harta riscurilor hidro-geomorfologice şi a impactului
antropic din aria sitului.
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Planșa III. Isaiia - Balta Popii – planul general al săpăturilor, cu evidențierea locuințelor precucuteniene descoperite şi a traseului şanţului de delimitare.
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Planșa IV. Isaiia - Balta Popii. A. Planul locuinței nr. 5 (apud Ursulescu, Tencariu, Scarlat 2005); B. Schemă a arhitecturii interne
a locuinței nr. 14 (apud Tencariu et al 2017).
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Planșa V. Situl Isaiia - Balta Popii. A. Harta umbririi terenului (hillshade) obținută din modelul numeric LiDAR al terenului (0,5m/pixel);
B. Harta hipsometrică a sitului obținută prin interpolarea punctelor din ridicarea topografică.
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Planșa VI. Isaiia - Balta Popii. A. Fotografie aeriană oblică - imagine de ansamblu a formei de relief pe care este amplasată așezarea.
B. Fotografie aeriană verticală asupra resturilor locuinței nr 14 (nivelul de distrugere).
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Planșa VII. Isaiia - Balta Popii. A. Harta magnetometrică, alb/negativ – negru/pozitiv (-25 + 25 nT). B. Suprapunerea planului aşezării
peste harta magnetometrică.
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Planșa VIII. Isaiia - Balta Popii. A. Cele trei categorii ceramice identificate cu microscopul optic pe secționări ale unor fragmente de
vase. B. Vase precucuteniene restaurate – scări diverse (apud Aparaschivei, Tencariu 2019).
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Planșa. IX. Isaiia - Balta Popii – Industria litică. 1-4: nuclee; 5-14: lame; 15-24: gratoare, 25: racloar; 26.a, 27a-b: fotografii la microscop ale
urmelor provenite de la recoltarea cerealelor; 26b: urme de la prinderea în mâner a piesei (apud Vornicu M. 2017).
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Planșa X. Isaiia - Balta Popii. A. Industria MDA – obiecte de os (1-4, 6-9) şi corn: vârfuri (1-5), falangă perforată (6), dăltiță (7), astragal
(8), os lung răzuit (9), element receptor (10). B. Examen microscopic a două vârfuri de os, utilizate pentru: prelucrarea fibrelor vegetale (1);
perforarea pieilor tăbăcite (2). La măriri de până la 50x sunt investigate modificările rezultate în urma fabricării și utilizării, de la nivelul
volumului piesei, iar la peste 100x, cu ajutorul microscopiei cu lumina reflectată, modificările suprafeței (apud Vornicu A. 2013).
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Planșa XI. Isaiia - Balta Popii. A. Profile de sol pentru zona sitului (apud R. Pîrnău, in: Bodi et alii 2013, p. 49, fig. 5). B. Diagrame
polinice din sondaje realizate în lunca din imediata apropiere a sitului: 1. 145 cm; 2. 175 cm (apud M. Danu, în: Bodi et al. 2013, 65-67).

136

Planșa XII. Isaiia - Balta Popii. A. Vas descoperit în locuința nr. 14 şi conţinutul său (apud Tencariu et al. 2017). B. Spectrele fitolitelor din cele două probe recoltate din vas.
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Planșa XIII. Isaiia - Balta Popii – date radiocarbon obținute pe material osos din contexte eneolitice. A. Poznan, Polonia.
B. Beta Analytic, SUA.
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Planșa XIV. Isaiia - Balta Popii. A. Statuetă precucuteniană; B. Microfotografie SEM a structurii interioare a statuetei; C. Microfotografie SEM a cristalitelor aciculare de aragonit din zona centrală a fracturii;
D. Compoziția elementală a structurii interne a statuetei; E-H. Analize elementale ale unor artefacte metalice (A-D, apud Cotiugă et al. 2012; E-H apud Ursulescu et al. 2009).
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Planșa XV. Isaiia - Balta Popii. A. Experimente privind arderi de ceramică. B. Experimente legate de cioplirea și utilizarea
uneltelor de silex (apud Tencariu 2015).
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Résumé:
Entre 1952 et 1961, Dumitru Berciu réalise de nombreuses recherches de terrain dans la zone littorale du lac
Golovița, sur la zone des communes actuelles de Baia et de Ceamurlia de Jos (département de Tulcea). Il publiera
en 1966 une partie des fouilles conduites sur les habitats de Baia-Golovița et Ceamurlia de Jos. Dans le même
intervalle de temps, Dumitru Berciu va réaliser des fouilles dans le village même de Baia, sur le tell de „Boruz”.
En 2019, dans le cadre d’un projet de l’Académie Roumaine, un collectif Franco-Roumain a engagé la revisite
des collections et des archives conservées à l’Institut d’archéologie „Vasile Pârvan“. Ce travail, encore en cours,
permet de jeter un exposant nouveau regard sur le peuplement de la zone littorale de l’actuel lac Golovița entre
le 6e millénaire et le 5e millénaires avant notre ère. L’analyse des archives et des prospections de terrain nous ont
permis de localiser avec précisions les trois sites, et notamment le tell de „Boruz”, pour lequel nous ne disposons
d’aucune archive écrite, mais seulement des ensembles mobiliers conservés à Bucarest. L’objet de cet article est
de présenter un bilan d’étape, et, au vu des premières datations radiocarbone obtenues, d’évaluer les hypothèses
émises par Dumitru Berciu quant à l’antériorité de l’établissement de Baia-Golovița sur celui de Ceamurlia de Jos.
Un autre enjeu est de proposer une relecture, malgré l’absence d’archives, de la stratigraphie du tell Chalcolithique
Gumelnița de „Boruz”.

Rezumat: Reanalizarea colecȚiilor arheologice neolitice și calcolitice din zona Hamangia
- Baia: noi date cronologice referitoare la cercetările realizate de Dumitru Berciu
Între 1952 și 1961, Dumitru Berciu a realizat numeroase cercetări arheologice în zona lacului Golovița, pe
teritoriul actual al comunelor Baia și Ceamurlia de Jos (jud. Tulcea). După finalizarea acestora, în anul 1966 a fost
publicată o parte a săpăturilor din așezările atribuite culturii Hamangia de la Baia-Golovița și Ceamurlia de Jos.
În același interval de timp, Dumitru Berciu a condus săpăturile de pe tell-ul localizat în marginea de vest a satului
Baia (tell-ul „Boruz”). În anul 2019, ca parte a unui proiect al Academiei Române, un colectiv franco-român a
propus o reanalizare a colecțiilor și arhivelor păstrate la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București.
Această activitate, încă în desfășurare, ne va permite în primul rând să aruncăm o nouă privire asupra așezărilor din
zona lacului Golovița din perioada mileniilor VI și V î.e.n. Analiza arhivelor și cercetărilor de teren ne-a permis
să localizăm cu precizie cele trei așezări mai sus menționate, în special tell-ul de la Baia, pentru care nu exista o
documentație scrisă, ci doar o parte din materialele păstrate la București. Scopul acestui articol este să prezinte un
raport de etapă și, având în vedere primele datări radiocarbon obținute, să evalueze ipotezele înaintate de Dumitru
Berciu cu privire la anterioritatea sitului de la Baia-Golovița față de cel de la Ceamurlia de Jos. O altă provocare este
aceea de a propune o relectură a stratigrafiei așezării-tell de la Baia, în contextul absenței documentelor de arhivă.
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Cuvinte cheie: Calcolitic, Hamangia, Gumelnița, locuință, tell, Dobrogea, lagună, datare radiocarbon, cronologie.

1. Le contexte de la recherche
Dans le cadre de la mission archéologique franco-roumaine „Archéologie du delta du Danube” et du Laboratoire
International Associé (IRP GOCHE), nous avons entrepris de travailler sur la caractérisation de la séquence
chronologique et culturelle Néolithique-Chalcolithique en Dobroudja du nord. Ces travaux visent, notamment,
à reprendre l’étude des collections anciennes, et à les publier de manière monographique. Depuis 2012, les
travaux ont essentiellement porté sur la culture de Gumelnița, avec l’étude des sites de Carcaliu et Trestenic.
Plus récemment, nous avons engagé l’étude des collections issues des fouilles de Dumitru Berciu sur le tell de
Baia (Fig. 1). Cette analyse a donné lieu à une première publication des industries lithiques1. Ces études viennent
compléter des recherches de terrain, notamment sur les tells de Luncavița et de Taraschina2, mais également des
approches paléo-géographiques et paléo-environnementales autour du tell de Lunca3.
1.1. Problématique
D’un point de vue historique, la transition Néolithique constitue une période fondamentale durant laquelle
l’Homme modifie ses relations avec l’environnement pour établir, selon des modalités diversifiées, une économie
fondée sur l’élevage et l’agriculture. Les voies d’approche de ce processus sont extrêmement variées puisque
c’est bien l’ensemble des composantes de l’anthroposystème qui se trouve modifié. En Europe, l’étude de la
néolithisation s’inscrit dans une analyse des vecteurs de diffusion (diffusion culturelle vs diffusion démique
par migration de population depuis le Proche-Orient d’où est originaire une grande partie des espèces animales
et végétales domestiques). Dans ce contexte, les études archéologiques, et notamment l’analyse de la culture
matérielle (matières premières, chaînes opératoires, fonctions des outillages et des ustensiles…), permettent une
approche des rythmes d’émergence des nouveautés techno-économiques néolithiques (en fonction d’un milieu
environnemental ou social plus ou moins favorable).
La question de l’émergence du Chalcolithique Européen, considéré comme une étape majeure de l’apparition des
sociétés complexes, est au centre des recherches4. Si les travaux récents ont plus particulièrement portés sur les
cultures du 5e millénaire avant notre ère de Varna et de Gumelnița (du complexe culturel Kodjadermen-GumelnițaKaranovo VI du 5e millénaire avant notre ère), il s’avère aujourd’hui nécessaire de prendre en compte la genèse
du phénomène de l’émergence du Chalcolithique. Les travaux pionniers de Dumitru Berciu ont permis, dans les
années 1950, de montrer l’originalité et le rôle majeur de la culture de Hamangia dans ce processus. On rappellera
la contribution majeure à cette problématique que constitue la publication de l’ouvrage de Dumitru Berciu, en
1966, Cultura Hamangia. Cette publication montre que la zone de l’actuel delta du Danube et du littoral de la mer
Noire constitue un creuset pour l’émergence des sociétés complexes durant le 5e millénaire avant notre ère.
Si des fouilles récentes participent au renouvèlement des données5, les collections issues des fouilles de Dumitru Berciu
demeurent encore, pour partie, inédites ou partiellement étudiées. La qualité des fouilles conduites par ce chercheur
– malgré les biais induits par les méthodes d’investigation mises en œuvre à dans les années 1950 – nous autorise
aujourd’hui reprendre l’étude des données de terrain. Au-delà de la nécessité de réaliser la base iconographique et les
inventaires de ces collections, notre objectif est de mettre en œuvre des méthodes modernes, et notamment des études
technologiques et archéométriques, de manière à poursuivre le travail engagé par Dumitru Berciu.
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Mihail, Ștefan 2014.
Carozza, Bem, Micu 2011.
3
Carozza et al. 2014.
4
Guilaine 2007.
5
Micu 2006; Bălășescu 2008; Radu 2008; Voinea 2010a; Voinea 2010b; Voinea, Dobrinescu 2003; Voinea, Neagu 2006;
Voinea, Neagu 2008; Voinea et al. 2007; Voinea, Neagu, Radu 2009; Voinea, Grigoruță, Carpuș 2014; Tornero et al. 2013;
Balasse et al. 2014.
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1.2. Méthode
L’objectif central de notre projet réside dans la mise en œuvre d’une relecture des ensembles archéologiques
fouillés par Dumitru Berciu6 sur les sites de Ceamurlia de Jos et de Baia-Golovița. Il s’agit de prolonger les
études anciennes en développant principalement des approches technologiques et archéométriques, susceptibles
de caractériser les structures économiques, technologiques et culturelles de ces premières communautés agropastorales riveraines du littoral de la mer Noire. En préalable à la conduite de ces analyses, il conviendra de réaliser
une base de données des matériels disponibles dans les archives de l’Académie Roumaine et dans les réserves
archéologiques. Il s’agira de rééquilibrer les acquis et d’homogénéiser le cadre archéologique par une remise à
niveau documentaire (création d’une base de données, reprise de l’iconographie, quantification des mobiliers).
L’autre objectif est de maîtriser et d’affiner les temporalités dans le but d’observer la dynamique spatiale et
temporelle. Il faudra en premier lieu renouveler le cadre chronométrique par la réalisation de grandes séries de
datations 14C AMS effectuées sur des matériaux sélectionnés à la fois pour leur caractère intrinsèque (signal
isotopique) et leur caractère extrinsèque (contexte archéologique de provenance). Par ailleurs, pour identifier
des continuités ou des discontinuités culturelles, il sera nécessaire de s’affranchir des constructions fondées sur
l’analyse de la dynamique d’évolution d’une seule variable.
2. Présentation des données archéologiques et et des datations radiocarbone
2.1. Bref historique des recherches
Entre les années 1952 et 1961, Dumitru Berciu (membre de l’Académie Roumaine) a entrepris de nombreuses
recherches de terrain sur la zone des communes actuelles de Baia et de Ceamurlia de Jos (département de Tulcea).
En 1952, 1953, 1954 et 1955 Dumitru Berciu7 a réalisé la première étape de la fouille extensive à Ceamurlia de
Jos. Ce site a été découvert en 1924, lors de travaux de terrassement sur la voie ferrée Medgidia-Babadag-Tulcea
„non loin de Hamangia”8. On parle du village de Hamangia dont la dénomination turque a été abandonnée en
1929 au bénéfice de Baia. Une „statue-menhir”, quelques tessons, un « casse-tête » en pierre et un reste d’un
maxillaire humain récupérés sur place, qui sont assignés à une sépulture datée „plutôt à l’âge du Bronze qu’à celui
de la pierre, c’est-à-dire en tout cas à une période très tardive de l’énéolithique du Bas-Danube”, ont été publié en
1925 par Vasile Pârvan. Mais ce sont les recherches conduites sur le même site par Dumitru Berciu qui ont permis
au moins en partie de révéler les traits de la culture Hamangia. Ce dernier a ainsi fouillé une portion d’un vaste
habitat qui se caractérise par la présence de nombreuses fosses (silos) et la présence d’unités d’habitation dont nous
ignorons les formes de l’architecture9.
En 1953 et 1954 Dumitru Berciu a réalisé aussi la première étape de la fouille du site de Baia, près du lac Golovița
(le site Golovița ou Baia-Golovița)10.
Dumitru Berciu va temporairement interrompre ses recherches dans la zone des communes de Baia et Ceamurlia de
Jos, au profit des fouilles qu’il conduit sur les sites Hamangia de Cernavoda11. Mais Dumitru Berciu poursuivra ses
recherches sur les sites de Baia-Golovița, en 1960-1961, et Ceamurlia de Jos, en 196012. A l’issue de cette fouille,
il publie en 196613 son ouvrage de synthèse Cultura Hamangia dans lequel il établit une esquisse chronologique, et
l’antériorité de l’établissement de Baia-Golovița sur celui de Ceamurlia de Jos. Ce phasage, établi sur des critères
typologiques, n’est à ce jour pas validé par des calages chronologiques absolus. C’est pourquoi nous avons, en
fonction du matériel disponible, engagé une campagne de datations radiocarbone.
Les travaux de Dumitru Berciu dans la zone littorale de Hamangia ne se sont pas limités aux habitats de cette
culture. En 1954, il réalise un premier sondage sur le tell de Baia14, dans l’actuel village (Fig. 2)15. C’est en 196116
que débute la fouille extensive du tell de Baia, site pour lequel nous ne disposons d’aucune archive de terrain.
6

Berciu 1966.
Berciu 1966.
8
Pârvan 1925, p. 422.
9
Berciu 1966.
10
Berciu 1966.
11
Berciu, Morintz 1957; Berciu, Morintz 1959; Berciu, Morintz, Roman 1959; Berciu et al. 1960
12
Berciu 1966, p. 138, 233.
13
Berciu 1966.
14
Berciu 1955, p. 542.
15
L’Institut d’Archéologie „Vasile Pârvan” conserve un lot de matériel noté „Baia-tell 1952 sond”. Il est probable que des
premières observations aient été réalisées lors d’une visite du site.
16
Morintz 1962, p. 280.
7
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Figure 1. Carte générale de sites néolithiques et chalcolithiques étudiés dans l’arrondissement de Baia dans le cadre de la „mission
archéologique Danube” et de l’IRP franco-roumain GOCHE © L. Carozza.
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Dans le cadre de la mission „Archéologie du delta du Danube”, nous avons entrepris de reprendre l’ensemble des
collections archéologiques disponibles, avant d’envisager toute opportunité de nouvelles recherches de terrain dans
la zone littorale (Fig. 1). Outre les sites répertoriés dans la commune de Baia, nous avons repris la documentation
relative à l’habitat chalcolithique de Panduru. Ce dernier présente un intérêt majeur, car il est légèrement antérieur
à l’établissement du tell de Baia, et présente certains caractères hérités de la culture Hamangia. L’enjeu réside
dans l’établissement d’une chronologie absolue de ces établissements de manière à bien caractériser la séquence
chrono-culturelle.
2.2. Les habitats néolithiques Hamangia de Ceamurlia de Jos et de Baia-Golovița
Dans le cadre de son partenariat avec l’Institut d’Archéologie „Vasile Pârvan” de l’Académie Roumaine, notre
équipe a engagé l’étude de deux sites représentatifs de la culture néolithique de Hamangia. Fouillés dans les années
1950-1960 par l’archéologue Dumitru Berciu, les habitats de Ceamurlia de Jos et Baia-Golovița n’avaient pas fait
l’objet de publications monographiques. Dans la perspective d’une reprise des fouilles sur ces gisements littoraux
(actuelle lagune Razim), nous avons exhumé les archives de fouilles (les carnets de terrain numérisés nous ont été

Figure 2. Position des sites fouillés par Dumitru Berciu sur fonds de carte actuel de la bordure de la lagune Razim.
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aimablement fourni par l’Institut d’Archéologie „Vasile Pârvan”17) et engagé l’inventaire des collections (plus de
3000 céramiques ont été dessinées inventoriées dans le courant de l’année par notre équipe18). L’essentiel de nos
travaux a porté sur le site de Ceamurlia de Jos, pour lequel nous avons inventorié et dessiné 2990 fragments, contre
542 pour le site de Baia-Golovița. Nous avons constitué une base de données qui consigne des données relatives
au type de pâte, au traitement des surfaces et au mode de cuisson. Nous avons également réalisé des observations
technologiques, relatives au montage des récipients. Ce projet se poursuivra de manière à achever l’étude des
collections anciennes.
2.2.1. Ceamurlia de Jos
La fouille du site de Ceamurlia de Jos est très étendue. La zone fouillée est encadrée par des aires d’extractions
de matériaux destinés à la construction du chemin de fer. Elle était surmontée d’un vaste tertre tumulaire (Fig. 3).
L’habitat néolithique a d’abord été appréhendé par la réalisation de longues tranchées qui ont permis de cerner
l’extension des vestiges, puis grâce à une fouille un peu plus extensive qui a révélé l’organisation de l’habitat.
La surface A, la plus étendue, a été fouillée sur près de 300 m2, alors que la surface B, contigüe, est nettement
plus petite. La surface C ne constitue qu’une petite extension au sein de la tranchée VII. Nous disposons d’un
plan général et d’un plan détaillé centré sur la surface A (Fig. 3) qui permettent de repositionner l’ensemble des
structures et des faits archéologiques. La fouille de Dumitru Berciu montre que nous sommes en présence d’un
habitat ouvert, formé d’unités d’habitations dont la trame est lâche, et de nombreuses structures en creux, pour
l’essentiel des fosses-silos.
Le recollement des données est complexe à établir en raison du très grand nombre d’ensembles identifiés et
également des discordances observées entre les numéros d’inventaire et les données publiées par Dumitru Berciu19.
Nous disposons de données planimétriques, individualisées par sections (numérotées de I à VII). Les mobiliers
ont été collectés en fonction de la stratigraphie observée par le fouilleur qui a identifié au moins 3 horizons

Figure 3. Plan général de la fouille Dumitru Berciu à Ceamurlia de Jos (d’après Berciu 1966).
17

Nous tenons à remercier Mme Roxana Dobrescu d’avoir mis à notre disposition les carnets de terrain numérisés et conservés
à l’Institut d’Archéologie.
18
L’équipe remercie Cristian Ștefan pour son aide dans la mise à disposition des collections archéologiques conservées à
l’Institut d’Archéologie.
19
Berciu 1966.

146

Laurent Carozza, Cristian Micu, Adrian Bălășescu, Sorin Ailincăi, Albane Burens, Oana Gâza, Cristian Mănăilescu

Figure 4. Distribution chronologique des quatre ensembles datés sur les sites de Ceamurlia de Jos et de Baia-Golovița.
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successifs (niv. I, II, IIIa et IIIb). Le plus souvent, les lots ne mentionnent que la mention „niveau supérieur”
ou „niveau inférieur”. L’exploitation des données nécessitera de réaliser, une fois les inventaires achevés, un
schéma stratigraphique simplifié de manière à proposer une sériation des mobiliers issus des fosses et des niveaux
archéologiques.
2.2.2. Baia-Golovița
Pour ce qui relève de l’habitat de Baia-Golovița, nous n’avons pas encore retrouvé les plans détaillés par structures
– s’ils existent – seuls à même de permettre de décrire dans le détail les structures de l’habitat. Les carnets de terrain
et la publication de Dumitru Berciu indiquent la présence d’au moins 48 fosses, et de deux unités d’habitations.
En outre, un foyer construit a été identifié, ainsi que 2 autres complexes (Cpx 15 et 20). Les données dont nous
disposons sur le site de Baia-Golovița sont plus simples, puisqu’elles sont issues soit d’horizons archéologiques
fouillés (caseta), soit de fosses (Gr A, D, E, G…), de complexes (Cpx 1, 2a et b, 4a, 5, 6a et 6b, 7b..) et d’unités
d’habitation (Loc 1). La fouille des sols ou des horizons archéologiques a été décomposée en plusieurs ensembles,
compris entre les altitudes de 0,2 et 0,85 m, dont nous ignorons les liens stratigraphiques.
2.2.3. Datations radiocarbone des sites Hamangia: remise en contexte
Avant que de présenter les datations de quatre ensembles archéologiques de la zone de Baia (Fig. 4), il convient de
poser le contexte dans lequel ces données ont été établies. Il a été ardu de sélectionner des ensembles représentatifs
pour lesquels nous disposions de matériel à dater. En effet, les faunes mises au jour lors des fouilles n’ont pas été
retrouvées, et nous avons dû prélever quelques éléments de faune conservés au milieu du mobilier céramique20.
Pour le site de Baia-Golovița nous avons sélectionné un premier ensemble au sein de la fosse Gr E. Cette dernière a
livré un mobilier qui, bien que fragmenté, a livré quelques éléments de formes. On retrouve des écuelles ornées de
pointillés obliques, mais également un petit pot tronconique à bord dont on connaît des analogues dans la culture
Boian (Fig. 5 n°5). La date obtenue est la suivante:
Baia, Golovița fouille 1960 Section I, Cas. 2, Gr. E, carré 21-23, Bos taurus (mandibule droite, subadulte/adulte)
RoAMS-1178.53 - 5864±36 BP 4830-4617 BC (95,5); 4782-4706 BC (68,2). La date obtenue s’inscrit dans la
première moitié du 5e millénaire avant notre ère, et très probablement dans le 48e siècle avant notre ère. Bien que cette
unique date ne soit pas représentative de l’ensemble de l’occupation du site de Baia-Golovița, elle vient contredire
l’hypothèse d’une antériorité chronologique totale de l’occupation de ce site sur celui de Ceamurlia de Jos.
En ce qui concerne ce dernier site, nous disposons de davantage de matériel pour réaliser des datations. Le premier
ensemble daté est une fosse, mise au jour dans le profil II: Ceamurlia de Jos, fouille 1952 Profil II, Gr 1, Bos
taurus (côte) RoAMS-1179.53 - 6013±38 BP (95,5) soit 4997-4822 BC; 4987-4836 (68,2). Cette dernière a livré
des céramiques ornées de fins pointillés. Les formes sont classiques de la culture Hamangia, avec des jattes bitronconiques par exemple.
La seconde datation provient également d’une fosse mise au jour dans le même secteur de fouille: Ceamurlia de
Jos, fouille 1953 Profil II, Gr 3, Ovis/Capra (mandibule) Poz-116914 - 5980±40 BP, (95,5) 4986-4774 BC; 49314802 BC (68,2). Les céramiques sont ornées de pointillés imprimés (Fig. 6), et ornent des formes telles que des
jattes bi-tronconiques (Fig. 6 n°1) ou des vases hauts au profil sinueux (Fig. 6 n°4).
La datation obtenue pour ces deux structures est concordante et place l’occupation de ce secteur de l’habitat au
début du 5e millénaire avant notre ère, dans une plage de temps comprise entre le 50e et le début du 48e siècle avant
notre ère.
Nous avons également daté un échantillon issu d’un niveau profond (-1,10 m) de la section VII de la fouille. Le
résultat obtenu ne témoigne en rien du début de l’occupation du site de Ceamurlia de Jos: Ceamurlia de Jos, fouille
1952 SVII (1,10 m) Poz-116913 - 5820±50 BP (95,5) 4791-4546 BC; 4766-4600 BC (68,2). Bien que les éléments
mobiliers mis au jour se rapportent entièrement à la culture Hamangia (Fig. 7), la datation s’inscrit dans une plage
de temps longue, comprise entre la seconde moitié du 48e siècle avant notre ère et la première moitié du 46e siècle
avant notre ère. La fin de cette période coïncide avec le début de la culture Gumelnița, tel que nous la percevons
en Dobroudja du nord.
2.2.4 La contemporanéité Hamangia-Boian en Dobroudja du nord
L’objet de cet article n’est pas de commenter la riche bibliographie relative à la genèse de la culture Hamangia
et relative à la synchronisation entre les phases de la culture Hamangia avec les cultures périphériques, et
20

Les échantillons ont été sélectionnés par A. Bălășescu, qui a exclu les restes de suinés et de carnivores en raison des risques
liés à la diète de ces animaux.
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Figure 5. Baia-Golovița, mobilier de la fosse E (Gr E); dessin et dessin assisté par ordinateur (DAO) L. Carozza.
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Figure 6. Ceamurlia de Jos, mobilier de la fosse 3 du profil II (Pr II, Gr 3); dessin et DAO L. Carozza.

Figure 7. Ceamurlia de Jos, mobilier de la section VII (SVII altitude -1,1 m); dessin et DAO L. Carozza.
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notamment avec la culture Boian21, mais plutôt de commenter les données de chronologie absolue relatives à la
contemporanéité, en Dobroudja, des deux cultures.
Dans un premier temps, nous avons compilé les datations obtenues pour le complexe culturel Hamangia en
Dobroudja (Fig. 8), en intégrant les données obtenues pour le site de Cheia situé dans le département de Constanța22:
- Us 3074 CHE Bos UBA- 6141±29 BP (95,5) 5206–5003 BC; 5205–5010 BC (68,2)
- Us 3094 CHE Cervus UBA- 6064±26 BP, soit 5005–4937 BC; 5047–4855 BC
- Us 3094 CHE Bos taurus UBA- 6093±39 BP, soit 5188–4944 BC; 5207–4856 BC
- Us 3118 CHE Bos taurus UBA- 6138±44 BP, soit 5207–5003 BC; 5214–4961 BC
- Us 3010 CHE Bos UB 6020±43 BP, soit 4977-4846 BC; 5020–4797 BC
La compilation des datations montre une succession évidente entre les occupations du site de Cheia et les habitats
de la zone de Baia. Ces données manifestent que le début de l’occupation de l’habitat de Cheia se situerait au
début du 53e et la fin du 51e siècle avant notre ère (Us 3118 et 3074). Une seconde étape de l’occupation du site
se développerait au début du 5e millénaire avant notre ère, entre le 50e et le début 48e siècle avant notre ère. Cette
étape de l’occupation serait contemporaine de la première étape de l’occupation de l’habitat de Ceamurlia de
Jos (fosses du profil Pr II), soit entre 5000 et 4800 BC. Une dernière étape de l’occupation de la zone de Baia se
développerait durant la première moitié du 5e millénaire avant notre ère, entre 4800 et 4600 BC.
Bien que le nombre de dates soit encore très limité, nous pouvons estimer que le complexe Hamangia en Dobroudja
se développerait entre les 53e siècles avant notre ère et le 47e siècle avant notre ère, soit environ sur une durée de 6
siècles. Ce modèle ne présage pas de l’existence d’une phase ancienne de la culture Hamangia ou d’un Néolithique
ancien non encore déterminé, qui serait antérieur au 53e siècle avant notre ère.
Ces nouvelles datations nous permettent plus particulièrement d’estimer la chronologie de la fin de la séquence
Hamangia et sa contemporanéité avec les autres complexes culturels. Pour ce faire, nous avons pris en compte
les datations réalisées sur le site d’Isaccea, fouillé par Cristian Micu dans la zone du Danube23 et sur le site de
chalcolithique de Niculițel24. Le site d’Isaccea se rattache au complexe Boian, bien que des éléments de type
Hamangia y aient été mis en évidence. Toutefois, les ensembles datés et utilisés ici se rapportent uniquement au
complexe Boian. Quant au site de Niculițel, les ensembles fouillés sur ce site sont intéressants, car ils se rapportent
à la culture Gumelnița, mais comportent des traits résiduels de la culture Boian, tels des décors excisés.
La compilation de ces dates (Fig. 9), montre clairement qu’il existe une contemporanéité entre les complexes
culturels Boian d’Isaccea (fosse 36 et unité domestique 2) et les occupations Hamangia de Ceamurlia de Jos et
Baia-Golovița. La plage de temps commune est comprise entre le 49e et le 48e siècle avant notre ère. On peut
estimer que la fin des séquences Hamangia et Boian pourrait être synchrone, aux alentours de 4650-4600 BC,
comme l’indiquent les dates obtenues sur les niveaux d’abandon de l’unité domestique 2 de Isaccea ou la section
VII de Ceamurlia de Jos. Le début de la séquence Gumelnița s’amorcerait vers 4600 BC, non pas en rupture totale,
mais en transition avec les groupes de la culture Boian qui peuplaient les zones riveraines du Danube. Ce modèle
se fonde sur l’existence d’une étape de transition entre les complexes culturels du début du Chalcolithique et
l’émergence du méga-complexe Kodjadermen-Gumelnița-Karanovo VI, plutôt que sur celle d’une rupture majeure
entre ces ensembles culturels. Cette hypothèse devra être confortée par de nouvelles données dans la zone riveraine
de la mer Noire. C’est pourquoi nous avons repris les données des habitats de Panduru attribués à la phase ancienne
du complexe culturel Gumelnița25 et du tell de Baia - „Boruz” qui a livré une séquence stratigraphique exploitable
pour la zone riveraine des zones lagunaires.
2.3. Le tell de Baia „Boruz”
Le tell chalcolithique de Baia a fait l’objet d’une fouille conduite par Dumitru Berciu, à la suite d’une série de
sondages menés 195426. Il semble avoir réalisé la fouille de cet établissement en 196127, au point où il nous est
impossible de localiser les zones fouillées avec précision (Fig. 10). Nous avons reporté l’emplacement du tell sur
le cadastre sur la base de témoignages.
21

Berciu 1966; Dumitrescu 1970; Dumitrescu 1971; Dumitrescu 1974; Dumitrescu, Bolomey, Mogoșanu 1983; Hasotti 1997.
Balasse et al. 2014; Torneo et al. 2013; Voinea, Neagu 2006; 2008; Voinea, Dobrinescu 2003; Voinea et al. 2007; Voinea,
Neagu, Radu 2009.
23
Micu 2006.
24
Micu et al. 2009, p. 14; Ailincai, Topoleanu, Mihail 2016.
25
Lungu, Micu 2003.
26
Berciu 1955, p. 542.
27
Morintz 1962, p. 280.
22
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Il ne subsiste à ce jour aucune archive relative à cette fouille. Nous avons toutefois entrepris des recherches dans
les archives de l’Institut d’Archéologie „Vasile Pârvan”, mais également dans les archives départementales de
Constanța qui conservent la correspondance de Dumitru Berciu.
En l’absence de plans et de sections, nous avons réalisé un inventaire complet des 110 ensembles individualisés
par le fouilleur sur le terrain. Les sacs de mobilier portent en effet différentes informations. La mention « Cas »
(caseta en roumain) nous renvoie vers l’entité spatiale fouillée (carré ou tranchée). Chaque lot de mobilier porte
également une mention stratigraphique indiquant l’altitude supérieure et inférieure de la couche fouillée. Parfois,
d’autres indications ont été rapportées sur les sacs. Il est fait mention de maisons notées « Loc pour locuinta » ou
de fosses notées „Gr pour groapă”.
Notre premier travail a t-il ainsi été conduit à l’aveugle. Nous avons inventorié et dessiné l’ensemble des mobiliers
conservés. On notera qu’un tri typologique sélectif a été opéré, car seuls les éléments de formes ou de décors ont
été conservés. Nous disposons, à l’issue de ce travail, d’un corpus composé de 2114 individus.
Ces mobiliers sont inégalement répartis au sein de 16 entités spatiales „cas.”. On observe cependant que des
lots de mobiliers ont été réunis au sein d’entités multiples contigües, dont la numérotation se succède (cas 3-45; cas 4-6; cas 6-7…). Ce qui semble indiquer que les entités de fouille ont été nommées de manière ordonnée.
Les regroupements paraissent rassembler des entités stratigraphiques cohérentes (couches d’habitat, niveau de
destruction…), présentant une continuité spatiale évidente. En l’absence de plans, nous nous sommes appuyés
sur ces recoupements pour proposer une présentation ordonnée des différents ensembles (Fig. 11a). Sur cette
première représentation, nous avons reporté les entités stratigraphiques telles que notées par le fouilleur, c’est-àdire avec des mesures effectuées depuis la surface du sol. Nous avons de la sorte extrait la courbe de l’altitude de
base atteinte dans chacune des entités spatiales, de manière à proposer une restitution de la paléo-topographie du
tell (Fig. 11b). En inversant l’image, nous obtenons une représentation théorique de la courbure de surface du tell.
Nous disposons d’autres informations qui indiquent la présence d’un établissement antique au sommet du tell (Fig.
11b). L’inventaire des mobiliers antiques, et en corollaire l’absence de céramiques attribuables au Chalcolithique,
semble indiquer que cette occupation était limitée dans l’espace (cas 4 à 8), et limitée en profondeur aux 60
premiers centimètres. De fait cette occupation a très peu affecté les niveaux de la Préhistoire récente. Parmi les
informations recueillies, nous avons isolé un lot de mobilier recueilli en 1952, sur lequel il est indiqué „sondaj
cariera”. Cette mention semble corroborer les informations selon lesquelles le tell aurait pu servir de carrière pour
extraire des matériaux.
Suite à la première intervention de Dumitru Berciu sur le tell – au moment où il fouillait Ceamurlia de Jos –
un second lot de mobilier est consigné „1954 sondaj tell”. Toute porte à croire que le fouilleur a fait réaliser à
l’occasion de la dernière campagne de terrain à Ceamurlia de Jos une fouille plus extensive sur le tell de Baia. Nous
ignorons tout de la localisation de ces sondages, ainsi que de leur portée stratigraphique.
Nous avons proposé une représentation théorique de la distribution stratigraphique de chacun des ensembles
mobiliers, représentation qui tient compte de la restitution de la paléo-topographie (Fig. 11b). La puissance
stratigraphique maximale du tell approche 3 m dans sa partie la plus développée. Ce tell est comparable, de par sa
puissance aux tells de Taraschina et de Luncavița.
Pour donner une idée de la distribution des mobiliers céramiques, nous avons tenté de représenter la distribution
spatiale et stratigraphique des éléments de formes dessinés (Fig. 12). Nous avons découpé la stratigraphie en 3
grands ensembles (ancien, moyen et récent) au vu de la distribution des mobiliers. Il apparaît clairement que la
phase moyenne est la mieux représentée, au détriment de l’étape ancienne pour laquelle les effectifs demeurent très
faibles, alors que la phase récente est très affectée par les aménagements antiques.
La distribution spatiale est assez inégale. On observe une forte densité de restes dans la portion comprise entre
les ensembles 8 à 14. De fait, ces ensembles sont, statistiquement, les plus à même de permettre une approche
diachronique de l’évolution de la culture matérielle. Les données typologiques dont nous disposons montrent
que l’ensemble de la séquence chrono-culturelle se rapporte au Chalcolithique, et plus spécifiquement à la phase
ancienne et moyenne de la culture de Gumelnița. L’importance des décors incisés, sur des formes au profil segmenté
(épaulement et carènes), vient corroborer cette datation. Nous avons, à titre d’exemple, tenté d’analyser la distribution
des céramiques peintes au graphite (Fig. 13). La figure montre que les céramiques peintes de motifs gris sont très
rares à la base de la séquence, alors que les occurrences les plus nombreuses se rapportent pour l’essentiel à la phase
moyenne, notamment dans l’ensemble 11. Ces quelques exemples montrent qu’il est envisageable, en dehors de
l’aspect strictement documentaire (Fig. 14), de tenter une approche diachronique des ensembles mobiliers du tell
de Baia. Pour valider notre démarche, nous allons réaliser des datations radiocarbone en différents ensembles de la
séquence, de manière à procéder à une approche quantitative globale, en 3 phases distinctes.
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Figure 8. La séquence chronologique Hamangia vue au travers des datations des sites de
Ceamurlia de Jos, Baia-Golovița et Cheia.
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Figure 9. Séquence chronoculturelle Hamangia/Boian en Dobroudja du nord d’après les datations
radiocarbone de quelques ensembles représentatifs.
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Figure 10. Emplacement supposé du tell Baia „Boruz” sur la carte topographique au 1-5000e de 1970; DAO L. Carozza.

2.4. Perspectives
Le travail de relecture des collections anciennes de la zone des rivages lagunaires de la mer Noire constitue la
phase liminaire de l’ouverture d’une nouvelle fenêtre de recherche. Depuis 1966, date de la publication de la
monographie de Dumitru Berciu relative à la culture de Hamangia, la question du Néolithique de Dobroudja
n’avait pas fait l’objet d’une relecture attentive. Nous ne disposions, par exemple, d’aucun phasage fiable, fondé
sur une série de datations radiocarbone.
Parallèlement, la question de la genèse de la culture Hamangia n’avait pas fait l’objet de relecture depuis les années
1970. Les sites éponymes de la culture Hamangia de Baia-Golovița et de Ceamurlia de Jos n’avaient jusqu’à
aujourd’hui pas fait l’objet d’une publication exhaustive; seuls environ 20 % des mobiliers avaient été publiés.
Si le mobilier céramique a en partie été conservé, les autres vestiges ne l’ont pas été. Nous souhaiterions pouvoir
reprendre l’étude des industries lithiques taillées et polies, mais ces dernières ont en grande partie disparue. Il en
est de même pour les faunes.
De fait, les questions relatives à l’économie de ces communautés néolithiques et à leur relation avec leur
environnement (exploitation des ressources des milieux lagunaires et marins par exemple) nécessiteront, pour
trouver des éléments de réponse, de revenir sur le terrain de manière à échantillonner des ensembles archéologiques.
En 2020, nous souhaitons engager un programme de prospection géophysique dans la zone des rivages lagunaires
du lac Razim dans la perspective de reprendre des recherches de terrain dans les années à venir.
Remerciements
Cette étude s’inscrit dans un programme de Institut d’archéologie „Vasile Pârvan“ „Structures économiques,
technologiques et culturelles dans les communautés néolithiques de la Dobrogea du nord - relecture des collections
de Berciu et l’intégration de nouvelles données du terrain” (A. Bălășescu). Ce projet a bénéficié de financements de
l’IRP GOCHE „Géoarchéologie du bas Danube et son Delta” et de la mission „Archéologie Delta du Danube”du
Ministère Français des Affaires Etrangères et du Développement International. Deux datations radiocarbones
(RoAMS) ont été réalisé dans le cadre du projet CCDI-UEFISCDI PN‐III‐P1‐1.2‐PCCDI‐2017‐0686 (PatCult#RO).

155

Cercetări Arheologice, XXVII, 2020, 141-161

Distribution alimétrique des lots étudiés tels qu’enregistrés
13

0

1

4

14

12

7

3

2

9

1-4

15
16

10-11

50

5

8

3-5

6-7-8

100

11

6-7

4-5
6

8-9

150

3-4

4-6

200

10
3-5

250

topographie supposée de la surface du tell

en cm

300

Fs
350

1952 sondage carrière
10-11
9 10

fouille 1961
1-4

1

2

3

7

12

4

13
14

RECENT
5

établissement
antique ?

carrière ?
8

6-7-8

3-5

8-9
4-5

6-7

16

MOYEN

3-4

4-6

15

10

20 cm

ANCIEN

rupture

3-5

substratum

Fs

Proposition de restitution de la stratigraphie
Figure 11. Distribution stratigraphique des ensembles céramiques chalcolithiques individualisés par Dumitru Berciu lors de la
fouille de 1961: (a) distribution selon les côtes altimétriques notées par le fouilleur; (b) distribution corrigée en fonction de la
paléo-topographie supposée du tell; DAO L. Carozza.
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Figure 12. Distribution du nombre de formes caractéristiques collectées par Dumitru Berciu lors de la
fouille de 1961 sur le tell de Baia „Boruz”; DAO L. Carozza.

Figure 13. Distribution du nombre de céramiques peintes au graphite collectées par Dumitru Berciu lors de la fouille de
1961 sur le tell de Baia „Boruz”; DAO L. Carozza.
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Figure 14. Exemple de présentation stratigraphique des mobiliers céramiques collectés par Dumitru Berciu lors de la fouille de 1961 sur le tell
de Baia „Boruz” - dans le carré 5; dessin S. Ailincai / DAO L. Carozza.
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Câteva consideraţii privind vasele cu tub neo-eneolitice
descoperite pe teritoriul României
LAURENŢIU GRIGORAŞ

Rezumat:
În campaniile din anii 2013 şi 2018 desfășurate în situl de la Pietroasa Mică-Gruiu Dării (com. Pietroasele, jud.
Buzău) au fost identificate două vase cu tub întregi, într-un nivel cu depuneri eneolitice caracterizate prin amestecul
de materiale arheologice de tip Cernavoda I și Cucuteni B. Vasele de acest tip constituie descoperiri relativ rare pe
teritoriul României. Unul dintre vase are două tuburi, fiind singurul de acest fel descoperit, până acum, pe teritoriul
ţării noastre.
Categoriile tipologice în care au fost încadrate aceste vase sunt extrem de numeroase: biberon, vase-biberon,
linguri-biberon, vase cu tub, vase cu tub de scurgere, vase cu ţeavă de scurgere, vase miniaturale, vase pseudokernos, vase zise kernoi, cupe, borcane ş.a.
Funcţionalităţile prezumate ale acestor recipiente sunt, de asemenea, foarte diverse: biberoane pentru alimentarea
artificială a sugarilor, recipiente pentru picurat / întins culoarea pe ceramică / suprafeţe diverse sau pentru
administrarea de substanţe analgezice / curative, obiecte folosite în metalurgie, „pipe” pentru „fumatul” ritual, vase
pentru fermentat, miniaturi aparent fără utilitate practică, vase pentru ofrande şi libaţii, vase cu valenţe cultice ş.a.
În contextul acestei diversităţi tipologice şi funcţionale, precum şi al descoperirilor recente de la Gruiu Dării, am
considerat utilă formularea câtorva consideraţii referitoare la caracteristicile acestui tip de vase.

Abstract: Some considerations regarding the vessels with tube from the Neolithic
and the Chalcolithic discovered on the territory of Romania
During the 2013 and 2018 seasons, carried out at the site of Pietroasa Mică-Gruiu Dării (Pietroasele Commune,
Buzău County) two complete vessels with tube were discovered in a layer with Chalcolithic depositions,
characterized by a mixture of Cernavoda I and Cucuteni B archaeological materials. Such vessels are relatively
rare discoveries on the territory of Romania. One of these vessels has two tubes, being the only one of this kind
discovered so far on the Romanian territory.
The typological categories in which these vessels were gruped are extremely numerous: baby bottle, baby feeding
vessels, baby nursing spoons, vessels with tube, vessels with drain-tube, vessels with drain-pipe, miniature vessels,
pseudo-kernos vessels, so-called kernoi vessels, cups, jars etc.
The presumed functionalities of these artefacts are also very diverse: baby bottles for the artificial feeding of
infants, recipients for dripping / spreading the colour on ceramic / various surfaces or for the administration of
analgesic / curative substances, objects used in metallurgy, “pipes” for ritual “smoking”, vessels for fermentation,
miniatures apparently without practical utility, offerings and libations pots, vessels with cultic connotations etc.
In the context of this typological and functional diversity, as well as of the recent discoveries from Gruiu Dării, we
thought it is useful to propose some considerations regarding the characteristics of this type of vessels.

Cuvinte cheie: neo-eneolitic, biberon, vase-biberon, vase cu tub, Pietroasa Mică - Gruiu Dării.
Keywords: Neo-eneolithic, baby bottle, baby feeding vessels, vessels with tube, Pietroasa Mică - Gruiu Dării.
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Introducere
Descoperirea recentă, în situl arheologic de la Pietroasa Mică-Gruiu Dării, a două vase cu tub întregi1, precum şi
identificarea, pe teritoriul României, a altor recipiente asemănătoare, ne-au determinat să reluăm dezbaterea, de
altfel nu lipsită de controverse, circumscrisă acestei categorii „speciale” a materialului ceramic neo-eneolitic.
Cu excepţia datelor referitoare la piesele menţionate în studiile mai multor autori, tratate într-o manieră sintetizată,
unitară şi comparativă, am încercat să centralizăm şi să prezentăm descoperirile de acest tip, pe cât posibil în ordinea
cronologică a descoperirii şi mai ales a publicării lor. Am considerat acest demers, oarecum de tip „istoriografic”,
ca fiind cel mai adecvat pentru analizarea şi evaluarea opiniilor formulate de-a lungul timpului, prin plasarea
acestora în contextul descoperirilor şi acumulărilor bibliografice existente la momentul respectiv.
Deşi, la o primă vedere, poate părea un demers de trecere în revistă a tuturor descoperirilor de acest tip, studiul
nostru nu are şi nici nu poate avea, din motive obiective pe care le vom enunţa şi detalia, caracterul unei abordări
exhaustive a tematicii propuse.
Preluarea, din studii mai vechi, a unor ilustraţii (fotografii şi desene) cu piese publicate fără scară şi la care nu am
avut acces pentru cercetare, ne-au determinat să consemnăm, ori de câte ori acestea erau menţionate, dimensiunile
vaselor sau fragmentelor de vase prezentate. De asemenea, am considerat că prezentarea dimensiunilor este foarte
importantă din perspectiva, adecvat argumentată, a relevanţei acestora pentru indicarea posibilelor funcţionalităţi
ale obiectelor respective. Acelaşi motiv, alături de calitatea precară a unora dintre ilustraţiile preluate sau, în unele
situaţii, chiar lipsa acestora, ne-au determinat să prezentăm descrieri cât mai detaliate ale vaselor în cauză. Am
considerat utilă această abordare prin prisma faptului că informațiile referitoare la dimensiunile vaselor, capacitatea
de stocare, poziţia, forma şi dimensiunile tubului sunt considerate, de majoritatea specialiştilor, ca fiind elemente
extrem de importante pentru stabilirea utilităţii acestora.
Comparaţiile cu piese asemănătoare aparţinând altor epoci istorice au avut ca unic scop documentarea diferitelor
etape ale dezbaterilor referitoare la funcţionalitatea acestei categorii de vase.
Terminologie: opinii și considerații
De-a lungul timpului, arheologii care au abordat problematica acestui tip de vase au folosit pentru identificarea acestora
terminologii diverse (biberon2, vase-biberon3, vase cu tub4, vase cu tub de scurgere5, vase cu „ţeavă” de scurgere6 ş.a.).
E. Ruttkay a inclus aceste descoperiri în categoria mai largă a aşa-numitelor pseudo-kernos (vase cu braţe, vase cu
tub, vase mixte, vase de fermentare, vaze de flori, suporturi pentru lumânări etc.)7. O abordare mai nuanţată a fost
susţinută de D. Boghian, care a inclus recipientele cu tub în categoria vaselor „zise kernoi”, despre care consideră
că au avut „funcţionalităţi diverse, rituale şi practice, poate combinate, încă neprecizate”8.
Tuburi ataşate unor forme ceramice se regăsesc şi în cazul vaselor cu „braţe-tub”, considerate ca fiind înfăţişări
ale corpului uman şi incluse de R. Andreescu într-o clasificare a reprezentărilor cu atribute antropomorfe9. Aceste
tipuri de vase „au corpul mai mult sau mai puţin bombat, deasupra lui fiind modelat un cap uman”10 şi au fost
descoperite într-un context arheologic Gumelniţa A2-B1. Comparând vasele cu braţe-tub cu cele cu braţe pline,
neperforate, autorul consideră că cele două tipuri de reprezentări antropomorfe au funcţionalităţi diferite, existând
posibilitatea „ca ele să reprezinte teme cultice asemănătoare”11.
Mai mult decât atât, ca şi cum această diversitate terminologică nu ar fi fost îndeajuns de cuprinzătoare, mulţi
arheologi români au publicat piesele respective fără nici o precizare referitoare la tipologia și utilitatea acestora
sau le-au încadrat în categorii mai largi ale ceramicii epocii respective, cum ar fi, de exemplu, cupele12, borcanele13,
castroanele, oalele14 sau vasele miniaturale15.
1
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Considerăm că denumirea de vase cu tub, consecvent utilizată doar de Şt. Cucoş16, constituie terminologia cea mai
adecvată de identificare şi încadrare a acestei categorii ceramice. Această denumire ar putea fi percepută, la o primă
vedere şi prin comparaţie cu altele, aparent mai „explicite”, ca fiind o sintagmă „neutră”, pur descriptivă şi poate
mai puţin „sugestivă” în privinţa indicării unei / unor funcţionalităţi precise. Apreciem această terminologie ca
fiind mult mai „deschisă” şi adaptată pentru integrarea diversităţii de forme şi funcţionalităţi prezumate ale vaselor
respective. Utilizarea acestei denumiri ar asigura un cadru suficient de larg şi, în acelaşi timp, bine individualizat,
de natură să permită acumulări de descoperiri asemănătoare, fără nevoia ajustărilor repetate de terminologie.
Dificultăţile întâmpinate în identificarea multora dintre vasele cu tub folosite pentru documentarea prezentului
studiu s-au datorat, în mare măsură, încadrării imprecise sau neclare a acestora în categorii extrem de diverse sau
foarte largi ale ceramicii neo-eneolitice. Este foarte probabil ca lipsa de consistenţă şi uniformitate manifestată în
încadrarea acestor recipiente să nu ne fi permis identificarea mai multor vase de acest tip.
Considerăm că vasele cu tub prezintă toate caracteristicile necesare pentru a le individualiza şi a argumenta
constituirea acestora într-o categorie distinctă a materialului ceramic neo-eneolitic.
Istoricul descoperirilor și dezbaterilor referitoare la funcționalitate
Primele ipoteze referitoare la această categorie de vase au fost formulate pe baza analogiilor cu recipientele
din sticlă cu tub analizate de V. Bologa17 şi considerate de acesta gutti (biberoane), utilizate în perioadă romană
la hrănirea sugarilor. Autorul preia astfel presupunerea18 potrivit căreia alimentarea copiilor din astfel de vase
necesita înfăşurarea ciocului sau tubului aferent „într-o cîrpă subţire curată, sau chiar într-un tub de piele argăsită
de mamelon de capră”19. V. Bologa menţiona, într-o notă a studiului său, că nu erau cunoscute, până la acea dată,
vase-biberon din lut ars descoperite pe teritoriul ţării noastre20. Pornindu-se de la presupusa funcţionalitate dedusă
din forma acestor vase şi în lipsa accesului la cunoaşterea unor piese asemănătoare din alte epoci istorice, termenul
de vas-biberon a fost preluat şi utilizat, de unii cercetători, pentru descoperiri ulterioare prezumate a fi similare.
La şapte ani de la apariţia studiului lui V. Bologa, în anul 1967, F. Anastasiu şi N. Harţuche publicau primul vas
cu tub întreg (Pl. I/1-6), descoperit în urma unui sondaj efectuat în 1958 la Rîmnicelu, punctul La pochină (jud.
Brăila)21. Vasul are următoarele dimensiuni: H = 10 cm; Dgură = 6,4 cm; Dfund = 8 cm; dimensiuni tub: lungimea
pe orificiul longitudinal = 3 cm; Dtub = 2,4 cm; Dorificiu = 0,8 cm. Iniţial, autorii atribuie această descoperire
culturii Cernavoda I, pentru ca ulterior N. Harţuche să reevalueze datarea acestui vas „la sfârşitul eneoliticului,
probabil într-o etapă Prehorodiştea”22.
În anul 1968 E. Crişan publică un „biberon” hallstattian (Pl. II/1-3) descoperit la Stupini (jud. Bistriţa-Năsăud)23,
considerându-l asemănător ca formă şi rol funcţional cu vasul de la Rîmnicelu. Vasul are următoarele dimensiuni:
H = 7,2 cm; Dmax. = 6,8 cm; Dgură = 5,7 cm; Dfund = 3,5 cm; grosimea pereţilor = 0,6 cm; capacitatea = 150 g. Pe
baza analogiilor cu descoperiri din Egipt, Fenicia şi Babilon, dar şi din Europa (Ungaria şi Germania)24, şi pornind
de la datarea iniţială a recipientului de la Rîmnicelu, E. Crişan consideră cele două vase ca fiind „biberoane” şi
concluzionează afirmând că „cele două biberoane de lut descoperite pe teritoriul ţării noastre se dovedesc a fi
printre cele mai vechi din Europa, atestînd existenţa alimentării artificiale a sugarilor la noi încă de la începutul
epocii bronzului”25. Aceeaşi concluzie este împărtăşită de N. Harţuche, care – analizând comparativ vasul de la
Rîmnicelu cu cele de la Stupini şi Ghelăieşti-Nedeia (jud. Neamţ) – consideră că „putem afirma cu certitudine că
avem de-a face cu un vas biberon”26.
Într-un amplu articol dedicat studierii eneoliticului final dintre Dunăre şi Carpaţi, publicat de P. Roman în anul 1971,
sunt ilustrate două fragmente de vase cu tub descoperite la Pecica-Şanţul Mare (Pl. II/4) şi Ostrovul Corbului (Pl.
II/5)27. Vasul cu tub de la Ostrovul Corbului a fost inclus de I. Sălceanu în categoria vaselor cu „jgheab de scurgere”28
16
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şi atribuite orizontului cultural de tip Sălcuţa IV - Herculane II-III. Bazându-ne chiar pe ilustraţia prezentată de I.
Sălceanu pentru exemplificarea acestei categorii (Pl. II/6), considerăm că tubul vaselor menţionate de P. Roman
diferă, în mod evident, ca formă şi mod de realizare, de „ciocul” recipientelor cu „jgheab”. Credem că posibilele
similarităţi de funcţionalitate nu sunt suficiente pentru a argumenta includerea, fără nici o distincţie, a vaselor cu
tub şi a celor cu „jgheab” într-o singură categorie tipologică, individualizată prin indicarea „dispozitivului” de
scurgere. Apreciem că această diferenţiere este utilă şi din perspectiva analizării opiniilor referitoare la posibila
„filiaţie” a vaselor cu tub din cele „cu cioc de turnare şi perete perforat”29. Prezenţa simultană, în timp şi spaţiu, a
celor două tipuri de recipiente, susţinută inclusiv prin piesele prezentate de I. Sălceanu30, exclude probabilitatea
derivării vaselor cu tub din cele cu „cioc” sau „jgheb”.
Într-un studiu dedicat vaselor neo-eneolitice cu tub şi semnificaţiei acestora31, Şt. Cucoş prezenta un astfel de
recipient (Pl. III/1-4), descoperit întreg, în anul 1971, în aşezarea cucuteniană de la Ghelăieşti-Nedeia (jud. Neamţ).
Vasul are următoarele dimensiuni: H = 5,4 cm; Dgură = 3,8 cm; Dmax. = 5,7 cm; lungimea tubului pe orificiul
longitudinal = 2,2 cm. Acesta a fost găsit într-o locuinţă atribuită etapei Cucuteni A2, fiind – potrivit autorului –
„al doilea de acest fel din faza Cucuteni A2, un exemplar similar fiind descoperit de colegul Dan Monah [...] în
aşezarea neolitică Cetăţuia-Vermeşti (jud. Bacău)”32. Şt. Cucoş consideră că vasul de la Ghelăieşti-Nedeia are,
din punct de vedere tipologic, analogii cu o piesă fragmentară (Pl. III/5-7) descoperită la Tîrpeşti (jud. Neamţ)33
şi atribuită culturii ceramicii liniare34, cu un vas miniatural de la Şipeniţ, Ucraina (faza Cucuteni B)35, precum şi
cu vasele de la Rîmnicelu şi Stupini, acesta din urmă fiind considerat mult mai apropiat ca formă şi dimensiuni de
piesa de la Ghelăieşti.
Raportându-se la constatările formulate pe baza cercetării civilizaţiilor mesopotamiene, Şt. Cucoş respinge
posibilitatea utilizării pediatrice a vaselor cu tub, argumentând opinia folosirii rituale a acestora, „fie în practica
libaţiilor, fie depuse în morminte”36. Deşi le consideră ca fiind puţin probabile, autorul menţionează totuşi şi alte
posibile utilizări ale acestor recipiente: „instrumente pentru picurat „medicamente” sau prin prelungirea tubului cu
o trestie puteau fi folosite la arderea unor ierburi şi la „fumatul ritual” practică cunoscută la populaţiile primitive
actuale”37. Raritatea descoperirilor de acest fel este interpretată de autor ca un contraargument la utilizarea ca
„biberoane” a acestor vase, considerându-se că pentru a se susţine o asemenea funcţionalitate „ar fi trebuit să
fie găsite cîteva exemplare de acest fel în fiecare aşezare cucuteniană cercetată şi chiar în aşezările culturilor
contemporane”38. Afirmaţia potrivit căreia „vasele neo-eneolitice cu tub, cu excepţia fragmentului de la Tîrpeşti
aparţinînd ceramicii liniare, sînt cunoscute numai în aria culturii Cucuteni”39 reflectă, în mod evident, o etapă
tranzitorie a cercetărilor şi posibilităţilor de documentare a unor descoperiri asemănătoare.
D. Monah40 publică un „vas miniatural cu tub” (Pl. IV/1-7) descoperit într-o locuinţă atribuită etapei Cucuteni
A2, identificată în urma unui sondaj de salvare efectuat în anul 1971 în aşezarea neolitică de la Vermeşti-Cetăţuie
(Vermeşti-Comăneşti). Au fost consemnate următoarele dimensiuni: H = 4,9 cm; Dfund = 5 cm; Ltub = 3 cm;
Dgură = 5,2 cm41. Făcând o centralizare a pieselor asemănătoare publicate până la apariţia studiului său, autorul
constată că primele menţionări ale unor fragmente de vase cu tub sau cioc descoperite în aşezări preistorice din
România sunt destul de vechi şi provin din aşezarea de la Turdaş (Pl. V/1-12)42. D. Monah nu consideră „vasele cu
tub de scurgere” ca fiind „derivate”43 din recipientele cu cioc, afirmând că acestea reprezintă două forme ceramice
„înrudite”, constatare argumentată prin existenţa paralelă a acestora şi probabilele similarităţi de funcţionalitate44.
Pe lângă unele din recipientele deja amintite în acest studiu, autorul citează şi alte informaţii referitoare la vase
cu tub, întregi sau fragmentare, descoperite în aşezări de pe teritoriul ţării noastre şi care au fost atribuite mai
multor culturi neo-eneolitice: un tub (Pl. III/5-7) puternic curbat, cu lungimea de 10,4 cm şi diametrul de 3,6 cm,
29
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descoperit în aşezarea de la Tîrpeşti (jud. Neamţ) şi atribuit culturii ceramicii liniare45; vasul miniatural cu tub (H =
2,3 cm) găsit în aşezarea Precucuteni I de la Traian-Dealul Viei46; un fragment din partea superioară a unui vas cu
buza evazată, prevăzut cu un tub masiv şi arcuit (Pl. VI/5, 6), identificat în aşezarea Precucuteni II de la Ghigoeşti
(jud. Neamţ) şi considerat ca putând proveni de la un „vas dublu”47; vasul fragmentar (Pl. VI/1, 2) de la Ghelăieşti,
provenit dintr-o locuinţă atribuită etapei Cucuteni B1 (Ltub = 3,5 cm; Dtub la bază = 3,2 cm; Dorificiu scurgere =
1,4 cm; Dgură = 8 cm; înălţimea probabilă = 8-10 cm)48; un fragment dintr-un vas cu cioc găsit în acelaşi sit (Pl.
VI/3); un tub (Pl. VI/4) cu diametrul orificiului de 2 cm, probabil parte a unui vas de dimensiuni mari descoperit
în situl cucutenian de la Văleni – Piatra-Neamţ49 şi un vas cu tub datat în faza Cucuteni A, descoperit de Şt. Cucoş
în aşezarea de la Piatra Şoimului (fostă Calu)50.
Apreciind descoperirea de la Tîrpeşti ca fiind cea mai veche din neoliticul românesc, D. Monah consemnează
frecvenţa acestui tip de vase în aşezările contemporane din Europa Centrală51 şi afirmă că „apariţia acestei forme
în mediul precucutenian ar putea fi de tradiţie liniar-ceramică”52. Un astfel de vas, atribuit culturii ceramicii liniare,
a fost descoperit la Steigra (Germania) şi a fost datat între 5500-4800 BC53, fără a se preciza dacă a fost utilizat
pentru hrănirea sugarilor.
D. Monah consideră că dimensiunile variabile ale acestor vase (foarte mari sau foarte mici), poziţia, forma şi
dimensiunile tubului de scurgere, interiorul poros, maniera neglijentă de modelare a acestor recipiente şi „caracterul
rural” al aşezărilor în care au fost descoperite sunt argumente care pledează împotriva utilizării ca „biberoane” a
pieselor respective. Menţionând prezenţa vaselor cu tub în aşezări şi necropole aparţinând unor nivele neolitice
timpurii de la Susa şi din Mesopotamia54, autorul consideră că „nu există nici o raţiune pentru depunerea unor
vase-biberon în mormintele adulţilor. Prezenţa unor vase de libaţii este explicabilă”55. El concluzionează afirmând
„că vasele cu tub neo-eneolitice din Europa răsăriteană pot fi considerate, pe baza argumentelor de mai sus, vase
pentru libaţie, prin analogie cu vasele şi ritualurile din Orientul Apropiat”56.
N. Iercoşan57 publică un „vas-biberon eneolitic” (Pl. VII/1, 2) descoperit de cercetătorul J. Németi în apropierea
satului Ciumeşti, punctul Gropi de silozuri (com. Sanislău, jud. Satu Mare). Vasul, păstrat întreg, este descris de
autor ca având o formă semisferică şi sunt consemnate următoarele dimensiuni: H = 61 mm; Dgură = 86 mm;
Dbază = 54 mm; Dmax. = 92 mm; grosimea pereţilor = 6 mm; greutate = 180 gr; capacitate = 185 ml. Tubul,
cu formă cilindrică, este dispus în partea superioară a vasului, aproximativ pe linia diametrului maxim şi are
lungimea de 16 mm, diametrul interior de 3 mm, iar cel exterior de 9 mm la vârf şi de 12 mm la bază. N. Iercoşan
apreciază că acest vas „se poate data în eneoliticul timpuriu şi aparţine culturii Bodrogkeresztúr, ultima perioadă
a complexului cultural Tisa”58. Această încadrare cronologică va fi contrazisă ulterior de J. Németi, potrivit căruia
„cultura Bodrogkeresztúr se încadrează în eneoliticul dezvoltat şi nu face parte din complexul Tisa, care îşi încheie
evoluţia în faza sa finală, contemporană cu cultura Lengyel târzie”59. Încadrarea cronologică eronată a vasului cu
tub descoperit la Ciumeşti a fost semnalată şi de C. Virag60. N. Iercoşan remarcă faptul că recipientul cu tub de la
Ciumeşti este al patrulea „vas-biberon” descoperit întreg pe teritoriul României, alături de vasele deja menţionate
de la Rîmnicelu (jud. Brăila), Ghelăieşti-Nedeia (jud. Neamţ) şi Vermeşti-Cetăţuie (jud. Bacău). Autorul subliniază
importanţa acestei descoperiri din perspectiva extinderii spre nord-vestul ţării a ariei cunoscute de răspândire a
acestui tip ceramic, menţionând în acest context şi un fragment de „vas-biberon” eneolitic din Transilvania, găsit
în context Ariuşd61.
Tot din apropierea satului Ciumeşti, din punctul La Silozuri / Fântâna Păşunii, provine şi un fragment dintr-un
„vas-biberon” (Pl. VII/3), identificat de J. Németi în cadrul colecţiilor „Kovács” şi menţionat de acesta în studiile
45
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publicate în anii 199762 şi 199963. Vasul, descris de autor ca având forma unui borcănaş cu gura largă, are tubul
rupt şi se presupune că a fost utilizat la alimentarea unui copil sau eventual a unui animal. Vasul are următoarele
dimensiuni: Dgură = 6,5 cm; H = 4,5 cm; Dfund = 3,3 cm; lungimea probabilă a tubului = 2,5 cm. J. Németi
consideră acest fragment de vas ca fiind foarte asemănător cu vasul cu tub publicat de N. Iercoşan şi datează cele
două piese în eneoliticul târziu, cultura Bodrogkeresztúr. Acest vas cu tub, fragmentar, este menţionat şi de C.
Virag, într-un studiu dedicat analizei materialelor ceramice eneolitice din colecţia Kovács64.
Gavril Luca publică un vas cu tub65 (Pl. VII/4) descoperit la Drăguşeni-Fălticeni (jud. Suceava), pe care-l atribuie
etapei B1 a culturii Cucuteni. Vasul are dimensiuni reduse (H = 4,8 cm; Dmax. = 6,5 cm; Dgură = 2,5-2,7 cm) şi este
descris ca având fund semisferic şi „formă sferoidală, uşor ovalizată pe direcţia longitudinală a tubului”66. Tubul,
păstrat parţial, are formă tronconică, este dispus în partea superioară a vasului şi a fost „tras” din pasta acestuia,
fiind perforat dinspre exterior spre interior. Raportându-se la forma şi dimensiunile vasului de la DrăguşeniFălticeni, autorul consideră că acesta are strânse analogii cu vasele cu tub de la Traian-Dealul Viei (Precucuteni I)
şi mai ales cu cel de la Ghelăieşti-Nedeia (Cucuteni A2). În acelaşi studiu este menţionat un fragment de tub de vas
descoperit de I. Untaru, în anul 1972, în aşezarea Cucuteni B de la Tîrgu Neamţ-Dealul Pometea. Tubul, de formă
tronconică, are 2,5 cm lungime, diametrul orificiului de 0,8 cm la vârf şi 1,2 cm la bază.
Reamintind cele mai vehiculate ipoteze emise până atunci cu privire la modul de utilizare al acestor vase, G. Luca
apreciază că folosirea lor în cadrul activităţilor cu caracter ritual (libaţii) a fost mai convingător fundamentată decât
atribuirea unui caracter pediatric descoperirilor în cauză. Această opinie este argumentată prin deja binecunoscuta
şi frecvent menţionata constatare a rarităţii descoperirilor de acest fel. G. Luca explică frecvenţa redusă a acestor
vase prin posibilitatea ca ele să fi „constituit numai apanajul unor şefi spirituali ai comunităţilor gentilice”67.
Autorul nu exclude însă posibilitatea ca vasele cu tub să fi avut totuşi şi o utilizare practică: manipularea unor
lichide preţioase în practica medico-rituală sau pipete pentru întinderea unor substanţe necesare realizării tatuajelor.
În anul 1987, D. Boghian şi C. Mihai publică un vas cu tub de scurgere68 descoperit cu ocazia cercetărilor
arheologice desfăşurate în perioada 1971-1973 în aşezarea cucuteniană de la Buznea-Silişte (Târgu Frumos – jud.
Iaşi). Vasul (Pl. VII/5) făcea parte din inventarul unui complex arheologic interpretat de autori ca reprezentând o
locuinţă de cult datată în etapa Cucuteni B1. Din desenul publicat de autori reiese că vasul (H = 5 cm) are corp
bitronconic, rotunjit în zona diametrului maxim, fund plat, iar tubul pare să fi fost rupt din vechime. Acelaşi vas
este menţionat şi de C.-M. Mantu-Lazarovici, alături de alte piese cărora li se atribuie o „semnificaţie cultuală”, ca
„recipiente protectoare” ale unui conţinut preţios69.
Un vas cucutenian (Pl. VII/6) descoperit la Răuceşti-Munteni, asemănător ca formă şi dimensiuni cu cel de la
Buznea-Silişte, a fost publicat în anul 1992 de Gh. Dumitroia70. Vasul are înălţimea de 4,8 cm, fund plat, corp cvasi
globular, iar tubul, tras din pastă, este poziţionat aproximativ perpendicular pe linia diametrului maxim.
În monografia culturii Petreşti, publicată de I. Paul în 1992, autorul menţionează descoperirea, în aşezările de la
Păuca-Homm (Pl. VIII/1) şi Ghirbom (Pl. VIII/2), a câtorva fragmente de „castroane şi oale cu tub” pe care le
consideră „moştenite, ca tip de vas, din cultura Turdaş”71.
În analiza ceramicii complexului cultural Gumelniţa-Karanovo VI, V. Voinea72 include „vasele cu tub de scurgere”
(Pl. VIII/3-6) în cadrul unei categorii de „piese ceramice deosebite”, ce cuprinde obiecte care nu au putut fi
încadrate tipologic în nici unul din tipurile descrise în lucrarea de sinteză publicată în anul 2005. Acest tip
ceramic este considerat ca având „o largă răspândire în timp şi spaţiu, interpretările privind utilitatea lor fiind
dintre cele mai variate”73. Este menţionat faptul că vasele cu tub reprezintă descoperiri întâlnite „în toate regiunile
complexului Gumelniţa-Karanovo VI, atât în faza timpurie (Lişcoteanca [...] ), cât şi în fazele Gumelniţa A2 şi B1
(Drama [...]; Cuneşti [...]; Căscioarele-L.3 [...] )”74. Dacă în privinţa vaselor cu tub miniaturale, V. Voinea consideră
plauzibilă ipoteza utilizării acestora în scopuri cultice, pentru vasele cu dimensiuni medii, precum cele descoperite
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la Căscioarele şi în regiunea Varna (vas cu patru tuburi), autoarea nu exclude posibilitatea ca acestea să fi fost
folosite în „activităţi casnice”.
În anul 2007 a fost descoperit în aşezarea de la Mălăieştii de Jos (jud. Prahova) un fragment dintr-un vas cu tub (Pl.
IX/1), într-o locuinţă (L.5) atribuită aspectului cultural Stoicani-Aldeni75.
În situl neo-eneolitic de la Seciu-La Pompieri (jud. Prahova) a fost descoperit, în anul 2009, un vas tronconic (Pl.
IX/2, 3), cu corpul întreg şi tubul spart din vechime76. Acesta a fost atribuit culturii Gumelniţa, fiind încadrat de A.
Frînculeasa, după dimensiune, în categoria vaselor miniaturale, iar din punct de vedere tipologic, în cea a vaselor
„de forme diverse prevăzute cu tuburi de scurgere sau poate de ataşare a unui mâner din lemn (tigăi, borcane,
polonice)”77.
S. Luca, în două volume publicate în anii 2001 şi 2018, referitoare la rezultatele cercetărilor din siturile neolitice
de pe Valea Mureşului (campaniile 1992-1995 şi 1996-1998), menţionează descoperirea, în aşezarea de la TurdaşLuncă, a unor vase „cu ţeavă de scurgere” 78, atribuite de autor fazei II a culturii Turdaş şi incluse în categoria
„străchinilor simple, plate”79.
În anul 1996 a fost descoperit, într-o locuinţă vinčiană timpurie din situl de la Limba-Oarda de Jos - Şesu Orzii
(jud. Alba), un fragment de vas cu tub de scurgere (Pl. IX/4, 5), decorat cu incizii late, dispuse oblic. M. Ciută
prezintă acest „vas ceramic cu tub de scurgere (vas biberon)” într-un studiu publicat în anul 2013, cu menţiunea
că fragmente de vase similare au fost descoperite „în cadrul depunerilor vinčiene timpurii, dar şi mai târzii, din
Banat şi din Transilvania”80. Prezenţa, pe acest fragment, a decorului incizat, constituie o raritate pentru vasele cu
tub atribuite perioadei neo-eneolitice.
C. Pătroi menţionează, într-un studiu publicat în anul 2013, un vas cu „tub de scurgere” descoperit în aşezarea
atribuită culturii Sălcuţa de la Drăgăneşti-Olt - Corboaica. Subliniind caracteristicile tipic gumelniţene ale
materialelor ceramice descoperite în situl respectiv, autorul consemnează că vasul cu tub de la Drăgăneşti-Olt, „ce
îl întâlnim în fazele I, II c de la Sălcuţa, faza III de la Ostrovul Corbului şi Almăjel este întâlnit în toate regiunile
Gumelniţa / Karanovo VI pe întreaga perioadă de evoluţie”81.
În lucrarea publicată în anul 2015, C. Virag prezintă un „vas miniatural” (H = 3 cm; Dgură = 5 cm; Dfund = 2 cm),
fragmentar, cu tub de scurgere (Pl. IX/6, 7)82. Materialele arheologice descoperite la Halmeu au fost atribuite „fazei
târzii a grupului Pişcolţ, la un orizont Iclod Ib - I/II”83. Remarcând diversitatea terminologică existentă pentru
încadrarea acestui tip de vase (vase de tip biberon sau linguri-biberon), C. Virag menţionează existenţa şi a altor
descoperiri, pe care le consideră asemănătoare cu vasul prezentat şi consemnează opinia potrivit căreia acestea
au fost „puse pe seama influenţelor culturii Lengyel în România”84. Încadrarea la care face trimitere autorul este
considerată de S. Băcueţ-Crişan ca nefiind una pe deplin lămurită85.
Cele mai multe dintre descoperirile considerate de C. Virag ca fiind asemănătoare cu „vasul miniatural” cu tub de
la Halmeu-Vamă (Iclod86, Suplacu de Barcău87, Tăşad88, Ciumeşti-La Silozuri / Fântâna Păşunii89, Pericei-Keller
tag90) par a fi, cu excepţia recipientelor de la Ciumeşti, căuşe de linguri cu deschiderea largă a gurii, baza rotunjită
şi tubul / mânerul găurit, poziţionat imediat sub buză. De altfel, cea mai mare parte a pieselor amintite au şi
fost descrise ca reprezentând „linguri-biberon”91. Exceptând posibilele similarităţi de funcţionalitate, considerăm
justificate opiniile potrivit cărora vasele cu tub şi aşa-numitele „linguri-biberon” sunt, în mod evident, diferite
tipologic, constituind categorii ceramice distincte. Astfel, S. Băcueţ-Crişan considera că „lingurile-biberon se
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apropie tipologic mai mult de lingurile de lut, din care derivă probabil ca formă”92. Realitatea, susţinută de piesele
descoperite, referitoare la existenţa, în acelaşi timp, a ligurilor-biberon şi a vaselor cu tub (chiar dacă acestea din
urmă sunt semnificativ mai reduse numeric), poate constitui un alt argument în favoarea tratării distincte a celor
două tipuri ceramice.
În situl de la Urziceni-Vamă (jud. Satu Mare) a fost descoperit, în cursul campaniei din anul 2017, un vas cu
tub93 depus într-un mormânt de înhumaţie (M. 86) atribuit culturii Bodrogkeresztúr94. În groapa mormântului
au fost identificate rămăşiţele a doi defuncţi, un adult şi un copil, sugar. Dacă recipientele cu tub descoperite în
mormintele adulților au fost considerate „vase de libații”95, asocierea dintre acestea și copii par să susțină utilizarea
lor ca biberoane. Din analizele chimice efectuate pe vase asemănătoare, ca formă și capacitate de stocare, cu cele
neo-eneolitice, dar descoperite în morminte de copii atribuite sfârșitului epocii bronzului (Augsburg-Haunstetten)
și începutului epocii fierului (Dietfurt-Tankstelle și Dietfurt-Tennisplatz), a rezultat că acestea fuseseră utilizate
pentru stocarea laptelui de animale96.
În așezarea gumelnițeană de la Urlaţi (jud. Prahova) a fost identificat, în campania din 2014, un tub de vas, iar în
cursul cercetării complexului nr. 3 (groapă) din anul 2018, a fost descoperit un fragment de vas cu tub (Pl. IX/8)97.
Întrucât vasele cu tub descoperite la Pietroasa Mică-Gruiu Dării (jud. Buzău) au constituit deja subiectul unui
studiu98 dedicat exclusiv lor, vom prezenta descoperirile respective într-o manieră foarte succintă. Cele două vase
au fost găsite întregi în zone situate în apropierea unor complexe arheologice, într-un context caracterizat prin
amestecul de materiale eneolitice de tip Cernavoda I şi Cucuteni B.
Vasul descoperit în campania din anul 2013 (Pl. X/1-5) are dimensiuni reduse (H = 5,1 cm; Dmax. = 4,7 cm; Dgură
= 3,4 cm; Dfund = 3,3 cm; V = 20,5 ml) şi este singurul recipient cu două tuburi cunoscut, până acum, în aşezări
atribuite eneoliticului de pe teritoriul României.
Cel de-al doilea vas (Pl. XI/1-7) a fost descoperit în anul 2018 şi are, asemănător cu primul, dimensiuni foarte
reduse (H = 4,6 cm; Dmax. = 4,9 cm; Dgură = 3,9 cm; V = 24 ml). Particularitatea acestui recipient constă
în decorul reprezentat de două proeminenţe conice, modelate în zona diametrului său maxim. Prezenţa acestor
proeminenţe este importantă în contextul rarităţii decorurilor, de orice natură, identificate în cazul vaselor cu tub
descoperite pe teritoriul ţării noastre.
Deși dimensiunile reduse ale recipientelor de la Gruiu Dării fac puțin plauzibilă utilizarea acestora ca biberoane,
analizele chimice asupra conținutului unor vase cu tub având dimensiuni asemănătoare, dar atribuite unor perioade
diferite (epoca bronzului și epoca fierului), au indicat stocarea laptelui de animale în recipientele respective99.
Concluzii
Stabilirea terminologiei folosite pentru denumirea tipului de vase care constituie tematica prezentului studiu s-a
bazat, în principal, pe presupusa funcţionalitate a acestora. Încercările de determinare a utilităţii vaselor sunt,
în mod evident, corelate cu demersurile întreprinse pentru atribuirea unei denumiri, cât mai adecvate, acestei
categorii ceramice.
Apariția vaselor cu tub și, în special, a celor utilizate ca biberoane a fost corelată cu procesele de trecere a
comunităţilor neolitice spre un mod de subzistență bazat pe cultivarea plantelor şi creşterea animalelor100. Astfel,
s-a considerat că utilizarea pe scară largă a laptelui de origine animală pentru hrănirea copiilor a devenit posibilă
doar odată cu extinderea procesului de domesticire al animalelor care îl produceau101.
Originea şi aria de răspândire a vaselor cu tub constituie, la fel ca și utilitatea acestora, subiectul unor opinii diverse.
În ceea ce priveşte originea acestor vase, a fost formulată opinia potrivit căreia ea ar trebui „căutată în Mediterana
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orientală”102. Astfel, s-a constatat că vasele cu tub apar „încă din cele mai vechi nivele neolitice de la Susa şi din
Mesopotamia”, fiind descoperite în contexte diverse, „atât în aşezări, cât şi în necropole”103. Recipientele cu tub au
fost considerate ca având „o largă răspândire în timp şi spaţiu”104, vase aparţinând acestei categorii fiind cunoscute
din descoperiri atribuite perioadei neo-eneolitice din Orient şi Europa.
Apariţia vaselor cu tub pe actualul teritoriu al României a fost plasată în contextul contactelor şi influenţelor
manifestate în cadrul puternicelor legături existente între acest spaţiu şi „sud-estul Europei şi Asia Anterioară”105.
Am menţionat deja în cuprinsul acestui studiu şi opiniile divergente referitoare la atribuirea unora dintre vasele cu
tub descoperite în zona de nord-vest a țării noastre influenţelor culturii Lengyel106.
Harta (Pl. XII) cu localizarea descoperirilor de vase cu tub identificate pe actualul teritoriu al României indică
prezenţa acestora pe o suprafaţă extinsă, în cadrul unor aşezări și doar într-un singur caz într-o necropolă, aparţinând
mai multor culturi neo-eneolitice. Centralizarea şi gruparea acestor descoperiri în funcţie de culturile arheologice
cărora le sunt atribuite, indică o clară preponderenţă a prezenţei lor în situri aparţinând perioadei eneolitice şi,
mai cu seamă, eneoliticului final. Această constatare ar putea fi corelată cu evoluția și extinderea activităților de
cultivare a plantelor, precum și cu generalizarea creșterii animalelor domestice.
Opiniile referitoare la „înrudirea” dintre vasele cu tub şi cele cu „cioc” / „jgheab” sau lingurile-biberon, precum şi
cele legate de posibilele „filiaţii” existente între acestea au fost deja analizate în cuprinsul acestui studiu. În această
privinţă, putem concluziona, bazându-ne pe centralizarea descoperirilor existente şi prezentate în ilustraţii, că
posibilele similitudini de utilizare ale acestor tipuri de recipiente nu sunt suficiente pentru argumentarea includerii
acestora, fără nici o distincţie, într-o singură categorie tipologică. Zona de dispunere a tubului (imediat sub buza
căușului, la linguri și, predominant, în zona mediană a corpului, la vase) şi diferenţele evidente, de formă, dintre
tub şi „cioc”, precum şi dintre corpul / recipientul de stocare al vaselor cu tub şi cel al lingurilor-biberon, conduc
spre includerea acestora în categorii ceramice distincte. De asemenea, descoperirea în acelaşi timp şi spaţiu, a unor
vase aparţinând celor trei tipuri ceramice menţionate, constituie un alt argument pentru încadrarea lor în categorii
tipologice diferite. Acelaşi argument poate fi invocat şi pentru reevaluarea opiniilor referitoare la „derivarea”
vaselor cu tub din cele cu „cioc” sau din lingurile-biberon.
Considerăm că includerea recipientelor cu tub în categoria, mai largă, a vaselor pseudo-kernos107 sau „zise
kernoi”108 necesită clarificări suplimentare. Definirea categoriei pseudo-kernos ca reprezentând, în general,
recipiente „compuse” al căror corp principal / vas-suport nu comunică cu formele ataşate109, credem că exclude
posibilele asemănări de utilizare dintre acestea şi vasele cu tub. Chiar şi acceptarea includerii vaselor cu tub în
categoria recipientelor pseudo-kernos, doar pe baza simplei asemănări formale dintre acestea necesită, în opinia
noastră, o evaluare mult mai nuanţată. Analiza caracteristicilor acestor vase relevă evidentele diferenţe tipologice,
morfologice şi decorative existente între recipientele amintite. Categoria pseudo-kernos cuprinde recipiente (de
obicei „compuse”) mult mai elaborate din punct de vedere al formelor şi manierei de modelare, calitatea bună sau
foarte bună a pastei şi complexitatea decorurilor aplicate constituind caracteristici care le conferă atribute mult mai
pregnant „ceremoniale” decât cele ale vaselor cu tub. Pasta, în general cu incluziuni, raritatea decorurilor şi maniera
destul de puţin îngrijită de realizare a vaselor cu tub conferă acestora aspectul unor recipiente cu caracteristici de uz
comun. Chiar şi aşa, o parte dintre cercetători au atribuit unora dintre aceste recipiente conotaţii cultice în strânsă
legătură cu comportamente ce ţin de spiritualitatea perioadei respective. Această abordare a fost determinată de
relativa raritate a pieselor de acest tip, de dificultăţile de identificare a utilităţii unor vase cu dimensiuni miniaturale,
precum şi de prezenţa, chiar dacă extrem de rară, a unora dintre acestea în contexte cu valenţe de sacralitate. În
ceea ce priveşte frecvența redusă a descoperirilor, considerăm că această constatare trebuie analizată avându-se
în vedere descoperirile centralizate în acest studiu, foarte probabila existenţă a unor vase asemănătoare, încă
nepublicate (vezi piesele inedite de la Mălăieştii de Jos, Urlaţi şi Urziceni-Vamă, menționate în acest articol) sau
publicate, dar rămase neidentificate datorită încadrării neexplicite sau includerii acestora în categorii ceramice mai
largi ori tipologii diverse. Referitor la vasele cu tub miniaturale, aparent fără o utilitate practică şi poate tocmai de
aceea „atractive” în a fi asociate unor comportamente cultice, au fost formulate câteva opinii, amintite şi în acest
studiu, privind posibilele funcţionalităţi „profane” ale acestora: picurarea sau întinderea culorilor pe ceramică /
suprafeţe diverse, dozarea administrării de substanţe analgezice / curative ş.a. Existenţa unei singure informaţii
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referitoare la descoperirea pe teritoriul României a unui vas cu tub identificat într-un mormânt de înhumaţie110 nu
permite decât formularea unor vagi supoziții referitoare la caracterul acestei depuneri. Având în vedere faptul că în
mormântul respectiv au fost identificate rămăşiţele unui copil, sugar111, se poate doar presupune faptul că vasul cu
tub ar fi putut fi depus ca accesoriu / paraphernalia în cadrul ceremonialului funerar.
Apreciem că, mai ales pentru o perioadă care ţine de preistorie, toate opiniile referitoare la posibilele funcţionalităţi,
practice, rituale sau poate combinate, ale vaselor cu tub, trebuie luate în considerare şi supuse unor analize bazate
pe criterii obiective. Referitor la valenţele rituale atribuite unora dintre aceste piese, ne-am exprimat opinia potrivit
căreia ar fi necesară reevaluarea părerilor care stabilesc un determinism, direct şi neechivoc, între contextul
descoperirilor şi funcţionalitatea vaselor identificate112. În ceea ce priveşte stabilirea funcţionalităţilor practice,
este foarte probabil ca cel puţin o parte dintre vasele cu tub, ca de altfel şi alte recipiente aparţinând ceramicii neoeneolitice, să fi avut utilităţi multiple, distincte şi diferite de scopul iniţial pentru care fuseseră realizate. Din acest
motiv, rezultatele analizelor chimice realizate pentru determinarea conţinutului vaselor cu tub, ar putea reprezenta
doar o etapă de moment din posibilul spectru de funcţionalităţi ale acestora.
Există numeroase vase cu tub, în special cele descoperite în cursul unor campanii mai vechi, pentru care nu a fost
precizat contextul arheologic al descoperirii. În cazul vaselor pentru care această informaţie a fost consemnată
se poate constata faptul că majoritatea provin din depuneri situate în afara complexelor, din stratul de cultură,
foarte puţine din locuinţe şi gropi, doar un singur vas fiind descoperit într-un mormânt. Astfel, s-ar putea afirma
că majoritatea covârşitoare a vaselor cu tub descoperite până acum provin din aşa-zise contexte „profane” sau
„casnice”, constatare care pare a fi în contradicţie cu opiniile referitoare la valenţele cultice ale acestora. Referitor
la acest aspect, ne-am exprimat deja opinia potrivit căreia contextul arheologic al descoperirilor nu constituie un
criteriu definitoriu pentru stabilirea caracterului sacru, profan sau combinat al acestor vase.
Am preluat şi menţionat, în toate cazurile în care au fost consemnate, informaţiile referitoare la dimensiunile /
capacitatea de stocare a vaselor cu tub descoperite, considerând ca fiind pe deplin justificate opiniile potrivit cărora
aceste date sunt extrem de relevante pentru stabilirea posibilelor utilităţi ale recipientelor respective. În acelaşi
scop, am acordat o atenţie specială consemnării tuturor descrierilor cu informaţii referitoare la prezenţa sau nu a
urmelor de ardere / culoare, poziţia, forma şi dimensiunile tubului de scurgere.
În final, reiterăm opinia, argumentată în cuprinsul acestui articol, potrivit căreia am considerat denumirea de vase cu
tub ca fiind cea mai adecvată pentru desemnarea categoriei tipologice în care ar trebui încadrate aceste recipiente.
Considerăm că denumirea acestei categorii poate fi individualizată, fără echivoc, doar pe baza criteriului obiectiv
al principalei şi inconfundabilei caracteristici tipologice a acestor vase (prezenţa tubului / tuburilor) şi nicidecum
pe varietatea, de cele mai multe ori intuitiv determinată, a numeroaselor funcţionalităţi prezumate.
Sperăm că acest studiu va contribui la identificarea mult mai multor piese asemănătoare, imprecis ori neclar
încadrate sau rămase, deocamdată, nepublicate şi va asigura premisele analizării mult mai unitare a acestor
materiale ceramice „speciale”.
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Silozuri / Fântâna Păşunii, Satu Mare County (fragment of vessel with tube); 31. Halmeu-Vamă, Satu Mare County
(fragmentary vessel).

LAURENŢIU GRIGORAŞ,

Muzeul Judeţean Buzău,
g_l1973@yahoo.com

176

Laurenţiu Grigoraş

Planșa I. 1-6. Vas cu tub descoperit la Rîmnicelu: 1-4. după Anastasiu, Harţuche, 1967, fig. 10/3, 3a; Harţuche, 1976, 396, fig. 1, fără scară;
5, 6. foto: D. Garvăn.
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Planșa II. 1-5. Vase cu tub: 1-3. Stupini (după Crişan, 1968, fig. 1, 2, fără scară); 4. Pecica - Şanţul Mare (după Roman, 1971, abb. 37, 4, fără
scară); 5. Ostrovul Corbului (după Roman, 1971, abb. 6, 98, fără scară); 6. Vas cu „cioc”: Băile Herculane - Peştera Hoţilor (după Roman,
1971, abb. 22, 24, fără scară).
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Planșa III. 1-7. Vase cu tub: 1-4. Ghelăieşti - Nedeia (după Cucoş, 1974, fig. 1; 2/1, fără scară); 5-7. Tîrpeşti (după Marinescu-Bîlcu, 1971,
fig. 1/11, fără scară).
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Planșa IV. 1-7. Vas cu tub descoperit la Vermeşti - Cetăţuie: 1, 2. foto: L.-E. Istina; 3-7. după Monah,
1976, fig. 1/2; 5/4 (fără scară).
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Planșa V. 1-12. Fragmente de vase cu tub sau „cioc” de scurgere descoperite la Turdaş - Luncă
(după Roska, 1941, pl. LXXVIII/9-16, fără scară).
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Planșa VI. 1-6. Fragmente de vase cu tub sau „cioc”: 1-3. Ghelăieşti - Nedeia (după Monah, 1976, fig. 1/1; 5/2, 3, fără scară);
4. Văleni - Piatra-Neamţ (după Dumitrescu, 1950, fig. 15/5, fără scară); 5, 6. Ghigoeşti - Trudești (după Marinescu-Bîlcu, 1974, fig. 46/8 a, b).
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Planșa VII. 1-6. Vase cu tub: 1, 2. Ciumeşti - Gropi de silozuri (după Iercoşan, 1981-1982, fig. 1); 3. Ciumeşti - La Silozuri / Fântâna Păşunii
(după Nemeti, 1997, fig. 3/1); 4. Drăguşeni - Fălticeni (după Luca, 1984-1985, fig. 1, fără scară); 5. Buznea - Silişte (după Boghian, Mihai,
1987, fig. 6/1); 6. Răuceşti - Munteni (după Dumitroaia, 1992, fig. 4/2).
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Planșa VIII. 1-6. Vase cu tub: 1. Păuca - Homm (după Paul, 1992, pl. XXIII/4); 2. Ghirbom (după Paul, pl. XXVI/5); 3. Lişcoteanca (după Voinea,
2005, pl. 45/1, fără scară); 4. Drama (după Voinea, 2005, pl. 45/2, fără scară); 5. Cuneşti (după Voinea, 2005, pl. 45/3, fără scară); 6. Căscioarele (după
Voinea, 2005, pl. 89/3).
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Planșa IX. 1-8.Vase cu tub: 1. Mălăieştii de Jos (desen: A. Frînculeasa); 2, 3. Seciu - La Pompieri (după Frînculeasa, Negrea, 2010,
pl. V/5; VI/4); 4, 5. Limba - Oarda de Jos - Şesu Orzii (după Ciută, 2013, fig. 12 a, b); 6, 7. Halmeu - Vamă (după Virag, 2015,
fig. 133/10); 8. Urlaţi (desen: A. Frînculeasa).
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Planșa X. 1-5. Vas cu două tuburi descoperit la Pietroasa Mică - Gruiu Dării (după Grigoraş, 2018, pl. I).
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Planșa XI. 1-7. Vas cu tub descoperit la Pietroasa Mică - Gruiu Dării (după Grigoraş, 2018, pl. II).
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Planșa XII. Localizarea descoperirilor considerate de noi ca reprezentând vase cu tub: 1. Pietroasa Mică - Gruiu Dării, jud. Buzău
(două vase întregi); 2. Mălăieştii de Jos, jud. Prahova (tub de vas); 3. Seciu - La Pompieri, jud. Prahova (vas fragmentar); 4. Urlaţi,
jud. Prahova (tub de vas și fragment de vas cu tub); 5. Rîmnicelu, jud. Brăila (vas întreg); 6. Lişcoteanca, jud. Brăila (vas fragmentar);
7. Cuneşti, jud. Călăraşi (fragment de vas cu tub); 8. Căscioarele, jud. Călăraşi (vas fragmentar); 9. Drăgănești-Olt - Corboaica,
jud. Olt (fragment de vas cu tub); 10. Ostrovul Corbului, jud. Mehedinţi (fragment de vas cu tub); 11. Almăjel, jud. Mehedinţi
(fragment de vas cu tub); 12. Vermeşti - Cetăţuie, jud. Bacău (vas întreg); 13. Ghelăieşti - Nedeia, jud. Neamţ (un vas întreg şi un
fragment dintr-un tub de vas); 14. Tîrpeşti, jud. Neamţ (tub de vas); 15. Ghigoeşti - Trudeşti, jud. Neamţ (tub de vas); 16. Văleni Piatra-Neamţ, jud. Neamţ (fragment de tub de vas); 17. Răuceşti - Munteni, jud. Neamţ (vas fragmentar); 18. Traian - Dealul Viei,
jud. Neamț (vas miniatural cu tub); 19. Piatra Șoimului (fost Calu), jud. Neamț (fragment de vas cu tub); 20. Târgu Neamț - Dealul
Pometea, jud. Neamț (fragment de tub de vas); 21. Buznea - Silişte, jud. Iaşi (vas fragmentar); 22. Drăguşeni - Fălticeni, jud. Suceava
(vas fragmentar); 23. Păuca - Homm, jud. Sibiu (vas fragmentar); 24. Ghirbom, jud. Alba (vas fragmentar); 25. Limba-Oarda de Jos
– Şesu Orzii, jud. Alba (fragment de vas cu tub); 26. Turdaş - Luncă, jud. Hunedoara (fragmente de tuburi şi vase cu tub);
27. Pecica - Şanţul Mare, jud. Arad (fragment de vas cu tub); 28. Urziceni - Vamă, jud. Satu Mare (vas întregibil); 29. Ciumeşti Gropi de silozuri, jud. Satu Mare (vas întreg); 30. Ciumeşti - La Silozuri / Fântâna Păşunii, jud. Satu Mare (fragment de vas cu tub);
31. Halmeu - Vamă, jud. Satu Mare (vas fragmentar).
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Un depozit de silexuri descoperit în așezarea gumelniȚeană de
la Geangoești, jud. DâmboviȚa
ANA ILIE,
LOREDANA NIȚĂ

Rezumat:
În cursul cercetărilor de amploare desfășurate în campania anului 2018 în tell-ul de la Geangoești, care au dus la
dezvelirea jumătății sudice a așezării eneolitice, a fost descoperit un mic depozit de lame de silex. În acest articol
sunt prezentate detaliat atât contextul de descoperire, cât și depozitul, integrate într-un cadru mai larg, al unui
palier cronologic unde astfel de situații nu sunt rare.

Abstract: A flint cache discovered in the GumelniȚa settlement of Geangoești, DâmboviȚa
County
The archaeological research during the 2018 season uncovered, in the southern half of the Eneolithic tell at
Geangoești, a small cache of flint blades. This article presents both the discovery context of the cache and its
composition, as well as its larger chronological framework of similar and not infrequent finds.

Cuvinte cheie: depozit, lame de silex, Eneolitic, Cultura Kodjadermen-Gumelnița-Karanovo VI, Geangoești.
Keywords: cache, flint blades, Copper Age, Kodjadermen-Gumelnița-Karanovo VI culture, Geangoești.

Introducere
Studiile din ultima vreme, care au drept subiect ansamblurile industriei litice abordate în perspectivă diacronică,
acoperind palierul cronologic și cultural al culturii Kodjadermen-Gumelnița-Karanovo VI (în continuare K-G-K
VI), permit nuanțarea înțelegerii complexității comunităților neo-eneolitice, atât prin modul de organizare a
producției, gama de produse obținute, cât și prin funcțiile pe care le deține o tehnică sau alta în obținerea unor tipuri
specifice de produse. Mai mult decât atât, se fac pași importanți în înțelegerea posibilelor modele de distribuție ale
producției de utilaj litic.
Analizele tipologice și tehnologice ale pieselor litice provenind din diverse așezări gumelnițene de la nord de
Dunăre, deși încă rare în peisajul bibliografic, conturează două-trei tipuri de producții. O producție locală, acolo
unde surse de materie primă sunt la îndemână1, și o producție specializată, din materie primă definită, de-a lungul
timpului, drept silex balcanic2, ulterior identificată drept „chert Ludogorie”, tip Ravna, iar în procente mult mai
mici, de tip Kriva Reko sau silex moesic3, ale cărei piese circulă în vastul spațiu cultural K-G-K VI și acoperă
nevoi diverse ale comunităților gumelnițene.

1
2
3

Niță, Frînculeasa 2005; Furestier, Mihail 2011; Furestier et al. 2017.
Comșa 1975.
Gatsov, Nedelcheva, Nacev 2012, 39-40; Dobrescu 2017, 230-231.
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Cea de-a treia formă a fost afirmată pentru industria litică de la Atmăgeaua Tătărască4 și presupune, având în
vedere prezența în toate nivelurile culturale din tell-urile aparținând tuturor fazelor culturii Gumelnița, a topoarelor
din silex, existența unei producții laminare locale, ce ar permite obținerea de lame de până la 15-19 cm lungime,
realizate prin percuție directă dură sau indirectă, dar utilizând materie primă din sursele din sudul Dunării. Astfel
de topoare au fost întâlnite frecvent și la Pietrele Gorgana, mai rar în așezările de la Căscioarele - Ostrovel, Sultana
- Malu Roșu, Tangîru5, Jilava, Vidra, Vărăști, Radovanu, Gumelnița, Cunești, Cernavodă, Brăilița6, Bordușani7 și
Carcaliu8, și au determinat avansarea posibilității existenței unei producții litice sau a unei acumulări de produse în
tell-urile de la Dunărea de Jos, de-o parte și de alta a Dunării, dar la distanță de surse, care ar fi permis distribuția
unor bunuri de prestigiu – lame lungi și topoare de silex, spre periferia nordică a arealului culturii K-G-K VI și
mai departe9.
Ideea unui acces mixt la sursele de silex de tip Revno și Kriva Reka din arealul sud dunărean, este susținută și
de alți cercetători10. Aceasta vizează un import al lamelor foarte lungi, precum și un acces direct la surse și o
producție în sit a lamelor cu dimensiuni cuprinse între 15-19 cm, iar după 4400 cal BC, chiar și a celor de peste
20 cm lungime.
Pentru comunitățile din arealul sud-dunărean al culturii K-G-K VI, industria litică cioplită este alcătuită dintr-o
producție locală11 și din produse variate specializate, care circulă la distanțe mari12. Anumite produse sunt exploatate
pentru a răspunde unor nevoi utilitare. De exemplu, lamele realizate prin debitaj prin presiune „by punch” erau
exportate la nord de Dunăre și în estul Greciei sau Macedonia. Având în vedere stabilitatea „exportului”, această
producție ar fi dus la stabilirea unor rețele economice, precum și la crearea alianțelor în rețea.
Pe de altă parte, lamele lungi obținute prin tehnica presiunii cu levier, descoperite în morminte individuale și
în tell-uri, sediul elitelor, sunt acceptate, în unanimitate, ca fiind obiecte de prestigiu. Această producție ar fi
circulat mai întâi la sud de Dunăre. Aceste lame cu cât erau mai lungi, complete și neutilizate, cu atât ar fi fost
mai valoroase și ar fi îndeplinit roluri simbolice și sociale deși, la un moment dat, accidental sau intenționat, erau
adesea fragmentate și integrate ciclului domestic, transformate in unelte, și nu mai prezintă astfel diferențe notabile
față de producția locală. Mai neclară este considerată a fi situația lamelor obținute prin presiune directă („standing
pressure”), aflate din punct de vedere dimensional între cele simbolice și cele utilitare13.
În acest context, notăm apariția la sfârșitul eneoliticului, a depozitelor de piese litice, de podoabe, de piese grele
din cupru, de topoare din piatră șlefuită14; în studiul de față ne interesează cele care conțin doar piese de silex.
La modul general, depozitele de artefacte sunt considerate a fi categorii speciale de descoperiri, indicând atenția
particulară oferită acestor piese, legată de o valoare reală, economică sau cultural - mitologică, de o poveste
personală sau chiar anticipând o viitoare utilizare. În toate situațiile, erau considerate prețioase de către deținători;
mai mult, depunerile în context funerar ale producției de lame mari din arealul culturii K-G-K VI sunt interpretate
ca având funcție votivă și sacră15.
În arealul nord-dunărean al culturii K-G-K VI, depozite de piese de silexuri sunt menționate în așezările tell, precum
cel de la Pietrele. Aici au fost descoperite nu mai puțin de șapte astfel de depozite16, cărora li se adaugă depozitul
provenind din săpăturile vechi17. La Urlați, o așezare de suprafață, sunt menționate patru depozite de silex18, în tellurile de la Vlădiceasca - Gherghelăul Mare sunt amintite trei depozite19, la Gumelnița unul20, iar altul la Chitila21.
Nu este exclus ca lamele lungi, identificate în tell-urile de la nord de Dunăre, la Căscioarele, Vidra, Ulmeni și
4

Dobrescu 2017.
Klimscha 2012.
6
Comșa 1992.
7
Informații inedite.
8
Furestier et al. 2017, 224, Fig. 15.
9
Klimscha 2012, 1116-1222.
10
Reingruber 2014, 226-228.
11
Manolakakis 2006, 5-13.
12
Manolakakis 2008; 2017.
13
Manolakakis 2017.
14
Gaydarska et al. 2004; 2012; Chernakov 2018.
15
Manolakakis 2006; Gurova 2010, 8.
16
Gatsov, Nedelcheva 2007, 59-69; Toderaș et al. 2009, 53; Gatsov, Nedelcheva 2015.
17
Berciu 1956, 505, Fig. 20-21.
18
Frînculeasa et al. 2018, 243, Pl. XXIII/1; Pl. XXIII/2,4; Pl. XXIV/1-4; Pl. XXIV/3d.
19
Șerbănescu, Șandric 2012, 120, 122; Șerbănescu 2013, 328, Fig. 10/4.
20
Dumitrescu 1966, 57.
21
Ignat, Popescu 2015, 33-34.
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Sultana22, să provină din depozite, rămase nepublicate. Acestor situații li se adaugă descoperirile izolate, cum ar fi
depozitele de la Băbăița23, Leșile24, București - Străulești25, încadrate aceleiași perioade. Astfel de depozite apar și
la sud de Dunăre: Azmak, Bikovo - Denevo Moghila, Bulgarene, Hotnica, Kavonova, Provadia, Petka Karovelova,
Ruse, Sava, Smyadova, și Sushina26. De asemenea, există semnalări ale unor depozite de silexuri încă din faza
Spanțov a culturii Boian (vezi depozitele descoperite la Radovanu - La Muscalu27).
Contextul arheologic al descoperirii
Începând cu anul 2015, au fost reluate, după 40 de ani, cercetările în situl Geangoești, punct Hulă, comuna
Dragomirești, jud. Dâmbovița. Situl, o așezare tell atribuită culturii K-G-K VI, este amplasat la aproximativ 2 km
est de râul Dâmbovița, în zona Câmpiei Înalte a Târgoviștei, dar la contactul acesteia cu Subcarpații (Pl. I/1-3).
În campaniile din anii 2015-2016 au fost efectuate cercetări de evaluare a potențialului arheologic al sitului, în
condițiile în care cercetările din campania anului 1960 au afectat cca. 700 m2 din cei cca. 2500 m2 ai așezării, iar
informațiile culese printre localnici indicau un fenomen de distrugere sistematică, al cărui scop era recuperarea
de „comori”, activități reclamate și în rapoartele și notele de șantier din 1960. Alte obiective avute în vedere
erau legate de colectarea de date despre amplitudinea depozitului antropic, dimensiunea sitului și complexitatea
situațiilor arheologice28.
Cercetarea a continuat în campaniile din anii 2017-2019, când au fost deschise o serie de sectoare de 6x6 m fiecare,
împărțite în două suprafețe, acoperind aproape în întregime jumătatea de sud a așezării de la Geangoești - Hulă
(Pl. I/4-5). Situl prezintă o stratigrafie complexă, precum și urme ale unor niveluri în bună parte dispărute, foarte
probabil în urma lucrărilor agricole intensive executate în perioada comunistă și câțiva ani după 1989. Aceste
mărturii ale unor secvențe de locuire preistorice distruse sunt și sub forma unor șanțuri de fundație, surprinse în
negativ într-o masă de chirpici ars29 (Pl. III).
Această masă de chirpici ars provine de la pereții prăbușiți ai unor locuințe incendiate, care pot fi încadrate, fără
dubiu, culturii Gumelnița30. Depozitul provine din una din aceste locuințe incendiate. În colțul de NE al sectorului
44 se păstrează o parte din colțul de SE al locuinței nr. 4, care și-a încetat funcția inițială într-un incendiu violent.
Acesta a dus inclusiv la zgurificarea pereților locuinței în această zonă (Pl. II).
Latura de vest a locuinței a fost distrusă de șanțurile de fundație ale orizonturilor de locuințe posterioare – Cx. 118
- Cx. 144. De asemenea, aceste complexe, precum și groapa modernă Cx. 143, au dus la distrugerea laturii sale de
S (Pl. III). Nu avem date despre colțul de SE al locuinței surprins în martorul de 2 m lățime lăsat între sectoarele
din zona de SV și cele din zona de SE ale așezării, iar cele mai relevante observații asupra acestei locuințe au fost
realizate în sectorul 54, în campania anului 201931.
Lamele au fost descoperite împreună, depozitate într-un vas (Pl. IV/a-b). Incendiul care a mistuit casa a condus la
arderea secundară a vasului (vas 27) în care se afla micul depozit, precum și la fragilizarea pieselor din silex, care
s-au fragmentat în momentul prelevării. Unele piese au putut fi restaurate cu multă atenție (Pl. IV/c-d; Pl. V) pe
când altele au fost afectate irecuperabil (Pl. VI/1, 3-5).
Vasul, de dimensiuni mici, este din categoria celor de uz comun, cu gât înalt și umăr bombat, bază tronconică, cu
două torți, dispuse simetric în zona umărului. Buza este lustruită la exterior și interior, corpul este îngrijit netezit la
interior și decorat cu barbotină organizată în vârci oblice, care se învârtesc în jurul corpului de la umăr spre bază.
Acesta se afla, întreg, dar răsturnat, pe podeau locuinței.

Reingruber 2014, Tab. 8.
Torcică 2011.
24
Nania 1965.
25
Ignat, Popescu 2015.
26
Avramova 2008, 212; Gurova 2010, 5-8; Gurova 2011, 185; Gaydarska et al. 2012, Tab 2; Ștefan 2012, Tab. 2; Gurova,
Chabot, Chohadzdiev 2016.
27
Comșa 1990, 30.
28
Cîrstina, Olteanu, Ilie 2016.
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Ilie, Cîrstina, Ilie 2019.
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Ilie et al. 2020.
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Ilie et al. 2020.
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Planșa I. 1. Harta izometrică a județului Dâmbovița pe care sunt marcate siturile atribuite culturii Gumelnița (autor B. Ilie); 2. Ortofotoplan
cu zona Geangoești, pe care sunt evidențiate tell-ul și un paleocanal al râului Dâmbovița; 3. Fotografie dinspre SE asupra tell-ului;
4. Imagine de sus asupra suprafeței deschise în tell-ul de la Geangoești (zbor cu drona realizat de B. Ilie, 2018); 5. Imaginea geomagnetică
a sitului (după Micle, Stavilă 2018, fig. 8), pe care sunt marcate suprafețele deschise în campaniile 2016 și 2017-2019.
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Planșa II. Imagine de sus asupra zonei de SV a tell-ului (zbor cu drona realizat de B. Ilie, 2019), pe care sunt marcate locuințele identificate
în campania anului 2019, și fotografii de detaliu ale profilelor de N și E, st. 44, pe care se observă distrugerea locuinței nr. 4, Us. 570
(autor A. Ilie).

Planșa III. Imagine de sus (zbor cu drona realizat de
B. Ilie, 2018) pe care sunt marcate principalele
complexe adâncite identificate în zona de SV a tell-ului.
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Descrierea depozitului de piese
Eșantionul include nouă piese și fragmente litice calcinate din silex (Tab. 1). Acestea sunt suporturi laminare
complete, distale, meziale și unul proximal, aparținând etapei de plein débitage a secvenței operatorii.
Aparent, trei din piesele complete (Pl. V/1-3), o piesă mezială și piesele distale (Pl. VI/1, 3, 4) constituie desprinderi
succesive de pe același nucleu. Ultima din piesele complete (Pl. V/4) și piesa proximală (Pl. VI/2) par să fi provenit
din alt nucleu, dintr-un alt tip de silex.
Ulterior producției, nu au fost efectuate modificări sau amenajări ale suporturilor obținute.
Lamele complete au taloane netede, late de 0,6-0,7 cm, profil concav, secțiune transversală trapezoidală sau
triunghiulară și dimensiuni de 7,1-13,9 cm lungime, 1,5-2,5 cm lățime, respectiv 0,4-0,8 cm grosime. Piesele
prezintă fracturi și desprinderi de pe suprafețele dorsale și ventrale datorate arderii, dar, în cazul celor fragmentate
(Pl. VI/1-5), se pot observa și fracturi de natură mecanică, anterioare momentului calcinării.
Ulterior arderii și pierderilor de material, piesele complete de dimensiuni mari cântăresc între 18 și 26 grame, în
timp ce greutatea celor fragmentate variază între 4 și 11 grame. Niciuna dintre piese nu conservă urme de folosire
macro- sau microscopice.

Planșa IV. a. Fotografie din tipul prelevării vasului în care a fost descoperit depozitul de silexuri; b. Fotografie cu vasul restaurat;
c-d. Fotografii cu piesele din silex, imediat după descoperire și din timpul restaurării (foto A. Ilie).
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Planșa V. 1-4. Piese din silex din depozitul de la Geangoești (v. 27), colecția de Arheologie a Complexului Național Muzeal
„Curtea Domnească” Târgoviște, inv. 356/2018 (foto L. Niță, desene A. Ilie).
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Planșa VI. 1-4. Piese din silex din depozitul de la Geangoești (v. 27), colecția de Arheologie a Complexului Național Muzeal
„Curtea Domnească” Târgoviște, inv. 356/2018 (foto L. Niță, desene A. Ilie).
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Tabelul 1. Conținutul și descrierea depozitului de lame din silex de la Geangoești, locuința nr. 4.

Nr.
crt.

Tip de
piesă

Stare de
conservare

Descriere

L.
max.
(mm)

l.
max.
(mm)

G.
(mm)

Gr.
(g)

Trimitere
la ilustrație

1.

Lamă

Restaurată
100%

Arsă
Gri alburiu
Silex cu fosile

139

25

8

26,7

Pl. 5/1

2.

Lamă

Restaurată
100%

132

24

6

19,4

Pl. 5/2

3.

Lamă

Restaurată
100%

Arsă
Gri alburiu
Silex cu fosile
Arsă
Gri alburiu
Silex cu fosile

139

21

7

18,8

Pl. 5/3

4.

Lamă

Restaurată
100%

Arsă
Gri cenușiu

71

15

4

3,9

Pl. 5/4

5.

Lamă proximală Restaurată
100%

Arsă
Gri cenușiu

81

21

4

7,4

Pl. 6/2

6.

Lamă mezială

Restaurată
60%

Arsă
Gri alburiu
Silex cu fosile

97

20

7

11,9

Pl. 6/3

7.

Lamă mezială

Restaurată
50-60%

82

24

5

10,4

Pl. 6/5

8.

Lamă distală

Restaurată
50%

Arsă
Gri alburiu
Silex cu fosile
Arsă
Gri alburiu
Silex cu fosile

75

26

5

10.3

Pl. 6/1

9.

Lamă distală

Restaurată
40%

Arsă
Gri alburiu
Silex cu fosile

68

18

4

3,7

Pl. 6/4

Concluzii
Fără a nega posibilele semnificații simbolice/mitologice ce ar fi putut fi asociate acestui material – silexul32, credem
că trebuie studiat mai ales prin prisma unui acces al comunităților gumelnițene la aceste resurse, cu atât mai mult
cu cât unele, cum este cea de la Geangoești, sunt situate la cca. 250 - 300 km depărtare de sursele cele mai frecvent
utilizate în diferitele faze ale culturii Gumelnița, și anume chert-ul de tip Ravna. Aceaste distanțe implică un proces
de achiziție, distribuție, eventual redistribuție, și chiar un control al acestei materii prime și produselor semifinite
sau finite, indispensabile activităților cotidiene. În acest sens, al unei prezențe în scop pragmatic a depozitelor
de silexuri în așezările gumelnițene de la nord de Dunăre, considerăm că pledează și existența depozitului de la
Geangoești:
- piesele au fost descoperite laolaltă, stocate într-un vas, în interiorul unei locuințe; șapte lame par să
provină din același nucleu, iar ultimele două, din altă sursă de materie primă, toate fără urme de utilizare.
- materia primă/nucleele/produsele finite provin, cel mai probabil, din sursele din platforma pre-balcanică.
- depozitul se află într-o locuință despre care considerăm că a fost incendiată intenționat. Pe de altă parte,
dar în același sens al unui control al acestei resurse, considerăm a fi și informația că locuința nr. 4 este
singura în care am descoperit un astfel de depozit, deși au fost excavate șase locuințe în colțul de S-V al
așezării, chiar dacă nu toate contemporane.

32

Avramova 2008, 213-214; Ștefan 2012, 421.
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Deși la momentul actual lipsesc analize tehno-tipologice pentru majoritatea depozitelor descoperite la nord de
Dunăre, pe baza informațiilor obținute din ilustrații putem bănui că lamele prezintă lungimi cuprinse între 7 și 16
cm și doar arareori depășesc aceste dimensiuni, cum ar fi câteva din depozite de la Pietrele - Gorgana. Analiza celor
șapte depozite descoperite în tell-ul de la Pietrele - Gorgana a conturat o ipoteză de lucru foarte interesantă. Astfel,
conform specialiștilor33, depozitele, având în vedere compoziția acestora – lame neretușate sau/și unelte, lungimea
lamelor, tehnica de producere a lamelor, ar fi mărturia a două tipuri de activități domestice. O formă este cea a
depozitelor de lame lungi, cu caracter special acumulate, în scopul de a fi recuperate și folosite mai târziu. O altă
formă este aceea a unor rezerve de mici dimensiuni, care asigură un acces rapid, pentru modificarea suporturilor
și utilizarea lor în scop domestic. Alte studii adaugă nuanțe noi în înțelegerea acestor depozite, corelând și date
topografice și contextuale34. De exemplu, depozitele de silex din tell-ul de la Pietrele au fost identificate doar în
locuințe din șirul de N, specializate în măcinare și gătit sau țesut.
În cazul micului tell de la Geangoești, cercetările fiind în desfășurare, sperăm ca în campaniile de săpături din anii
viitori să obținem date noi despre celelalte locuințe din acest nivel din care face parte locuința nr. 4 și, în acest
fel, să completăm contextul de descoperire și importanța care trebuie acordată acestui depozit de lame din silex,
extinzând analiza asupra întregului ansamblu litic din așezare.
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Topoare de silex descoperite în așezările culturii
GumelniȚa de la UrlaȚi (jud. Prahova), Ciolăneștii din
Deal, Țigănești (jud. Teleorman), Surdulești (jud. Argeș)
și Uzunu (jud. Giurgiu)
ION TORCICĂ,
ALIN FRÎNCULEASA

Rezumat:
Deși topoarele de silex sunt descoperiri caracteristice în așezările culturii Gumelnița, abordarea acestora în studiile
de specialitate este una mai curând izolată. Acest tip de piesă reprezintă dovada măiestriei meșterilor din preistorie,
demonstrând în același timp existența unor tehnici complexe de prelucrare a lemnului. În acest studiu analizăm
nouă piese inedite provenind din trei areale distincte, respectiv nordul Munteniei (Urlați), sudul (Uzunu), respectiv
sud-vestul aceleași provincii (Ciolăneștii din Deal, Țigănești și Surdulești). Din așezarea gumelnițeană de la Urlați
publicăm un topor descoperit în timpul cercetărilor sistematice derulate în anul 2018. Cele cinci topoare de la
Ciolăneștii din Deal au fost descoperite în tell-ul Măgura Țui, situat în lunca pârâului Câinelui, afluent al Vedei.
Acest sit a fost sondat arheologic în anii 1964-1965 și cercetat sistematic în anul 1966 de către A. Nițu și Al.
Marinescu. Din tell-ul de la Țigănești provine un topor care reprezintă o descoperire fortuită, fără să aibă legătură
cu cercetările din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, efectuate de C. Bolliac și D. Butculescu. Piesa de la
Surdulești provine din săpăturile efectuate de M. Petrescu - Dîmbovița în tell-ul numit Movila de la Eleșteu. Acesta
se afla pe malul drept al pârâului Burdea, afluent al Vedei, și a fost sondat în anul 1946. Toporul de mari dimensiuni
de la Uzunu (jud. Giurgiu) face parte din patrimoniul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, fiind
achiziționat împreună cu alte 124 de piese de respectiva instituție în anul 1959.

Abstract: Flint axes found in the GumelniȚa settlements from UrlaȚi (Prahova County),

Ciolăneștii din Deal, Țigănești (Teleorman County), Surdulești (Argeș County) and
Uzunu (Giurgiu County)

Although flint axes are characteristic discoveries in the settlements of the Gumelnița culture, their approach in
specialized studies is rather isolated. This type of piece is the proof of the skill of the prehistoric craftsmen and
shows the existence of complex woodworking techniques. In this study, we analysed nine unique pieces coming
from three distinct areas, respectively the north of Muntenia (Urlați), south (Uzunu) and the southwest of the same
region (Ciolăneștii din Deal, Țigănești and Surdulești). From the Urlați settlement we publish an axe discovered
during the systematic investigations in 2018. The five axes from Ciolăneștii din Deal were discovered in the
Măgura Țui tell, located in the meadows of the Câinelui stream/rivulet, a tributary of the Vedea River. This site
was archaeologically surveyed in 1964-1965 and systematically investigated in 1966 by A. Nițu and Al. Marinescu.
From the tell Țigănești comes a large axe representing an isolated find, without no connection to the 19th century
researches of C. Bolliac and D. Butculescu. The axe from Surdulești comes from the excavations performed
by M. Petrescu-Dîmbovița in the tell settlement called Movila de la Eleșteu. It was located on the right bank of
the Burdea River, a tributary of the Vedea River and was surveyed in 1946. The large axe from Uzunu (Giurgiu
County) is part of the patrimony of the Prahova County Museum of History and Archeology, being purchased
along with other 124 other pieces by the respective institution in 1959.

Cuvinte cheie: topoare de silex, cultura Gumelnița, Urlați, Ciolăneștii din Deal, Țigănești, Surdulești, Uzunu.
Keywords: flint axes, Gumelnița culture, Urlați, Ciolăneștii din Deal, Țigănești, Surdulești, Uzunu.
203

Cercetări Arheologice, XXVII, 2020, 203-223

Introducere
Cultura Gumelnița reprezintă pentru sudul României un reper cultural care marchează și definește epoca eneolitică.
Este în oglindă ceea ce pentru spațiul est-carpatic reprezintă cultura Cucuteni, respectiv un vârf al evoluției
societății umane în a doua jumătate a mileniului V î.Hr. Deși s-au efectuat numeroase săpături arheologice, iar
artefactele și complexele arheologice sunt bine reprezentate, expunerea insuficientă a informațiilor rezultate relevă
stadiul cunoașterii, care nu este unul proporțional cu cel al cercetării de teren. Avem aici în vedere comparația
cu spațiul est-carpatic și cultura Cucuteni, dar și cu sudul Dunării Inferioare și evoluția complexului cultural
Karanovo VI - Kodjadermen.
Redarea unor informații legate de o serie de descoperiri atribuite culturii Gumelnița poate contribui la o mai
bună conturare a pachetului de caracteristici specifice atât acesteia, cât și a segmentului cronologic traversat de
acest complex cultural. Atunci când analizăm epoca eneolitică și în special evoluția culturii Gumelnița, industria
litică reprezintă un reper relevant. Avem imaginea unei specializări avansate, rod al acumulării cunoștiințelor de-a
lungul mai multor generații, dar și indicii asupra unor relații care traversează spații relativ largi, accesul la surse de
materie primă fiind un subiect recurent în dezbaterea specialiștilor.
Topoarele realizate din silex sunt descoperiri tipice pentru așezările culturii Gumelnița, dar abordarea acestora
în studii monografice este una mai curând izolată1. Acest tip de piesă reprezintă dovada măiestriei meșterilor din
preistorie, demonstrând în același timp existența unor tehnici complexe de prelucrare a lemnului. Informația poate
fi corelată cu evoluția arhitecturii care cunoaște în această perioadă o evidentă dezvoltare. De asemenea, ele oferă
indirect date despre debitarea prin presiune a lamelor foarte lungi, care sunt piese tipice pentru blocul cultural
Gumelnița - Karanovo VI - Kodjadermen, deoarece de multe ori acestea au fost lucrate din nuclei epuizați, dar care
mai păstrează negativele desprinderilor lamelare.
Siturile studiate – prezentare sintetică
Situată la hotarul nordic al culturii Gumelnița, așezarea de la Urlați (jud. Prahova) (Pl. I) se află la sud-est de
localitate, pe un grind care are o formă triunghiulară alungită, înalt de circa 2 m față de lunca mlăștinoasă din jur
(Pl. II/3-4). La 900 m vest de situl arheologic curge râul Cricovul Sărat, iar la est se află o veche terasă înaltă, a
cărei amplitudine descrește lin spre sud, până se contopește cu câmpia. Situl se află la contactul dintre Câmpia
Română și dealurile subcarpatice, la baza masivului Dealul Mare - Istrița2. Cercetările arheologice au debutat în
anul 2004, au fost întrerupte în 2006 și reluate în 2013. În mai puțin de 0,80 m grosime de depunere arheologică
au fost identificate locuiri din neolitic – cultura Starčevo-Criș, eneolitic – cultura Gumelnița, epoca bronzului –
cultura Tei, sec. II-III d.Hr. – cultura Chilia-Militari, sec. V-VII d.Hr. – cultura Ipotești - Cândești și evul mediu
(sec. XVII-XVIII). Izolat au apărut și câteva fragmente ceramice specifice culturii Boian.
Nivelul de locuire Gumelnița nu depășește 0,40 m grosime, fiind unul relativ modest din punct de vedere al
materialului arheologic și al numărului de complexe arheologice descoperite. Au fost cercetate două locuințe
de suprafață și câteva gropi în care se aflau degajate materiale arheologice precum ceramică, oase de mamifere,
unelte de silex, piatră și os, plastică antropomorfă și zoomorfă, toate în stare fragmentară. Conform datelor C14
AMS, realizate pe oase de mamifere prelevate din sit, locuirea Gumelnița se încadrează în intervalul situat între
4500-4300 cal BC3. Menționăm că recent în localitatea Urlați a fost descoperit un alt sit atribuit culturii Gumelnița,
aflat la 2,5 km S-SE de așezarea abordată în acest text4. Acesta se află dispus pe marginea unei terase vechi, pe
un promontoriu care înaintează spre lunca situată spre vest. Situl se adaugă altor așezări Gumelnița aflate în zona
apropiată, ceea ce arată o importantă dinamică a locuirii în acest areal, informație până nu demult inaccesibilă, în
lipsa cercetărilor5.
Majoritatea materialului arheologic descoperit se concentrează în apropierea sau în interiorul celor două locuințe
cercetate și în gropile cu umplutură menajeră. Ceramica și silexul sunt principalele două categorii de artefacte
descoperite în această așezare. Cantitatea mare de piese de silex marchează acest sit, fiind reprezentate de 1109
piese, din care 733 descoperite între 2013-20176, la care se adaugă cele 245 din campaniile 2004-20067. În ultimele
1
2
3
4
5
6
7

Comșa 1992.
Niculescu 2008, 58.
Frînculeasa et al. 2018, 244-245, fig. 3.
Cercetări de suprafață Alin Frînculeasa.
Frînculeasa et al. 2008, 244.
Frînculeasa et al. 2018.
Niţă, Frînculeasa 2005; Andreescu et al. 2007, 16.
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Planșa I. Harta cu descoperirile de topoare de silex la sud de Carpați (Alin Frînculeasa).

Ion Torcică, Alin Frînculeasa
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Planșa II. Tell-ul de la Ciolăneștii din Deal, jud. Teleorman – vedere dinspre sud-est (1); tell-ul de la Uzunu jud. Giurgiu (2); situl de la Urlați,
jud. Prahova – vedere dinspre vest și sud (3,4); tell-ul de la Țigănești, jud. Teleorman – vedere dinspre nord-vest și sud-est (5,6);
(foto 1, 5, 6 Pavel Mirea, 2 Radian R. Andreescu, 3,4 Alin Frînculeasa).
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două campanii de cercetare arheologică (2018-2019) au fost descoperite alte 131 de piese. Artefactele de silex apar
dispuse în strat, locuinţe, dar şi în gropi precum în Cpl. 4/2005, cu 52 de piese, sau în Cpl. 3/2005 cu 12 piese.
Cromatica silexului variază de la crem, maroniu, roşcat, la cenuşiu şi foarte rar negricios. Sursa principală pare să
fie reprezentată de Platforma Balcanică. De altfel, silexul negricios translucid (silex de Prut) este prezent numai
prin două piese. Cele mai numeroase sunt suporturile reprezentate de lame neretușate și retuşate (pe una sau ambele
laturi), acestea din urmă continuând să fie minoritare8. Evidenţiem prezenţa unui număr de cel puțin 51 de piese de
tip grattoire, multe din acestea fiind întregi. Lamelele sunt puţine (5 bucăţi), iar vârfurile de săgeți sunt excepţii.
Câteva lame prezintă spărturi în zona mezială, putând fi folosite ca burine. De altfel, acestea sunt amenajate pe
fragmente meziale şi proximale de lame, cu sau fără urme de folosire9. Mai pot fi amintite şi nucleele, care sunt
relativ numeroase (12), din care remarcabil este unul de dimensiuni relativ mari (170 × 97 × 89 mm), care păstrează
cortex calcaros10. Sunt prezente într-o cantitate importantă şi aşchiile de debitaj.
Menționăm descoperirea a cinci depozite în care numărul pieselor componente variază de la 2 la 5. Acestea sunt
compuse în special din lame/suporturi, dar nu lipsesc grattoirele, piese care par să nu prezinte urme de utilizare.
Unul din depozite, format din 4 piese (2 lame şi 2 grattoire), a fost descoperit în apropierea lui L.2, într-o mică
alveolare, altul, alcătuit din trei grattoire, se afla la vest de același complex, iar celelalte trei depozite au fost găsite
în interiorul sau la nord de L.1. Remarcăm prezenţa în depozitul numărul 4 a unei lame care are 273 mm lungime.
Precizăm că astfel de lame care depăşesc 100-120 mm apar deocamdată exclusiv în aceste depozite.
Tell-ul Măgura Ţui de la Ciolăneştii din Deal (jud. Teleorman) este situat în marginea de nord-est a satului, în
lunca inundabilă a pârâului Câinelui, afluent al Vedei (Pl. I), şi are diametrul de cca 40 m, iar înălţimea de cca 3
m (Pl. II/1-2)11. Cercetarea sa a cuprins sondaje arheologice de salvare, efectuate de către M. Petrescu-Dîmboviţa,
S. Sanie și Al. Marinescu (1964, 1965), şi săpături sistematice conduse de A. Niţu şi Al. Marinescu în anul 196612.
În prezent, situl este afectat de diferite lucrări moderne şi de patru gospodării săteşti care sunt poziţionate pe el.
În urma săpăturilor s-a stabilit stratigrafia generală, au fost identificate mai multe niveluri de locuire (considerăm
că ar fi în număr de cinci), printre care două cu locuinţe incendiate13. Materialele rezultate în urma campaniei din
anul 1966 au rămas, în cea mai mare parte, inedite. În depozitele Muzeului Județean Teleorman se găsește un lot de
aproximativ 100 de vase întregi și întregibile, materiale litice în cantități reduse, printre care și cele cinci topoare
din studiul de față, cât și alte tipuri de piese de piatră14 sau os-corn și lut. Unele din artefacte au fost publicate de-a
lungul anilor de către diferiţi cercetători15.
Tell-ul Măgura Calomfirescu de la Țigănești (jud. Teleorman) se află pe terasa înaltă, stângă a râului Vedea, și a
fost descoperit și cercetat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea de către D. Butculescu și C. Bolliac16. Are
dimensiunile de 30 × 45 m în suprafaţă și o înălțime de aproximativ 6 m. Este despărțit printr-un șanț adânc de
restul terasei. Săpăturile s-au desfășurat între anii 1867-187317, urmele secțiunii arheologice care a ajuns la 7 m
adâncime încă se mai observă și astăzi. Locuirea eneolitică începe de la adâncimea de 0,75 m și se pare că are mai
multe niveluri succesive, în care se găsesc și locuințe incendiate18.
Situl Movila de la Eleșteu de la Surdulești (jud. Teleorman), tot o așezare de tip tell, se afla pe cursul mijlociu al
pârâului Burdea, afluent al Vedei (Pl. I). A fost cercetat de M. Petrescu-Dîmbovița în anul 194619. Încă din acea
perioadă, situl era puternic afectat de locuitorii satului. A fost trasată o secțiune de 10 × 2 m, săpătura coborând până la
adâncimea de 2 m20. A fost menționată existența a două niveluri gumelnițene, primul cuprinzând locuințe incendiate,
cu distrugeri formate din mase de chirpici ars groase de până la 0,50-0,60 m21. După materialele publicate selectiv,
cele două niveluri ar putea să fi aparținut ultimelor două faze de evoluție a culturii Gumelnița (A2 și B1).
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Niţă, Frînculeasa 2005, 41-53.
Niţă, Frînculeasa 2005, 41-53.
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Frînculeasa et al. 2018, 243.
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Petrescu-Dîmboviţa, Sanie 1969, 41.
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Petrescu-Dîmboviţa, Sanie 1969, 41-53.
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Petrescu-Dîmboviţa, Sanie 1969, 41-53.
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Se remarcă o herminetă din jad alpin studiată de Pierre Pétrequin în 2017.
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Andreescu 2002; Voinea 2005; Frînculeasa, Mirea 2007, 37-46; Torcică 2016, 109-118; Pétrequin et al. 2017, 477.
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Bolliac 1856, 225-257; Butculescu 2011, 81-102.
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Butculescu 2011, 81.
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Butculescu 2011, 85. Autorul săpăturii amintește de cca 30 de cuptoare săpate, dar după descriere cele mai multe dintre ele
par să fi fost de fapt resturile unor locuințe incendiate, cu un inventar relativ bogat.
19
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Petrescu-Dîmboviţa 1953, 529.
21
Petrescu-Dîmboviţa 1953, 530.
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Planșa. III. Topoare de silex din siturile de la Țigănești, jud. Teleorman (1), Surdulești, jud. Argeș (2), Urlați, jud. Prahova (3) și
Ciolăneștii din Deal, jud. Teleorman (4) (foto 1, 2, 4 Ion Torcică, 3 Octav Negrea).
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Planșa IV. Topoare de silex din situl de la Ciolăneștii din Deal, jud. Teleorman (1-4) (foto Ion Torcică).
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Tell-ul de la Uzunu (jud. Giurgiu) se află la marginea de N a satului, pe malul drept al râului Câlniștea, în lunca
acestuia, la cca 100 m de baza terasei (Pl. X/1, 2). Au fost făcute cercetări în anii 1935, 1943 și 1952, observându-se
că tell-ul avea cca 90 m diametru și o înălțime de 3-4 m. Era afectat în partea de sud de existența a două gospodării22.
D. Berciu precizează existența unor niveluri Boian și Gumelnița (toate cele trei faze), a unor gropi menajere și vetre
distruse, cât și a unor locuințe incendiate „masive și pe întinderi mari”, ce se mai puteau observa bine și în anul 201023.
Piesele analizate – descriere și date tehnice
În ceea ce privește detaliile asupra dimensiunile și selectarea anumitor segmente măsurabile ale pieselor analizate,
am utilizat câteva repere, după cum urmează: Lmax = lungime maximă; la = lățime parte activă; lb = lățime ceafă;
gr = grosime maximă.
Din așezarea de la Urlați provine o piesă (Pl. IV/3; V/3; VII/1; IX/8). A fost descoperită în campania din anul
2018 în S.VI, caroul 9, la adâncimea de 0,35 m. Era așezată pe orizontală și stătea probabil pe nivelul de călcare
contemporan locuirii eneolitice. Piesa are culoarea crem, cu pete roșiatice în zonele tăișului și ale cefei. De
asemenea, pe corpul piesei se observă pete albicioase. Are următoarele dimensiuni: Lmax. = 176 mm, la = 73
mm, lb = 41 mm, gr = 37 mm. Forma este trapezoidală, deși nu are neapărat o față orizontală, pare mai curând
uniconvexă în secțiune (Pl. III/3). Păstrează negative de la desprinderea unor lame (Pl. VII/1). În apropierea acestui
topor, la aceeași adâncime, așezat pe orizontală, a fost descoperit un nucleu de silex (L = 62 mm; l = 50 mm, gr
= 24 mm), având culoare gălbui, cu pete albicioase și care prezintă pe corp negativele unor desprinderi lamelare.
Din tell-ul de la Ciolaneștii din Deal provin cinci topoare, de mărimi, forme și stări de conservare variate. Dacă
pentru trei dintre ele avem informații referitoare la anul săpăturii, secțiunea/caseta și chiar adâncimea, pentru
celelalte două nu deținem decât numărul de inventar.
a. topor plat bifacial cu numărul de inventar 4852 (număr vechi 900) având dimensiuni medii, realizat dintrun silex cu granulație medie, de culoare maronie (Pl. IV/4; VI/4; VII/2; IX/1, 2, 7). Are următoarele dimensiuni:
Lmax. = 129 mm, la = 63 mm, lb = 41 mm, gr = 32 mm. Forma este trapezoidală alungită, plată, tăișul nu a
fost definitivat. Posibil că acesta trebuia să fie tipic teslelor moderne, realizat printr-o fațetă oblică. Muchia este
destul de groasă, oblică, și păstrează cortex. Fețele sunt aproximativ drepte, cu neregularităţi datorate retuşelor.
În secţiunile longitudinală şi transversală este trapezoidal. Este lucrat în tehnică bifacială cu retuşe acoperitoare,
paralele, de diferite dimensiuni și forme. A fost folosită percuția directă, posibil cu un percutor moale, pentru a se
realiza cele două fețe, unele retușe plate și late înaintând mult dincolo de axa longitudinală a toporului (Pl. VI/4).
Se poate observa că una dintre fețe este aproape definitivată, pe când cealaltă este neterminată mai ales în zona
centrală. În acest loc este mai bombată, meșterul nerealizând aici eliminarea surplusului de material, pe ambele
laturi păstrându-se urmele impacturilor succesive nereușite (Pl. IX/1, 2). Tăișul nu a fost finalizat, rămânând plat,
neascuțit. Și în cazul lui se mai păstrează urmele impacturilor succesive nereușite (Pl. IX/7). A fost folosită și
percuția indirectă pentru finisarea în întregime a unei laturi, conservându-se unele cornișe determinate de ultimele
desprinderi de regularizare, ce dau crestei un aspect sinuos (Pl. VI/4)24. Toporul poate fi considerat nefinalizat,
chiar un rebut.
b. topor plat bifacial cu numărul de inventar 7826 (număr vechi 1384 și informațiile Cl. 66, T, -1,70)
realizat dintr-un silex cu granulație fină, de culoare galben - maronie cu accidente calcaroase de culoare albicioasă
(Pl. IV/3; VI/3; VIII/2). Are următoarele dimensiuni: Lmax = 102 mm, la = 58 mm, lb = 44 mm, gr = 31 mm.
Are formă trapezoidală, plată, cu tăișul arcuit, puternic ciobit într-o zonă, realizat printr-o dublă fațetare, de tip
teslă. Muchia este masivă, oblică și plată. Ambele laturi sunt vălurite. Este lucrat în tehnică bifacială cu retuşe
acoperitoare, de diferite dimensiuni și forme variate. Are o secțiune transversală plan convexă și una longitudinală
aproximativ trapezoidală. Pe cele două fețe dinspre zona activă sunt zone întinse (cca 2/3 din corpul toporului)
ce prezintă lustru datorat folosirii (Pl. VI/3). Toată piesa creează impresia unei unelte lucrate rapid și destul de
neîngrijit. A fost folosită doar percuția directă, posibil cu un percutor dur. Se pare că funcționalitatea a fost pe
primul plan.
c. topor plat bifacial cu numărul de inventar 7827 (număr vechi 1384 și informațiile Cl. 66, T, -1,15) realizat
dintr-un silex cu granulaţie fină, de culoare cenușiu - gălbuie (Pl. III/4; V/4; VIII/3; IX/5, 6). Are următoarele
dimensiuni: Lmax = 123 mm, la = 62 mm, lb = 25 mm, gr = 24 mm. Forma este triunghiulară, plată, cu tăișul
puternic arcuit și muchia ascuțită. Aceasta mai păstrează cortex pe o porțiune redusă. Fețele sunt aproximativ
22
23
24

Berciu 1956, 500.
Andreescu, Moldoveanu 2012, 123, pl. 5/1, 2.
Pelegrin 2012b, 89.
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Planșa V. Topoare de silex din siturile de la Țigănești, jud. Teleorman (1), Surdulești, jud. Argeș (2), Urlați, jud. Prahova (3) și
Ciolăneștii din Deal, jud. Teleorman (4) (desene Ion Torcică).
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Planșa VI. Topoare de silex din situl de la Ciolăneștii din Deal, jud. Teleorman (1-4) (desene Ion Torcică).
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drepte, cu ușoare neregularităţi datorită atât retuşelor cât și suprafeței eboșei originale. În secţiunea longitudinală
este trapezoidal, iar în cea transversală este aproximativ dreptunghiular. Este lucrat îngrijit, în tehnică bifacială, cu
retuşe acoperitoare, paralele şi subparalele de diferite dimensiuni și forme (Pl. V/4). A fost folosită percuția directă,
posibil cu un percutor moale, pentru a se realiza cele două fețe, și percuția indirectă pentru finisarea în întregime
atât a ambelor laturi cât și a ambelor fețe. S-au conservat astfel în întregime cornișele ultimelor desprinderi de
regularizare ce dau crestei un aspect sinuos, la fel ca în cazul primului topor de la Ciolăneștii din Deal (Pl. IX/5,
6). Tăișul puternic curbat prezintă numeroase retușe abrupte datorate unei folosiri intense. Tot datorită utilizării a
luat naștere și lustrul de pe ambele fețe înspre tăiș. Un fapt inedit este și prezența acestuia pe una dintre fețe, dar
și înspre muchie. Poate fi pus în legătură cu existența mânerului. De asemenea, toporul oferă informații și despre
caracteristicile preformei, piesa păstrând pe una dintre laturi suprafața plată originală a acesteia (Pl. III/4; V/4).
d. topor plat bifacial cu numărul de inventar 7828 (număr vechi 1386 și cotele Cl. 66, B, -1,30) realizat
dintr-o gresie silicioasă cu granulaţie fină, de culoare galben - maronie (Pl. IV/1; VI/1; VIII/4). Are următoarele
dimensiuni: Lmax = 114 mm, la = 41 mm, lb = 23 mm, gr = 22 mm. Are o formă trapezoidală alungită, plată,
cu tăişul arcuit realizat printr-o dublă faţetare, de tip teslă. În secţiunea longitudinală este plan-convex, iar în cea
transversală este trapezoidal. Muchia este de dimensiuni reduse, îngustă, oblică, uşor rotunjită. Ambele fețe sunt
vălurite datorită retușelor abrupte. Una dintre fețe este mai curbată decât cealaltă. Toporul este lucrat în tehnică
bifacială cu retuşe acoperitoare, de diferite dimensiuni, pe una dintre fețe fiind mai dese şi de mici dimensiuni (Pl.
VI/1;VIII/4). A fost folosită percuția directă, posibil cu un percutor moale pentru realizarea cel puțin a uneia dintre
fețe și pentru finisarea în întregime a ambelor laturi. Zona tăișului, relativ tocit, prezintă lustru pe ambele fețe și
este puternic ciobit la unul dintre colțuri (Pl. VI/1).
e. topor plat bifacial cu numărul de inventar 8257, realizat dintr-un silex cu granulaţie fină, de culoare
galben - maronie (Pl. IV/2; VI/2; VII/3; IX/3,4). Este cel mai mare din lotul de la Ciolăneștii din Deal și are
următoarele dimensiuni: Lmax = 162 mm, la = 68 mm, lb = 45 mm, gr = 36 mm. Forma este trapezoidală alungită,
plată, cu tăişul puternic deteriorat. În secţiunea longitudinală este trapezoidal, iar în cea transversală biconvex.
De la eventualele urme puternice de folosire, tăişul prezintă retuşe mari şi lungi orientate longitudinal pe corpul
piesei și acoperind în cea mai mare parte una dintre fețele piesei (Pl. VII/3). Muchia este oblică și mai păstrează pe
o porțiune cortex. Laturile toporului sunt aproximativ drepte, cu mici neregularităţi datorită retuşelor făcute prin
percuție indirectă (Pl. VI/3, 4). Este lucrat îngrijit în tehnică bifacială cu retuşe acoperitoare, de diferite dimensiuni
și forme făcute atât prin percuție directă, cu un percutor din materie dură animală, cât și prin percuție indirectă
utilizată pentru finisarea formei.
Din tell-ul de la Țigănești provine un topor plat bifacial cu număr de inventar 25279, probabil fiind o descoperire
fortuită (Pl. III/1; V/1; VIII/1). Cioplit din silex, are o culoare maroniu - gălbuie și următoarele dimensiuni: Lmax
= 223 mm, la = 73 mm, lb = 49 mm, gr = 31 mm. Este al doilea ca dimensiune din lotul analizat, după toporul de la
Uzunu. Forma este trapezoidală alungită, plată și păstrează cortex pe una din fețe. Muchia este groasă şi rotunjită iar
partea activă, biconvexă, este rotunjită și cu o spărtură destul de mare, rezultată în urma întrebuințării. Fețele sunt
aproximativ drepte, cu neregularităţi datorită retuşelor sau a cortexului ce s-a păstrat. În secţiunea longitudinală
şi în cea transversală este trapezoidal. Este lucrat meticulos și a fost făcut printr-o tehnică bifacială, având retuşe
acoperitoare, paralele şi subparalele de diferite dimensiuni și forme (Pl. V/1). A fost folosită, în cea mai mare parte,
probabil datorită materiei prime, percuția directă cu percutor tare și moale, din gresie sau materie dură animală.
Unele retușe plate și late de pe una dintre fețe înaintează mult dincolo de axa longitudinală a toporului (Pl. VIII/1).
Tăișul a fost finisat prin retușare orientată radial și perpendicular spre corpul piesei.
De la Surdulești provine o singură piesă bifacială cu numărul de inventar 4582 (număr vechi 189). Nu se cunoaște
modalitatea prin care a ajuns în patrimoniul Muzeului Județean Teleorman. Este realizată dintr-un silex cu
granulaţie fină, de culoare galben - maronie (Pl. III/2; V/II; VII/4). Are următoarele dimensiuni: Lmax = 93 mm, la
= 50 mm, lb = 44 mm, gr = 29 mm. Forma este trapezoidală alungită, plată. Muchia este groasă şi oblică. Ambele
laturile sunt ușor vălurite datorită retușelor. Atât zona tăișului, cât și a muchiei, sunt puternic tocite, toporul fiind
folosit după dezafectare ca frecător sau percutor (Pl. III/2). Este lucrat în tehnică bifacială cu retuşe acoperitoare,
paralele şi subparalele de diferite dimensiuni, folosindu-se atât percuția directă, cât și cea indirectă.
Din tell-ul de la Uzunu (jud. Giurgiu) provine un topor care are numărul de inventar 3.4.4119. Toporul, împreună
cu alte 124 de piese arheologice preistorice, a fost achiziționat de către Muzeul Județean de Istorie și Arheologie
Prahova în anul 1959 de la preotul Ion N. Drăgan din satul Crucea de Piatră, comuna Călugăreni25. Este realizat
dintr-un silex de culoare maroniu - roșcat (Pl. X/3, 4). Are următoarele dimensiuni: Lmax = 240 mm, la = 84 mm,
lb = 56 mm, gr = 34 mm. Forma este trapezoidală alungită, iar proporțiile sunt asemănătoare piesei de la Țigănești.
25

Frînculeasa 2004, nota 18.
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Planșa VII. Negativele desprinderilor lamelare inițiale – Urlați (1); încercările eșuate de a ascuți tăișul – Ciolăneștii din Deal (2);
tăiș deteriorat – Ciolăneștii din Deal (3); suprafețele reutilizate drept frecător/percutor; (4) – Surdulești (desene Ion Torcică).
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Planșa VIII. Orientarea negativelor desprinderilor așchiilor – Ciolăneștii din Deal (desene Ion Torcică).
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În secţiunea longitudinală este trapezoidal, iar în cea transversală dreptunghiular. Muchia este spartă, având o
formă oblică, iar tăișul ascuțit este convex cu mici neregularități datorate procesului de fabricare (Pl. X/3). Mai
păstrează foarte puțin cortex pe muchie. Lateralele sunt drepte și au fost lucrate destul de îngrijit și formează cu
cele două fețe unghiuri drepte. Această particularitate se observă și la toporul de la Surdulești și la unul din cele de
la Ciolăneștii din Deal (Pl. IV/2). Toporul este lucrat în tehnică bifacială, prin percuție directă și indirectă, având
retuşe acoperitoare, paralele, de diferite dimensiuni și forme. Una dintre fețe prezintă retușe de mari dimensiuni,
paralele, obținute prin percuție directă cu un percutor moale, ce acoperă 3/4 din suprafață și depășesc cu mult axa
longitudinală a toporului. Această caracteristică este unică în lotul analizat.
Topoarele de silex – ocurență și cronologie
Toporul de silex este un tip de piesă care se întâlnește în sud-estul Europei în principal în arealul blocului cultural
eneolitic Gumelnița - Karanovo VI - Kodjadermen. Nu lipsesc totuși descoperiri de acest fel în situri atribuite
culturii Sălcuța, dar care au fost considerate importuri gumelnițene26. Pentru difuziunea lor în spațiul cultural
Cucuteni - Tripolie, există divergențe între cercetători. La o repertoriere din anul 1971 a topoarelor de silex de
pe teritoriul Moldovei, V. Spinei considera că acest tip de piesă litică a fost folosit doar într-o zonă a arealului
cucutenian, situată în nord-estul României, legată de exploatarea silexului din bazinul mijlociul al Nistrului27. Vl.
Dumitrescu neagă existența topoarelor în arealul cucutenian, considerând descoperirea de la Cucuteni Cetățuie
drept o piesă provenind din locuirea Gorodsk - Usatovo, iar pe acea de la Drăgușeni un percutor fragmentar28.
Opinia acestuia este acceptată și de Al. Păunescu, care prezintă pentru spațiul est - carpatic doar topoarele de silex
post-cucuteniene atribuite complexului Horodiștea și orizontului amforelor sferice29.
Pentru zona de la sud de Carpați topoarele de silex par să fi apărut în faza de tranziție de la Boian la Gumelnița30. O
repertoriere rapidă arată că topoarele de silex sunt piese tipice pentru așezările gumelnițene. Ele au fost descoperite
încă de la începutul secolului al XX-lea în siturile de la Gumelnița31, Sultana32 și Căscioarele33. Un studiu din
1992 asupra topoarelor de silex din arealul gumelnițean amintea încă 13 situri în care au fost descoperite astfel
de piese, din care cele mai importante erau Pietrele, Vidra, Glina, Tangâru sau Brăilița34. În privința numărului se
remarcă tell-ul de la Căscioarele unde, pe lângă cele 18 topoare întregi și opt fragmentare, provenite din cercetările
lui Gh. Ștefan, s-au mai adăugat, în urma săpăturilor lui Vl. Dumitrescu35, încă 13 exemplare dintre care două
erau fragmentare36. Ele făceau parte dintr-un depozit care mai cuprindea și 12 nuclei și au fost puse în legătură cu
un atelier care funcționa lângă locuința numărul 2, datată în faza Gumelnița B137. De la Măriuța provine un lot
numeros de piese, atât din așezare38, cât și din arealul necropolei, posibil legate de spațiul funerar39. În ultimele
decenii, cercetările de la Pietrele40 și de la Vitănești Măgurice41 au condus la redimensionarea lotului de topoare de
silex din arealul nord - dunărean al culturii Gumelnița.
Pentru teritoriul de la sud de Dunăre, topoarele de silex se concentrează în zona de nord-est a arealului culturii Gumelnița
- Karanovo VI - Kodjadermen42. Probabil fluviul Dunărea a jucat un rol important în difuziunea acestui tip de piese de
silex43, pe malurile lui existând și așezări de mari dimensiuni implicate în schimburile de bunuri de prestigiu44.
Topoarele de silex au fost descoperite în toate cele trei faze ale culturii Gumelnița. Ele sunt prezente în așezările
de la Lișcoteanca Movila Olarului, Radovanu sau Cireșu, toate datate în perioada timpurie a evoluției culturii
26
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Gumelnița45, în majoritatea tell-urilor cu niveluri Gumelnița A2 și nu lipsesc în ultima fază, cercetările de la
Vitănești Măgurice demonstrând acest fapt46.
Discuții generale
Lotul de topoare de silex analizat se remarcă prin varietatea sa, în ceea ce privește materia primă, dimensiunile, gradul
de finisare, informațiile oferite privind tehnologia de realizare și nu în ultimul rând despre funcționalitatea lor.
Toporul de la Urlați este unic în cadrul lotului analizat deoarece a fost obținut prin modificarea unui nucleu de
dimensiuni medii din care s-au extras inițial lame. Negativele a cinci dintre ele se mai păstrează pe fața convexă a
nucleului (Pl. III/3; V/3; VII/1). Trei dintre negative provin de la lame de mari dimensiuni (cea mai mare are păstrat
un negativ de 12,5 cm) și cu lățimea maximă de 3 cm. Ultimele două negative sunt de la desprinderi eșuate, având
mici dimensiuni, și care au dus posibil la epuizarea nucleului. Pentru amenajarea celei de a doua fețe s-a folosit
percuția directă ce a dus la desprinderea unor așchii acoperitoare de mari dimensiuni folosind laturile drept plan de
percuție (Pl. V/3). Suprafața obținută este relativ plană. Tot prin percuție directă s-au obținut și lateralele, rezultând
planuri oblice. Acestea nu s-au mai finisat printr-o folosire a percuției indirecte. Pentru amenajarea muchiei s-au
desprins așchii de mici dimensiuni. Tăișul a fost realizat prin retușe acoperitoare oblice, în mai multe etaje, mai
ales pentru fața cu negativele lamelor. Aceasta păstrează și un lustru pronunțat (Pl. IX/8). Cele mai apropiate
analogii sunt topoarele din situl de la Atmageauna Tătărască, din nivelul III, dar și din tell-ul de la Pietrele47, la
unele observându-se același lanț tehnologic ca și în cazul piesei de la Urlați48.
Printre celelalte piese doar în două cazuri se mai observă suprafețele originale ale eboșelor. La unul dintre topoarele
de la Ciolăneștii din Deal (nr. inventar 7827), fața inferioară este plată, fapt ce demonstrază că suportul inițial a fost
o așchie de mari dimensiuni (Pl. III/4; V/4; VIII/3). În cazul toporului de la Țigănești, una dintre fețe, care poate
fi considerată superioară, păstrează pe 2/3 din suprafață un cortex inițial foarte subțire, care nu a mai necesitat
îndepărtarea sa, probabil și datorită suprafeței sale plate.
Fețele topoarelor au fost lucrate în tehnică bifacială, folosindu-se percuția directă cu percutor dur sau moale. S-a
încercat astfel regularizarea suprafețelor, folosindu-se lateralele drept plan de lovire. Retușele inițiale, unele de
mari dimensiuni, s-au întâlnit pe o axă longitudinală a toporului, de cele mai multe ori centrală. Pe suprafețele
unuia dintre topoarele de la Ciolăneștii din Deal se pot observa etape ale lanțului tehnologic, toporul rămânând
nefinalizat (Pl. IV/4). Dacă una dintre fețe este aproape definitivată, de pe cealaltă, meșterul – posibil nu atât de abil
– nu a reușit eliminarea surplusului de material. A folosit succesiv un percutor dur, pe ambele laturi păstrându-se
urmele impacturilor (Pl. IX/1, 2). Lateralele topoarelor erau obținute prin percuție directă, în unele cazuri meșterul
oprindu-se în acest stadiu (Pl. IV/1; VI/1; VIII/4). Erau apoi finisate într-un unghi drept cu fețele toporului, prin
percuție indirectă, posibil cu un corn de cerb sau o piatră moale. Același procedeu tehnic era utilizat și pentru
finisarea fețelor, lăsând niște cornișe care erau determinate de ultimele desprinderi de regularizare și o creastă cu
un aspect sinuos49. Aceste urme se observă în unele cazuri pe unele topoare de la Ciolăneștii din Deal și pe cel de
la Surdulești (Pl. III/2; V/2; VII/4).
Tăișul pieselor din lotul prezentat este curb, obținut prin retușe bifaciale oblice sau razante, rezultate prin percuție
directă. Cu trei excepții, tăișurile topoarelor sunt denticulate, păstrând urmele folosirii. În cazul toporului de la
Ciolăneștii din Deal (nr. inventar 8257) tăișul a fost distrus de lovituri puternice, solicitante (Pl. VII/3). O altă
caracteristică aparte a topoarelor gumelnițene este configurația tăișului, într-un prim caz fiind construit din planuri
care converg într-un unghi ascuţit, iar în al doilea fiind într-un singur plan oblic, care se aseamănă cu cel al teslelor
moderne lucrate din metal. Ambele tipuri sunt prezente în lotul analizat.
Un alt semn al utilizării topoarelor este lustrul prezent în zona tăișului (Pl. III/4; V/3; VI/1,3; IX/8). Acest lustru se
poate observa și pe muchia unui exemplar de la Ciolăneștii din Deal (Pl. III/4), cu analogii în tell-ul de la Pietrele50,
și poate fi pus în legătură cu mânerul de lemn sau piesa intermediară din corn în care era înfipt. În general se
acceptă că topoarele de silex erau utilizate în principal la prelucrarea lemnului, iar repararea celor deteriorate se
făcea în cadrul fiecărei familii51.
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Planșa IX. Urmele impacturilor succesive (1, 2), stigmate tipice percuției indirecte (3-6), încercările eșuate de a ascuți tăișul (7) – Ciolăneștii
din Deal (foto Ion Torcică); lustrul datorat folosirii (8) – Urlați; (foto 1-7 Ion Torcică, 8 Octav Negrea).
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Planșa X. Tell-ul de la Uzunu jud. Giurgiu – imagine aeriană (1); profilul sitului din zona afectată antropic (2);
toporul de silex de la Uzunu (3, 4) (foto 1 – captură 8/2/2017 Google Earth, 2 Radian R. Andreescu, 3, 4 Alin Frînculeasa).
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Concluzii
Topoarele de silex analizate au completat informațiile existente despre acest tip de unelte tipice pentru comunitățile
gumelnițene. Ele au fost lucrate dintr-o de materie primă variată, predominând silexul de diferite culori în
defavoarea gresiei silicioase folosită doar pentru două topoare. În vestul Munteniei o zonă depistată arheologic în
care se găseşte materie primă, în depozite secundare, care are caracteristici asemănătoare cu ceea ce s-a definit a fi
silex balcanic52, este arealul comunei Ciuperceni (jud. Teleorman). Se cunoaște că varietăţi de silex din aşezările
neolitice din bazinul Vedei şi al Teleormanului, analizate macroscopic, sunt din acest tip de silex53. Cel puțin
unul dintre topoarele de la Ciolăneștii din Deal (Pl. IV/3) pare să fi fost lucrat din această varietate de silex. Nu
cunoaștem proveniența silexului din care a fost lucrat toporul de la Urlați, dar poate fi pus în legătură directă cu
depozitele de lame descoperite în sit, mai ales acelea lucrate prin tehnica presiunii. Rămâne de stabilit originea
materiei prime din care au fost cioplite aceste lame.
Din punct de vedere tipologic nu se constată o mare varietate, toate având o formă trapezoidală mai mult sau mai
puțin alungită. În privința lanțului tehnologic de obținere a lor sunt destul de unitare, folosindu-se aceleași tehnici.
Iese în evidență piesa de la Urlați datorită folosirii nu a unui simplu galet, ci a unui fost nucleu din care s-au extras
lame. Forma negativelor și dimensiunile lor indică extragerea unor lame lungi prin tehnica presiunii, utilizând fie
un baston lung de lemn, stând în picioare (long crutch standing) sau chiar un levier (lever pressure)54. Chiar dacă
acest nucleu/topor a putut fi adus posibil de la sud de Dunăre, împreună cu lamele lungi din depozitele descoperite
în sit, în cadrul unor schimburi ce ar fi implicat o acumulare de bunuri de prestigiu55, nu excludem existența unei
producții locale a topoarelor, în cadrul a ceea ce s-a numit debitaj domestic. Prin acesta se înțelege producția de
bunuri în cadrul unei unități domestice și pentru folosirea de către aceasta56. Acest tip de debitaj a fost depistat și în
tell-ul de la Vitănești57. Nucleii și resturile de debitaj prezente în așezarea de la Urlați indică acest comportament
pentru producerea diferitelor tipuri de utilaj litic. Topoarele din vestul Munteniei prezentate în acest studiu ar fi
putut fi produse și ele în așezările de proveniență. Nu putem preciza deocamdată dacă erau produse de către meșteri
specializați. Unii cercetători consideră că topoarele de silex au avut și semnificații sociale, strict legate de numărul
pieselor dintr-o locuință58. Informațiile pe care le avem despre topoarele din tell-ul de la Ciolăneștii din Deal indică
doar descoperirea lor la adâncimile corespunzătoare locuințelor incendiate. Topoarele de la Uzunu și Țigănești ar
fi putut fi, datorită dimensiunilor impresionante, bunuri de prestigiu comparativ cu marile topoare provenite din
refolosirea nucleilor pentru lame lungi.
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Date geomorfologice și sedimentologice privind
formarea tell-ului de la Hârșova
CONSTANTIN HAITӐ

Rezumat:
Cercetările arheologice desfăşurate în tell-ul de la Hârșova, realizate în câteva etape importante, au avut în vedere,
încă de la început, întreaga succesiune stratigrafică, atât prin realizarea unor sondaje, dar mai ales prin investigarea
în suprafaţă. Astfel, sondajele SA şi SC, dar mai ales suprafeţele SB și SC/pP, au permis obţinerea unor informaţii
esenţiale pentru întelegerea locuirii eneolitice și evoluţiei cronologice şi culturale a acestui important tell.
Fiind integrată în contextul mai larg al studiului aşezărilor de tip tell din Muntenia şi Dobrogea, cercetarea
sedimentologică din tell-ul de la Hârșova a avut ca obiective precizarea contextului geomorfologic în care a fost
amplasată locuirea, identificarea unor eventuale elemente sau structuri de amenajare sau de delimitare a aşezării și
înţelegerea stratigrafiei de ansamblu și cronologiei acesteia.
Metodologia de cercetare a constat din combinarea realizării unei serii de carotaje cu sonda de soluri, completate cu
carotaje sedimentologice cu prelevare sub formă de coloană continuă, în stare tubată, sondaje de mici dimensiuni
şi analiza stratigrafică a profilelor unor sondaje și din zonele cercetate arheologic.
Rezultatele obţinute au permis identificarea principalelor caracteristici geomorfologice ale aşezării și definirea
principalelor etapelor de formare ale acesteia.

Abstract: Geomorphological and sedimentological data regarding the formation
of the Hârșova tell
The archaeological research carried on at the Eneolithic tell from Hârșova, developed along several important
stages, and took into account, from the beginning, the whole stratigraphic succession, both by conducting
soundings, but especially by surface investigation. Thus, the surveys of SA and SC, but especially the areas SB
and SC/pP, yielded essential information for the understanding of the Eneolithic occupation and the chronological
and cultural evolution of this important tell.
Being integrated in the wider context of the study of tell type settlements in Muntenia and Dobrudja, the
sedimentological research of the Hârșova tell had focused on the geomorphological context in which the occupation
was founded, the identification of any elements or structures for the arrangement or delimitation of the settlement,
and the understanding of the overall stratigraphy and its chronology.
The research methodology consisted of combining series of logs with the soil auger, supplemented with
sedimentological corings with continuous column sampling, in tubed state, small-size soundings, and the
stratigraphic analysis of their sections and from the archaeological investigated zones.
The obtained results allowed to identify the main geomorphologic characteristics of the settlement and to define
its main formation stages.

Cuvinte cheie: geomorfologie, sedimentologie, eneolitic, aşezare de tip tell, mod de formare.
Keywords: geomorphology, sedimentology, Eneolithic, tell type settlement, mode of formation.
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1. Considerații de ordin general
Așezările de tip tell din Muntenia și Dobrogea sunt încadrate din punct de vedere cronologic în perioada de
evoluţie a culturii Boian (fazele Giuleşti, Vidra și Spanţov, în intervalul 4900-4500 cal BC) și Gumelniţa (fazele
A1, A2 și B1, în intervalul 4500-3900 cal BC)1. Stratigrafia acestora poate să debuteze, sau nu, cu niveluri de
locuire atribuite culturii Boian, este constituită in principal din niveluri ce pot fi raportate culturii Gumelnița și se
finalizează uneori cu niveluri de locuire atribuite culturii Cernavodă I (3900-3500 cal BC), suprapuse eventual de
niveluri ce corespund unor locuiri post-eneolitice.
Aceste situri sunt situate în diferite contexte geomorfologice: în zonele de luncă ale râurilor – pe martori de
eroziune (popine sau grădiști) și pe grinduri, la marginea albiei majore a văilor – proeminențe sau promontorii ale
teraselor înalte sau pe marginea teraselor joase (de vârstă holocenă), în vecinătatea unor lacuri – pe malul acestora
sau pe mici insule. Prezintă succesiuni stratigrafice importante, alcătuite din niveluri de locuire, de distrugere și
abandon, cu sau fără acumulare de sedimente naturale, ce însumează o grosime a depozitelor de până la 12 m, cum
este cazul tell-ului de la Hârșova (Fig. 1)2.

Figura 1. Localizarea tell-ului de la Hậrșova pe harta Romaniei (C. Haită).

Principalele caracteristici ale așezărilor de tip tell sunt: suprafață locuită bine delimitată (marcată uneori de structuri
de delimitare), formă circulară sau alungită, cu diametre de până la 200 m, succesiuni continue de niveluri antropice –
locuinţe incendiate sau neincendiate, acumulări de deșeuri și alte niveluri ocupaționale, de distrugere și de amenajare/
nivelare, marcate uneori de niveluri de acumulare naturală sau de abandon – și un spațiu locuit bine structurat.
În cazul tell-ului de la Hậrșova (Fig. 2A), acesta suprapune în marginea lui sudică depozitele nisipoase ale terasei
joase a Dunării (de vậrstă holocenă inferioară), iar în zona nordică depozitele de loess ale terasei înalte (de
vậrstă pleistocenă mediu-superioară). Acestea din urmă acoperă discordant un microrelief format pe depozitele
carbonatice atribuite Jurasicului (Fig. 2B)3.
1
2
3

Hașotti 1997; Marinescu-Bîlcu 2001; Petrescu-Dâmboviţa 2001.
Galbenu 1962.
Bandrabur et al. 1968.
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A

B
Figura 2. Localizarea tell-ului de la Hârşova. A. Harta Specht, 1719, 1:57600, foaia 108, cu modificări;
B. Harta geologică, 1: 200000, foaia Brăila, după Murgeanu, Liteanu 1967, cu modificări (C. Haită).
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2. Cercetarea sedimentologică: obiective şi metode
Pentru înțelegerea stratigrafiei de ansamblu a tell-ului, respectiv a modului de formare a acestei impresionante
așezări, în perioada 2013-2017 au fost realizate o serie de cercetări sedimentologice, ale căror principale rezultate
le prezentăm în acest studiu. Acestea au fost susţinute logistic de proiectul de cercetare pluridisciplinar derulat în
Balta Ialomiţei4. Astfel de cercetări au fost inițiate îndeosebi prin carotaje cu sonda de soluri şi analiza stratigrafică
a unor sondaje sedimentologice, cum sunt cele din așezările de tip tell de la Bordușani Popină5, Bucșani6 și
Vitănești7, și continuate în cadrul programului pluridisciplinar desfăşurat la Taraschina8. În cazul tell-ului de la
Hârșova, dificultatea a constat în faptul că așezarea este suprapusă în totalitate de un cartier al orașului, fiind
necesare mai multe metode de cercetare dar și o perioadă de studiu mai îndelungată.
Carotajele cu sonda de soluri
Din cauza faptului că limita nordică a tell-ului nu era cunoscută, aceste prime investigaţii sedimentologice s-au
derulat avậnd acest principal obiectiv. De mică amploare, minim invazive și expeditive, realizate până la o adâncime
maximă de 2,50 m, carotajele cu sonda de soluri permit identificarea punctuală a stratigrafiei, cu o rezoluţie
de 10 cm, grosimea intervalului prelevat şi investigat la fiecare pas. Probele vrac obţinute permit caracterizarea
fiecărei unităţi sedimentare, din punct de vedere al principalelor sale caracteristici: textura, culoarea, compoziţia,
omogenitatea și gradul de compactare9. Caracteristicile diagnostice au permis identificarea principalelor tipuri de
depozite: depozite nisipoase ale terasei joase, depozite de loess, niveluri antropice, niveluri de amenajare alcătuite
din sedimente omogene, depozite de coluviu, orizonturi de (paleo-)sol.
Stratigrafia obţinută cu ajutorul acestor carotaje a constituit informaţia de bază necesară realizării altor tipuri de
cercetări, cum sunt carotajele mecanice cu eșantionare continuă sau sondajele de mică amploare.
Astfel, alături de latura de nord (strada Gheorghe Doja), au fost controlate laturile de vest (strada Danubius) şi de
est (strada Grădinilor), ale tell-ului, obţinându-se astfel o cercetare perimetrală (Fig. 3). Acestea au fost realizate
uneori în curţile locuitorilor, amplasarea acestora fiind condiţionată şi de acordul proprietarilor. Au fost prelevate
eşantioane din toate succesiunile analizate şi a fost avută în vedere şi posibilitatea recoltării unor probe necesare
încadrării cronologice, pentru o încadrare culturală cật mai sigură a acestor contexte10.
Carotajele cu percuţie mecanică
În scopul înregistrării punctuale a stratigrafiei, în stare nederanjată, au fost realizate o serie de carotaje cu percuție
mecanică, cu ajutorul unui sistem de foraj echipat cu un motor Cobra TT, ce permite eșantionarea întregii
succesiuni sedimentare, sub forma unei coloane tubate (cu diametru de 50 mm). Acestea au atins o adâncime
maximă de 7 m și au permis obţinerea unor coloane stratigrafice de referinţă. De asemenea, au reprezentat baza
localizării celor două sondaje importante: S I Vest, respectiv S II Est. Coloanele tubate corespund succesiunii
fiecărui interval de 1 m. Pe lângă caracteristicile sedimentare menţionate anterior, aceste probe oferă informaţii
asupra structurii fiecărei unităţi sedimentare, precum și a limitelor dintre fiecare două unităţi succesive.
Primele carotaje mecanice au fost realizate în campania din anul 2014, în zonele de nord și nord-est ale tell-ului.
Două dintre acestea, C 1/2014 şi C 2/2014 au fost amplasate la intersecţia străzii Fundătura Dunării cu strada
Gheorghe Doja, chiar pe marginea nordică a acesteia din urmă (La Turcoaica), respectiv, pe latura sudică, pe
proprietatea Docan, la doar câţiva metri de limita de la stradă a proprietăţii. Cel de-al treilea carotaj, C 3/2014, a
fost realizat pe prima treaptă (de 1 m) a sondajului S 2 Est, în scopul evaluării stratigrafiei, îndeosebi a amplitudinii
depozitelor antropice (Fig. 3).
În campania din anul 2015, au fost realizate încă trei carotaje mecanice, atât în zona de nord, cât și în zonele de
nord-vest și vest ale tell-ului. Deoarece în carotajul C 2/2014 (Docan) nu au fost întâlnite niveluri de locuire
preistorică, cercetarea a fost continuată, urcând pe pantă, spre centrul aşezării. Carotajul C 1/2015 a fost amplasat
pe proprietatea Docan, la marginea grădinii. Carotajul C 2/2015 a fost situat la marginea proprietăţii Chiru, la
poartă, iar carotajul C 3/2015 a fost realizat la marginea nordică a proprietăţii Potamianus, chiar în baza tell-ului
(Fig. 3).
4

Proiectul Idei Modele de co-evoluţie între om și mediu în zona umedă a Bălţii Ialomiţei (PN-II-ID-PCE-2011-3-0982),
director de proiect Dragomir-Nicolae Popovici.
5
Haită 2005.
6
Haită 2002a.
7
Haită 2002b.
8
Carozza et al. 2011.
9
Haită 2003, 2012b.
10
Popovici et al. 2015, 75.
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Figura 3. Localizarea cercetărilor sedimentologice pe ortofotoplanul oraşului Hậrşova, 2012-2014 (C. Haită).

În campania din anul 201611, cercetarea prin carotaje mecanice a fost continuată având aceleaşi obiective. Două
dintre cele patru carotaje au fost amplasate pe panta tell-ului, în scopul identificării limitei nordice a locuirii
gumelniţene, C 1/2016 la 3 m de limita dinspre stradă a proprietaţii de pe strada Fundătura Dunării, la nr. 9,
și C 2/2016 la 2 m de limita sudică a proprietăţii Docan. Cel de-al treilea carotaj – C 3/2016 a fost amplasat
în baza tell-ului, pe proprietatea Ilie, situată la marginea sud-estică a suprafeţei cercetate arheologic (SB), iar
cel de-al patrulea – C 4/2016, în extremitatea vestică a tell-ului, chiar deasupra sondajului S 1 Vest (Fig. 3).
Această cercetare a fost definitivată prin carotajul realizat în campania din anul 2017, C 1/2017, amplasat pe
proprietatea Irimia, la 4 m de limita nordică a proprietăţii şi la doar 6 m de C 2/2016, în scopul identificării limitei
nordice a tell-ului12 (Fig. 4).

Figura 4. Succesiunea stratigrafică analizată în carotajul C 1/2017 (C. Haită).
11
12

Popovici et al. 2017, 65.
Popovici et al. 2018, 45.
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Sondajele stratigrafice
În scopul cercetării detaliate a stratigrafiei din baza tell-ului, care fusese anterior analizată doar în suprafaţa SC, au
fost realizate 2 sondaje de mari dimensiuni, SC/pP și SC/pA. Acestea au fost realizate parţial cu mijloace mecanice,
cu ajutorul unui excavator. În zona în care au fost identificate niveluri ocupaţionale, acestea au fost înregistrate şi
cercetate succesiv. În campania din anul 2013 acestea au fost efectuate în sectorul SC/pP (suprafaţa C/proprietatea M.
Potamianos), respectiv o suprafaţă de mici dimensiuni situată la est de SB şi de SC. Date suplimentare au fost obţinute
şi prin cercetarea realizată în sondajul amplasat pe proprietatea I. Alexe (SC/pA), situată la est de prima13. Acest
sondaj a constat dintr-o secţiune cu dimensiunile de 24x2 m, amplasată la 6 m est de SC/pP. Scopul acestuia a fost
verificarea limitei de est a tell-ului în această zonă, între drumul de acces spre malul Dunării şi limita vizibilă a sitului.
În campania din anul 2014 au fost efectuate două sondaje de mici dimensiuni, respectiv S I Vest şi S II Est14.
Acestea au fost efectuate cu scopul de a obţine informaţii privind amplitudinea secvenţei de locuire, dar şi cadrul
cronologic și cultural al locuirii eneolitice din aceste zone de margine a tell-ului (Fig. 5).

A

B

Figura 5. Stratigrafia celor două sondaje – Sondaj I Vest (A) şi Sondaj II Est (B), arhiva Hậrşova tell.

3. Principalele rezultate obţinute
Carotajele cu sonda de soluri
Carotajele cu sonda de soluri realizate în campania din anul 2013 au permis obţinerea unor informaţii preliminare
importante asupra zonei locuite, mai ales în condiţiile în care accesul era limitat, din cauza faptului că tell-ul este
suprapus de locuinţe contemporane (Fig. 3). Aceste carotaje au permis definirea stratigrafiei (prin identificarea
principalilor termeni din succesiunea: rocă - loess - paleosol - niveluri de locuire - niveluri de amenajare - coluviu
- sol actual), la nivel general, în fiecare dintre zonele cercetate. Aceste succesiuni stratigrafice au constituit
informaţia de bază pentru stabilirea amplasamentelor carotajelor mecanice, respectiv ale celor două sondaje de
mici dimensiuni menţionate anterior.

13
14

Popovici et al. 2014, 25.
Popovici et al. 2015, 75.
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Carotajele cu percuţie mecanică
Rezultatele obţinute de cercetarea realizată prin carotajele mecanice pot fi atribuite mai multor teme: contextul
sedimentologic al succesiunii cercetate în exteriorul aşezării, cadrul geomorfologic al așezării şi baza locuirii pe
terasa înaltă şi pe terasa joasă, locuirea post-abandon și intervenţiile posterioare.
Succesiunea din exteriorul aşezării
În carotajul C 1/2014 au fost identificate niveluri de acumulare naturală reprezentate prin nisipuri fine, silturi și
silturi argiloase, pe intervalul de adâncime 1,45-3,0 m, suprapuse de niveluri de locuire, respectiv de coluviu,
ce conțin foarte rari sau rari constituenţi antropici fini şi includ câteva fragmente ceramice în poziţie secundară,
suprapuse de orizonturile solului actual (Tab. 1). Succesiunea observată în acest carotaj confirmă prezenţa unei
zone inundabile în extremitatea nord-estică a tell-ului, observată şi pe hărţile topografice mai vechi (Fig. 2A).
Din păcate, antropizarea intensă nu a permis dezvoltarea acestei teme, referitoare la evoluţia naturală a zonei din
vecinătatea așezării (Tab. 1).
Tabelul 1. Succesiunea sedimentară observată în carotajul C 1/2014,
strada Gheorghe Doja - La Turcoaia.

Contextul geomorfologic şi baza locuirii
Începând cu campania arheologică din anul 2014, cercetarea sedimentologică a avut în vedere analiza unor
succesiuni stratigrafice situate în baza tell-ului, în scopul înţelegerii relaţiilor spaţiale dintre depunerile antropice
şi fundamentul natural, precum şi a modului de formare a acestuia.
În carotajul C 2/2014, nivelul de terasă reprezentat prin depozite de loess (silt fin, gălbui, foarte omogen, compact,
fără constituenţi antropici) a fost identificat la adâncimea de 3,41 m (Tab. 2). Acesta este suprapus de un orizont
foarte subţire de paleosol, pe intervalul de adậncime 3,35-3,41 m, şi o întreagă succesiune de niveluri de coluviu,
acumulate pe pantă, ce conţin cantităţi variabile de constituenţi antropici fini, cu dimensiuni mm-cm, rari sau
frecvenţi, de la 1-2% putând atinge 10% sau chiar 25%. Prezenţa acestora, alături de trunchierea evidentă a
paleosolului, depozitele de loess fiind aproape în contact direct cu cele de coluviu, indică activităţi de amenajare/
terasare desfășurate în această zonă. Succesiunea se încheie cu orizonturile solului actual, ce însumează aici o
grosime de cca. 90 cm (Tab. 2).

231

Cercetări Arheologice, XXVII, 2020, 225-242

Tabelul 2. Succesiunea sedimentară observată în carotajul C 2/2014,
Strada Gheorghe Doja – Proprietate Docan.

Carotajul C 3/2014 a confirmat faptul că solul actual și depozitele de coluviu observate şi în această zonă, din
extremitatea estică a tell-lui, acoperă o succesiune de niveluri de locuire in situ, cu o grosime de cca. 1 m. Acestea
au fost observate detaliat prin analiza stratigrafică a profilului vestic al sondajului S II Est (Fig. 5B).
Carotajul C 1/2015 a avut ca scop continuarea cercetărilor pe axa N-S a tell-ului, pe pantă, fiind localizat în zona
centrală a proprietăţii Docan, imediat după gardul dintre curte şi grădină. Succesiunea stratigrafică, ce însumează o
grosime de 4 m, este foarte asemănătoare cu aceea observată în carotajul C 2/2014. Limita superioară a depozitelor
de loess a fost întâlnită la adâncimea de 3,45 m, orizontul de paleosol are o grosime de doar 23 cm și este suprapus
de niveluri succesive de coluviu, ce conţin foarte rare sau rare granule cu dimensiuni mm-cm de chirpici, cărbune
și calcar şi un singur fragment ceramic de 1,5 cm. Aceste depuneri pe pantă sunt întrerupte numai pe intervalul de
adâncime 2,83-3,00 m de o posibilă nivelare, realizată din silt gălbui, omogen, fără constituenţi antropici. Solul
actual observat aici are o grosime de 80 cm.
Carotajul C 2/2015 a avut drept scop cercetarea locuirii din extremitatea de nord-vest a tell-ului, fiind amplasat
chiar la marginea proprietăţii Chiru, la 2 m de poartă, în imediata vecinătate, spre vest, fiind observate blocuri de
calcar, în apropierea suprafeţei actuale. În acest carotaj, stânca de calcar a fost interceptată la adâncimea de 4,45 m,
fiind suprapusă de depozitele de loess, pe intervalul de adâncime 4,08-4,45 m, și de orizontul de paleosol anterior
locuirii eneolitice, pe intervalul de adậncime 3,55-4,08 (Tab. 3). Acesta este suprapus de un nivel cu grosime
de 20 cm ce include rare indicii de locuire, constituenţi antropici în poziţie secundară, suprapus de o posibilă
nivelare, realizată din silt brun gălbui, omogen, cu grosime de 14 cm. Foarte interesant este faptul că nivelurile de
coluviu observate pe intervalul de adâncime 2,80-3,11 m sunt suprapuse de un posibil paleosol, slab dezvoltat, cu
o grosime de 36 cm (2,44-2,80 m), suprapus de un alt nivel de coluviu, dar şi de două niveluri de locuire, ce pot
fi atribuite perioadei romane (2,09-2,29 m, respectiv 1,53-1,63 m, separate prin două niveluri de coluviu). După
alte două niveluri de coluviu, urmează un nivel de locuire post-romană, pe intervalul 0,75-1,00 m, suprapus de o
nivelare, în alcătuirea căreia au fost identificate două unităţi, pe intervalul 0,52-0,75 m, constituite din silt brun
cenuşiu mediu, omogen, compact, fără constituenţi antropici. Un ultim nivel de locuire, observat pe intervalul de
adâncime 0,48-0,52 m, marchează un moment de incendiere a zonei, fără alte indicii, fiind suprapus direct de solul
actual, cu o grosime de aproape 50 cm (Tab. 3).
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Tabelul 3. Succesiunea sedimentară observată în carotajul C 2/2015,
Proprietate Chiru.
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Carotajele mecanice realizate în campania din anul 2016 au adus informaţii suplimentare în cercetarea privind
limitele aşezării15.
În nici unul dintre cele două carotaje situate pe pantă, C1 – strada Fundătura Dunării, nr. 9, și C2 – proprietatea
Docan, nu au fost identificate niveluri de locuire preistorică in situ. În carotajul C 1/2016 au fost identificate doar
acumulări de coluviu, pe panta așezării, suprapuse de orizonturile solului actual. În carotajul C 4/2016 a fost
observată limita superioară a nivelurilor gumelniţene în zona de vest, care se corelează cu acelea observate în
sondajul S II Vest, realizat anterior.
Carotajul cu percuţie mecanică realizat în campania din anul 2017, pe proprietatea Irimia, a reușit să intercepteze
nivelurile de locuire eneolitică in situ, corespunzatoare limitei nordice a tell-ului (Tab. 4).
După cum se poate observa în succesiunea prezentată mai jos, limita dintre depozitele de terasă și nivelurile antropice este situată în această zonă la cota de -6,83 m. Deoarece orizontul de paleosol corespunzător nu a fost identificat în această zonă, fiind indepărtat, se poate presupune existența unei amenajări, marcată prin nivelul de sediment
remaniat observat pe intervalul 6,69-6,83 m. Nivelurile antropice eneolitice in situ sunt observate pe intervalul de
adâncime 4,55-6,69 m, constând din niveluri de locuire exterioară, deseori fin stratificate, cu caracter de acumulare
secundară sau chiar de deşeuri menajere. Depunerile atribuite locuirii eneolitice sunt suprapuse de o succesiune de
niveluri de coluviu cu grosime importantă, pe intervalul de adâncime 3,00-4,55 m. Aceasta este suprapusă de două
orizonturi bine individualizate ale paleosolului post-abandon (pe intervalul de adâncime 2,28-3,00 m), ce sunt
suprapuse de o succesiune continuă de niveluri de coluviu, întrerupte doar de o posibilă intervenție posterioară, de
tipul unei nivelări, pe intervalul de adâncime 1,81-2,00 m. Solul actual este reprezentat prin 4 orizonturi distincte,
ce însumează o grosime de 65 cm (Tab. 4).
Locuirea posterioară
În carotajul C 2/2016 au fost identificate niveluri succesive de locuire, atribuite perioadei romane și post-romane
(Tab. 5). Nivelul natural al terasei de loess a fost interceptat la adâncimea de 4,74 m, fără să fie observat un orizont
de paleosol. Depunerile naturale sterile sunt suprapuse de o succesiune de niveluri de locuire ce conţin abundente
fragmente de cărămidă și cărbune, separate de niveluri cu foarte rari constituenţi antropici, ce pot reprezenta fie
nivelări, fie depuneri de coluviu acumulate pe pantă, cu grosime de 20-45 cm, pe intervalul de adâncime 1,24-4,74
m. Această succesiune, ce se finalizează cu un nivel de locuire cu abundente fragmente de chirpici ars și cărbune,
cu grosime de aproape 30 cm, este suprapusă de un nivel de coluviu cu grosime de 65 cm și de orizontul de sol
actual, cu o grosime de 59 cm (Tab. 5).
Baza locuirii pe terasa joasă a Dunării
În cadrul succesiunii înregistrate în carotajul C 3/2015 a fost întâlnită limita dintre nivelurile de locuire eneolitică
și nivelurile de acumulare naturală din alcătuirea terasei joase pe care este amplasat situl în această zonă (Tab. 6).
În acest carotaj, la adâncimea de 2,21 m, a fost interceptat stratul de calcar jurasic. O succesiune subţire alcătuită
din trei unităţi fine, ce conservă amprente de lemn (pe intervalul de adâncime 2,08-2,21 m), urmată de două
unităţi, interpretate ca niveluri de coluviu (pe intervalul de adâncime 2,00-2,08 m), poate fi interpretată ca fiind
rezultatul unei amenajari de tipul unei palisade, ce a funcţionat foarte scurt timp, ulterior fiind abandonată. După
o scurtă perioadă de timp, foarte probabil locuirea revine în această zonă, fiind reprezentată de niveluri de locuire
exterioară, pe intervalul de adâncime 0,78-2,00 m, a căror continuitate este întreruptă de două niveluri de amenajare
(pe intervalul de adâncime 1,15-1,46 m), Succesiunea se încheie cu coluviul actual, cu grosime de 78 cm, rezultat
din distrugerea continuă a depozitelor din baza tell-ului.
O succesiune cu totul similară a fost observată și în carotajul C 3/2016, realizat în baza tell-ului, la marginea sudestică a suprafeţei SB, pe proprietatea Ilie (Tab. 6).
15

Popovici et al. 2017, 65.
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Tabelul 4. Succesiunea sedimentară observată în carotajul C 1/2017,
Proprietate Irimia.

235

Cercetări Arheologice, XXVII, 2020, 225-242

236

Constantin Haită

Tabelul 5. Succesiunea sedimentară observată în carotajul C 2/2016,
Proprietate Docan.
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Tabelul 6. Succesiunea sedimentară observată în carotajul C 3/2015,
Proprietate Potamianus.
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Sondajele stratigrafice
În campania de cercetări arheologice din anul 2010, a fost cercetată succesiunea stratigrafică observată pe profilul
magistral (nordic) din suprafaţa SC/pP16. Succesiunea este constituită din nivelurile de construcţie, amenajare şi
utilizare corespunzătoare unor locuinţe incendiate şi ne-incendiate și unor structuri de combustie (vetre, cuptoare),
unor nivelări, niveluri de locuire situate în exteriorul structurilor antropice și depozite de deşeuri, ca şi unor
umpluturi de gropi şi şanţuri de fundaţie. Ca observaţie cu caracter general, aceste tipuri de unităţi sedimentare
sunt specifice succesiunilor sedimentare gumelniţene analizate micromorfologic17.
Sondajul SC/pA
Sondajul stratigrafic SC/pA18 realizat în campania din anul 2013, a evidenţiat faptul că limita de sud a tell-ului a
fost afectată de diverse lucrări moderne şi contemporane, întreaga stratigrafie preistorică, romană şi medievală fiind
distrusă complet. Cele mai vechi intervenţii datează foarte probabil din perioada secolului al XVIII-lea, când locuirea
preistorică a fost distrusă prin realizarea unor excavaţii al căror scop nu a putut fi precizat. O altă etapă, încadrată
cel mai probabil în secolul al XIX-lea, este reprezentată prin câteva cuptoare, utilizate, probabil, pentru arderea
cărămizilor. În secolul al XX-lea au fost realizate săpături ample, de mari dimensiuni, cel mai probabil în scopul
realizării unor gheţării, umplute ulterior cu deşeuri foarte diverse.
Analiza stratigrafică a profilului estic a avut în vedere cercetarea cadrului geomorfologic al locuirii eneolitice,
ca și obţinerea unor date semnificative asupra secvenței de locuire din baza tell-ului de Hârșova, în aceasta zonă.
Principalele rezultate obţinute pot fi sintetizate astfel19: cele mai vechi niveluri de locuire, din baza tell-ului, sunt
formate și acumulate pe depozitele ce constituie terasa joasă a Dunării, alcătuită din depuneri siltice și nisipoase,
gălbui, omogene, compacte, fără constituenți antropici; deși în zona cercetată nu au fost surprinse, este foarte
posibil să fi existat unele amenajări ale terasei naturale, realizarea unor nivelări în scopul înființării unor zone de
locuire, așa cum a evidențiat și cercetarea arheologică, prin corelarea stratigrafică a rezultatelor din aceste două
zone, SC/pP și SC/pA; în nivelurile din baza locuirii au fost observate aceleași tipuri de unități sedimentare precum
cele observate pe profilul magistral al sondajului SC/pP, respectiv în suprafaţa SB, reprezentând podele, lutuieli,
alte tipuri de amenajări și niveluri ocupaționale fine, ca și în partea superioară a secvenței gumelnițene.
Locuirea eneolitică cercetată din punct de vedere arheologic în SC/pP şi SC/pA reprezintă o secvenţă stratigrafică
reprezentativă pentru marginea sud-estică a așezării. Deşi suprafaţa cercetată este de mici dimensiuni, în această
zonă a tell-ului a fost confirmată o succesiune stratigrafică, continuă, de la secvenţele ocupaţionale atribuite culturii
Boian, ce însumează o grosime de cca. 3,50 m, la cele încadrate în cultura Gumelniţa20. Deşi au fost înregistrate
unităţi sedimentare atribuite unor foarte posibile nivelări (unele dintre acestea cu posibilă îndepărtare de material),
succesiunea stratigrafică, cel puţin la nivelul ansamblului acestei zone, nu arată existenţa unor perioade de abandon.
Sondajul I Vest – Strada Danubius
Analiza profilelor stratigrafice ale acestui sondaj de doar 1,5 x 2 m a permis obţinerea câtorva informaţii foarte
importante21. În primul rând, în acest sondaj au fost observate niveluri de locuire in situ care au fost atribuite unor
structuri de locuire. Datarea radiometrică realizată pe o probă prelevată din locuinţa analizată în baza succesiunii
(Fig. 5A) a indicat intervalul cronologic 4798-4584 cal BC (probabilitate 2Γ; cod de laborator Poz-66116, Ialomiţa
sample 58), ce corespunde perioadei de evoluţie a culturii Boian. Observaţiile pe profilul sudic au indicat faptul că
locuirea a fost afectată de unele intervenţii posterioare, dar panta acestor depozite antropice indică faptul că, cel
mai probabil, în această zonă, locuirea eneolitică nu s-a extins spre vest mai mult de doar câţiva metri.

16
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20
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Popovici et al. 2011.
Haită 2001, 2012a, 2012b; Haită, Radu 2003.
Popovici et al. 2014, 29.
Popovici et al. 2014, 29-30.
Popovici et al. 2016, 36-38.
Popovici et al. 2015, 75-76.
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Sondajul II Est – Strada Grădinilor
Analiza stratigrafică a profilului vestic al acestui sondaj de mici dimensiuni (1,2 x 2 m) a indicat o situaţie asemănătoare.
Partea superioară a stratigrafiei arată, și în această zonă, mai multe intervenţii moderne si contemporane22. Prezenţa
unor fragmente ceramice romane indică existenţa unor niveluri ocupaţionale din epoca romană, distruse şi ele de cele
ulterioare.
La baza profilului estic au fost observate nivelurile de construcție și utilizare ce corespund la două locuinţe
neincendiate (Fig. 5B), surprinse de noi în zona structurilor de combustie. Aceste structuri de locuire eneolitică au
fost construite direct pe depozitele de loess. Proba C 14 prelevată din locuinţa din baza acestui sondaj a indicat un
interval cronologic de 4520-4356 cal BC (probabilitate 2Γ; cod de laborator Poz-66117, Ialomiţa sample 59), ce
se încadrează în perioada de evoluţie a culturii Gumelnița.
4. Concluzii
Datele prezentate în această contribuţie sunt rezultate ale cercetărilor sedimentologice efectuate în perioada 20132017, ce au avut în vedere toate cele patru laturi ale tell-ului, ca și întreaga succesiune antropică, obţinându-se o
imagine completă asupra extinderii și evoluţiei aşezării.
Așezarea de tip tell de la Hârşova este amplasată pe marginea terasei joase a Dunării, în proximitatea unei zone
inundabile. Zona avea aspectul unui golf, protejat de două promontorii de calcar, asemănătoare unor pinteni care
străjuiesc malul stâng al fluviului (cel vestic constituind fundamentul cetăţii Carsium, iar cel estic fiind localizat
în zona carierei de calcar actuale), zona inundabilă fiind în relaţie cu o mică vale, pe direcţia nord - sud, la nord de
fostul șantier naval, ale cărui lucrări au modificat iremediabil întreaga zonă.
În zonele de sud și de vest, depozitele antropice suprapun direct stânca de calcar. Dacă în partea de sud au fost
identificate indiciile unei posibile structuri de delimitare, de mică amploare, în extremitatea de vest depunerile de
deșeuri menajere vin în contact direct cu roca, fiind suprapuse de nivelurile de construcţie, amenajare și utilizare
ale primei locuinţe din această zonă.
În zonele de nord şi de est, nivelurile de locuire suprapun depozitele de loess ale terasei înalte, de vârstă pleistocenă
medie-superioară. În mod surprinzător, relativ la imaginea pe care o aveam asupra tell-ului, prin prisma configuraţiei
actuale, a micro-topografiei zonei, limita de nord a aşezării este mult mai aproape de centrul ei, tell-ul fiind puternic
asimetric pe axa nord - sud. De fapt, putem considera ca semnificativ faptul că nivelurile gumelniţene ating și
depășesc numai în ultima lor etapă înălţimea marginii acestei terase, extinzându-se doar câteva zeci de metri de
limita sudică a acesteia.
Prezenţa nivelurilor de locuire atribuite culturii Boian în baza aşezării este un lucru bineînţeles. Acestea au fost
identificate în sondajul SA şi cercetate sistematic în sondajul SC şi în suprafaţa SC/pP. Este mult mai greu de
înţeles însă prezenţa locuirii, în acest interval cronologic, în extremitatea vestică (în sondajul I Vest), la cca. 5 m
altitudine relativă faţă de limita superioară a acestora în SC/pP. Acesta este un indiciu cert că locuirea din perioada
culturii Boian s-a concentrat în zona de nord-vest a tell-ului, urmând ca în perioada corespunzătoare culturii
Gumelniţa să se extindă mult spre zonele de est și de nord.
În ceea ce priveşte limita sudică a tell-ului, identificarea, prin carotaje, a limitelor spaţiului locuit sugerează faptul
că acesta a fost distrus, în această zonă, predominant de acţiunea (in)conştientă a omului, în perioada contemporană.
Cercetările sedimentologice și micromorfologice asupra unor structuri şi succesiuni stratigrafice analizate în SB
şi SC/pP au indicat faptul că spaţiul construit este bine întreţinut, amenajat sistematic, prin podele și lutuieli fine,
cu textură fin nisipoasă, siltică sau chiar argiloasă. Stratigrafia este foarte fină, cu numeroase faze de construcţie,
amenajare şi utilizare, cu niveluri cu grosime centimetrică sau chiar milimetrică. Zonele de activitate din vecinătatea
locuinţelor sunt separate sau suprapuse de zone de pasaj. Zonele de deşeuri menajere sunt bine delimitate spaţial
şi temporal și au fost utilizate, cel mai probabil, de mai multe locuinţe învecinate.
Putem concluziona şi faptul că, deși nu au fost identificate indicii certe pentru prezenţa unor structuri de amenajare
sau de delimitare, tell-ul de la Hârșova are o structură complexă, evoluţia sa fiind marcată de etape de construcţie
și amenajare continuă.

22
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Eneolithic bifacial implements from the GumelniȚa
layers of Hârșova and Bordușani tell settlements
LOREDANA NIȚĂ

Abstract:
The Eneolithic stratigraphic sequences from Hârșova and Bordușani tell settlements provided abundant lithic
collections of both knapped and ground stone implements, belonging to the Gumelnița A2 cultural tradition.
Among those, there are two types of artefacts for which both the shaping and the recycling stages involve the use
of carefully controlled bifacial knapping.
The first type includes axes, made from homogenous, ochre/reddish brown coloured flint; before the abandonment
phase, they went through several stages of trimming, serving as cores for producing long and relatively narrow
blades, and recycling, through lateral and ventral flaking. The second type consists of triangular flint points of
various sizes and morphology; their shaping involves the use of flat, extended retouch, applied to dorsal and
ventral surfaces, as well as steep, continuous retouch for the lateral edges and/or the base.
The present contribution aims at discussing the technological stages involved in producing bifacial flint axes and
points, their use, such as it can be inferred from macroscopic use-wear observations, as well as their archaeological
context and possible analogies with similar artefacts discovered in Gumelnița layers from other Eneolithic
sequences.

Rezumat: Piese bifaciale eneolitice în nivelurile gumelniȚene din siturile tell de la

Hârșova și Bordușani

Secvențele stratigrafice aparținând Eneoliticului din siturile tell de la Hârșova și Bordușani au oferit colecții litice
bogate, formate din obiecte cioplite și șlefuite, încadrate în faza A2 a culturii Gumelnița. Dintre acestea, se remarcă
două tipuri de artefacte realizate prin cioplire bifacială.
Primul tip include topoare din silex de culoare ocru/brun roșcat; înainte de a fi fost abandonate, ele au trecut prin
câteva etape de amenajare, în cursul cărora au funcționat ca nuclee pentru obținerea de lame lungi și relativ înguste
și etape de reciclare, prin desprinderea de așchii de pe suprafețele laterale și ventrale. Al doilea tip de artefacte
cuprinde vârfuri triunghiulare din silex, cu dimensiuni și morfologie variate, pentru a căror amenajare s-a utilizat
retușa plată, extinsă, în cazul suprafețelor dorsale și ventrale și retușa continuă, semiabruptă, în cazul marginilor
laterale și/sau al bazei.
Articolul de față își propune discutarea etapelor tehnologice de producere ale topoarelor și vârfurilor din silex,
utilizarea lor, atât cât poate fi decelată din observațiile asupra urmelor de folosire macroscopice, ca și contextele
arheologice din care provin și posibilele analogii cu artefacte similare, descoperite în niveluri gumelnițene din alte
secvențe eneolitice.

Keywords: Eneolithic, Gumelnița, axes, points, bifacial tools, flint.
Cuvinte cheie: Eneolitic, Gumelnița, topoare, vârfuri, unelte bifaciale, silex.
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Introduction
Hârșova and Bordușani tell settlements are located on the right and left banks of the Danube, in south-eastern
Romania (Pl. I). Archaeological researches revealed complex cultural sequences, ranging from Boian, Gumelnița
A2, Cernavodă II, Hallstatt and La Tène (in Bordușani), and Boian, Gumelnița A2, Cernavodă I (in Hârșova),
respectively. The Gumelnița A2 layers in Hârșova are dated between 4350 and 4000 cal BC1. Excavation strategies
employed aimed at revealing the informational content of methodically defined stratigraphical units, and the broad
retrieval of all archaeological material, thus leading to the characterization of anthropic landscape features, such
as household areas, circulation spaces, and refuse accumulation extents2. To date, the Gumelnița sequences in the
two tell sites are not fully uncovered, thus our observations remain largely preliminary.

Plate I. Location of Hârșova and Bordușani tell settlements (modified after Klimscha 2020, 102, Fig. 1).
1
2

Bréhard, Bălășescu 2012.
Popovici 2010; Popovici et al. 2000, 2003, 2014; Randoin et al. 2000.
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The greater part of the 2300 knapped lithic items included in the Bordușani assemblage is formed by less than
5 mm chips/esquilles and indefinite fragments (40%), followed by unmodified debitage products (34.5%) and
retouched implements (25.4%). Within the retouched pieces category, the bifacial points represent only 0.8%,
while the bifacial flint axes amount to 1.8%. In Hârșova, the 5688 knapped lithic collection shows an even more
unbalanced proportion between less than 5 mm chips/esquilles and indefinite fragments (73.8%) and unmodified
debitage products (19.6%) or retouched implements (6.54%). Moreover, while the bifacial points representativity
(2.9% of the retouched pieces) is slightly higher than in Bordușani, bifacial flint axes are absent.
Generally, the raw material used in manufacturing most part of the lithic assemblages is the same type of
homogenous, grey/dark yellow/ochre coloured chert also employed for bifacial points and flint axes. Its source
could be traced in Jurassic and Cretaceous deposits in central and southern Dobrudja3, and presumably, northeastern Bulgaria. There are also several isolated occurrences of different types of chert: the lithic assemblage from
Hârșova includes a single blade made of a white, matt, homogenous variety, while in Bordușani, two of the points
are made from an otherwise poorly represented kind of black chert, with/without whitish inclusions.
The technological structure of the lithic assemblages in the Eneolithic layers from Hârșova and Bordușani follows,
roughly, the same pattern: due to the throughout recovery of all archaeological material, the primary debitage
products (flakes and blades) and the formal tools (both retouched and polished) are surpassed by the overwhelming
number of splinters and indefinite items, mostly resulted from blank production and retooling of the lithic toolkit.
Cortical items, core-shaping/rejuvenation products (i.e. crested blades/bladelets, and core tablets), and exhausted
cores are severely underrepresented. Most of the laminar blanks and formal tools exhibit flat striking platforms
and scarred bulbs, consistent with the use of direct, hard hammer percussion. Nevertheless, there are several
clues pointing towards the practice of soft hammer percussion and, in several instances, even pressure debitage
(long laminar blanks, with narrow striking platforms, rectilinear dorsal nervures and edges, and diffuse, almost
invisible bulbs). Within the formal knapped tools, endscrapers and truncated blades prevail, followed by marginally
retouched blades. Some of the latter exhibit direct, abrupt or semi-abrupt bilateral retouch, resulting in a pointed
distal tip. Such pointed blades might have been intended for the same function as the bifacially crafted points,
especially since few of them exhibit dorsal and ventral spin-off fractures, originating from the tip.
The bifacial points and axes
Our contribution drew its data from a set of 16 bifacial points and 11 flint axes available for analysis from Gumelnița
A2 layers in Hârșova and Bordușani (Tab. 1), currently part of collections hosted in Bucharest (The National
Museum of Romania History), Constanța (The National History and Archaeology Museum), and Slobozia (The
Ialomița County Museum).
Flint axes
The knapped flint axes studied share a series of characteristics: (a) use of good quality, ochre/dark yellow flint; (b)
small variation in width and thickness values, probably related to specific hafting requirements; (c) three functional
stages – cores, mainly intended for producing long blades, axes, and percussion implements; (d) repeated cycles of
use and retooling; (d) abandonment in various archaeological contexts and stages of fragmentation.
In the abandonment stage, the flint axes’ morphology exhibits several combinations of features. For most of
them, the slightly convex dorsal side (Pl. II) is formed by laminar negatives of various lengths, initiated from
the active part area. They are rarely completely preserved, due to the intense flaking involved in reshaping the
axe’s front and base, which overlaps their proximal and distal extremities; therefore, their length values are only a
minimal indicator for the actual size of the laminar blanks obtained. In one case, the dorsal surface is covered with
multidirectional flake-like detachments. The ventral, flat side (Pl. III) is formed by bidirectional or multidirectional
flake negatives, except one instance where laterally initiated laminar negatives are present. When preserved, their
proximal extremity shows wide striking platforms and well-developed percussion bulbs. The parallel lateral sides
(Pl. IV) exhibit either crested surface on the items’ whole length, or debitage surfaces with lamellar negatives,
initiated from the cutting edge area.
Use-wear traces (Pl. V, VI) fall into several categories: (a) extended fractures, proximally and distally located,
consistent with violent shock, following launching percussion; (b) macroscopic gloss, probably due to vegetal
materials processing, randomly disposed on all or part of the surfaces, especially marked on the cutting edge;
some of the gloss-covered surfaces are overlapped by flake-like detachments, either accidental, due to further use,
3

Haită, Tomescu 1997; Haită 2011.
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or intentional, resulting from recycling; (c) small pits covering relatively extended areas of the base and lateral
sides, resulted from repeated percussion activities, as the axes’ last stage of employment, which led to completely
or partially overlapping of other macrotraces. Following intense recycling and breaking, flint axes exhibit different
length values, usually between 65 mm and 100 mm; there are several clusters of midpoint width (51-53 and 59-66
mm) and thickness (22-24 and 27-33 mm) values, associated to three clusters of weight values (132-135, 160-190,
200-244 g). In one case, weight and length measurements provided off the charts results – a 140 mm long flint axe,
weighing 327 g. The cutting edge is, in all cases, the widest part of the axe (53-57 and 63-65 mm), with a slightly
convex outline.
Aside from several cases of random discovery, flint axes were found in different archaeological contexts, such as
external occupational areas, substructure trench fillings, household destruction areas. In addition to their economic
value, mainly concerning woodworking and the production of long, slender blades (the so-called superblades)4, flint
axes and their exchange driven circulation have been invested with social significance5. In similar archaeological
contexts (e.g. Atmageaua Tătărască (Sokol), Pietrele, Căscioarele, Gumelnița, Vidra)6 such artefacts appear largely
like those described above, with few notable differences; among the latter, one might stress the occasional increased
frequency within the lithic assemblage, as well as slightly bigger length and weight values for complete items, both
aspects being presumably related to differences within the economic and social realm.
Bifacial points
The points have triangular, elongated shape, and straight or slightly convex long edges. The outline of the base
varies considerably, from straight, to convex or concave; also, it can be shaped by two parallel lobes, separated by
the concave negative of a single detachment. As evidenced by one unfinished item (Pl. VII/4), the tip of the point
was placed in the proximal extremity of the blank, removing the striking platform and the bulb, while the base
occupies the distal extremity.
Most of them are made on laminar blanks, modified through bifacial, flat extended retouch; next, semi-steep, direct/
inverse retouch was applied for trimming the edges. In one case, the dorsal side is completely retouched, while on
the ventral side, the retouch covers only the margins of the long edges and the base. Average size values range from
34 to 42 mm/57 to 64 mm in length, 28 to 33 mm in median width, and 5 to 7 mm in median thickness; complete
specimens weigh 11-18 g. Among the unretouched complete flakes and blades within the lithic assemblages, similar
(or higher, given the intensity of trimming the long edges) average values are rather uncommon, which raises the
question of whether bifacial points were produced on site, using purposely obtained blanks, or an exchange system
was in place, providing such items.
Use-wear traces can be observed on the ventral and dorsal sides of the points, especially on the tip and base
areas (Pl. VIII, IX). The fragmented items exhibit straight or oblique perpendicular fractures. In most cases,
microchipping and gloss traces occur together, with the former overlapping the latter. There are also small bladeletlike detachments parallel to the long axis of the items, initiating from the tip downwards, on the ventral sides. They
appear grouped in sets of two or three; unlike these, isolated flake-like detachments, also initiating from the tip,
resemble step-terminated bending fractures.
The axial hafting of triangular bifacial points could follow two options: for the first one, the point of the triangle
would constitute the active part of the implement, while the base is either concave, or shaped with two lobes; for
the second one, the straight base of the triangle would become the active part, while the tip is inserted into the shaft.
Weighing between 11 and 18 g, most Eneolithic bifacial points fall way out of range of the presumed maximal
weight for arrow tips7. In fact, if mounted on arrows, any point heavier than 10 g would probably have equipped
powerful bows of more than 83 lb draw strength (aprox. 37 kg/www.convertunits.com). One might speculate that
such bows were most likely intended for big game hunting, or even warfare, although such an inference would be
largely premature. Also, the heavier and largest of them might have been employed as hand-thrown or thrusting
spear points8; in fact, recent analysis9 proved the thrusting weapons develop the highest level of kinetic energy,
thus being the most powerful propulsion mode.
When they did not constitute random discoveries, bifacial points were recovered from various contexts associated
to refuse accumulation areas or destruction areas of former habitation structures; the general impression is that they
4
5
6
7
8
9

Manolakakis 2017.
Klimscha 2012, 2014.
Dobrescu 2017; Klimscha 2020; Păunescu 1970.
Dev, Riede 2012.
Boyadzhiev 2014.
Coppe et al. 2019.
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Table 1. Bifacial items from Gumelnița A2 layers in Hârșova and Bordușani tell sites.

Nr.

Type

1.
2.
3.
4.
5.

Point
Point
Point
Point
Point

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point

15.
16.
17.

Point
Point
Axe

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Axe
Axe
Axe
Axe
Axe
Axe
Axe
Axe

Preservation/max, length (L), width
(W), thickness (T) in mm
Complete/58 L, 30 W, 5 T
Complete/42 L, 23 W, 5 T
Complete/36 L, 25 W, 8 T
Complete/58 L, 33 W, 7 T
Complete, partially shaped/49 L, 45
W, 7 T
Complete/50 L, 30 W, 6 T
Complete/60 L, 30 W, 7 T
Complete/35 L, 25 W, 7 T
Thermic fractures/64 L, 24 W, 4 T
Fragmented/38 L, 42 W, 7 T
Complete/61 L, 41 W, 6 T
Fragmented/36 L, 40 W, 6 T
Complete/34 L, 19 W, 5 T
Complete, partially shaped/57 L, 25
W, 10 T
Complete/54 L, 28 W, 10 T
Fragmented/36 L, 33 W, 6 T
Complete, partially shaped/44 L, 31
W, 23 T
Complete/95 L, 55 W, 30 T
Complete/140 L, 59 W, 27 T
Complete/149 L, 53 W, 30 T
Fragmented/87 L, 63 W, 22 T
Fragmented/42 L, 55 W, 20 T
Fragmented/76 L, 57 W, 27 T
Complete/84 L, 66 W, 33 T
Fragmented/41 L, 54 W, 24 T

26.
27.

Axe
Axe

Fragmented/65 L, 53 W, 28 T
Complete/103 L, 57 W, 23 T

Context of recovery

Site

passim
passim
passim
Refuse accumulation area
Refuse accumulation area

Hârșova
Hârșova
Hârșova
Hârșova
Hârșova

Refuse accumulation area
External occupational area
Destruction area of collapsed building
Destruction area of burnt building
Destruction area of collapsed building
Substructure trench filling
passim
passim
Destruction area of collapsed building

Hârșova
Hârșova
Hârșova
Hârșova
Hârșova
Hârșova
Bordușani
Bordușani
Bordușani

Substructure ditch filling
External occupational area
Unknown

Bordușani
Bordușani
Bordușani

Unknown
Unknown
External occupational area
Destruction area of collapsed building
Destruction area of collapsed building
Substructure trench filling
External occupational area

Bordușani
Bordușani
Bordușani
Bordușani
Bordușani
Bordușani
Bordușani

External occupational area
External occupational area
passim

Bordușani
Bordușani
Bordușani

were either lost or tossed among debris, for both complete and fragmented items. Further types of contexts include
circulation/externa occupational areas, immediately outside of habitation structures and substructure trench filling
(Tab. 1).
Other Gumelnița sequences also revealed bifacial points within the lithic assemblages10, sharing, more or less, the
same general morphological features exhibited by the points in Bordușani and Hârșova collections: use of highquality chert, frequent elongated triangular shaping, straight or slightly convex long edges, and the same type of
retouch. The outline of the base varies from straight to convex, and to a two-lobe shape, obtained either through
the concave negative of a detachment applied at midpoint, or through opposite notches on the long edges. Also,
their average median width and thickness values, of 27-33 mm and 4-6 mm, respectively, are roughly the same.

10

Comșa 1987, 1991; Frînculeasa et al. 2012; Niță, Ștefan 2011; Niță, Ilie 2013; Torcică 2018.
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Plate II. Flint axes, dorsal morphology (photo L. Niță).
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Plate III. Flint axes, ventral morphology (photo L. Niță).
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Plate IV. Flint axes, lateral morphology (photo L. Niță).
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Plate V. Flint axes use wear (x50): detachments from the gloss-covered surface (1); lateral edge rounding (2) (photo L. Niță).
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Plate VI. Flint axes use-wear (x50): active front ventral fracture (1); base dorsal fracture (2); base crushing (3) (photo L. Niță).
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Plate VII. Bifacial points from Bordușani (1, 2, 3, 4), and Hârșova (5, 6, 7, 8) (photo L. Niță).
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Plate VIII. Bifacial points use-wear (x50): dorsal retooling of gloss-covered tip surface (1); micro ventral detachments from the tip (2);
dorsal retooling of gloss-covered base surface (3) (photo L. Niță).
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Plate IX. Bifacial points use-wear (x50): dorsal tip fracture (1); ventral base microchipping (2) (photo L. Niță).
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Discussion
Bifacial points amount to less than one percent in both Hârșova and Bordușani lithic assemblages. Also, out of all
formal tools, bifacial points do not exceed 3% (2.9% – Hârșova; 0.8% – Bordușani). Such a small amount could
point either to the trivial role bifacial points played in the economy of the communities or to the difficulties in
acquiring or producing such elaborated items of craftsmanship. Evidence for specialized, high-end lithic production
is scarce, given the rarity of cores, superblades and flint axes (1.8% of the Bordușani assemblage for the latter)
in the studied collections. There are some clues pointing towards the activity of skilled knappers, such as several
laminar products originating from pressure debitage. Still, the problem remains if they were actually produced
within the community or acquired through different forms of exchange.
As stated above, both collections discussed here did not originate from exhaustively researched archaeological
sequences. Additional investigations might provide important information regarding the economic and social
role played by bifacially crafted axes and points. When dealing with a presumably complete lithic assemblage,
conjoining broken fragments and technological refittings between households and communal areas inventories
offer a clearer perspective not only on specific instances of artefacts` production, using, retooling, and recycling,
but also on their possible symbolic value. So far, only one of the bifacial points (Pl. VII/8) and one of the flint
axes (Pl. II/5, III/5, IV/5) were discovered in substructure trench fillings related to dwelling building, which raises
the question of whether it was an accidental or intentional, ritual-related, inclusion. Likewise, most of the issues
tackled here, such as diagnostic use-wear, specific types of hafting, and particularly spatial distribution or context
of discovery need further studies on larger sets of Eneolithic knapped assemblages.
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PlanșaVII. Vârfuri bifaciale de la Bordușani (1, 2, 3, 4) și Hârșova (5, 6, 7, 8) (foto L. Niță).
Planșa VIII. Urme de uzură pe vârfuri bifaciale (x50): reamenajare dorsală pe suprafața distală acoperită cu lustru
(1); micro-desprinderi ventrale din zona vârfului (2); reamenajare dorsală pe suprafața proximală acoperită cu
lustru (3) (foto L. Niță).
Planșa IX. Urme de uzură pe vârfuri bifaciale (x50): fractură dorsală a vârfului (1); micro-desprinderi ventrale de
pe suprafața bazei (2) (foto L. Niță).
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Exploatarea mamiferelor din nivelul Boian SpanȚov din
tell-ul de la Hârșova (secȚiunea C)
ADRIAN BĂLĂȘESCU

Rezumat:
Studiul arheozoologic al faunei de mamifere din nivelul Boian Spanțov descoperit în secțiunea C a tell-ului de
la Hârșova ne relevă că această populație preistorică se ocupa cu creșterea animalelor, în special a bovinelor și a
ovicaprinelor. Vârstele de sacrificare în cazul bovinelor ilustrează o exploatare mixtă (atât pentru carne, cât și pentru
producția de lapte), în timp ce ovicaprinele erau crescute mai ales pentru producția de lapte. Porcul este exploatat
prin excelență pentru carne și grăsime, iar studiul vârstelor de abataj ne arată consumul unei cărni de foarte bună
calitate dat fiind că cele mai multe animale au sub 12 luni, ele neatingând încă maximul ponderal. Câinele are și
o funcție alimentară, pe lângă cea de paznic al turmelor, locuințelor și companion al omului, dar importanța sa în
cadrul paleoeconomiei animaliere nu este atât de mare având în vedere talia sa modestă. Vânătoarea avea un rol
secundar de suplimentare a cantității de carne, dar și de îndepărtare a acțiunii prădătoare a unor animale sălbatice.
Se vânau în special mistrețul și cerbul.
O comparație cu alte situri Boian Spanțov care au beneficiat de studii arheozoologice (Căscioarele, Izvoarele,
Lăceni-Măgura, Radovanu, Tangâru) ne arată că o trăsătură comună a acestora o reprezintă activitatea de creștere
a bovinelor. Locul secund este disputat între ovicaprine și porcine care se găsesc la mare distanță de bovine.
Vânătoarea are o importanță redusă, locul întâi fiind ocupat de cerb în majoritatea așezărilor, mai puțin la Hârșovatell unde se observă că mistrețul are o pondere relativ crescută.

Résumé: Exploitation de mammifères du niveau Boian SpanȚov de Hârșova tell (section C)
L’étude archéozoologique de la faune mammifère (mammalienne) du niveau Boian Spanțov fouillé dans la section
C du tell de Hârșova montre que cette population préhistorique pratiquait l’élevage, en particulier de bovins et de
caprinés. Les âges d’abattage des bovins illustrent une exploitation mixte (tant pour la production de viande que
du lait), tandis que les caprinés étaient principalement exploités pour la production de lait. Les porcins sont élevés
essentiellement pour la viande et la graisse, et l’étude des âges d’abattage montre la consommation d’une viande
de très bonne qualité, puisque la plupart des animaux sont âgés de moins de 12 mois, n’atteignant pas encore leur
poids maximum. Le chien a également une fonction alimentaire, outre sa fonction de gardien de troupeaux et des
maisons, animal de compagnie de l’homme. Son importance dans la paléo-diète n’est toutefois pas importante
compte tenu de sa taille modeste. La chasse avait un rôle secondaire en accroissant la quantité de viande, mais
également en supprimant l’action prédatrice de certains animaux sauvages, en particulier le sanglier et le cerf.
Une comparaison avec d’autres ensembles archéozoologiques contemporains de la culture Boian Spanțov
(Căscioarele, Izvoarele, Lăceni-Măgura, Radovanu, Tangâru) montre une tendance comparable avec le tell de
Hârșova, comme l’élevage de bovins, alors que les caprinés et les porcins sont relégués à la seconde place. La
chasse est d’une importance mineure, avec au premier rang le cerf dans la plupart des établissements. La chasse au
sanglier semble être une spécificité du tell de Hârșova.

Cuvinte cheie: arheozoologie, cultura Boian, Hârșova-tell, creșterea animalelor, vânătoarea, biometrie.
Mots clés: archéozoologie, culture Boian, Hârșova-tell, élevage, chasse, biométrie.
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I. Introducere
Tell-ul de la Hârșova (județul Constanța) este unul dintre siturile emblematice ale României (Fig. 1) dacă avem în
vedere cercetările arheologice și studiile interdisciplinare efectuate aici de-a lungul timpului, mai ales după 1993.
Tell-ul eneolitic este situat la baza versantului unei înălţimi stâncoase, pe malul drept al Dunării, în marginea de
sud-est a oraşului Hârșova. Subliniem că este unul din cele mai mari tell-uri din Europa, depunerile arheologice
având o grosime de circa 12 m. Amplasat pe o stâncă de calcar ce se prelungeşte în Dunăre, tell-ul avea în vechime
diametrele de aproximativ 200 x 150 m. Ulterior formării tell-ului, Dunărea şi-a mutat cursul către nord, erodând
o mare parte din aşezare. Stratigrafia aşezării de la Hârșova-tell este complexă, vestigiile arheologice descoperite
fiind atribuite culturilor Hamangia, Boian, Gumelniţa şi Cernavodă. Cercetările arheologice au fost întreprinse
de către Doina Galbenu1 în anii 1961-1963, 1971, 1975, 1985, Dragomir-Nicolae Popovici şi Puiu Haşotti din
1985 până în 20002, iar între 2001-2017 colectivul științific a fost condus de Dragomir-Nicolae Popovici3. Din
1993 așezarea preistorică de la Hârșova-tell a beneficiat de colaborarea cu o echipă franceză condusă de Bernard
Randoin și Yannick Rialland (Ministerul Culturii din Franța). Această frumoasă și fructuoasă colaborare a permis
implementarea unor diferite metode de cercetare arheologică pluridisciplinară care au făcut ca situl să devină
un șantier școală pentru numeroase generații de studenți de la facultățile de Istorie din Constanța, Târgoviște și
București, dar și de la facultatea de Biologie din București, mulți dintre ei făcând parte în prezent din colectivele
arheologice de la diferite instituții din țară.

Figura 1. Poziția geografică a sitului de la Hârșova-tell (1) și a celorlalte așezări Boian Spanțov care prezintă studii de arheozoologie
în sud-estul României (2 – Căscioarele; 3 – Radovanu; 4 – Tangâru; 5 – Izvoarele; 6 – Lăceni-Măgura).

Analize arheozoologice asupra faunei de la Hârșova-tell au fost realizate sistematic în timpul cercetărilor
arheologice4, dar din păcate puține dintre acestea au fost publicate într-un context arheologic stratigrafic foarte
precis, de cele mai multe ori acestea au prezentat datele într-un context mai mult cultural și general. Astfel nivelul
Gumelnița A2 studiat în secțiunea B (SB) a beneficiat de cele mai multe analize acestea fiind atât clasice5, dar
și superspecializate, cum ar fi studii de paleogenetică6, izotopi7 sau morfometrie geometrică8. Informații asupra
1
2
3

4
5

6
7
8

Galbenu 1962; Galbenu 1966; Galbenu 1979.
Haşotti 1989; Haşotti 1997; Hașotti, Popovici 1992; Popovici, Hașotti 1992; Popovici et al. 1992; Popovici et al. 2000;
Randoin, Popovici, Rialland 2000.
Vezi rapoartele de cercetare arheologică de la Hârșova tell publicate în Cronica Cercetărilor Arheologice din România din
anii 1994-2007, 2010-2012, 2014, 2016 și 2017 (Cronica 1983-2017); Popovici, Randoin, Rialland 2001; Popovici et al.
2012; Popovici et al. 2014; Popovici et al. 2016.
Cronica 1983-2017.
Bălășescu, Moise, Radu 2005; Bălășescu, Radu, Moise 2005; Bălăşescu, Moise, Radu 2006; Bréhard, Bălășescu 2012;
Bréhard et al. 2014; Desse-Berset, Radu 1996; Gál, Kessler 2002; Le Bailly et al. 2006; Moise 2000; Radu 2000; Radu 2011;
Radu et al. 2016; Sárkány-Kiss, Boloș 1996.
Evin et al. 2015; Frantz et al. 2016; Frantz et al. 2019; Larson et al. 2007; Ollivier et al. 2013; Ollivier et al. 2016; Ollivier
et al. 2018; Ottoni et al. 2017.
Balasse et al. 2016; Balasse et al. 2017a; Balasse et al. 2017b; Balasse et al. 2018.
Evin et al. 2015.
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faunei de mamifere din nivelul Boian Spanțov din secțiunea C (SC) au fost prezentate pentru prima dată într-un
volum de sinteză9 asupra culturii Boian și Hamangia, de aici și necesitatea ca aceasta să fie prezentată mai pe larg.
Cercetările arheologice interdisciplinare efectuate în ultimii ani la baza tell-ului de la Hârșova în secțiunea C/proprietatea Potamianus (SC/pP) au permis desoperirea unor structuri de locuire și a unor zone menajere care aparțin
culturii Boian Spanțov și care au fost publicate sub forma a două rapoarte de săpătură extinse care privesc două
campanii de cercetare10, cea din 2013 și cea din 2016. Noi nu vom insista prea mult asupra datelor arheozoologice
din SC/pP11, acestea făcând obiectul unei viitoare publicații care va include mai multe campanii de cercetare și
care vor privi numai nivelul Boian de la baza tell-ului, doar vom face câteva comparații punctuale în legătură cu
evoluția paleoeconomiei animaliere12 din acest sit între nivelurile Boian Spanțov (secțiunile SC și SC/pP) și Gumelnița A2 (secțiunea B).
Din secţiunea C, de pe acest şantier arheologic, s-au recoltat în mod direct (“la ochi”) ca urmare a campaniilor
de săpături din 1988 și 1989 (altimetric fiind între 7,20 - 8,60 m), diferite materiale paleofaunistice, în principal
mamifere atribuite culturii Boian, faza Spanţov. La acest eşantion s-a mai adăugat un altul care provine dintr-o
prelevare test dintr-o zonă menajeră din secţiunea C la care s-a aplicat sitarea sub jet de apă și care a fost studiat
în 1994. Avantajele și dezavantajele sitării de sediment arheologic din diferite contexte au fost prezentate cu altă
ocazie13 și de aceea nu vom insista asupra acestui subiect. În acest ultim eșantion s-au descoperit numeroase resturi
de peşti14, dar și alte resturi faunistice de la diferite clase de animale15.
O datare radiocarbon (14C) a fost realizată în 2008 pentru acest nivel Boian Spanțov16 din SC pe un humerus
distal de capră (Capra hircus) în laboratorul Belfast 14CHRONO Centre din Irlanda de Nord (UBA-9631) grație
proiectului internațional Chronobos. Valoarea BP este de 5774+/-28, iar 2 sigma (95,4%) este de 4702-4547 calBC.
Aceasta este identică cu o altă datare obținută din locuința 109 descoperită în SC/pP în urma campaniei de cercetări
arheologice din anul 201317 fapt ce ar sugera contemporaneitatea dintre structurile arheologice studiate în SC cu
cele din SC/pP.
Fauna din secțiunea C care provine din anii de săpături arheologice din 1988-1989 și 1994 a fost reunită și ea este
destul de numeroasă, identificându-se circa 7649 resturi. Acestea aparţin unor diferite clase de animale: Bivalvia
(scoici), Gastropoda (melci), Pisces (peşti), Reptile (broaşte ţestoase), Aves (păsări) și Mammalia (mamifere).
Cele mai numeroase resturi aparţin peştilor 5095 (66,6%), care sunt urmate ca pondere de către mamifere, cu 2284
(29,9%) (Fig. 2).
Clase de animale
Bivalvia
Gastropoda
Pisces
Reptilia
Aves
Mammalia
Total resturi

NR
225
6
5095
25
14
2284
7649

%
2,9
0,1
66,6
0,3
0,2
29,9
100,0

Figura 2. Repartiția numerică și procentuală a resturilor de faună
descoperite în secțiunea C de la Hârșova-tell (Boian Spanțov).

Scopul acestei contribuții științifice este de a prezenta fauna de mamifere din secțiunea C, care nu a mai fost
publicată niciodată în extenso, de aceea nu vom face și alte aprecieri asupra celorlalte clase de animale.

9

Bălășescu, Radu 2004.
Popovici et al. 2014; Popovici et al. 2016.
11
Popovici et al. 2014, 33-34; Popovici et al. 2014, 32-34.
12
Vezi subcapitolul V.
13
Popovici et al. 2002, 55-56.
14
Desse-Berset, Radu 2006.
15
Bălăşescu, Radu 2004.
16
Bréhard, Bălășescu 2012, 3169, tabel 1.
17
Popovici et al. 2019.
10
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II. Metodologie
Determinările anatomice şi taxonomice au fost realizate cu ajutorul colecţiilor osteologice de referinţă ale
Laboratorului de Arheozoologie din cadrul Centrului Naţional de Cercetări Pluridisciplinare „Alexandra Bolomey”
din Muzeul Naţional de Istorie a României. De asemenea au fost consultate lucrările metodologice ale lui Barone18
şi Schmid19 pentru mamifere. Discriminarea dintre oaie şi capră a fost făcută pe baza scheletului post-cranian după
criterile lui Boesneck și colaboratori20 testate de Clutton-Brock și colaboratori21 şi Prummel şi Frisch22; pentru
resturile dentare, am utilizat lucrările lui Payne23, Helmer24 şi Halstead și colaboratori25.
Vârstele de abataj (de sacrificare) au fost estimate după erupţiile dentare apelând la lucrarea lui Schmid26, iar pentru
uzurile dentare am consultat lucrările lui Ducos27 şi Grant28 pentru bovine, Payne29 şi Helmer30 pentru ovicaprine şi
Horard-Herbin31 pentru suine. Corelarea datelor biologice cu cele zootehnice s-a realizat după Forest32.
Măsurătorile resturilor faunistice au fost realizate cu un şubler care prezintă o precizie instrumentală de 1/10
milimetri. Acestea au fost luate după recomandările lui von den Driesch33 (1976) şi ele se regăsesc în anexa cu date
biometrice (Anexa 1). Cu toată imprecizia metodei de estimare a taliei (înălţimii la greabăn) datorată puternicelor
allometrii în special la animalele domestice, aceasta a fost realizată utilizând coeficienţii reuniţi de către Udrescu
și colaboratori34. Repartiția resturilor faunistice pe specii și elemente anatomice se regăsește în Anexa 2.
III. Descrierea speciilor
Din cele 2284 resturi de mamifere s-au determinat specific 1515 (66,3%). În cadrul spectrului faunistic s-au
descoperit atât specii de animale domestice: vita (Bos taurus), oaia (Ovis aries), capra (Capra hircus), porcul
(Sus domesticus), câinele (Canis familiaris), cât şi sălbatice: calul (Equus ferus), bourul (Bos primigenius), cerbul
(Cervus elaphus), căpriorul (Capreolus capreolus), mistrețul (Sus scrofa), vulpea (Vulpes vulpes), pisica (Felis
silvestris), bursucul (Meles meles), vidra (Lutra lutra) și iepurele de câmp (Lepus europaeus) (Fig. 3).
Trebuie specificat că resturile de mamifere prezintă toate caracteristicile unor deşeuri menajere, pe suprafaţa
lor identificându-se urme de descărnare (5%), dezarticulare (7%), ardere (2,7%) și dinţi (11%). Materialul este
destul de fragmentat, dar starea sa de conservare este totuşi destul de bună. Din cauza fragmentarităţii, dar şi a
imposibilităţii de a determina cu precizie anumite resturi în cadrul statisticii apar şi alte rubricii, cum sunt: Bos
taurus/Bos primigenius, Bos taurus/Cervus elaphus, Canis familiaris/Vulpes vulpes, Sus domesticus/Sus scrofa
(Fig. 3).
Animalele domestice sunt preponderente, ele deţinând ca număr de resturi (NR) 82,9%, iar ca număr minim de
indivizi (NMI) 70,5%, cele sălbatice prezintă 17,1% ca NR şi 29,5% ca NMI (Fig. 3).
III.1 Animale domestice
Bos taurus (vita domestică) prezintă cele mai numeroase resturi, 663 (43,8%) care atestă prezenţa a 22 de indivizi
prezumaţi (23,2%) (Pl. I/1-2). Vârstele de sacrificare ale acestora sunt: un infans (4-6 luni), doi juvenili de 6-8 luni,
doi juvenili de 12 luni, patru indivizi de 18 luni, doi de 2- 21/2 ani, doi de 21/2 - 3 ani, unul de 4 ani, 6 adulţi (între
4-8 ani), 2 adulţi bâtrâni (8-10 ani). Aceste vârste ne certifică faptul că animalele erau crescute pentru aportul lor
în carne, dar şi pentru produsele lor secundare: lapte și produse lactate (vezi adulţii). Pe baza morfologiei a două
procese cornulare s-au identificat două femele. Datele biometrice ne indică animale cu o robusteţe medie (Anexa
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Barone 1986.
Schmid 1972.
Boesneck, Mulller, Teichert 1964.
Clutton-Brock et al. 1990.
Prummel, Frisch 1986.
Payne 1985.
Helmer 2000.
Halstead, Collins, Isaakidou 2003.
Schmid 1972.
Ducos 1968.
Grant 1982.
Payne 1973.
Helmer 2000.
Horard-Herbin 1997.
Forest 1997.
von den Driesch 1976.
Udrescu, Bejenaru, Tarcan 1999.
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1). Din păcate nu s-a identificat nici un os întreg care să ne permită estimarea taliei şi din această cauză nu s-au
putut face aprecieri asupra acesteia.
Separarea celor două specii de bovine (vită și bour) s-a realizat și pe baza datelor biometrice (Fig. 435 și Anexa 1).
Specia

NR

%

NMI

%

Bos taurus
Ovis aries
Capra hircus
Ovicaprine
Sus domesticus
Canis familiaris
Total mamifere domestice
Equus ferus
Bos primigenius
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Sus scrofa
Vulpes vulpes
Felis silvestris
Meles meles
Lutra lutra
Lepus europaeus
Total sălbatice
Total determinate
Bos taurus/Cervus elaphus
Bos taurus/Bos primigenius
Canis familiaris/Vulpes vulpes
Sus domesticus/Sus scrofa
Indeterminate
Total mamifere
Coarne de cerb
Total

663
69
30
287
130
77
1256
1
32
93
3
109
4
2
2
1
12
259
1515
10
1
3
127
616
2272
12
2284

43,8
4,6
2,0
18,9
8,6
5,1
82,9
0,1
2,1
6,1
0,2
7,2
0,3
0,1
0,1
0,1
0,8
17,1
100

22

23,2

20
12
13
67
1
5
7
2
7
1
1
1
1
2
28
95

21,1
12,6
13,7
70,5
1,1
5,3
7,4
2,1
7,4
1,1
1,1
1,1
1,1
2,1
29,5
100

Figura 3. Repartiția numerică și procentuală a resturilor de mamifere descoperite
în secțiunea C de la Hârșova-tell (Boian Spanțov).

Ovicaprinele (Ovis aries şi Capra hircus) sunt reprezentate de 386 resturi (25,5%) care ne-au permis calcularea
unui număr de 20 de indivizi (21,1%). Din cele 386 de resturi de ovicaprine, doar 69 aparţin lui Ovis aries, iar 30
lui Capra hircus, restul nefiind determinate până la nivel de specie, datorită fragmentarităţii şi lipsei de criterii
anatomice de diferenţiere. Vârstele de sacrificare ale cornutelor mici sunt: doi indivizi de 4 luni (humerus distal
în curs de epifizare), doi de 9-12 luni, trei de 21-24 luni, doi de 2-3 ani, cinci de 4-6 ani, patru de 6-8 ani, doi de
de 8-10 ani (toţi determinaţi pe baza dentiţiei). Studiul acestor vârste ne arată că aceste animale erau crescute mai
mult pentru produsele lor secundare (lapte și produse lactate) şi mai puţin pentru carne.
Resturile de oaie domestică (Ovis aries) identificate sunt mai numeroase decât cele de capră, raportul fiind de 2,3
la 1. Scheletul cefalic este slab reprezentat, doar două resturi, care nu ne permit să facem aprecierii asupra craniului
acestei specii (Anexa 2). Descoperirea unui rest de astragal întreg ne-a permis estimarea taliei care are o valoare
de 60,6 cm (indice Teichert). Valoarea taliei este cu puțin superioară valorii pentru cultura Boian (58,2 cm, N=34,
35

von den Driesch 1976
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limite 52,1-69,5 cm) și se încadrează în limitele întâlnite pentru acest animal în arealul acestei culturi. În general
taliile calculate pe oasele tarsiene (calcaneu și astragal) dau valori mai mari decât cele estimate pe oasele lungi de
aceea acestea trebuie luate în considerare cu multă prudență ele fiind după părerea noastră supraevaluate36.

Figura 4. Separarea biometrică a celor două specii de bovine (Bos taurus – Bt și Bos primgenius – Bp) pe diferite
elemente anatomice. Măsurătorile sunt în milimetri și codurile acestora sunt după von den Driesch .

În ceea ce priveşte capra domestică (Capra hircus) putem spune că aceasta prezenta coarne de tip săbiat. Două
dintre piese care aparţin unor femele au putut fi şi dimensionate (Pl. I/3-4). Pe baza unui metacarp întreg s-a putut
calcula talia (Anexa 1), care are o valoare de 61,8 cm (indice Schramm), cu puţin superioară ovinelor. Această
valoare este superioară celei întâlnite pentru cultura Boian (57,5 cm, N=12, limite 50,5-62,6 cm).
Porcul (Sus domesticus) este prezent cu 130 de resturi (8,6%) care aparţin unui număr de 12 indivizi prezumaţi
(12,6%). Vârstele lor de sacrificare determinate exclusiv pe baza dentiţiei (Pl. I/5-6) sunt: doi indivizi de 6-8 luni,
doi de 8-10 luni (dintre care unul este femelă), trei de 10-12 luni (o femelă), trei de 16-18 luni (o femelă şi un
mascul), o femelă de 24 luni şi unul de 30-36 luni. Raportul dintre imaturi şi maturi sexuali este de 1,4 : 1 (7 : 5)
în condiţiile în care noi considerăm această maturitate ca fiind la 12 luni37. Existenţa unui metacarp IV întreg ne-a
permis obţinerea unei talii de 71,8 cm (indice Teichert) care este mai mică decât cea întâlnită în așezarea de la
Isaccea Suhat38 (81,4 cm).
Separarea celor două specii de suine (porc și mistreț) s-a putut realiza și pe baza datelor biometrice (Fig. 5 și anexa
1). Din păcate faptul că multe animale sunt de vârstă tânără (sub 12 luni), înainte de a se epifiza majoritatea oaselor
a permis mai mult evidențierea speciei sălbatice. Biometria a facilitat într-un singur caz (tibie distală epifizată) și
observarea existenței metișilor, rezultat al încrucișării dintre porc și mistreț. Din păcate nu putem afirma dacă acest
metis se regăsea în cadrul populației domestice sau sălbatice.
Câinele (Canis familiaris) este bine reprezentat ca număr de resturi, 77 (5,1 %) care au permis identificarea unui
număr de 13 indivizi (13,7 %). Vârstele acestor animale sunt: un nou născut/infans, un juvenil (ambii determinaţi
pe baza a două radiusuri), 10 adulţi şi un adult bătrân (toţi determinaţi pe baza dentiţiei). Pe trei dintre oase
36
37
38

Bălășescu, Radu 2004, 137.
Forest 1997, fig. 3.
Bălășescu, Radu 2004, 126.

264

Adrian Bălășescu

s-au pus în evidenţă urme care atestă consumul acestui mamifer în scopuri alimentare. Astfel pe un fragment de
neurocraniu, la nivelul condilului occipital stânga se observă trei urme grosiere de silex (dezarticulare) datorate
desprinderii craniului de coloana vertebrală precum și urme discrete de ardere (Pl. I/7-8); pe un fragment diafizar
de ulnă se observă urme fine de descărnare, iar pe un fragment proximal de femur, la nivelul capului şi colului
femural se observă urme grosiere şi fine ale unor unelte de tăiat (probabil silex) care atestă dezarticularea femurului
de coxal şi descărnarea. Datele biometrice se încadrează în valorile cunoscute pentru câinele din cultura Boian39.

Figura 5. Separarea biometrică a celor două specii de suine (Sus domesticus – Sd; Sus scrofa – Ss; Sus domesticus/Sus scrofa – Sd/
Ss) pe diferite elemente anatomice. Măsurătorile sunt în milimetri și codurile acestora sunt după von den Driesch (1976).

III.2. Animale sălbatice
Calul sălbatic (Equus ferus) este reprezentat de un fragment de tibie distal epifizată care a aparţinut unui individ
mai mare de 2 ani.
Bourul (Bos primigenius) este prezent prin 5 indivizi (5,3 %) care au fost determinaţi pe baza a 32 de resturi
(2,1%). Vârstele de sacrificare ale acestora sunt: unul sub 3 ani (calcaneu neepifizat, dar de dimensiuni foarte mari,
cu o lungime maximă de 153 mm), 4 adulţi determinaţi pe baza dentiţiei. Cu toate că puţine dintre piese au putut fi
din păcate dimensionate (Fig. 4 și Anexa 1), datele biometrice se înscriu în valorile deja cunoscute pentru cultura
Boian40.
Cerbul (Cervus elaphus) cu cele 105 resturi determinate (6,1%) care au aparţinut unui număr de 7 indivizi prezumaţi
(7,4%) este una dintre speciile cele mai vânate la Hârșova-tell în nivelul Boian-Spanţov (Pl. II/1-3). În material
s-au identificat și 12 resturi de fragmente de coarne. Din păcate este dificil de afirmat dacă provin de la animale
vânate sau dacă acestea au fost culese din zonele împădurite din preajma sitului în sezonul cald când aceste ele39
40
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mente anatomice cădeau de pe craniul masculilor și de aceea au fost cuantificate separat (Fig. 3 și Anexa 2). Unul
dintre indivizii vânaţi avea o vârstă de 2,5 ani (radius distal în curs de epifizare), restul fiind adulţi (peste 3,5 ani).
Cel puțin doi dintre aceștia sunt de sex mascul, fiind vânaţi în perioada septembrie-martie (toamnă-iarnă), dovadă
fiind fragmentele de neurocraniu ce prezintă cornul pe peduncul41.
Căpriorul (Capreolus capreolus) este certificat doar prin trei resturi care aparţin la doi indivizi: unul sub 18 luni
(falangă 1 neepifizată proximal) şi un altul de peste 18 luni (tibie epifizată distal şi phalangă 1 epifizată proximal).
Mistreţul (Sus scrofa) prezintă numărul cel mai mare de resturi identificate dintre speciile sălbatice, 109 (7,2% - Pl.
II/4-6; Fig. 5), care aparţin unui număr de şapte indivizi (7,4%). Aceștia sunt toți adulţi, dintre care doar unuia putem
să-i atribuim o vârstă mai precisă pe baza dentiţiei, de 30-36 luni. De asemenea prin intermediul dentiţiei s-au mai
identificat un mascul şi două femele. Descoperirea unor oase întregi (patru calcanee şi un astragal) a permis evaluarea
taliei la greabăn (indice Teichert) care are o valoare de 101,6 cm (n=5; limite 95,4-105,3 cm). Aceasta este superioară
valorii descoperite pentru cultura Boian42 care este de 99,4 cm (N=14, limite 91,3-105,3 cm).
Carnivorele sunt slab reprezentate ca număr de resturi (9 – 0,6%) şi ca număr minim de indivizi (4 – 4,4%).
Speciile identificate sunt: Vulpes vulpes (4 resturi – Pl. II/7), Felis silvestris (2 – Pl. II/8), Meles meles (2 – Pl.
III/1), Lutra lutra (1 – Pl. III/2), fiecărui taxon aparţinându-i câte un singur individ adult.
Iepurele de câmp (Lepus europaeus) a fost identificat prin 12 resturi (0,8% - Pl. III/3-4) care aparţin la doi indivizi
adulţi (coxale).
IV. Exploatarea mamiferelor la Hârșova-tell (nivelul Boian Spanțov – secțiunea C)
Studiul arheozoologic ne arată că populația Boian Spanțov se ocupa în principal cu activitatea de creștere a
animalelor, lucru dovedit de procentajul relativ ridicat al speciilor domestice (82,9% ca NR și 70,5% ca NMI –
Fig. 3 și 6). Dintre animalele domestice ponderea cea mai mare o au bovinele, care sunt urmate de către ovicaprine
și porcine. Studiul vârstelor de sacrificare ale cornutelor mari și mici ne arată că la bovine se observă o exploatare
mixtă, atât pentru carne cât și pentru diferite produse secundare, în timp ce la ovicaprine se remarcă o exploatare
mai mult pentru produsele secundare (lapte) și în subsidiar pentru producția de carne. Porcul este exploatat prin
excelență pentru carne și grăsime, iar studiul vârstelor de abataj ne arată consumul unei cărni de foarte bună
calitate, dat fiind faptul că cele mai multe animale sacrificate au sub 12 luni, ele neatingând încă maximul ponderal.

Figura 6. Repartiția procentuală a numărului de resturi (NR) și a numărului minim de indivizi (NMI) ale mamiferelor
descoperite în secțiunea C de la Hârșova-tell (Boian Spanțov). Legendă: cervide - cerb și căprior; alte specii sălbatice cal, vulpe, bursuc, pisică, vidră, iepure de câmp.

Câinele are și o funcție alimentară, pe lângă cea de paznic al turmelor, locuințelor și companion al omului, dar
importanța sa în cadrul paleoeconomiei animaliere nu este atât de mare, având în vedere talia sa modestă.
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Vânatul este relativ bine reprezentat ca număr de specii (10), dar frecvența sa este redusă (17,1% NR și 29,5%
NMI – Fig. 6) în comparație cu cea a animalelor domestice. Primul loc este disputat de către mistreț (7,2% NR
și 7,4% NMI) și cerb (6,1 NR și 7,4% NMI), secondate la mare distanță de către bour (2,1% NR și 5,3% NMIFig. 6). Ceilalți taxoni sălbatici au o importanță redusă, dar prezența lor chiar și în aceste condiții demonstrează
interesul acestei comunități pentru această resursă de hrană care probabil se găsea într-o pondere relativ mare în
mediul înconjurător al sitului situat pe malul Dunării. Vânătoarea se desfășura cu succes atât în sezonul cald, cât și
în cel rece, dacă avem în vedere cei doi masculi de cerb vânați în perioada septembrie-martie când aceste animale
prezintă coarnele pe craniu.
V. Evoluția paleoeconomiei animaliere la Hârșova-tell între nivelurile Boian Spanțov (SC/pP și SC) și
Gumelnița A2 (SB).
Cercetările de la Hârșova-tell realizate în ultimii 27 de ani au vizat cel mai mult studiul nivelului Gumelnița A2
din secțiunea B43 ceea ce ne-a permis să facem o comparație între cele două niveluri. În demersul nostru științific
am avut în vedere și datele faunistice preliminare publicate din nivelul Boian Spanțov din SC/pP44 pe care le-am
însumat pentru a avea o ideea mai clară asupra faunei de la baza tell-ului. Specificăm că materialele faunistice din
SB și SC/pP provin dintr-o serie de structuri arheologice care au fost sistematic date la sită prin jet de apă, ceea
ce a permis de cele mai multe ori recoltarea întregului spectru faunistic, în comparație cu SC unde numai o zonă
menajeră a fost studiată și sistematic sitată.
Chiar și în aceste condiții eșantioanele pentru cele trei secțiuni sunt reprezentative, ele depășind peste 1500
de resturi de mamifere determinate, SC cu 1515 (SC – BS), SC/pP cu 1586 (SC/pP – BS), ambele fiind datate
Boian Spanțov, în timp ce în SB care este încadrată în Gumelnița A2 (SB – GA2) s-au identificat 5310 fragmente
de mamifere încadrate taxonomic. Raportul dintre mamiferele domestice și sălbatice este net în favoarea celor
domestice în toate secțiunile, dar se observă că ponderea acestora și deci implicit a importanței activității de
creștere a animalelor scade între baza tell-ului (90,9% în SC/pP și 82,9% în SC) spre partea superioară (76% în SB)
ceea ce ar sugera că ponderea vânătorii crește între Boian Spanțov (9,1% în SC/pP și 17,1% în SC) și Gumelnița
A2 (24% în SB) (Fig. 7).

Gumelnița A2 - SB NR=5310

Boian Spanțov - SC NR=1515

Boian Spanțov - SC/pP NR=1586
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Figura 7. Comparații ale ponderii procentuale ale numărului de resturi ale speciilor de mamifere descoperite în
diferite contexte culturale și secțiuni arheologice de la Hârșova tell. Legendă: cervide – cerb și căprior; carnivore lup, vulpe, pisică, bursuc, jder, vidră, bursuc; alte specii - bour, cal, castor și iepure de câmp.

În ceea ce privește activitatea de creștere a animalelor observăm că în nivelurile Spanțov, bovinele sunt cele
mai reprezentative cu procentaje care depășesc peste 40% (47% în SC/pP – BS și 43,8% în SC – BS), pentru
ca în Gumelnița A2 acestea să scadă foarte mult până la 11,6% (SB – GA2). Locul secund este ocupat de către
ovicaprine care au pondere importantă la baza tell-ului de 34,6% în SC/pP – BS, care scade spre 25,5% în SC – BS,
pentru ca apoi să ajungă la 28,5% în SB - GA2 (Fig. 7). Câinele care este utilizat și în alimentație în toate nivelurile
prezintă o creștere impresionată de la 4,2% în SC/pP – BS, la 5,1% în SC – BS ca să atingă 16,9% în SB – GA2
43
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(Fig. 7). Cea mai spectaculoasă evoluție ca pondere o are porcul care crește de la 5% în SC/pP – BS la 8,6% în
SC – BS și ajunge la 19% în SB – GA2.
Acest fenomen de creștere a ponderii porcului a fost observat și în alte tell-uri din sud-estul României45 care prezintă
mai multe niveluri culturale (diferite faze ale culturii Boian şi Gumelniţa). Acest lucru a fost pus în evidenţă în
aşezările de la Vlădiceasca (niveluri culturale Boian-Vidra, Gumelniţa A1, A2 şi B1) şi Drăgăneşti-Olt, Gumelniţa
și Vităneşti (niveluri Gumelniţa A2 şi B1). Ponderea crescută a porcinelor sugerează în perioada eneoliticului
dezvoltat existenţa unor comunităţi sedentare, stabile, care exploatează din punct de vedere paleoeconomic un
anumit teritoriu, dar care totuşi prezintă strategii diverse ce diferă de la o zonă la alta.
Vânatul este bine reprezentat ca număr de taxoni, peste 10 în nivelurile Spanțov (SC/pP și SC) și atinge 15 specii în
SB – GA2, ponderea sa crescând între Boian Spanțov (9,1%) și Gumelnița A2 (24%). Speciile cele mai interesante
din punct de vedere cinegetic sunt mistrețul și cervidele - cerbul și căpriorul, dar mai ales cerbul. Astfel mistrețul
crește de la 1,6% în SC/pP – BS, la 7,2% în SC – BS și ajunge la 16,8% în SB – GA2, în timp ce cervidele cresc de la
1,5% în SC/pP la 6,3% în SC – BS ca apoi frecvența lor să scadă la 2,7% în SB – BS (Fig. 7). Ponderea carnivorelor
sălbatice scade de la 3,4% în SC/pP – BS la 1,7% în SB – GA2 (Fig. 7). Bourul are o poziție interesantă, acesta
nefiind identificat până în acest moment în SC/pP – BS, dar a fost descoperit în SC – BS (2,1%) și în SB – GA2
(1%). Ceilalți taxoni sălbatici au o importanță extrem de redusă în SC/pP – BS și SB – GA2 (Fig. 7).
Aparent primele comunități Boian care au început să formeze și să locuiască pe tell nu erau foarte mult interesate
de vânat. În evoluția tell-ului se observă cum ponderea mai ales a porcului, câinelui și a mistrețului crește în
detrimentul bovinelor domestice (Fig. 7).
În cadrul evoluției paleoeconomiei animaliere a tell-ului de la Hârșova se constată că primele comunități Boian
Spanțov practicau în special creșterea bovinelor și a ovicaprinelor, iar vânatul avea o pondere relativ redusă,
pentru ca în Gumelnița A2 să observăm că aceste populații exploatau ovicaprinele și porcinele, iar vânatul crește
ca importanță (Fig. 7), existând un interes mult mai mare pentru acesta în condițiile unei sedentarizări accentuate
a acestor populații.
Cu siguranță sedentarizarea de-a lungul mai multor generații ale comunităților Boian și apoi a celor Gumelnița la
Hârșova-tell determină o schimbare în paleoeconomia animalieră a acestora care trec de la o exploatare a bovinelor
la cea a porcinelor, în timp ce ponderea ovicaprinelor rămâne relativ constantă în condițiile în care o populație
mult mai stabilă și mai sedentară devine mult mai interesată și de exploatarea mediului înconjurător dacă avem în
vedere creșterea frecvenței vânatului în Gumelnița A2.
Posibil că reducerea importanței bovinelor de-a lungul acestei evoluții crono-culturale să fie legată și de o serie de
modificări alte mediului (poate și climatice) din preajma sitului, care probabil, în condițiile unei supraexploatării
prin pășunat în perioada Boian Spanțov să nu mai fie atât de propice exploatării bovinelor, acest lucru având loc și
în condițiile în care importanța porcinelor crește de o manieră foarte importantă, acestea hrănindu-se mai ales cu
resturile menajere ale comunității gumelnițene46.
VI. Comparații arheozoologice cu alte situri Boian faza Spanțov
În cadrul acestui subcapitol am luat în considerare numai datele care provin din SC care fac obiectul acestui articol.
Nu am considerat necesar să facem apel și la datele din SC/pP având în vedere că acestea urmează să fie publicate
complet în viitorul apropiat.
De-a lungul timpului s-au realizat extrem de puține studii arheozoologice în alte situri Boian, faza Spanțov. Astfel
noi am putea recenza așezările de la Căscioarele47 și Radovanu48 din județul Călărași, Izvoarele49 și Tangâru50 din
județul Giurgiu și Lăceni-Măgura51 din județul Teleorman. Eșantioanele faunistice sunt extrem de variate ca număr
de resturi, astfel la Lăceni-Măgura avem cel mai mic eșantion faunistic cu 231 resturi de mamifere determinate,
la Căscioarele 339, la Tangăru 421, în timp ce la polul opus se găsesc așezările de la Izvoarele cu 1136, Hârșova
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tell – secțiunea C cu 1515 și cea de la la Radovanu care a beneficiat de două studii - 46452 și 423953, deci cu un total
de 4703 resturi de mamifere identificate.
Din păcate studiul de la Căscioarele al nivelului Boian Spanțov54 prezintă resturile de bovine și suine însumate
ceea ce face destul de dificilă luarea în considerare a acestui eșantion. Totuși parcurgerea cu atenție a articolului, și
mai ales analiza fină a datelor biometrice, ne permite să separăm fragmentele respective pe specii domestice (vită
și porc) și sălbatice (bour și mistreț) cu unele rezerve mai ales în cazul suinelor.
În toate așezările Boian Spanțov se observă că mamiferele domestice sunt predominante cu procentaje care
depășesc 82% la Hârșova tell (SC) și care ajung în majoritatea siturilor la peste 90%, ceea ce sugerează importanța
activității de creștere a animalelor în cadrul acestor comunități preistorice (Fig. 8).

Figura 8. Comparații ale ponderii mamiferelor domestice și sălbatice descoperite în diferite situri Boian, faza Spanțov.

În cadrul acestei activități, bovinele se situează pe primul loc ca importanță economică cu procentaje55 care variază
între 52,8% la Hârșova-tell și 75,1 % la Lăceni Măgura, acestea fiind urmate la mare distanță de către ovicaprine
sau porcine care își dispută locul doi (Fig. 9). Astfel la Izvoarele, Lăceni-Măgura și Hârșova-tell cornutele mici
se situează pe locul secund, în timp ce la Căscioarele, Radovanu și Tangâru porcinele le depășesc ca frecvență pe
ovicaprine. În toate siturile ovinele sunt mai numeroase decât caprinele. În general procentajele atinse de către
ovicaprine se situează între 9,7% la Căscioarele și 30,7% la Hârșova tell, iar cele ale porcinelor sunt între 4,7%
la Lăceni-Măgura și 25,8% la Radovanu (Fig. 9). Câinele are o pondere care variază între 2,2% la Căscioarele
și 6,1% la Hârșova-tell și Tangâru. Menționăm că specia era utilizată în alimentație și la Izvoarele (4,7%), dar
fenomenul era întâlnit și în alte situri ale culturii Boian (Isaccea Suhat și Siliștea Conac), dar în faza Giulești56. De
asemenea, în mai multe așezări Gumelnița, cum ar fi Borduşani-Popină, Hârșova-tell, Măriuţa, Sultana Malu Roșu,
Vităneşti, Taraschina s-a observat că specia Canis familiaris este folosită şi în alimentaţie, dacă avem în vedere
urmele de tăiere (dezarticulare şi descărnare) și de ardere, dar și că blana era utilizată57.
Vânatul reprezintă o ocupație secundară de suplimentare a rezervelor de carne, care permite și aprovizionarea cu
alte produse cum ar fi pieile, blănurile, oasele, coarnele, etc. Numărul de taxoni sălbatici identificați este extrem de
variabil între 6 la Căscioarele și 10-12 la Hârșova-tell (SC) și respectiv Radovanu. Numărul de taxoni este în strânsă
legătură și cu mărimea eșantioanelor, care în cazul ultimelor două situri sunt și cele mai bogate în număr de resturi.
În cadrul figurii 10 nu am reprezentat siturile de la Căscioarele și Lăceni-Măgura, deoarece ponderea mamiferelor
sălbatice este extrem de redusă, de sub 30 de resturi, iar așezarea de la Tangăru, cu 40 de resturi, nu prezintă o
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repartiție numerică a acestora pe specii. O constantă a tuturor siturilor Boian Spanțov este faptul că cervidele care
reunesc cerbul și căpriorul sunt animalele cele mai vânate58 (și în special cerbul) cu procente între 37% și 58%,
cu excepția așezării de la Hârșova-tell unde acestea sunt depășite de către mistreț (42,1% versus 37,1%). Locul
doi este disputat de mai mulți taxoni, astfel la Izvoarele avem mistrețul, la Radovanu se observă iepurele de câmp
(Fig. 10), în timp ce la Căscioarele și Lăceni-Măgura se impune bourul. Situațiile sunt extrem de variate și ne arată
adaptări și exploatări ale animalelor în diferite medii extrem de diverse de către aceste comunități.

Figura 9. Comparații ale ponderii procentuale ale numărului de resturi ale speciilor de mamifere domestice descoperite
în diferite situri Boian, faza Spanțov.

Figura 10. Comparații ale ponderii procentuale ale numărului de resturi ale speciilor de mamifere sălbatice
descoperite în diferite situri Boian, faza Spanțov. Legendă: carnivore - lup, vulpe, bursuc, vidră, dihor, pisică, urs;
cervide – cerb și căprior; alte specii – castor și cal.

VII. Concluzii
Studiul arheozoologic al faunei de mamifere din nivelul Boian Spanțov, descoperit în secțiunea C de la Hârșovatell, ne relevă că această populație preistorică se ocupa în principal cu activitatea de creștere a animalelor, în
special a bovinelor și a ovicaprinelor. Vârstele de sacrificare în cazul bovinelor ilustrează o exploatare mixtă (atât
pentru carne, cât și pentru producția de lapte), în timp ce ovicaprinele erau exploatate mai ales pentru producția
de lapte. Porcul este exploatat prin excelență pentru carne și grăsime, iar studiul vârstelor de abataj ne arată
consumul unei cărni de foarte bună calitate, dat fiind faptul că cele mai multe animale sacrificate au sub 12 luni,
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ele neatingând încă maximul ponderal. Câinele are și o funcție alimentară, pe lângă cea de paznic al turmelor,
locuințelor și companion al omului, dar importanța sa în cadrul paleoeconomiei animaliere nu este atât de mare
având în vedere talia sa redusă. Vânătoarea avea un rol secundar de suplimentare a cantității de carne, dar și de
îndepărtare a acțiunii prădătoare a unor animale sălbatice. Se vânau în special mistrețul și cerbul.
O comparație cu alte situri Boian Spanțov care au beneficiat de studii arheozoologice (Căscioarele, Izvoarele,
Lăceni-Măgura, Radovanu și Tangâru) ne arată că o trăsătură comună a acestora o reprezintă activitatea de creștere
a animalelor, în primul rând a bovinelor. Locul secund este disputat între ovicaprine și porcine care se găsesc la
mare distanță de bovine. Vânatoarea are o importanță redusă, locul întâi ca pondere avându-l cerbul în majoritatea
așezărilor, mai puțin la Hârșova-tell unde mistrețul depășește cerbul.
Așezarea de la Hârșova, prin prisma suprafețelor studiate din diferite contexte culturale, Boian Spanțov cu SC/
pP și SC (spre baza tell-ului) și Gumelnița A2 cu SB (spre partea superioară a tell-ului) a permis surprinderea
unei evoluții a paleoeconomiei animaliere. Astfel se observă că primele comunități Boian Spanțov practicau cu
succes creșterea cornutelor mari și mici, iar vânatul avea o pondere extrem de redusă, pentru ca în Gumelnița
A2 să observăm că aceste populații creșteau în principal ovicaprine și porcine, iar vânatul crește ca importanță,
existând un interes mult mai mare pentru acesta în condițiile unei sedentarizări accentuate a acestor populații.
Probabil că sedentarizarea comunităților Boian și apoi a celor Gumelnița determină o schimbare în paleoeconomia
animalieră a acestora. Astfel observăm o trecere de la exploatarea bovinelor la cea a porcinelor, în timp ce ponderea
ovicaprinelor rămâne relativ constantă, în condițiile în care o populație mult mai stabilă devine mult mai interesată
și de exploatarea mediului înconjurător dacă avem în vedere creșterea frecvenței vânatului în Gumelnița A2. Nu
trebuie omis nici aportul pescuitului și al culesului moluștelor mai ales în sezonul cald care probabil era extrem
de important59.
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présentent des études d’archéozoologie dans le sud-est de la Roumanie (2 – Căscioarele; 3 – Radovanu; 4 –
Tangâru; 5 – Izvoarele; 6 – Lăceni-Măgura).
Figure 2. La répartition numérique et en pourcentage des restes de faune découverte dans la section C de Hârșovatell (Boian Spanțov).
Figure 3. La distribution numérique et en pourcentage des restes de mammifères découverte dans la section C de
Hârșova-tell (Boian Spanțov).
Figure 4. Séparation biométrique des deux espèces bovines (Bos taurus – Bt et Bos primgenius – Bp) sur différents
éléments anatomiques. Les mesures sont en millimètres et leurs codes sont d’après von den Driesch.
Figure 5. Séparation biométrique des deux espèces porcines (Sus domesticus – Sd; Sus scrofa – Ss; Sus domesticus/
Sus scrofa – Sd/Ss) sur différents éléments anatomiques. Les mesures sont en millimètres et leurs codes sont
d’après von den Driesch (1976).
Figure 6. Répartition en pourcentage du nombre de restes (NR) et du nombre minimal d’individus (NMI) des
mammiféres découverts dans la section C de Hârșova-tell (Boian Spanțov). Légende: cervidés - cerf et chevreuil;
autres animaux sauvages - cheval, renard, blaireau, chat sauvage, loutre, lièvre.
Figure 7. Les comparaisons des pourcentages du nombre de restes de mammifères découverts dans différents
contextes culturels et sections archéologiques de Hârșova-tell. Légende: cervidés - cerf et chevreuil; carnivores loup, renard, blaireau, martre, loutre, chat sauvage; autres espèces - l’aurochs, cheval, castor et lièvre.
Figure 8. Comparaisons des pourcentages des mammifères domestiques et sauvages découvertes dans différents
sites Boian, phase Spanțov.
Figure 9. Comparaisons des pourcentages de restes de mammifères domestiques découvertes dans différents sites
de Boian, phase Spanțov.
Figure 10. Comparaisons des pourcentages des restes de mammifères sauvages découverts dans différents sites de
Boian, phase Spanțov. Légende: carnivores - loup, renard, blaireau, putois, loutre, chat sauvage, ours; cervidés cerf et chevreuil; autres espèces - castor et cheval.
Annexe 1. (biométrie). Les mesures sont en millimètres et leurs codes sont d’après von den Driesch.
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Annexe 2. Répartition numérique des restes fauniques par espèce et par éléments anatomiques découverts à
Hârșova-tell (section C).
Planche I. 1. Bos taurus, processus cornulaire femelle (norme nucale); 2. Bos taurus, astragale gauche (norme
médiale) avec de traces de coupe; 3. Capra hircus, processus cornulaire (norme médiale); 4. Capra hircus,
processus cornulaire droit avec de traces de coupe sur la base (norme médiale); 5. Sus domesticus, mandibule
gauche (a) et droite (b et c - norme crânienne); 6. Sus domesticus, mandibule droite (a - norme latérale) et gauche
(b et c - norme linguale); 7. Canis familiaris, neurocrâne (norme basale) avec de traces de coupe et de brûlure; 8.
Canis familiaris, neurocrâne (norme latérale) avec de traces de coupe et de brûlure.
Planche II. 1. Cervus elaphus, neurocrâne avec de traces de coupe à la base de la corne (norme médiale); 2.
Cervus elaphus, neurocrâne avec de traces de coupe à la base de la corne (norme dorsale); 3. Cervus elaphus, tibia
proximal (gauche) et tibia distal (droite) (norme dorsale); 4. Sus scrofa, humérus distal (norme crânienne); 5. Sus
scrofa, coxal gauche (norme latérale); 6. Sus scrofa, calcaneus droits (norme médiale); 7. Vulpes vulpes, humérus
(gauche), radius (milieu), tibia (droite) (norme dorsale); 8. Felis silvestris, humérus proximal (norme médiale).
Planche III. 1. Meles meles, tibia proximal gauche (norme médiale); 2. Lutra lutra, fémur droit avec traces de
décarnisations (norme caudale); 3. Lepus europaeus, mandibule droite (norme latérale); 4. Lepus europaeus,
humérus distal (gauche) et radius proximal (droit) (norme dorsale).
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Anexa 1 (biometrie).
Măsurătorile sunt în milimetri și codurile acestora sunt după von den Driesch59.1.

Bos taurus (vita)
Proces cornular
44
45
46
47

759
154
53,5
46,5
253

Mandibulă
7
9
8
10 L
10 B

1463 65 1857 1465 1605 1239 11 185
131
48 49,7
81
37
38 38 35,5 39 39 36
15,5
16 13 14 17 15,7 12,2

Maxila
20
L M3
l M3

437 239 719 224
80,5 76,5
28,2
32,7 32,5
19,2
22,9 20

Scapula
SLC
GLP
LG
BG

525
62,2
76,7
67
57

646
50,2
63,3
57,7
48,9

Humerus
Bd
BT
Dd

591
77,2
68,7
67

706 1241 1382 567 1172
84,6 94 88,5 78,5
69,5 86,5 79,5 70,4 83
72,5

Radius
Bp
BFp
Dp
Bd
BFd
Dd

1243
79
72
38,5

439
72,9
65
40,5

Ulna
LO
DPA
SDO

523
123
79,3
59,5

Coxal
LA
LAR

709
61,5
50,2

Femur
DC

414 226 570 577
43,5 45 46,5 44,3

Tibie
Bd
Dd

438 377 590
62,8 59,5
47,5 47 46,5

Calcaneu
GL
GB

2 579 1245 117 1722
142 120 121 128 148
50,5 38,2

159

760
141
49,2
40,1

n
2
3
3

115 767 727
49,8
61
54,5 58,7
43,5 46,3 43

462 264 459
83,1
75,7
40,4 38,1
71,4
61,6
40,3

n
2
3

n
4

n
1
2
1
7
7

min
76,5
28,2
19,2

max
80,5
32,7
22,9

med
78,5
31,1
20,7

n
3
3
4
5

min
49,8
61
54,5
43

max
62,2
76,7
67
57

med
54,1
67
59,5
47,7

n
5
6
2

min
77,2
68,7
67

max
94
86,5
72,5

min
131
48
81
35,5
12,2

85
73

74
66,5

min max med
43,5 46,5 44,8

min max med
59,5 62,8 61,2
46,5 47,5 47
n
5
2

med
131
48,9
81
37,5
14,8

min
72,9
65
38,1
68
61,6
40,1

max
83,1
75,7
40,5
85
73
40,3

med
84,6
76,3
69,8

839 1386 1682 1174

71,2 68
63,3 64
40,1

max
131
49,7
81
39
17

min max med
120 148 132
38,2 50,5 44,4

Driesch 1976.
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n
3
3
4
5
5
2

med
78,3
70,9
39,4
73,9
65,7
40,2
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(continuare)
Astragal
GLl
GLm
Dl
Dm
Bd

1175
66
62
37
37,2
37

1245
67
62
36,5
36
42

1630
71
67
40,5
41
45

1660
61
57,5
35
36
40,5

1897
69
64
38
37,5
44

1475
67
62,3
39
40
45,5

1656
67
63
38,5
39
41,5

4
67
61,5
38
38
42,4

Centrotars
BG
DAP

1176 1422 1609 1689 1332 1477 1899 1 151 228 399 n
52 55,5 61 57 51,8 59 55,5 54,2 55,8 52,8 60,1 11
50,5 56 58 56,5 50 56 53 50,3 53,7 53,5 52 11

Metacarpian
Bp
Dp
Bd
Dd

1357 1387 1683 1331 787 368 300 578 608 789 837 1684 1435 1893 47
n
61
58 54 52,2 59,9 55,5 57
7
38 34 34 34 31 39,2 30,5 34 31,3 31,6 31,9
11
65,5 60,5 57 64,7 4
31,5 31,7 32,8 3

Metatarsian
Bp
Dp
Bd
Dd

1478 1690 1928 1248 1361 461 391 263
50,1 48,5 51,2
47,9
62 61,4 55 52 54,6
33,3 34 33 30,5 31,5

n
3
1
5
5

min
48,5
47,9
52
30,5

max
51,2
47,9
62
34

med
49,9
47,9
57
32,5

Falanga 1 ant
GL
Bp
SD
Bd

1928
56
28
22,5
26

n
8
8
8
8

min
53,6
28
22,5
26

max
63
34
30
32,5

med
58,6
30,4
25,1
28,4

1851
53,6
30,5
25
26,5

1763
58,5
32
26
30,5

1693
60,5
34
30
32,5

1692
57,3
29
25
26,5

1394
59,5
31
23
27,5

1592
60,5
29
24
28

1437
63
30
25
30

Falanga 1 post 1262 1861
GL
61 62
Bp
26,5 28,5
SD
22 24
Bd
25,2 28

1438
60
28
23
26,5

1633
60
29,5
24,5
27,5

1480
60
27,5
23
26,5

1839
63
33
27,5
27,5

1593
63
32
27
32

1219
62
28
23
26

Falanga 2 ant
GL
Bp
SD
Bd

1662
42,5
32
26,5
28

1250
40
28
22
24

1913
38
27,5
22
23,5

1221
40
29
22,5
24,5

n
4
4
4
4

min
38
27,5
22
23,5

max
42,5
32
26,5
28

med
40,1
29,1
23,3
25

Falanga 2 post
GL
Bp
SD
Bd

1745
45,5
37
29,5
31,5

1395
43
35,5
29
30

Falanga 3
DLS
Ld
MBS

5
84,7
64,1
29,2

53
68,2
57
22,1

232
68
50,5
25,5

390
69,2
55
25

400
76
58,5
24,7

265
83,8
62,5
28,5

681
67
57
27,5

708
64,4
49,3
24,6

Axis
BFcr
SBV

1670 60 517
81 104 79,7
50

n
3
1

658
63,2
59,5
36
36
41,2

797
69,4
65,2
39,2
39,8
46,3

79 1474 n
64 67 12
59 63 12
35,6
11
10
41,5 11

min
61
57,5
35
36
37

max
71
67
40,5
41
46,3

min max med
51,8 61 55,9
50 58 53,6

1661 1458 1798
63,5 64 64
31 33
25
24,5
29,5
29,5

n
11
10
10
10

min
60
26,5
22
25,2

max
64
33
27,5
32

med
62
29,7
24,4
27,8

725
63
48,5
19,3

n
10
10
11

min
63
48,5
19,3

max
84,7
64,1
29,2

med
71,2
55,6
24,9

726 401
67,5
53,3
23,4 24

min max med
79,7 104 88,3
50 50 50
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med
66,6
62,2
37,6
38,1
42,4

min
52,2
30,5
57
31,5

max
61
39,2
65,5
32,8

med
56,8
33,6
61,9
32
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Ovis aries (oaia)
Scapulã
SLC
GLP
LG
BG

1496 1494 1423
17,5 19,4 18,5
33,2 32,5
27 25,8
21
21

290 485 624
20,3 23 19,5
32,8 34
34
26
28 27,2
21,7 23,3 19,3

min max
17,5 23
32,5 34
25,8 28
19,3 23,3

Humerus
Bd
BT
Dd

86 1424 1206
30,7 25,8 24,5
29
24
23
25,2

n
3
3
1

Radius
Bp
BFp
Dp
Bd
BFd

1855 1370 1753 691 1557 1196
28 30,5 31 28,4
27 27,5 27 25,6
14,7
27
26
22,5 22

n
4
4
1
2
2

min max med
28
31 29,5
25,6 27,5 26,8
14,7 14,7 14,7
26
27 26,5
22 22,5 22,3

Metacarpian
Bp
Dp

1319 1801 1559 1497 1496 1487
21
22 23,6 22 21,3 22
15 16,5 16,5 15
16 15,5

n
6
6

min
21
15

Tibie
Bd
Dd

429 628 692 748 777 778
22,6 24,1 23,3 24,6 25,5 24,5
18 19,5 19,1 18,7 20,2 19,5

n
6
6

min max med
22,6 25,5 24,1
18 20,2 19,2

Astragal
GLl
GLm
Dl
Dm
Bd
Talia (Teichert)

534
26,7
24,2
14,6
15,4
17,6
606

n
6
5
5
5

med
19,7
33,3
26,8
21,3

min max med
24,5 30,7 27
23
29 25,3
25,2 25,2 25,2

max med
23,6 22
16,5 15,8

Metatars
Bd
Dd

486 820
24,8 22
16,4 14,3

Capra hircus (capra)
Proces cornular
40
41
42
43
sex

703 803
79
93
98
83
34,3 37,5 32,5
24,4 20
21
180 219
F
F

Scapulã
SLC
GLP
LG

1934
18
29
23

Humerus
Bd
BT
Dd

165 1611
29,2 31
28
30
25,5

Radius
Bp
BFp
Dp

747 818
29,7 28,6
28,2 27,8
14,7 14,9

Femur
Bp
DC

430
38,3
18,9

n
4
4
4
3

Metacarpian
1558 530 690 1885
GL
108
Bp
25 25,3
Dp
17,5 17,2
SD
16,3
Bd
22
26,5 25
Dd
17
15,4 15
Talia (Schram) 618
Astragal
GLl
GLm
Dl
Dm
Bd

min
40
32,5
20
43

n
1
2
2
1
3
3
1

max
98
41
42
219

min
108
25
17,2
16,3
22
15
618

med
78,5
36,3
26,9
147

max
108
25,3
17,5
16,3
26,5
17
618

med
108
25,2
17,4
16,3
24,5
15,8
618

406
27,9
26,8
15,7
15,6
18,1

280
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Sus domesticus (porc)
Scapula
SLC
GLP
LG
BG

1941
24
34,5
30
23

1225
21,5
33
28
22

1713
23
39
31,5
25

1374
23
35,5
30
27

1449

Humerus
Bd
BT

1812 163
36 37,8
28,6 28

Radius
Bp
Dp

136
26,2
18,5

Tibie
Bd
Dd

1268 366
28 27,1
23 26

Coxal
LA

1274
38

Metacarpian IV
GL
Bp
SD
Dd
Talia (Teichert)

1571
71
15,5
10
14
718

Falanga 1
GL
Bp
SD
Bd

480
40,9
22
17,3
21

Atlas
GB
GL
BFcr
BFcd
GLF
H

274
73,9
44
56
46,2
40,5
45,5

Falanga II
GL
Bp
SD
Bd

270
32,6
22
17,5
18

36
30,5
22,5

n
4
5
5
5

min
21,5
33
28
22

max
24
39
31,5
27

med
22,9
35,6
30
23,9

1417
27,5

Canis familiaris (câine)
Mandibula
7
13 L
13 B
14

180 296 192
27,5
18,5 16,5 20,2
7,1 8,4 7,5
17,5 16,2

n
1
3
3
2

min
27,5
16,5
7,1
16,2

Maxila
16
18 L
18 GB
18 B
20 L
20 B
21 L
21 B

639
15,3
17,2
9,4
6,2
11,3
14
6
8,2

n
3
3
3
3
1
1
1
1

min max med
14
16 15,1
15,5 17,2 16,2
8
9,4 8,87
6
6,5 6,23
11,3 11,3 11,3
14
14
14
6
6
6
8,2 8,2 8,2

Scapula
SLC
GLP
LG
BG

616
19,2
24
20,5
13,8

Radius
Bp
Dp
Bd
Dd

316
15,4
9,8

Ulna
SDO
DPA
BPC

155
13,5
16
9,9

Tibie
Bp
Bd
Dd

320
30

Femur
Bp
DC

319
32
16,5

334
16
16
9,2
6

618
14
15,5
8
6,5

max
27,5
20,2
8,4
17,5

med
27,5
18,4
7,67
16,9

281

315

20
11,4
409
17
12,1
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Bos primigenius (bour)
Metacarpian
Bd
Dd

167
70
36

Metatarsian
Bd
Dd

392
75,5
43,5

Falanga 2
GL
Bp
SD
Bd

578
52
40,5
31,5
32,5

Falanga 3
DLS
Ld
MBS

450
93
71,5
34,7

Sus scrofa (mistreț)
Scapula
SLC
GLP
LG
BG

112 597
30,5 35
49
50
41 40,5
35
35

Humerus
Bd
BT
Dd

501
55,8
44,2
55

Radius
Bp
Dp

108 136 367
36,5 26,2 36,5
26 18,5 25,7

Ulna
LO
DPA
SDO

253
82
46,5
56

Coxal
LA

1003 1245 1487 478 500 699
41
43
40 46,4 46,2 45,5

Calcaneu
GL
BG
Talia (Teichert)

502
110
29
1053

Astragal
GLl
GLm
Dl
Dm
Bd
Talia (Teichert)

15
52
45
27,5
31
28,8
954

832 700 982
50,4 50 55,5
38,3 37
40
49,5
n
3
3

631 740 1924
102 110 109
29,3 31
979 1051 1044

n
4
4
2

min max med
50 55,8 52,9
37 44,2 39,9
49,5 55 52,3

min max med
26,2 36,5 33,1
18,5 26 23,4

n
4
3
4

n
6

Tibie
Bd
Dd

1530 1793 Sus sp.
40,7 41
34
35,3 33,5 29

Falanga 1
GL
Bp
SD
Bd

503 208
48,9 58,5
21,4 24
17
18
20,6 22

min max med
40 46,4 43,7

min max med
102 110 108
29
31 29,8
979 1053 1032

Cervus elaphus (cerb)
Scapula
SLC
GLP
LG
BG

1470 179
40
41
63
66
48
50
41
49

Humerus
Bd
BT
Dd
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458 75
60,9 56,5
53,2 55
56,7 59,5
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Radius
Bp
BFp
Dp

24 902
63,5 69
58
65
34 37,5

Metacarpian
Bd
Dd

783
50
32

Femur
Bp
DC
Bd
Dd

74 455
74,8
31,5
70
98,3

Centrotars
BG
DAP

245 656
51,5 44,3
47,2 42,5

Tibie
Bp
Dp
Bd
Dd

838 1297 1752 191 639
82,4 89
70,8
56
52 49,2
42 47,5 42,2

Metatarsian
Bd
Dd

1821
49
32

Calcaneu
GL

192
127

Falanga 1
GL
Bp
SD
Bd

193 310 1639
58,2
22
17,8 18 18,2
21,8 22,5 21,5

Falanga 2
GL
Bp
SD
Bd

169
42
21
14,3
17,5

Falanga 3
DLS
Ld
MBS

418
49,6
46,2
13,7

Atlas
GB
GL
BFcr
BFcd
GLF
H

73
115
106
79
70
84
54,5

n
1
1
3
3

min
58,2
22
17,8
21,5

n
2
1
3
3

min max med
82,4 89 85,7
70,8 70,8 70,8
49,2 56 52,4
42 47,5 43,9

max med
58,2 58,2
22
22
18,2 18
22,5 21,9

355
49,4
25,7
17,2
21,5

168
58,7
45,2
18,2

Capreolus capreolus (căprior)
Tibie
Bd
DAPd

697
21,7
17,9

Falanga 1
GL
Bp
SD
Bd

407 772
35,5 44,9
11,2 13,2
8,2 10,7
10
13

Vulpes vulpes (vulpea)
Humerus
Bd
Dd

729
21,1
16,2

Radius
Bd
Dd

1541
14,9
7,9

Tibie
Bp
Dp

1621
22,7
24,7

Meles meles (bursuc)
Femur
Bd
Dd

937
21,8
18

Tibie
Bp
Dp

283

1039
28,3
26
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Lutra lutra (vidra)
Femur
Bp
DC

987
24
10,8

Lepus europaeus (iepurele de câmp)
Humerus
Bd
Dd

419
13,1
10,2

Radius
Bp
Dp
Bd
BFd
Dd

776
9,1
7,3

901

Coxal
GL
LA
SB
SH
LFO

10,8
9,2
6,9

284

295 494
90,2 86,5
12,9 12
6,9 7,6
11,1 12,6
20,4
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16
14
16
21
10
40
13
17
663

2
1

1

1
1
3
6
29
12
2
1
5
11
11

11
1
4
2
19
4
2
2
3
1
1
1
16
13
6
7
1
6
4
4
1
3

1
2
4

16
32
28
4

8
1
1

5
2
1

11
29
24

9

1

35

1
1
1

1
2
15
5
3

69

30

Canid familiaris/Vulpes vulpes

Sus domesticus/Sus scrofa

Bos taurus/Cervus elaphus

Bos taurus/Bos primigenius

Lepus europaeus

Lutra lutra

Meles meles

Felis sylvestris

Vulpes vulpes

Sus scrofa

Capreolus capreolus

Cervus elaphus

Bos primigenius

12

8
6
16

3
12

Equus ferus

8
2

Canis familiaris

1
1

Sus domesticus

Capra hircus

4
37
10
11
20
36
38
6
4
16
29
27
5
3
32
18
29
13
6
28
62
40
1
41

Ovis aries/Capra hircus

Ovis aries

corn
proces cornular
neurocraniu
viscerocraniu
maxilar
dinții sup
mandibulã
dinții inferiori
atlas
axis
vert. cervicale
vert. toracale
vert. lombare
vert. sacrale
vert. caudale
scapulã
humerus
radius
ulnã
carpiene
metacarpiene
coxal
femur
patella
tibie
fibulã
tarsiene
calcaneu
astragal
metatarsiene
metapodii
falanga I
falanga II
falanga III
Total

Bos taurus

Element anatomic/Specie

Anexa 2.
Repartiția numerică a resturilor faunistice pe specii și elemente anatomice
descoperite la Hârșova-tell (secțiunea C).
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1
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2
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2
2
2
3
1
1

2
1
1
1

3

3
5
5

11
8
4
3
4
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1
1
1
1

1
5
5
4
2
1
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2
2

2
2
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1

1
2
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3

1
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5
5
1
1

3
1
2
2
3
2

5

4
3
1
3
9
5
3
1
5
3
3
2
5
4
4
3
4
2
6
4
4
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6
2
1

1

2
3

2
11
5
5
4
3
10
5
1
11

1
1

1
1

1

1
3
1

1

1

1

1

10
1

1
1
1

3
6
9

1
3

12
3
6
5

1
1

1

1
4
1
7
6
4
6
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1
2

1

1
2

1
11
9
7
3
5

2

4

2

2

1

12

6
3
1
4
1

10

127
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Planșa I. 1. Bos taurus, proces cornular de femelă (normă nucală); 2. Bos taurus, astragal stânga (normă medial) cu urme de tăiere; 3. Capra
hircus, procese cornulare (normă medială); 4. Capra hircus, proces cornular dreapta cu urme de tăiere la bază (normă medială); 5. Sus domesticus,
mandibule stânga (a) şi dreapta (b şi c - normă craniană); 6. Sus domesticus, mandibule dreapta (a - normă laterală) şi stânga (b şi c - normă
linguală); 7. Canis familiaris, neurocraniu (normă bazală) cu urme de tăiere și ardere; 8. Canis familiaris, neurocraniu (normă laterală) cu urme
de tăiere și ardere.
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Planșa II. 1. Cervus elaphus, neurocraniu cu urme de tăiere la baza cornului (normă medială); 2. Cervus elaphus, neurocraniu cu urme de tăiere
la baza cornului (normă dorsală); 3. Cervus elaphus, tibie proximală (în stânga) şi tibie distală (în dreapta) (normă dorsală); 4. Sus scrofa,
humerusuri distale (normă cranială); 5. Sus scrofa, coxale stânga (normă laterală); 6. Sus scrofa, calcanee dreapta (normă medială); 7. Vulpes
vulpes, humerus (stânga), radius (mijloc), tibie (dreapta) (normă dorsală); 8. Felis silvestris, humerus proximal (normă medială).
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Planșa III. 1. Meles meles, tibie proximală stânga (normă medială); 2. Lutra lutra, femur dreapta cu urme de descărnare (normă caudală);
3. Lepus europaeus, mandibulă dreapta (normă laterală); 4. Lepus europaeus, humerus distal (stânga) şi radius proximal (dreapta) (normă dorsală).
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Exploatarea resurselor acvatice la comunităȚile
preistorice din tell-ul de la Hârșova (mileniul V BC)
VALENTIN RADU

Rezumat:
În acest studiu prezentăm principalele rezultate obținute din analiza resturilor faunistice provenite din nivelurile
culturale Boian și Gumelnița din tell-ul de la Hârșova cu precădere cele legate de exploatarea resurselor acvatice
(moluște și pești).
Datele furnizate de resturile faunistice au contribuit la realizarea de analize complexe, comparații între nivelurile
de locuire iar în ceea ce privește mediul la surprinderea unor schimbări majore în timpul locuirilor succesive cum
este cazul așezării pluristratificate de tip tell de la Hârșova.
Culesul moluștelor în scopuri alimentare era bazat pe bivalvele de apă dulce Unio și Anodonta. Pescuitul este
evidențiat prin prezența a cel puțin 21 specii de pești, majoritatea de apă dulce. Importanța alimentară a peștelui
crește în perioada Gumelnița odată cu exploatarea intensivă a tuturor resurselor de origine animală din mediului
înconjurător.
În ceea ce privește mediul, se observă o schimbare în lista principalelor specii pescuite (creștere a ciprinidelor și
a știucii în Gumelnița) și o reducere a frecvenței bivalvei Unio crassus (specie reofilă) ca urmare a modificărilor
hidro-geomorfologice.

Abstract: Exploitation of aquatic resources by the prehistoric communities from Hârșova

tell (5th millennium BC)

In this study we present the main results of the faunal remains from the Boian and Gumelnița cultural levels at
Hârșova tell, especially those related to the exploitation of aquatic resources (molluscs and fish). The data provided
by the faunal remains contributed to complex studies, the comparisons between the occupation levels and in what the
environment is concerned, the observance of major changes during the successive occupations such as the case of
Hârșova tell, a multi-layered settlements. The harvesting of molluscs for food was based on the freshwater bivalves
Unio and Anodonta. Fishing is highlighted by the presence of at least 21 species, most of them freshwater fish.
The importance of fish in alimentation increases during the Gumelnița period together with the intensive
exploitation of all animal food resources from the environment.
Regarding the environment, we noticed a change in the list of the main species of fish (increase of the cyprinids and
pike during the Gumelnița) and a decreasing of the Unio crassus bivalve frequency (reophilic species) as a result
of hydro and geomorphological changes.

Cuvinte cheie: Hârșova, cultura Boian, cultura Gumelnița, bivalve, pești.
Keywords: Hârșova, Boian culture, Gumelnița culture, bivalve, fish.
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Introducere
Resturile faunistice prelevate din așezarea pluristratificată de tip tell de la Hârșova reprezintă în cele mai multe din
cazuri deșeuri menajere dar se constituie într-o sursă importantă de informații pentru descifrarea vieții cotidiene
a locuitorilor care au trăit în această sit de-a lungul mileniului al cincilea BC1. În cele ce urmează vom încerca să
rezumăm principalele rezultate obținute în urma studiului a acelor resturilor ce provin din exploatarea resurselor
acvatice (cu precădere a celor de moluște și pești) de către comunitățile Boian și Gumelnița.
Tell-ul de la Hârșova a fost descoperit în anul 1960 și cercetat arheologic de Doina Galbenu în anii 1961-1963,
1971 și 19752. După o perioadă de pauză în anul 1985 cercetările au fost reluate sub conducerea lui Dragomir N.
Popovici și a lui Puiu Haşotti3. Începând din 1993 se adaugă și o echipă de cercetători francezi condusă de Bernard
Randoin în cadrul unui program de cooperare arheologică româno-francez4.
Arheologii au identificat mai multe niveluri culturale ce au fost atribute culturilor Boian-Vidra, Boian-Spanţov și
Hamangia III, Gumelniţa A1, Gumelniţa A2 și Cernavodă I5. Suprafața cercetată inițial de către D. Galbenu a fost
sondajul A (SA) ce s-a extins mai apoi cu suprafețele B (SB) și C (SC). Totalul suprafeței cercetate a fost estimat de
către P. Haşotti6 la aproximativ 400 m2 din care 80 m2 doar în SC7. Ultima suprafață SC/pP este cercetată începând
cu anul 2010 și după extinderi succesive ajunge la circa 100 m2 8.
Din 1993 cercetarea arheologică se realizează după o metoda stratigrafică ce se bazează pe înregistrarea tuturor
caracteristicilor identificate în unitățile stratigrafice9. Acestea reprezintă acumulări ale unor depuneri arheologice
ce caracterizează un anumit moment sau o activitate din formarea și evoluția sitului. Informațiile obținute astfel
permit documentarea istoricului detaliat al acumulărilor atât pe orizontală cât și pe verticală a nivelelor de locuire
așa cum se reflectă în rețeaua de relații spațiale și temporale dintre unitățile stratigrafice individuale.
Rezultatele cercetărilor arheologice pentru perioadele culturale Boian și Gumelnița sunt numeroase mai ales că
începând din anul 1993 ele au și un caracter multidisciplinar. Astfel analizele de sedimentologie au avut rolul de
a înțelege formarea și organizarea așezării10. Cele de carpologie11, antracologie12, palinologie13 și arheozoologie14
au încercat să surprindă rolul plantelor și animalelor în alimentația locuitorilor dar și în paleoeconomia animalieră
și indirect au contribuit la reconstituirea mediului în perioada locuirilor preistorice cât și la sezonalitatea acestor
activități și a indicatorilor lor specifici15.
Până în prezent aceste studii au evidențiat existența unei organizări spațiale riguroase și prezența unor modele
evidente de organizare spațială în această așezare. Astfel locuințele erau dispuse în rânduri separate prin spații de
trecere cu lățimea variabilă16.
Locuințele noi au fost construite în mare parte pe același amplasament al locuințelor abandonate mai vechi (care
puteau fi arse sau nu). Planurile arhitecturale coerente ale acestei așezări, activitățile de construcție continuate și
repetate, precum și rezultatele studiilor structurilor arheologice individuale demonstrează împreună că așezarea a
funcționat pe tot parcursul anului17.
Durata locuirilor din perioadele Boian și Gumelnița a fost stabilită pe baza datărilor radiocarbon și se eșalonează
între cca 4700 și 4000 cal BC18.

1

Popovici 2010; Ștefan 2010.
Galbenu 1962; Galbenu 1963; Galbenu 1966; Galbenu 1979.
3
Popovici et al. 1992; Popovici, Randoin, Rialland 2001.
4
Vezi rapoartele de cercetare arheologică de la Hârșova tell publicate în Cronica Cercetărilor Arheologice din România din
anii 1994-2007, 2010-2012, 2014, 2016 și 2017 (Cronica 1983-2017) și Popovici, Randoin, Rialland 2001; Popovici et al.
2012a.
5
Haşotti 1989; Hașotti, Popovici, 1992; Popovici, Hașotti 1992; Haşotti 1997.
6
Haşotti 1997, 79.
7
Haşotti 1997, 68.
8
Popovici et al. 2016.
9
Randoin, Popovici, Rialland 2000; Popovici, Randoin, Rialland 2001; Popovici et al. 2002.
10
Haită 2000; Haită 2001; Haită 2012a.
11
Monah 2000.
12
Tomescu 2004.
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Tomescu 2000a.
14
Sárkány-Kiss, Boloș 1996; Moise 2000; Gál, Kessler 2002; Bălășescu, Moise, Radu 2005; Bălășescu, Radu, Moise 2005; Bălăşescu,
Moise, Radu 2006; Mărgărit, Popovici 2011; Bréhard, Bălășescu 2012; Mărgărit, Popovici 2012a; Mărgărit, Popovici 2012b.
15
Radu 2000; Tomescu 2000b; Haită, Radu 2003; Tomescu, Radu, Moise 2003; Le Bailly et al. 2006; Bréhard et al. 2014.
16
Popovici, Randoin, Rialland 2001; Popovici 2010.
17
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Bălăşescu 2012; Popovici et al. 2012b; Bréhard et al. 2014; Popovici et al. 2014; Popovici et al. 2016.
18
Popovici, Randoin, Rialland 2001; Bréhard, Bălăşescu 2012; Mărgărit, Radu, Popovici 2016.
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Dintre structurile arheologice descrise și studiate în această așezare cele mai bogate în resturi faunistice s-au
dovedit a fi zonele de deșeuri menajere. Acestea au fost definite și studiate interdisciplinar pentru prima dată în
tell-urile culturii Gumelnița din valea Dunării de la Hârșova și Bordușani. Categorie a spațiului locuit caracteristică
pentru tell-urile eneolitice, zonele de deșeuri menajere s-au dovedit a fi surse importante de informații privind
reconstituirea vieții comunităților umane19. Asemenea structuri sunt frecvent întâlnite „de façons généralisées” în
cele două tell-uri20.
În cele mai multe cazuri sunt formate în aria în care a funcționat o locuință incendiată sau neincendiată, parțial
distrusă și abandonată. În acest spațiu se acumulează diverse deșeuri: cenușă și cărbuni, oase provenind de la
diverse animale, solzi de pește, cochilii de moluște, fragmente ceramice, bucăți de chirpici sau materiale rezultate
de la construcția sau refacerea locuințelor, unelte de silex sau piatră etc.21. Cantitățile acumulate variază în funcție
de activitățile generatoare de deșeuri, de sezon, dar și de durata de utilizare a acestor zone22. Prelevarea atentă a
unităților acumulate și cernerea sedimentului a permis recuperarea diverselor materiale existente, chiar și a celor
de mici dimensiuni, într-o ordine temporală inversă a depuneri lor. Astfel zonele de deșeuri se pot defini ca o
componentă caracteristică a evoluției crono-stratigrafice a sitului23.
Studiul materialelor arheofaunistice a fost realizat nu numai pentru obținerea unor date privind activități precum
culesul moluștelor, pescuitul, creșterea animalelor sau vânătoarea ci și pentru evidențierea proceselor și activităților
care le-au generat și sezonalitate. Cercetarea lor poate oferi date importante privind modelul de gestiune a diferitelor
resurse alimentare și strategiile specifice adoptate.
Material și metode
Materialele faunistice prelevate din nivelurile eneolitice de la Hârșova suprafețele SC și SB au fost studiate
începând cu 1993 și publicate în lucrări de sinteză privind comunitățile eneolitice din Romania24. Pentru nivelul
Boian (Fig. 1) s-au selectat materialele din suprafața SC prelevate în anul 199425 iar din suprafața SC/pP cele din
anii 201626 și 201727, singurele cu o încadrare culturală clară.
Pentru nivelul Gumelnița (Fig. 1) au fost reținute datele din suprafața SB publicate în anii 1994-200028 și inedite
din 2006 (Radu inedit) iar din suprafața SC/pP datele din 2011 care conform responsabililor de șantier29 ar putea fi
atribuite unui nivel de tranziție între Gumelnița și Boian.
În total au fost luate în considerare pentru acest studiu 361651 resturi faunistice. Dintre acestea 7113 resturi
de pește și 2120 resturi de moluște reprezintă 70,3% din totalul resturilor analizate pentru nivelul Boian iar
pentru cel Gumelnița 285461 resturi de pește și respectiv 55555 de moluște (97,8%). Numărul mare de resturi
se datorează faptului că mare parte din structurile arheologice analizate sunt eșantionate și prelevate sistematic
iar apoi sedimentul este cernut prin site (1, 2 sau 4 mm). 10542,5 litri de sediment au fost cernuți pentru nivelul
Gumelnița30 și doar 206 litri pentru cel Boian. În felul acesta s-au obținut resturile fragile aparținând scheletului
peștilor care sunt de ordinul miilor, acestea atingând și frecvențele cele mai mari în cuantificarea faunei (54% în
Boian și respectiv 82% în Gumelnița). Avantajele aplicării acestei metode de prelevare sunt multiple31 iar pentru
structurile studiate ne-au permis diverse abordări de natură cantitativă și calitativă. Uneori interrelaționarea acestor
informații cu cele provenite de la acumulările specifice rezultate ale activităților umane (chirpici, cenușă, ceramică
etc.) a condus la realizarea unor scheme microcronostratigrafice. Faptul că de-a lungul unui mileniu s-au acumulat
peste 12 m de sedimente a constituit pentru obiectele și structurile de locuire rămase după locuirea neo-eneolitică
un mediu izolator ce a permis foarte puțin factorilor tafonomici să intervină asupra lor. De asemenea gradul de
intruziune al elementelor post locuire este minim (galerii de animale, intervenții din perioadele culturale posterioare
etc.) ceea ce a contribuit în mică măsură la afectarea rezultatelor, cel puțin în cazul studiilor de arheozoologie.
19
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Caracterizarea diferitelor clase de animale s-a realizat prin metodele clasice ale arheozoologiei, determinare,
cuantificare, date biometrice32, morfometrie33 dar s-a folosit și metoda izotopilor stabili34 sau studii de genetică35.

Taxon
Bivalvia
Gastropoda
Scaphopoda
Crustacea
Pisces
Amphibia
Reptilia
Aves
Mammalia
Total
Volum (litri)

Gumelnița
campanii arheologice
1993-2000
2006
2011
52801
188
550
1964
11
24
17
724
18
1
260478
20077
4906
13
206
14
14
179
2
6323
322705
20308
5497
9685

636

Total
53539
1999
17
743
285461
13
234
181
6323
348510
10542.5

221.5

1993-2000 - Bălășescu, Radu, Moise 2005; Radu 2011; Radu et al. 2016
2006 - Radu inedit
2011 - Popovici et al. 2012b

Boian
campanii arheologice
1994
2016
2017
225
874
997
6
3
15

Total
2096
24

5095

268

1750

7113

25
14
2284
7649

15
3
1485
2648

63
19

103
36
3769
13141

110

2844
96

206

1994 - Bălășescu, Radu 2004
2016 - Popovici et al. 2016
2017 - Popovici et al. 2018

Figura 1. Resturile faunistice de la Hârșova tell analizate în acest studiu (nivelurile Boian și Gumelnița).

Rezultate
Paleoeconomia animalieră a comunităților Boian si Gumelnița de la Hârșova a fost deja conturată prin câteva lucrări
de sinteză36. Astfel se observă că creșterea animalelor joacă un rol foarte important în cadrul vieții comunităților
de la Hârșova tell dar aceasta diminuează de la 90% în perioada Boian spre 60% (după numărul de resturi) în
perioada Gumelnița. De asemenea ponderea bovinelor scade în Gumelnița, în timp ce procentajele ovicaprinelor
și porcinelor cresc. În toate perioadele culturale se remarcă fenomenul cynofagiei. Vânătoarea nu are o importanță
foarte mare în nivelurile Boian Spanțov dar ponderea ei crește în nivelurile Gumelnița până la 24% (după numărul
de resturi). Speciile cele mai vânate sunt mistrețul și cerbul.
Resursele acvatice și modalitățile lor de exploatare (mai ales culesul moluștelor și pescuitul) sunt bine evidențiate
prin diverse studii la Hârșova tell37 față de alte așezări contemporane cercetate38. Culesul moluștelor și pescuitul
sunt activități care furnizează cantități importante de proteină animală necesare în alimentația locuitorilor. Mai
mult, studii recente realizate atât la Hârșova tell dar și la Bordușani Popină (cultura Gumelnița) au arătat că există
o strategie clară de exploatare a resurselor animale. În perioada rece erau sacrificate mai multe ovicaprine decât în
perioada estivală când necesarul de proteină animală era compensat în special de către pești și bivalve39.
Moluște. Dintre toți taxonii identificați speciile acvatice sunt cel mai bine reprezentate în eșantioanele studiate
(99,99%). Singurele specii terestre aparțin gasteropodelor (Tab. 1). Acestea de cele mai multe ori sunt aduse de om
involuntar și nu cu scopul de a fi consumate sau trăiesc în zonele locuite40. O mare parte din gasteropodele acvatice
sunt aduse tot involuntar. Dintre acestea singurele susceptibile de a fi consumate sunt cele din genul Viviparus.
Dintre bivalve, genurile Unio și Anodonta sunt dominante cu frecvențe generale de 80-90% din totalul bivalvelor.
Speciile marine precum Cardium sunt sporadice și ele provin din schimburi pentru confecționarea de podoabe41.
Acumulările de cochilii din genurile Unio și Anodonta din zonele de deșeuri menajere au constituit un bun prilej
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de a cuantifica rolul în alimentație al bivalvelor și nu numai42. Pe lângă rezultatele legate de cantitățile culese,
frecvența culesului, locul de colectare și importanța în alimentația locuitorilor preistorici acestea mai pot oferii
informații legate de mediul înconjurător sau de evoluția acestuia (schimbări ale cursului râului sau modificări ale
dinamicii acestuia), fluctuațiile estivale importante ale nivelului râurilor (după componența specifică, dimensiuni),
anumite strategii de construcție și de organizare a spațiului adoptate și modul lor de corelare cu evoluția mediului,
sezonalitate și evoluție a climei la o scară de timp contemporană cu locuirea umană prin studierea acumulărilor
izotopului stabil de oxigen43.
În acest sens au fost supuse studiului eșantioane ce au provenit atât din nivelul Gumelnița, zona de deșeuri C521
cât și din nivelul Boian, suprafața SC/pP44.
Se observă că cele mai frecvente bivalve sunt cele trei specii de Unio (U. tumidus, U. pictorum și U. crassus) și cele
din genul Anodonta (Anodonta sp.). Pe baza acestor materiale s-a urmărit raportul dintre Unio și Anodonta, specii cu
necesități ecologice diferite, care a fost comparat cu valori ale celui obținut în zilele noastre pe eșantioane din diferite
puncte reprezentative pentru lunca Dunării45. S-a observat astfel că datele arheologice corespund cel mai bine cu cele
obținute pentru șenalul fluviului sau pentru un braț permanent al său. Astfel s-a concluzionat că locuitorii din așezarea
de la Hărșova tell, fie ei din perioada Boian sau Gumelnița recoltau bivalvele din locuri aflate pe malul fluviului în
imediata apropiere a așezării. Analiza dimensiunilor acestor bivalve în comparație cu cele actuale ne arată în plus că
aceste locuri erau foarte frecventate iar prelevările multiple au condus la reducerea dimensiunilor bivalvelor afectând
populațiile din imediata vecinătate a tell-ului46. Acest fenomen (supracules/cules intensiv) nu s-ar fi întâmplat dacă nu
exista un interes pentru consumul acestor bivalve, un loc de cules accesibil apropiat de sit dar și un nivel al fluviului
ce permitea concentrarea bivalvelor și accesul facil la această sursă de hrană.
În nivelurile de locuire s-a observat prezența fragmentelor de cochilii aproape în toate structurile arheologice.
Identificarea și cuantificarea acestora a permis observarea de fluctuații cantitative ce variază de la câteva valve
la câteva zeci de mii ce cântăresc sute de kg. Pe de o parte aceasta reflectă un consum variabil ce poate fi legat
de gradul de accesibilitate la sursele din mediu (ce diferă în perioadele de secetă, de inundații etc.) dar și de
modalitățile de consum ce puteau fi zilnice sau ocazionale, individuale sau familiale. Depunerile de ordinul sutelor
de kg de valve întâlnite în nivelul Gumelnița (C521) de la Hârșova tell (peste 500 kg) nu sunt singulare și au fost
identificate și la Bordușani Popină. Ele au caracterul unor festinuri care au fost acompaniate de un consum de carne
de pește pe măsură și mai puțin din cel de mamifere47. Două ipoteze au fost propuse în cazul acestor acumulări:
sărbătorirea unor evenimente sezoniere legate de accesibilitatea la mari cantități de bivalve sau construcția unei
noi locuințe în acest caz bivalvele intrând în compoziția patului de amenajare cu rolul de a drena umiditatea de la
nivelul podelelor48.
Cu aceste ocazii s-au realizat aproximări ale valorii energetice furnizate atât de bivalve49 cât și de pești50 precum și
ale numărului de persoane care ar fi putut fi hrănit cu aceste cantități. Chiar daca aceste valori sunt ipotetice ele au
abordat dintr-o altă perspectivă problema demografică a acestei așezări care se baza doar pe numărul complexelor
de locuire descoperite.
Un alt studiu realizat în suprafața SB a fost legat de suprafața din fața intrării în locuinței SL68. S-au eșantionat
și cernut 636 litrii de sediment prelevat din depunerile aflate în zona de trafic din intrarea în locuința SL68 dar
și dintr-o suprafață aflată în apropierea unui gard a acesteia. În acest caz, cum era normal, depunerile cele mai
consistente erau în apropierea gardului, suprafața fiind mai puțin circulată și deranjată. Din punctul de vedere al
moluștelor s-a observat că acestea sunt în număr redus în aceste suprafețe de trafic intens (sub 1%) față de zonele
în care se depun doar deșeuri.
O altă situație întâlnim în suprafața centrală (complexul C720), analizată începând cu campania 200051, care pare
a fi o zonă comună, de acces între mai multe locuințe. Comparativ cu zona de deșeuri C521 procentul resturilor de
moluște este la jumătate (8,4%) iar speciile dominante sunt bivalvele Anodonta sp. și gasteropodul Viviparus sp.
Aici zonele de trafic alternează cu perioade când este folosită ca zonă de deșeuri dar față de curtea SL68 evoluează
pe o perioadă de timp mai îndelungată. Gasteropodul Viviparus sp. pare a fi utilizat pentru stabilizarea solului fiind
42
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dispus în straturi succesive ce alcătuiau un fel de pavaj. Analiza gasteropodelor a condus la stabilirea faptului că
acestea conțineau cochiliile juvenililor iar în momentul depunerilor în aceste straturi indivizii de Viviparus sp. au
fost intenționat colectați cel mai probabil din tanatocenoza de pe malurile Dunării.
Aceste rezultate demonstrează că pe lângă rolul lor alimentar moluștele, alături de alte materiale de natură organică
au varii utilizări și în cadrul organizării și amenajării spațiului.
Pești. Resturile aparținând peștilor sunt în cea mai mare parte a lor de mici dimensiuni și fragile ceea ce face ca
prelevarea lor să fie minuțioasă și să necesite obligatoriu pentru un studiu pertinent cernerea unui anumit volum de
sediment52. La Hârșova tell mare parte din eșantioanele studiate au fost astfel obținute permițându-ne comparații
între diferitele structuri cercetate și chiar studii de sezonalitate.
S-au identificat 21 de specii de pești (Tab. 2) majoritatea provenind din Dunăre sau râurile tributare: migratoare
anadrome (trăiesc în Marea Neagră dar urcă pe Dunăre sau afluenți pentru a se reproduce) precum sturionii,
păstruga (Acipenser stellatus), morunul (Huso huso) sau scrumbia de Dunăre (Alosa pontica); migratoare
catadrome (urcă pe Dunăre pentru a se hrăni) Anquilla anquilla (anghila); specii de apă dulce comune în Dunăre și
afluenții săi: acipenseride - Acipenser ruthenus (cegă); esocide - Esox lucius (ştiucă); cyprinide - Abramis brama
(plătică), Alburnus alburnus (oblet), Aspius aspius (avat), Blicca bjoerkna (batcă), Carassius carassius (caracudă),
Cyprinus carpio (crap), Leuciscus idus (văduviţă), Pelecus cultratus (sabiţă), Rutilus rutilus (babuşcă), Scardinus
erythrophthalmus (roşioară), Tinca tinca (lin); siluride - Silurus glanis (somn) sau percide - Gymnocephalus
(Acerina) sp. (ghiborţ), Perca fluviatilis (biban), Stizostedion lucioperca (şalău).
Aceste specii au fost identificate în ambele culturi mai puțin caracuda (Carassius carassius) și văduvița (Leuciscus
idus) în nivelul Boian. Lipsa celor doi taxoni poate fi consecința a unui numărul redus de eșantioane studiate sau
a utilizării unor unelte de pescuit diferite și de ce nu chiar a unor cauze ecologice. Anghila este de asemenea o
apariție rară ce este documentată cu un rest (o vertebră) în nivelul Gumelnița.
Ciprinidele prezintă frecvențele cele mai mari în ambele culturi după numărul de resturi (64,2% Boian, respectiv
75,4% Gumelnița). Ca specii se observă însă că pentru perioada Boian, mai ales în nivelurile din SC/pP somnul,
sturionii și crapul sunt cele mai pescuite. Indivizii acestor specii pot ajunge la cele mai mari dimensiuni întâlnite
pentru peștii din apele dulci. Pentru perioada Gumelnița șalăul, știuca și apoi crapul și somnul ocupă întâietate
pe lista speciilor pescuite (Tab. 2). Alte două specii de ciprinide capătă importanță precum plătica și babușca ce
apar cu resturi aproape în toate eșantioanele analizate. Se observă o lărgire a spectrului specific cu specii ce sunt
prezente mai mult în zonele cu bălți și lacuri.
Apar diferențe și în ceea ce privește dimensiunile peștilor din cele două culturi. În Boian dimensiunile medii de
pescuit sunt în general mai mari decât în perioada Gumelnița53. Exemplificăm cu câteva rezultate obținute în cazul
somnului (Silurus glanis) ce pot fi generalizate pentru aproape toate speciile importante (Fig. 2). Eșantioanele
folosite pentru comparație provin din nivelurile Boian cercetate în suprafața SC/pP iar cele Gumelnița din
suprafața B, complexul C521 (Tab. 2). Limitele lungimii totale (Lt) ale indivizilor prezumați sunt între 0,7-2,5 m
(2,3-111 kg) pentru Boian (25 indivizi) și respectiv 0,2-2,3 m (0,06-80 kg) pentru Gumelnița (95 indivizi).
Dimensiunile frecvente de pescuit calculate pentru Boian sunt între 0,9 şi 1,6 m lungime totală (5-26 kg) ceea ce
reprezintă 88% din totalul indivizilor iar pentru Gumelnița între 0,4 și 1,2 m Lt (0,5-11 kg) respectiv 70% din total.
Observăm că indivizii capturați în Boian fac parte majoritatea din grupul reproducătorilor. Și în cazul crapului
este validă această observație ceea ce ne indică că unelte și metode de pescuit erau probabil asemănătoare pentru
aceste două specii.
Pentru uneltele și metodele de pescuit folosite la Hârșova nu avem descoperite decât artefacte ce pot fi atribuite
ca fiind legate de această activitate precum harpoanele54 și ancore de barcă55 precum și datele indirecte obținute
de la speciile capturate rezultate din etologia, ecologia și dimensiunile lor. Dimensiunile mai mari ale peștilor
capturați în perioada Boian se datorează atât uneltelor de pescuit dar și unui pescuit oportunist. Utilizarea cu
preponderență a unor unelte de tipul priponului dar și pescuitul oportunist în perioadele când peștii sunt vulnerabili
(în perioada de reproducere sau la secarea bălților) conduce la o selecție dimensională involuntară și la capturi
de mari dimensiuni cu mijloace simple. Cantitățile, după cum reflectă datele obținute pentru ambele perioade, nu
sunt mari dar calitatea este crescută56. Pentru perioada Gumelnița observăm practic dublarea numărului de resturi
provenind de la ciprinide ca de altfel și apariția unor alte specii cu frecvențe crescute printre principalele capturi
precum știuca, de circa 7,2 %, care avea valori de sub 1% în eșantioanele culturii Boian. Dacă adăugăm la aceste
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Figura 2. Lungimea totală (Lt) calculată pe baza dimensiunilor primei radii a înotătoarei
pectorale de somn (Silurus glanis). Eșantionul Boian provine din zonele de deșeuri identificate
în SC/pP, campaniile 2016-2017, iar cel Gumelnița din SB, zona de deșeuri C521.

date și reducerea generală a dimensiunilor de captură observăm, deși prin dovezi indirecte, că atât uneltele cât și
strategiile de pescuit s-au schimbat. Pescuitul devine o activitate intensivă de procurare a unor cantități mari de
pește calitatea fiind trecută într-un plan secundar. În acest scop probabil că plasele de pescuit vor fi fost mai mult
utilizate decât alte unelte de pescuit, ca de altfel și dezvoltarea și perfecționarea unor metode de pescuit pentru
acele perioade când pescuitul nu se putea realiza doar cu mijloace rudimentare (la mână sau cu harponul) sau chiar
oportunist pentru exploatarea eficientă a potențialului oferit de mediul din apropierea sitului.
Studiile pentru cunoașterea sezonului de pescuit efectuate la Hârșova au fost realizate pentru două zone de deșeuri
(C521 și US 1523) din nivelul Gumelnița57. Au fost utilizate vertebrele de crap și șalău speciile cele mai pescuite dar
care au și vertebrele cele mai mari și care permit citirea inelelor de creștere și stabilirea cu o anumită probabilitate a
sezonului de captură58. S-a urmărit atât precizarea sezonului de pescuit iar pe baza relațiilor stratigrafice informații
referitoare la evoluția zonelor de deșeuri și realizarea unor scheme de microcronostratigrafie. Datele obținute
cu această ocazie, susțin faptul că pescuitul se realiza cu preponderență în perioada estivală, odată cu debutul
perioadei de reproducere pentru majoritatea speciilor și mai rar iarna sau la începutul primăverii. Pentru zona de
deșeuri C521 s-a aproximat chiar și durata de funcționare, de circa un an și totodată s-au asociat diferitele activități
identificate (amenajări, refaceri ale locuințelor, arderea combustibilului lemnos etc.) cu o anumită perioadă din
timpul unui an59.
Alte animale. Contactul locuitorilor de la Hârșova tell cu mediul acvatic a permis valorificarea în alimentație și nu
numai și a altor animale precum racii, amfibienii, reptilele sau păsările.
De la raci (Astacus sp.) au fost identificate gastrolite (noduli de calcar folosiți în perioada năpârlirii) și resturi arse
ale apendicelor locomotori mai ales în nivelurile Gumelnița60. Tot aici sunt prezente resturi ale broaștelor de lac
(Rana sp.) dar și ale țestoasei de apă (Emys orbicularis) care puteau fi surse potențiale de hrană. Țestoasa de stepă
(Tesudo graeca) prezentă și ea în zona carstică din vecinătatea sitului e mai rar consumată. Păsările identificate în
nivelul Gumelnița aparțin la 10 ordine, jumătate din acestea fiind migratoare61. Au fost observate urme de tranșare
ce atestă consumul și s-au identificat și coji de ouă62. Totuși păsările reprezintă o sursă de hrană de mai mică
importanță precum și o sursă de materii prime reprezentate prin oase și pene pentru diverse activități.
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Prelucrarea materiilor dure animale
Resturile animalelor au fost utilizate și ca materie primă pentru realizarea de unelte și podoabe. Cochilia moluștelor
de Cardium a fost perforată și utilizată pentru podoabe ca și cea a scafopodului Dentalium63. Valvele de Unio au
fost transformate atât în unelte cât și în discuri perforate ce intrau în compoziția podoabelor64. Astfel de discuri au
fost realizate și din oasele operculare ale crapului65. Carapacea țestoasei Testudo graeca prezintă și ea modificări
ce ne indică că a fost utilizată probabil pentru realizarea de recipiente66.
Mediu
Datele obținute în special de la moluște au reușit să surprindă modificări ale mediul din jurul tell-lui dar au oferit și
informații legate de peisajul din lunca Dunării. O analiză a moluștelor identificate în diversele eșantioane studiate
relevă că cele mai frecvente sunt speciile acvatice67.
Dintre acestea cochiliile gasteropodelor de Viviparus împreună cu cele de Lithogliphus, Theodoxus și Esperiana
sunt prezente aproape în toate eșantioanele. Mai mult, Lithogliphus și Theodoxus sunt specii reofile fiind întâlnite
preponderent doar în ape curgătoare. În ceea ce privește bivalvele, dominante sunt cele trei speciile de Unio (U. tumidus,
U. pictorum și U. crassus) iar analiza raportului cu Anodonta (număr de cochilii) ne-a arătat că valorile obținute sunt
asemănătoare cu cele recoltate din fluviu sau dintr-un braț al acestuia68. După cum se observă mare parte din speciile de
moluște acvatice sunt caracteristice pentru fluviu sau brațele sale și deci este de presupus că așezarea era în apropierea
fluviului iar bălțile și zona inundabilă erau mai puțin frecventate pentru exploatarea resursele acvatice, cel puțin pentru
perioada Boian. Tot în această perioadă observăm că frecvențele valvelor de Unio crassus pot ajunge și până la 34% din
totalul moluștelor în timp ce mai târziu în Gumelnița acestea au o medie de doar 4%. Astfel de date au fost observate și
la Bordușani Popină și deci presupunem că aceste modificări pot fi cauzate mai mult de condițiile ecologice decât cele
antropice legate de preferințele alimentare. Această specie prefera substratul nisipos, o viteză mare a apei și un nivel
crescut de oxigen69. Probabil că în evoluția luncii Dunării din această perioadă (a doua parte a mileniului V BC) s-au
modificat parametrii regimului hidrologic general precum scăderea vitezei de curgere, reducerea zonelor cu canale și
creșterea suprafețelor cu bălți și lacuri, accentuarea colmatării văii inundabile etc. și nu au mai fost compatibili cu cei ce
permiteau dezvoltarea optimă a acestei specii. În plus aceste modificări au condus și la reducerea numărului de indivizi
din speciile de pești reofili care reprezintă gazdă obligatorie în ciclul de dezvoltare al acestei scoici70 (în stadiul larval de
dezvoltare larva glochidium e parazită pe anumite specii de pești).
Astfel, modificările hidro-geomorfologice vor contribui și la schimbarea tehnicilor de pescuit. Zonele inundabile,
bălțile și lacurile devenind preponderente în perioada Gumelnița în lunca Dunării71 se vor folosi mai mult plasele,
harpoanele sau chiar barajele (precum gardurile) la retragerea apelor, coșurile oarbe sau chiar pescuitul cu mâna în
ochiurile de apă rămase. Speciile reofile, cele mai frecvent pescuite în perioada Boian precum sturionii, somnul sau
crapul vor fi înlocuite în cea Gumelnița de ciprinide dar și de știucă sau șalău. Știuca, a doua specie ca frecvență,
o putem încadra chiar ca specie indicatoare a zonelor inundabile sau a celor cu ape nu foarte adânci (bălți).
Acest pește vorace rămâne uneori ultimul supraviețuitor în astfel de zone hrănind-se cu abundența de ciprinide
juvenile existente după perioada de reproducere sau prezente în bălți în curs de secare iar la final ajunge chiar să
se devoreaze între ei.
Concluzii
Resursele acvatice exploatate de comunitățile Boian și Gumelnița ce au locuit tell-ul de la Hârșova sunt reprezentate
de moluște, crustacee, pești, țestoase și păsări. Culesul moluștelor pescuitul sau vânătoarea au fost activități ce au
contribuit la paleoeconomia animalieră a acestor comunități iar cercetarea arheologică de la Hârșova tell în special
cea coordonată de Dragomir Nicolae Popovici în colaborare cu echipa franceză a reușit sa cuantifice, să detalieze
și să surprindă modul lor de evoluție de-a lungul locuirii eneolitice.
Studiile detaliate au pus în evidență modele oportuniste dar și strategice de obținere și utilizare a resurselor ce
indică faptul că aceste comunități preistorice aveau o capacitate ridicată de a exploata eficient resursele alimentare
de natură animală pe tot parcursul anului pentru a obține o dietă echilibrată.
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Pescuitul este evidențiat prin prezența a cel puțin 21 specii de pești, majoritatea de apă dulce. Importanța alimentară
a peștelui crește în perioada Gumelnița odată cu exploatarea intensivă și a altor resurse din mediului înconjurător
precum animalele vânate. Dimensiunile de pescuit scad, dar crește cantitatea și varietatea specifică, parametri
care se mențin la sfârșitul perioadei Gumelnița. De asemenea culesul bivalvelor devine intensiv fapt ce a permis
surprinderea fenomenului de supracules acesta fiind printre primele manifestări ale modificărilor antropice în
ecosistemele naturale demonstrate în preistorie. S-a reușit pe baza ecologiei animalelor dar și a resturilor asociate
depozitelor arheologice stabilirea unor repere temporale și sezonalitatea anumitor activități legate de organizarea
structurilor arheologice, a spațiului locuit și chiar a evoluției acestor locuiri în raport cu schimbările mediului
înconjurător.
Cercetările viitoare privind rolul resurselor acvatice vor fi direcționate mai ales în descifrarea relației sezoniere a
diversele surse de hrană de natură animală precum studiile de dată recentă ce au implicat analize complexe72. De
asemenea realizarea de noi analize multi-proxi, precum și interrelationarea datelor și informațiilor obținute deja
de la diverse cercetări pluridisciplinare vor contribui la cunoașterea și detalierea multiplelor aspecte ale relațiilor
dintre comunitățile umane și mediu în care au locuit.
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Tabelul 1. Lista detaliată a moluștelor identificate în nivelurile culturale Boian și Gumelnița
de la Hârșova tell.

Taxoni
GASTROPODA
acvatice
Theodoxus danubialis
Theodoxus fluviatilis
Theodoxus sp.
Viviparus acerosus
Viviparus contectus
Viviparus sp.
Valvata piscinalis
Valvata pulchella
Lithoglyphus naticoides
Bithynia tentaculata
Bithynia leachi
Esperiana esperi
Esperiana acicularis
Planorbis planorbis
Planorbarius corneus
terestre
Condrula tridens
Helicella obvia
Campilea faustina
Cepaea vindobonensis
Total Gastropoda
BIVALVIA
dulcicole
Unio tumidus
Unio pictorum
Unio crassus
Unio sp.
Anodonta cygnaea
Pseudanodonta complanata
Sphaerium solidum
Dreissena polymorpha
marine
Cerastoderma (Cardium)
edule
Total Bivalvia
SCAPHOPODA
Dentalium sp.
Total moluște

Gumelnița
campanii arheologice
1994-2000 2006 2011

132
21
1415
4
20
18
173
1
8
119
15
2
5
2
19
3
7
1964

5

11

2

14

3

Total

132
21
5
1415
4
13
20
18
187
1
8
119
18
2
5

11

24

2
19
3
7
1999

Boian
campanii arheologice
1994 2016 2017

4

Total

4

3

3

3

7

10

5

5

2

2

6

3

15

24

14989
17551
335
15252
1501
x
3
3142

6
4
3
72
74

64
29
44
302
87

15059
17584
382
15626
1662

23
22
11
144
16

168
145
69
414
76

285
39
349
272
50

476
206
429
830
142

29

2
21

5
3192

9

2

2

13

28
52801

188

1
550

29
53539

225

874

997

2096

17
54782

199

574

17
55555

231

877

1012

2120
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Tabelul 2. Lista detaliată a peștilor identificați în nivelurile culturale Boian și Gumelnița de la Hârșova tell.

Taxoni
Sturioni
Acipenser ruthenus
Acipenser stellatus
Huso huso
Alosa pontica
Esox lucius
Alburnus alburnus
Abramis brama
Aspius aspius
Blicca bjoerkna
Carassius carassius
Cyprinus carpio
Cyprinidae IND
Leuciscus idus
Pelecus cultratus
Rutilus rutilus
Scardinius
erythrophthalmus
Tinca tinca
Silurus glanis
Acerina cernua
Perca fluviatilis
Sander lucioperca
Percidae IND
Anquilla anquilla
Pisces IND
Total pești

Gumelnița
campanii arheologice
1994-2000
2006
2011
866
441
7
3
10
15
15
2
9001
14
1868
102
491
2
6448
77843
78
166
1680
421
47
6888
1447
1350
9305
467
141974
260478

196

47

138
9
14

16
2

238
3594

680
659

35
46

4

40
389
2
26
188
15
1
14680
20077

82
3
46

3360
4906

304

Total
1314
13
30
2
9244
14
2022
113
505
2
7366
82096
78
201
1730
461
47
7359
1449
1379
9539
482
1
160014
285461

Boian
campanii arheologice
1994
2016
2017
66
38
187

40

11

40
1
4
506
1002

58
16

1
14

Total
291

17

17

19

70

4
1
6

44
2
10

184
237

748
1255

10

1
24

3
120

5
86

456

5
3
662

14
66

7

9
30

23
103

3218
5095

52
268

585
1750

3855
7113

On the Chalcolithic plant economy of the Hârşova-tell
settlement (Romania): recent archaeobotanical results
ROMAN HOVSEPYAN,
RAMON BUXÓ CAPDEVILA,
DRAGOMIR-NICOLAE POPOVICI †

Abstract:
Numerous remains of cultivated plants were recovered from the Boian culture, Gumelniţa culture and Cernavoda
culture archaeological sediments of Hârșova-Tell, situated on the right bank of Danube River. The archaeological
stratigraphy here represents the Copper Age evolution in this region (Boian, Hamangia, Gumelniţa and Cernavoda
I Cultures, 5th - 4th millennia BC). The recent archaeobotanical findings are evidence that agriculture was an
important direction of the agrarian economy of the local Chalcolithic populations. The charred and in some cases
mineralized archaeocarpological material which was recovered and investigated attests to the cultivation of several
cereals and pulses: einkorn (Triticum monococcum), emmer (T. dicoccum), bread wheat (T. aestivum), spelt
wheat (T. aestivum ssp. spelta), Timopheev’s wheat (Triticum timopheevii), naked barley (Hordeum vulgare var.
nudum), lentil (Lens culinaris), bitter vetch (Vicia ervilia), and common pea (Pisum sativum). This assemblage of
cultivated cereals and pulses, where hulled wheats, particularly einkorn, and naked barley prevail, is common for
the Chalcolithic period of South-Eastern Europe. The abundance of pulses is notable, as the cultivation of pulses
drops somewhat in this period in the Near East and the Caucasus. In addition to the cultivation of cereals and
pulses, viticulture (or use of wild grape) was practiced. Edible fruits, nuts and seeds (maybe herbs as well?) also
were gathered and consumed.

Rezumat: Despre economia vegetală calcolitică în așezarea de tip tell de la Hârşova

(România): rezultate arheobotanice recente

Numeroase resturi de plante cultivate au fost recuperate din sedimentele arheologice aparţinând culturilor Boian,
Numeroase resturi de plante cultivate au fost recuperate din sedimentele arheologice aparţinând culturilor Boian,
Gumelniţa și Cernavodă de la Hârșova-tell, situat pe malul drept al fluviului Dunărea. Stratigrafia arheologică de
aici reprezintă evoluţia Epocii cuprului din această regiune (culturile Boian, Hamangia, Gumelniţa şi Cernavodă
I, mileniile V - IV BC). Descoperirile arheobotanice recente sunt dovada faptului că agricultura a fost o direcţie
importantă a economiei agrare a populaţiei calcolitice locale. Materialul arheocarpologic ars şi, în unele cazuri,
mineralizat, care a fost recuperat şi investigat, atestă cultivarea câtorva cereale şi leguminoase: alac (Triticum
monococcum), emmer cultivat (T. dicoccum), grâu comun (T. aestivum), alac spelt (T. aestivum ssp. spelta), grâu
Timopheev (Triticum timopheevii), orz nud (Hordeum vulgare var. nudum), linte (Lens culinaris), măzăriche
(Vicia ervilia) și mazăre comună (Pisum sativum). Această asociere de cereale și leguminoase cultivate, în care
predomină grâul decorticat, în special alacul, și orzul nud, este comună pentru perioada calcolitică din sud-estul
Europei. O abundență constantă a legumelor este notabilă, deoarece cultivarea leguminoaselor scade într-o oarecare
măsură, în această perioadă, în Orientul Apropiat și în Caucaz. Pe lângă cultivarea cerealelor și a legumelor, a
fost practicată viticultura (sau utilizarea strugurilor sălbatici). Fructele, nucile și semințele comestibile (poate și
ierburile?), de asemenea, au fost colectate și consumate.

Keywords: archaeobotany, Romania, Boian, Gumelniţa, Cernavodă, Chalcolithic, einkorn.
Cuvinte cheie: archeobotanică, România, Boian, Gumelniţa, Cernavodă, Calcolitic, alac.
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Introduction
The archaeological site of Hârşova-Tell is in the south-eastern part of the Hârşova city, on the right bank of Danube
River in SE Romania (N 44°40’53.02”, E 27°57’15.50”, 12 m a.s.l.). It is the largest tell currently investigated in
Romania. The preserved size of the tell is ca. 200 x 60 m at its base (Fig. 1, 2). The southern parts of the tell were
partly destroyed by the river. The rest of the site was affected by the Roman, medieval/Ottoman and modern human
activities. Now the site is covered near entirely by buildings and private yards. The archaeological stratigraphy
of the site has more than 12 m thickness in its central part. The Copper Age is the most representative period for
the human occupation of the site and it consists of the Boian (the first half of the 5th millennium B.C.), Gumelniţa
(the second half of the 5th millennium B.C.) and Cernavodă I cultures (beginning of 4th millennium B.C.). The
surrounding landscape of the site is also strongly affected by human activity; nowadays, the natural vegetation
of the riverbank where the site is situated is represented by steppe, where wild grasses (Poaceae) predominate.
Meanwhile, the opposite bank, which is somewhat protected from human activity by the river, is covered by
riparian forests, where poplar and willow are predominating.
Archaeological excavations at the Hârşova-Tell site started in 1961, conducted by D. Galbenu1, and continued to
the present day with some interruptions. The first excavations (a test trench in the central part of the tell) evinced
the existence of archaeological remains attributed to the last three phases of the Boian cultural evolution and two
of the three stages of the Gumelniţa culture’s evolution (Gumelniţa A1 and A2). Starting in 1993, the excavation
(ca. 400 m²) strategy changed (director of excavations was Dr. Dragomir-Nicolae Popovici2) to permit a better
understanding of the evolution of this exceptional site with a very complicated stratigraphy. It allowed the testing
of the informational content of different types of the discovered stratigraphic units (inside or outside dwellings
and occupations (marked as US), refuse from different fire contexts, etc.), allowing the elaboration of a specific
sampling strategy appropriate for every discipline involved in the multidisciplinary research. The space of the settlement has been organized with buildings of the same dimensions built one after another and having passageways
between, which demonstrates the presence of a highly organized community3.

Figure 1. Location of Hârşova-Tell on the map of Romania.
1
2
3

Galbenu 1962.
Popovici et al. 1998-2000, 2001, 2014.
Popovici et al. 2001, 2014.
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Figure 2. Excavation plan of the archaeological site of Hârşova-Tell (by Mihai Florea).

Starting from 2013, a small surface excavation (ca. 60 m²) was conducted in the central-eastern part of the tell and
three test trenches were dedicated to the Boian occupational sequences (ca. 3.4 m in its total stratigraphical extent)
in the lower part of the tell, which is, as of now, the most complete for the evolution of the Boian culture in that
part of Romania (Fig. 2 - SC). Archaeological structures like dwellings, hearths, and waste throwing areas were
uncovered and investigated offering important information about the character of the Boian habitation sequences
and palaeoeconomy in that area of the tell. Our current study aimed to reveal information about agriculture and
plant-gathering practices of the Boian, Gumelniţa, and Cernavodă I culture communities of the settlement and thus
complete our understanding of these communities’ economies.
Methods
Material from the recent years and some samples remained from the previous excavations were studied. The
studies were performed on the plant carpological remains preserved in the archaeological sediments. The Boian,
Gumelniţa, and Cernavodă I cultural layers of the Hârşova-Tell site were investigated. The plant remains were
recovered using standard flotation and wet-sieving techniques, sometimes by the co-application of both methods.
Here we would like to mention the importance of the co-application of the flotation and wet-sieving methods,
because, for example in the case of bitter vetch (from stratigraphical unit 30045; Fig. 4:19), the seeds were not
floating at all, but settled down and were recovered only by the wet-sieving. The identification of the recovered
material was done using the corresponding references4. During the investigations in the recent years, 1460 units of
carpological material were recovered from the Boian culture layers of the site as a result of 19 processed samples
with 330 liters of total volume (Tab. 1). Alongside the regular dispersed archaeobotanical material, large hoards of
cultivated plants (with thousands of seeds) also recovered from the Gumelniţa culture sediments and studied (Tab.
2). Archaeobotanical material from the Cernavodă I culture is the fewest but gives valuable information about this
occupational phase of the site (Tab. 3).

4

Zohary et al. 2012; Jacomet 2006.
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Table 1. Archaeocarpological material from the Boian culture layers of Hârşova-Tell (excavations of 2013 and 2016,
Zone SC/pP, Sector 20).
Stratigraphical unit (US)
Habitation Structure (SL)
Complex (C)
Sediments volume (liter)
Concentration of all carpological material (unit/liter)
Concentration of cultivated plants' carpological material (unit/liter)
Plant taxon
Organ
Preservation
Triticeae gen. spp.
grains fragm.
charred
Triticeae gen. spp.
internodes
Wheat-Barley proportion
(everything)
(only grains)
cf. Triticum spp.
grains
charred
Triticum spp.
Triticum aestivum/turgidum
Triticum cf. aestivum ssp. spelta
Triticum aestivum ssp. spelta
Triticum cf. dicoccum
Triticum dicoccum
Triticum monococcum/ dicoccum/
timopheevii
Triticum timopheevii/dicoccum
Triticum monococcum/timopheevii
Triticum monococcum
Triticum cf timopheevii
Triticum timopheevii
Triticum cf. dicoccum
spikelet bases charred
Triticum dicoccum
Triticum monococcum/ timopheevii/
dicoccum
Triticum timopheevii/dicoccum
Triticum monococcum/timopheevii
Triticum cf monococcum
Triticum monococcum
Triticum cf timopheevii
Triticum timopheevii*
Barley-Wheat proportion
(only grains)
cf. Hordeum vulgare
grains
charred
Hordeum vulgare*
Hordeum vulgare cf. var. nudum
Hordeum vulgare var. nudum*
triplet middle
grains
Hordeum vulgare ssp. vulgare convar. triplet right
coeleste*
grains
Hordeum vulgare
internodes
(only seeds &
Pulses-Cereals proportion
grains)
Fabaceae: Vicieae gen. sp. (cult.)
seeds
charred
Vicieae: cf. Pisum sp.
Pisum sativum
Vicieae: cf. Vicia sp.
Vicieae: cf. Vicia ervilia*
Vicieae: cf. Lens sp.
Lens culinaris*
Wild edible fruits, berries, large seeds
Trapa natans*
nut fragments charred
Cornus mas*
nutstones
charred
Weeds and wild herbs
Buglossoides arvensis (= Lithospermum
biomineralized
arvense)
nutlet
Lithospermum purpurocaeruleum*
nutlet
biomineralized
Hordeum sp. (wild/weed)*
grains
charred
Asperugo procumbens*
erems
biomineralized
cf. Lamiaceae gen. sp.*
nutlets
biomineralized
cf. Cyperaceae gen. sp.*
nutlets
charred
Amaranthaceae /Chenopodiaceae
gen.spp.
seeds
charred
cf. Chenopodium sp.
seeds
mineralized
charred
Chenopodium sp.*
charred
Unidentified species
seeds
charred

20170
333.0
92.5
4.4
2.7
4.3
2.6
1476
253
392
98
1
84.8% 26.2%
82.3% 24.4%
21
4
90
13
1
3
1
2
67
2
100
2
241
22
70
32
26
25
9
2

20246
20247
2065
188.0
46.0
2.5
3.6
2.4
3.5
471
166
156
82
1
87.0% 76.0%
77.0% 64.7%
15
2
61
11
2
2
9
1
4
-

3
2
2
1
-

18
2
13
7
1

11
3
2
1
2
1

49
3
2
28
8
23
15
15
17.7% 75.6%
40
17
84
52
6
6
9
8

34
2
25
8
19
12
15
23.0%
16
20
1

12
3
3
3
35.3%
6
12
-

20646
20863
109
3.5
3.0
163.4
5.7
160.6
4.7
572
17
49
7
100% 14.3%
100% 16.7%
5
1
55
94
209
20
52
27
24
25
-

1
0% 83.3%
1
2

10

10

-

-

-

-

2
1

-

-

-

-

2
1

2.4%

7.3%

2.6%

2.9%

0%

0%

9
7
1
2
5
3
4
0.5%
6
1
3.2%

2
5
1
2
3
2
3
1.2%
3
3.2%

5
1
2
1
0.9%
2
1
5.2%

2
1
1
0.7%
1
2.8%

1
1
2
1
1
3

1
1
1

2

-

1
1
1
-

1
-

2
1
2
6
23

5

1
2
5
8

1
3

2
5

2

0%
0%
1.8% 17.6%

Notes: Sediment samples from US 20170 and US 20247 were taken from ash lenses. Seed material present in ash lenses of US 20247
apparently spread also into overlying US 20246.
* - New for the Boian culture of Hârşova-Tell.
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1
-

grains fragm.

Triticeae gen. spp.

309

-

Triticum monococcum

-

1098
10
3

grains

grains

-

Hordeum vulgare var. nudum

Hordeum vulgare, hulled

rachis segments

14

94
113

grains fragm.

Hordeum vulgare

28.0%

-

3
755

1

740

44.3%

-

2
1

Hordeum cf. vulgare

Barley|Wheat proportion

-

glumes

Triticum monococcum

Triticum cf. dicoccum

-

1

2

spikelet bases

Triticum cf. dicoccum

-

6

-

Triticum dicoccum

17

23
114

-

Triticum cf. dicoccum

Triticum monococcum

Triticum cf. monococcum

11

1
15

grains

-

Triticum aestivum/durum

1
72.0%

10
55.7%

Triticum spp.

Wheat/Barley proportion

81.0%

98.7%

65

3592

Total findings→

Cereals|Pulses
proportion →

Plant taxa↓

0.12

1.49

0.12

1.77

547.0

Cultivated plants→

2033.9

1296, 1316, 1450,
2423, 2462, 2545,
2669, 2704, 2772,
2773, 3520, 3546,
3547, 4013

Domestic waste

All plants→

Cultivated plants ↓

Concentration of carpological material in
sediment (unit/liter) →

Sediment volume (liter) →

Stratigraphical unit (US) →

Grouped under contexts →

-

1

-

51

94

13.0%

529

-

449

-

-

-

2

-

1

-

87.0%

-

99.9%

1428

2.61

3.30

432.6

1196, 3653,
3656, 3706

Destruction
deposits

-

2

-

23

-

4.8%

224

-

240

-

-

-

24

1

2

-

95.2%

-

99.8%

763

0.84

1.24

616.7

1520+1521,
1523, 3676,
3750, 4162

Occupational
deposits
Post holes

5

1156

Oven

-

-

-

8

-

50.0%

-

-

1

-

-

-

5

2

-

-

50.0%

6

91.7%

25

-

-

1098

15

-

95.1%

2

3

47

-

-

1

3

1

-

-

4.9%

-

98.8%

1187

0.61 236.80

0.64 237.40

39.3

1361, 1369, 1371,
1375, 1411, 1420,
1434, 1477, 2077,
2079, 2356, 2367,
2373, 2389, 2401,
2667, 2670

Table 2. Archaeocarpological material from the Gumelniţa culture sediments of Hârşova -Tell.

-

-

-

-

-

0%

-

-

+

-

-

-

68

1

-

-

100%

-

100%

69

0.86

0.86

80.5

1319

Pitfireplace

3

7

-

2

-

46.2%

-

-

2

1

2

-

6

1

1

1

53.8%

3

76.3%

54

0.12

0.17

313

1008, 2422,
2698, 2497,
4109, 9329,
11953,
9077,
11041,
11062
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-

-

-

-

Lens culinaris

cf. Pisum sp.

Pisum sativum

Vicia ervilia

1
5

8

-

11
2
4

nutstones,
biomineralized

nutstones, charred

Prunus sp.

310

-

2
43
6
37

Lolium sp.

Paniceae gen. sp.

Setaria sp.

Setaria viridis

-

7
1
4

Medicago sp.

Medicago sativa

Medicago cf. lupulina
-

8
30
103
13
4
7
1

cf Melilotus sp.

Melilotus sp.

Melilotus officinalis/albus

Melilotus albus

Melilotus/Trifolium sp.

Trifolium sp.

Vicia sp.

-

5

Fabaceae gen. spp.
-

1

2

Avena sp.

Fabaceae

-

64

Poaceae gen. spp.

Poaceae

Weeds

Vitis vinifera

pips, biomineralized
-

-

-

1
7

5

22

1

3

4
-

4

3

64

18

-

1

-

5

5

18

2

9

-

1

25

3

-

-

-

-

-

1

-

0.2%

-

10

39

12

8

3

1

2

-

19

4

34

1

-

38

-

-

-

-

1

-

1

1

0.1%

19.0%

1.3%

Celtis sp.

Possibly gathered fruits, berries, seeds

seeds

Lens sp.

Pulses|Cereals proportion

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

8.3%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

11

-

1.2%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

11

2

4

1

2

-

23.7%
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-

3
1
3
1
2
1

Polygonum aviculare

Polygonum convolvulus

Polygonum cf lapathifolium

Polygonum persicaria

Rumex sp.

cf Koenigia sp.

seeds, mineralized

-

1

Polygonum sp.

-

6
1
17
2

Carex sp.

Schoenoplectus cf. tabernaemontani

Chenopodiaceae gen. spp.

Chenopodium sp.

311
-

5

Saponaria sp.

Cichorioideae gen. sp.

1
-

2
75

Unidentified

Unidentifiable

Notes: Remains of cultivated plants are charred.

-

8

-

Rosaceae gen. sp.

Rosaceae

1

-

5

Teucrium sp.

Asteraceae

-

1

Ajuga sp.

Lamiaceae

-

13

cf. Caryophilaceae gen. spp.

Caryophillaceae

Malva sp.
-

-

2

Atriplex sp.
14

-

5

Chenopodium cf. murale

Malvaceae

-

38

Chenopodium album

Chenopodiaceae

-

4

Cyperaceae gen. spp.

Cyperaceae

-

4

Polygonaceae gen. spp.

Polygonaceae

39

-

2

-

4

-

5

13

11

1

1

12

2

12

1

6

4

-

2

1

3

-

2

1

3

36

-

6

-

1

-

-

-

3

-

4

26

-

5

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Table 3. Archaeocarpological material from the Cernavodă I culture layers of Hârşova-Tell.
Stratigraphical units (US)

Context

3501, 3502, 3507,
3510, 3511, 3513,
3516, 3517, 3518,
3551

1709/1740,
3500, 3508

3533,
3535

3543

3503

domestic waste

destruction
layer

fireplace

pit fill

post hole

Total
1157.9

378.2

56.7

16.0

705.0

2.0

All plants

0.19

0.34

0.25

0.25

0.09

2.00

Cultivated
plants

0.17

0.32

0.25

0.13

0.09

2.00

Triticeae gen. sp.

grains
fragments

7

6

-

1

-

-

Hordeum vulgare

grains

27

10

-

-

17

-

Triticum aestivum/durum

grains

122

90

3

-

26

3

grains

10

5

2

-

3

-

1

-

1

-

-

-

20

8

5

1

5

1

3

-

3

-

-

-

Volume of proceeded sediments (liter)
Concentration of
carpological material in
sediments (unit/liter)

Triticum dicoccum

spikelet base
grains

Triticum monococcum

spikelet
bases

Lens culinaris

seeds

10

1

-

-

9

-

Paniceae gen. spp. (wild)

grains

6

3

-

1

2

-

Unidentified

-

3

2

-

-

1

-

Results
The majority of the archaeocarpological findings from the processed sediments coming from all the abovementioned three cultures belonged to cultivated plants (Tab. 1-4).
The Boian culture archaeobotanical findings
The following cultivated plants were recorded from the Boian culture sediments (listed according to the number
of findings): einkorn (Triticum monococcum, Fig. 4: 1-6), emmer (Triticum dicoccum, Fig. 4: 7-12), naked barley
(Hordeum vulgare var. nudum, Fig. 4: 14-18), spelt wheat (Triticum aestivum ssp. spelta, Fig. 4: 13), lentil (Lens
culinaris, Fig. 4: 21), bitter vetch (Vicia ervilia; Fig. 4: 19) and pea (Pisum sativum, Fig. 4: 20). Along with the
regular einkorn (Triticum monococcum), Timopheev’s wheat (Triticum timopheevii) is present as well (Fig. 4:4).
There are also poorly preserved specimens and specimens with intermediate morphological and anatomical features, the taxonomical attribution of which it was not possible to identify up to a certain taxonomic level; those
remains are comparably large and in all probability belong to the above-mentioned cultivated plants (Triticeae gen.
spp., Vicieae gen. sp., etc; Tab. 1). Remarkably, all comparably well-preserved and identifiable wheat (Triticum)
groups recovered belong to hulled varieties. On the contrary, there are no results attesting to the presence of hulled
varieties of barley in the studied sediments, while naked grains are numerous. Such a situation is not unusual as
einkorn is one of the most frequent cultigens of Neolithic-Chalcolithic Europe5. The proportions of wheat and
barley are 85.2% to 14.8% in the studied Boian culture sediments, and, if future findings will not change these
proportions, it may attest to the secondary role of barley for the Boian population of Hârşova. It worth mentioning,
that the proportions of the cereals do vary from sample to sample quite intensely. The barley grains were completely absent in some samples, while in others the wheat grains are absent or the proportions are very polarized. This
is indirect evidence that these cereals were cultivated separately by the Boian culture communities of Hârşova.
The essential part of the cereal grains (more than 550) recovered from the Boian cultural sediments of the Hârşova-Tell settlement comes from the surface of a clay floor of a secondary structure built next to a dwelling (US
20646, SL 109; sector 20 of zone SC/PP; Tab. 1, Fig. 2). The grains were concentrated in the southwestern corner
of the room (squares D3 and C3D3; e.g. Fig. 4: 1-4, 7-12). Both grains and other remains of the spikelets were
recovered. Many of the recovered emmer grains were still attached in the way as they were in the spikelets. These
5

Zohary et al. 2012.
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attest that unprocessed yield was stored and maybe also processed in this structure. The floor (US 20646) from
where the grains were found was the last floor of this structure, after which the dwelling was destroyed by fire6.
The other three locations investigated (US 20246, US 20170 and US 20247) were ashy lenses in one complex,
which represents a domestic waste area between dwellings. This complex indicates domestic activities with a lot
of charcoal, bones, shells, fragments of ceramics, etc. US 20170 and US 20247 were situated at the same level, but
without connection and US 20246 was formed after these two (stratigraphically it is a later formation; Fig. 2 - SB).
The recovered cultivated pulses quantitatively predominate over the cereals (the average value is 2.1%), but in
some samples their quantity is critical (20% and more; Tab. 1).
Wild and weedy plant taxa recorded for the Boian culture layers of Hârşova-Tell include water caltrop (Trapa natans;
Fig. 4: 11), cornelian cherry (Cornus mas; Fig. 4: 10), purple gromwell (Lithospermum purpurocaeruleum; Fig. 4:
12), a wild species of barley (Hordeum sp.), madwort (Asperugo procumbens), species of Lamiaceae family and
Cyperaceae family (probably Scirpus type), goosefoots (Chenopodium sp.) (Tab. 1). It was not possible to identify
even the family attribution of the recovered seeds in some cases, because of their poor preservation (Tab. 1).
The fragmented and charred nuts of Trapa natans and the nutstones of Cornus mas found at the site may suggest
that these plants were utilized: the seeds of Trapa enclosed in the nuts and flesh (the exocarp and mesocarp) of
the Cornus fruits are edible. A biomineralized nutlet (erem) of Lithospermum purpurocaeruleum found within the
site is not complete, but, even in that state, it is visible that the apex and the bottom of the nutlet were trimmed
to prepare a bead (Fig. 4: 12). Findings of Lithospermum nutlets in this processed state are not new: it is already
known that nutlets of Lithospermum purpurocaeruleum have been used for the preparation of beads in the prehistoric times of Romania (Cucuteni and Gumelniţa cultures)7. The other wild plants recorded are common weeds
(Hordeum sp., Asperugo procumbens, cf. Lamiaceae, Chenopodium sp.) or hydrophile plants, which attest to the
presence of wetlands (cf. Cyperaceae gen. sp., as well as the Trapa). In general, the quantities of wild/weedy plants
are low and the dataset consists more generally of cultivated plants.
The Gumelniţa culture archaeobotanical findings
The assemblage of cultivated plants recorded for the Gumelniţa cultural contexts of Hârşova-Tell generally repeats
that associated with the Boian culture (Tab. 1, 2). The few observed differences are probably incidental and caused
by the differences in the sampling and/or volumes of the processed sediments. The proportion values of pulses (the
same taxa recorded for both cultures) in cultivated plants, i.e. cereals and pulses, is between 1-2% for both, the
Boian and Gumelniţa cultures materials (Tab. 1, 2, 4). The proportion of wheat and barley is almost equal for the
studied Gumelniţa culture material (55.7% and 44.3%, Tab. 2, 4). Few hulled barley grains present here, while they
are not recorded yet for the Boian culture layers. As in the case of the Boian culture samples, the einkorn prevails
in the Gumelniţa culture material, too. Other plants identified include edible fruits (Prunus, Vitis and Celtis) and
wild and weedy plants (species of Ajuga, Avena, Setaria, Lolium, Paniceae tribe and other Poaceae, Atriplex, Polygonum, Rumex, Chenopodium, species of Rosaceae, Saponaria, Scirpus, Carex and other Cyperaceae, Teucrium,
Medicago, Melilotus, Trifolium, Vicia).
There are some contexts excavated in Hârşova-Tell, where large concentrations of cultivated plants were recovered. For example, in sequencing stratigraphic units 30034 and 30036 of Test trench 1 W (excavated in 2014; Fig.
2 – S1 West, Fig. 5, Fig. 3a) several ten thousands grains of charred naked barley (Hordeum vulgare var. nudum)
were uncovered on the floor of dwelling no. 302. These two stratigraphical units represent lenses with grains in
massive quantities, which were situated on the same floor very close next to each other (~10 cm), but without a visible relation on the stratigraphic profile. They probably are from the same hoard. Meanwhile, nothing was recovered from the sediments of the overlying (US 30003, 30009, 30012, 30023, 30024) and the underlying stratigraphic
units (US 30047), which supports the supposition that the above-mentioned barley accumulations come from one
archaeological context and represents a single event (Fig. 3). The bulk of these barley grains in both samples (US
30034 and US30036), which were less distorted from charring, are triplet middle grains, attesting that the hoard
mostly or perhaps entirely comes from two-rowed naked barley (Fig. 4: 14, 16, 18). Interestingly, stratigraphical
units US 30009, 30012, 30023, 30024, which were situated over this barley hoard, belong to one hearth structure
(an oven; C 3002; US 30003 and US 30047 are two different situations, but both represent space between dwellings, common space where people used to throw the domestic waste), but did not contain any carpological material
at all but charcoal (Fig. 3b). This is good evidence that the oven was not used to prepare vegetal food when the
above-mentioned layers were formed. It may have been used to prepare only animal food during that period, or to
heat the dwelling or for other unidentified purposes.
In the same manner, a concentration of bitter vetch (Vicia ervilia) seeds (around 3460 seeds counted) was recovered
from a floor (US 30045) of a non-burnt dwelling (SL 304, Test trench 1 W excavated in 2014; Fig. 2 – S1 West, Fig.
6
7

Popovici 2010.
Cârciumaru 1996; Marinescu-Bîlcu, Cârciumaru 1992.
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Figure 3. Hoard of charred barley grains in dwelling N302 of Hârşova-Tell and its stratigraphical position on the east profile of test trench I
West (excavation of 2014; by D.-N. Popovici).

3b, Fig. 4: 19). Another little hoard of pulses, though more poorly preserved and comprising more than 100 charred
seeds probably from pea (cf. Pisum sp.), was uncovered from a destruction layer of a burnt building (square D5 of
stratigraphic unit 9329 in SL 19 of Sector 7 Zone SB, exc. of 2002; Fig. 2 - SB). The examination of the content
of vessel N2 (assemblage 3) from the same layer revealed thousands of charred grains of emmer. Possibly these
seeds were put in the fire intentionally as an offering. Another large concentration of cultivated plants’ remnants
was recorded for oven US 1156 (Tab. 2): 92% of 1,188 findings from this oven were barley triplet bases that with
other remnants of the threshing waste were probably used as fuel.
Sometimes accumulations of weeds, presumably collected by insects, also can be encountered at excavations, e.g.
the concentration of more than one thousand biomineralized nutlets of field gromwell (Buglossoides arvensis;
location of findings: L12 (d), □K4, SB, exc. in 1991; Fig. 2 - SB).
The Cernavodă I culture archaeobotanical findings
Mostly remains of cultivated plants were found from the samples belonging to the Cernavodă I culture. They repeat
the taxa recorded for the Boian and Gumelniţa cultures (from the most common to less): naked wheat (Triticum
aestivum/ durum), barley (Hordeum vulgare), einkorn (Triticum monococcum), emmer (T. dicoccum), and lentil
(Lens culinaris). In addition, some seeds of plants from the Paniceae subfamily were recovered (probably wild
species; Tab. 3).
Discussion
There are similar findings from the previous archaeobotanical investigations of Hârşova-Tell. The first archaeobotanical investigations at the settlement of Hârşova-Tell were carried out by Marin Cârciumaru, who studied the
Boian culture material from archaeological campaigns in 1961 and 1988, and the Cernavodă I culture material
from the campaign of 1986. The following cultivated plants were identified by him for the Boian culture: Triticum
monococcum, T. dicoccum, T. aestivum ssp. spelta, T. cf. aestivum, Pisum sativum; and for the Cernavodă I culture:
Quercus sp.8
Felicia Monah worked on archaeobotanical materials from the excavations of 1998 and the earlier years (but
after 1995)9 as well as on some samples from the excavations of 200010. The following taxa of cultivated plants
were recorded by her for the Gumelniţa culture (Complex 521): Triticum aestivum, T. monococcum, T. dicoccum,
Hordeum vulgare, Secale cereale, Vicia ervilia, Lens culinaris, Pisum sativum, Vicia sp., Vitis vinifera, plus some
wild plants: Vitis sylvestris, Trapa natans, Chenopodium album, Sambucus nigra, Echium sp., Crambe tatarica.11
8
9
10
11

Cârciumaru 1996.
Monah 2000.
Monah 2007a.
Monah 2000.
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Figure 4. Archaeobotanical findings from the Boian culture and Gumelniţa culture contexts of the Hârşova-Tell archaeological site (by
R. Hovsepyan). 1-4 – charred grains of einkorns, 2-3 – single grained einkorn (Triticum monococcum), 4 – Timopheev’s wheat (Triticum
timopheevii), 5 – spikelet base of einkorn, 6 – spikelet base of Timofeev’s wheat, 7-12 – charred grains of emmer (Triticum dicoccum),
8-10 – grains from the same spikelets, which stayed attached after glumes of spikelets were gone, 13 – charred grain of spelta wheat
(Triticum aesticum ssp. spelta),14-18 – charred grains of naked barley (Hordeum vulgare var. nudum), 19 – charred seeds of bitter vetch
(Vicia ervilia), 20 – charred seed of common pea (Pisum sativum), 21 - charred seed of lentil (Lens culinaris), 22 – charred part of
water caltrop (Trapa natans) nut, 23 - charred nutstone of cornelian cherry (Cornus mas), 24 – biomineralized nutlet of Lithospermum
purpurocaeruleum graven on the top and in the bottom to make a bead. Cultural belonging: 1-13, 15, 17, 20-24 – Boian (exc. 2013), 14,
16, 18-19 – Gumelniţa (exc. 2014) (Location of specimens: 1-4 – SC/pP, St. 20, US 20646, SL 109, D3; 5-6 – SC pP, St. 20, US 20246,
C 2065, B3; 7-12 – SC/pP, St. 20, US 20646, SL 109, C3-D3; 13 – SC/pP, St. 20, US 20247, C 2065, C1; 14, 16, 18 – S 1 V, US 30036;
15, 17, 20-22, 24 – SC/pP, St. 20, US 20170, C 2065, D1; 19 – S 1 V, US 30045; 23 – SC/pP, St. 20, US 20246, C 2065, A1).
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Figure 5. Charred grain mass of naked barley (Hordeum vulgare var. nudum) from the Hârşova-Tell
settlement (Gumelniţa culture; exc. 2014, S 1 V, US 30036; by R. Hovsepyan).

Although none of the cultivated plants, wild plants, or weeds recently recovered in Hârşova-Tell are new for the
Chalcolithic or Neolithic period of Romania12, there are some new records of cultivated plants for the Boian cultural occupation of this settlement: naked barley (Hordeum vulgare var. nudum), bitter vetch (Vicia ervilia), lentil
(Lens culinaris) and Timopheev’s wheat (Triticum timopheevii) (see Table 1 for the details, the new records are
marked with “*”). The hackberry (Celtis sp.) and an essential part of the weedy species are new records for the
Gumelniţa cultural occupations of the Hârşova-Tell settlement (Tab. 2, the new records are marked with “*”).
The proportions of the major food and economic groups of our findings are presented in Tab. 4. Although these values do not mandatorily express the exact situation for all investigated communities for every moment of their lives,
they may give some preliminary images for their agriculture and vegetal food. No samples with large concentrations
of a single plant species, such as grain hoards and threshing waste, were involved in the calculations of Tab. 4. The
almost total predominance of a single species crop in the recovered seed hoards may serve an indication that the crop
had been harvested carefully avoiding weeds and/or it had been cleaned (e.g. sieved) after the harvest.
Apparently, cultivated cereals had primary importance as a vegetal food and in the agriculture at the settlement;
the portions of the cereals are between 95-99% for all three cultures, and the pulses are consequently less than 5%.
The proportions of the cultivated cereals, wheats and barley, are very similar for all the investigated cultures, ca.
wheat 85-89% and barley 11-15%. The portions of the edible fruits and seeds gathered from the wild are less than
1% for the Boian and Gumelniţa culture samples (Tab. 4).
The systematic and continuous archaeobotanical investigations of the Hârşova-Tell site enrich our knowledge
about the Chalcolithic plant economy, agriculture, vegetal diet and household of the site and thus will contribute
to the study of the prehistory of the Romanian plain.

12

Cârciumaru 1996, 2000; Monah 2000, 2005, 2007b; Schier, Draşovean 2004; etc.
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Table 4. Proportions of the main food and economic groups of plants according to carpological material recovered from
the Hârşova-Tell site and combined by cultural attribution.
Culture
Sediment volume (liter)
Findings of carpological material (units)
Concentration of carpological material
(units/liter)

All
Cultivated
plants

Cultivated plants / All =
Cereals / Cultivated plants =
Wheat / (Wheat+Barley) =
Barley / (Wheat+Barley) =
Pulses / Cultivated plants =
Gathered** plants / All =
Weeds / All =

Boian
573
1,475
2.8
2.5

Gumelniţa*
2,029
2,447
1.2
0.9

Cernavodă I
1,158
209
0.2
0.2

96.1%
98.4%
84.9%
15.1%
1.6%
0.4%
3.5%

75.2%
98.6%
88.6%
11.4%
1.4%
0.7%
24.8%

95.7%
95.0%
85.2%
14.8%
5.0%
0%
4.3%

* - No samples with large concentrations of single plant species are counted in this table (also the concentration of more
than one thousand spikelet bases from oven US1156 shown in Tab. 2).
** - Edible fruits and seeds that possibly were gathered for food.

Conclusions
Populations of the Chalcolithic Boian, Gumelniţa and Cernavodă I cultures at Hârşova have been practicing
agriculture mostly based on the cultivation of cereals and partly on pulses. As elsewhere in the Chalcolithic period
SE Europe, the main cultivated plants were einkorn, emmer, bread wheat (spelt and free-threshing varieties),
Timopheev’s wheat, bitter vetch, small-seeded lentil and pea. Possibly viticulture was practiced as well (at least
for the Gumelniţa culture). The gathering of edible fruits, berries and nuts (grape, water caltrop, cornelian cherry,
hackberry and plum) was one of the ways to supplement the populations’ vegetal food for all the above-mentioned
cultures.
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Figura 1. Localizarea sitului Hârşova-tell pe harta României.
Figura 2. Planul săpăturilor din situl arheologic Hârşova-tell (autor Mihai Florea).
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Figura 3. Grupare de resturi de orz carbonizat în locuinţa SL 302 de la Hârşova-tell și poziţia ei stratigrafică pe
profilul estic al Sondajului I vest (săpături 2014; autor D.N. Popovici).
Figura 4. Descoperiri arheobotanice din contexte ale culturii Boian și culturii Gumelniţa din situl arheologic
Hârşova-Tell (autor R. Hovsepyan). 1-4 – grăunţe carbonizate de alac, 2-3 – alac cu un singur bob (Triticum
monococcum), 4 – grâul lui Timopheev (Triticum timopheevii), 5 – bază de spiculeţe de alac, 6 – bază de spiculeţ
de grâu Timofeev, 7-12 – grăunţe carbonizate de emmer (Triticum dicoccum), 8-10 – grăunţe din aceleași spiculeţe,
care rămân atașate după ce glumele de spiculeţe au căzut, 13 – grăunţe carbonizate de grâu spelta (Triticum aesticum
ssp. spelta),14-18 – grăunţe carbonizate de orz nud (Hordeum vulgare var. nudum), 19 – seminţe carbonizate de
măzăriche (Vicia ervilia), 20 – sămânţă carbonizată de mazăre comună (Pisum sativum), 21 – sămânţă carbonizată
de linte (Lens culinaris), 22 – parte carbonizată din sămânţă de colţul-babei de apă (Trapa natans), 23 – sămânţă
carbonizată de corn (Cornus mas), 24 – sămânţă biomineralizată de Lithospermum purpurocaeruleum cioplită în
partea de sus și în partea de jos pentru a face o mărgea.
Atribuire culturală: 1-13, 15, 17, 20-24 – Boian (săp. 2013), 14, 16, 18-19 – Gumelniţa (săp. 2014). Localizarea
eșantioanelor: 1-4 – SC/pP, St. 20, US 20646, SL 109, D3; 5-6 – SC/pP, St. 20, US 20246, C 2065, B3; 7-12 – SC/
pP, St. 20, US 20646, SL 109, C3-D3; 13 – SC/pP, St. 20, US 20247, C 2065, C 1; 14, 16, 18 – S I V, US 30036;
15, 17, 20-22, 24 – SC/pP, St. 20, US 20170, C 2065, D 1; 19 – S I V, US 30045; 23 – SC/pP, St. 20, US 20246,
C 2065, A 1).
Figura 5. Masă de grăunţe carbonizate de orz nud (Hordeum vulgare var. nudum) din așezarea Hârşova-tell (cultura
Gumelniţa; săp. 2014, S I V, US 30036; autor R. Hovsepyan).
Tabelul 1. Materialul arheocarpologic din nivelurile culturii Boian de la Hârşova-tell (campaniile de săpături 2013
și 2016, Zona SC/pP, Sector 20).
Tabelul 2. Materialul arheocarpologic din nivelurile culturii Gumelniţa de la Hârşova-tell.
Tabelul 3. Materialul arheocarpologic din nivelurile culturii Cernavodă de la Hârşova-tell.
Tabelul 4. Raportul principalelor grupe de plante utilizate ca hrană și economice, conform materialului carpologic
recuperat din situl Hârşova-tell, combinate cu atribuirea culturală.
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FortificaȚia Frumușicăi: un șanȚ de apărare din eneolitic
la Bodești (jud. NeamȚ)
ROXANA MUNTEANU,
DANIEL GARVĂN

Rezumat:
Cercetările arheologice efectuate în perioada 2011-2013 la Bodești au verificat și confirmat unele date cunoscute
anterior cu privire la locuirea preistorică de aici. Situl s-a format în urma locuirilor cucuteniene succesive (din
fazele A, A-B și B), la aspectul actual contribuind și frecventările umane din epoca bronzului (perioadele timpurie
și mijlocie).
Poziția dominantă a platoului, înconjurat de pante abrupte spre nord, vest și sud, justifică pe deplin alegerea
așezării primilor locuitori. Întrucât cercetările arheologice mai vechi au oferit date neclare cu privire la fortificarea
artificială a sitului, în 2013 am deschis o secțiune pentru a verifica existența unui presupus șanț de apărare la
piciorul pantei de est. A fost descoperit cu acest prilej un segment al unui șanț transversal care barează accesul
dinspre terasa învecinată. În punctul în care a fost secționat, șanțul are o deschidere de aproximativ 11 metri și o
adâncime de peste 3,5 metri, coborând până în substratul geologic, reprezentat de depozite de marne.
Stratigrafia, alături de artefactele descoperite în umplutură la diferite adâncimi, indică mai multe secvențe de
umplere (cea mai consistentă fiind- în timpul fazei Cucuteni A).
Secționarea în mai multe puncte a acestei structuri de pământ este necesară pentru validarea datelor prezentate.

Abstract: Evidence of a Chalcolithic ditch at Bodeşti - Cetăţuia Frumuşica (Neamţ

County

Archaeological investigations carried out between 2011 and 2013 verified and confirmed some of the previously
known data regarding the prehistoric habitation from Bodeşti - Cetăţuia Frumuşica (in Eastern Romania, near
Piatra Neamţ). The site preserves the remains of a Chalcolithic settlement with Cucuteni A, A-B and B layers as
well as Early and Middle Bronze Age features.
The dominant position of the plateau surrounded by steep slopes towards the north, west and south fully justifies
the settlement choice of the first inhabitants. As the older archaeological researches returned unclear data regarding
the man-made defences of the site, in 2013 we opened a trench to verify the layout of a hypothesized earthwork
of the eastern side. A segment of a transverse ditch barring the point of the easiest access was uncovered here. The
ditch is about 11 metres wide and more than 3.5 metres deep, cutting through the archaeological deposits, the clay
subsoil and the underlying marl bedrock
The stratigraphic evidence as well as the artefacts retrieved from various depths indicate several filling sequences
(with the most consistent occurring during Cucuteni A).
Further cross-sections through this ditch are necessary in order to validate our data.

Cuvinte cheie: Eneolitic, Cucuteni A, fortificație, șanț.
Keywords: Chalcolithic, Cucuteni, fortification, ditch.
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Publicarea în 1946 a săpăturilor lui Constantin Matasă de la Frumușica au oferit celor interesați de epoca neoeneolitică un reper însemnat privind materialitatea culturii Cucuteni, atât ca bază de comparație la care s-au raportat
unele descoperiri mai noi1, cât și ca argument pentru periodizarea cucutenianului2.
Cetățuia Frumușica3 se află la 22 de km nord-est față de Piatra Neamț, pe teritoriul comunei Bodești (satul Bodeștii
de Jos). Este situată pe malul stâng al Cracăului (afluent al Bistriței), pe marginea terasei care se ridică astăzi cu
peste 30 de metri deasupra râului.
Așa cum se delimitează în peisajul actual, situl ocupă un mic platou alungit, mai înalt cu 5-6 metri decât restul
terasei, desfășurat pe direcția nord-vest - sud-est (Pl. I). La sud-est, o șa de cca. 40 de metri, flancată de două ravene
adânci4, face legătura între platou și restul terasei. Depunerea antropică justifică cel mult un sfert din diferența
de nivel vizibilă astăzi (Pl. II/1, 2). Pe terasa înconjurătoare se găsesc sporadice fragmente ceramice congruente
cronologiei sitului, astfel că nu poate fi exclus ca, cel puțin într-o perioadă, locuirea să fi ocupat mai mult decât
cele 0,5 ha ale platoului dominant.
Sondajele arheologice și săpăturile extinse desfășurate în acest sit în perioada interbelică și în anii celui de-al
Doilea Război Mondial5 scoteau la iveală o succesiune de locuiri eneolitice documentate în principal printr-un
bogat inventar ceramic, remarcabil prin diversitate, calitate artistică și stare de conservare. Acoperind cea mai mare
parte a zonei centrale a platourilor pe care se află situl și sondând punctual zonele periferice ale acestuia, cercetările
de atunci înregistrau și prezența unor amenajări cu scop defensiv puse în legătură cu etapa mai veche a locuirii.
La ceva decenii distanță, am avut ocazia să verificăm informațiile publicate, prin investigații cu caracter intruziv
derulate în cursul anilor 2011-2013.
Cercetările noastre6 au avut o amploare redusă (puțin peste 100 m2), fiind limitate atât de amplasamentul vechilor
săpături, cât și de vegetația arboricolă care acoperă situl. Ținând cont de aceste circumstanțe, cele câteva secțiuni
deschise în partea de est a platoului (S. I, II, IV-VI) au permis înregistrarea unei succesiuni stratigrafice complexe
și cercetarea parțială a câtorva construcții (incendiate sau nu) precum și a unor amenajări de amploare, care au
determinat aspectul actual al sitului.
Astfel, în cursul cercetărilor recente au fost identificate zece complexe arheologice care documentează prezențe
antropice din epoca fierului (Gr. 1), epoca bronzului – perioadele mijlocie și timpurie (Cx. 1, Cx. 3)7 și din eneolitic,
pe parcursul fazelor B (Cx. 2 și Gr. 5), A-B (Cx. 4 și 6)8 și A (Cx. 5, Cx. 7 și Cx. 10) ale culturii Cucuteni. Numeroase
bioperturbări afectează structurile arheologice – în special locuințele eneolitice aflate în marginea platoului.
Ultimele investigații au permis, așadar, verificarea și nuanțarea cronologiei sitului. Reconsiderând amploarea
intervențiilor antropice mai târzii de pe platoul Frumușicăi, săpăturile au confirmat, totodată, că cele mai
consistente depuneri se datează pe parcursul fazei Cucuteni A, căreia îi corespund, în sectorul cercetat de noi, trei
etape de construcții pe platou și un șanț de apărare care bara accesul dinspre terasă. Această ultimă structură (Cx.
10), identificată la baza pantei de est, constituie subiectul notei de față.
Prezența unor structuri defensive în jurul Cetățuii a fost remarcată încă de la primele săpături desfășurate în acest
sit, autorul cercetărilor incluzând în această categorie trei șanțuri de apărare (Pl. 1) care marcau limitele vestice,
nordice și estice ale spațiului locuit în faza Cucuteni A, precum și mai multe „pavaje” răspândite în special de-a
lungul laturilor de est și de nord ale platformei inferioare, amenajate în timpul locuirii din faza Cucuteni B9.
Șanțurile sunt prezentate succint și ilustrate schematic în volumul redactat de către C. Matasă:
a. O excavație cu deschiderea la gură de 11 metri, cu baza de 1,5 metri, care coboară cu 2,20 metri față de nivelul
actual a fost observată pe latura de nord a platformei inferioare, între aceasta și platforma superioară10.
b. În buza pantei abrupte dinspre Cracău (latura de vest), secțiunea 4 a înregistrat o situație stratigrafică interpretată
1

Vezi, de exemplu, Boghian 2004; Bodi 2010; Lazarovici, Lazarovici 2012.
Nițu 1980; Nițu 1984; Lazarovici 2010.
3
Sau, simplu, Frumușica, așa cum apare de cele mai multe ori în publicații.
4
Descriind situl, Constantin Matasă nota că aceste ravene ar fi avut inițial caracter antropic, fiind urma unui șanț săpat de către
prima comunitate eneolitică stabilită aici, adâncit de factori naturali (Matasă 1946, 9).Cu o deschidere de peste 50 de metri
și o adâncime care depășește 20 de metri, cele două viroage sunt, mai curând, formațiuni naturale.
5
Matasă 1946.
6
Munteanu et al. 2012; Munteanu et al. 2013; Munteanu et al. 2014.
7
Munteanu 2018.
8
Munteanu, Garvăn 2015.
9
Matasă 1946, 28-34.
10
Matasă 1946, 29-30, fig. 10 și pl. II.
2
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Planșa I. Bodeşti - Cetăţuia Frumuşica. Planul săpăturilor.
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Planșa II. 1-2. Vedere asupra laturii de est a Cetăţuii în anii ’70 şi 2010; 3-4. Şanţul de apărare intersectat în S. VI.
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drept rest al unui alt șanț aflat în uz în cursul fazei Cucuteni A11, distrus de alunecări de teren, după încetarea
locuirii preistorice. Așa cum apare în profilul publicat, șanțul ar fi avut o lățime la bază de peste 1,5 metri și ar fi
creat, la vremea săpării sale, o diferență de nivel de cel puțin 2 metri. Adâncimea față de nivelul de călcare, la data
cercetării, era de 3,30 metri, în partea superioară a umpluturii (până la -2,20 metri) fiind remarcate aglomerări de
pietre și fragmente ceramice Cucuteni B și A-B.
c. În ceea ce privește structurile defensive de pe latura de est a sitului, remarcăm că lucrarea monografică la care ne
referim aici este lipsită de claritate, incluzând, la câteva paragrafe distanță, informații contradictorii. Deși autorul
cercetărilor afirmă că secțiunea 5a nu a intersectat un șanț de apărare și că în această zonă a Cetățuii trebuie să
fi existat doar o întăritură de pământ consolidată cu piatră și lemn, rândurile următoare menționează cercetarea
unui șanț pe latura de est, lângă care se găsea un zid de piatră12. Ambele structuri sunt figurate pe planul general al
săpăturilor în dreptul secțiunii 5a, deși pe profilul aceleiași secțiuni nu este reprezentat un șanț13.
Astfel prezentate, datele referitoare la fortificațiile eneolitice ale Frumușicăi nu sunt pe deplin convingătoare. La
puțin timp după publicare, unele dintre structuri (șanțurile de vest și de nord) au fost considerate a fi insuficient
documentate, punându-se sub semnul întrebării cronologia, poziția și anvergura lor14.
Înainte de reluarea cercetărilor, unul dintre autorii prezentei note remarca menționarea repetată a ceramicii din epoca
bronzului în legătură cu „pavajele” de pietre dezvelite în săpăturile vechi15, asociere confirmată în cursul campaniilor
din 2011-201316. Poate că aceleiași secvențe ocupaționale îi aparține și structura de pe latura de vest17, impropriu
considerată șanț, aflată la partea superioară a unei pante abrupte, cu deschidere spre râu. Ținând cont de situarea
acestei structuri, nu am urmărit verificarea sa prin săpătură, pentru clarificarea stratigrafiei și cronologiei sale.
Pentru lămurirea unora dintre incertitudinile semnalate mai sus am considerat necesară sondarea laturii de est a sitului,
deschizând aici în 2013 o secțiune (Pl. I). Amplasarea S. VI a ținut cont de configurația terenului și de informațiile
despre săpăturile vechi, aceasta încadrându-se la jumătatea distanței dintre suprafețele în curs de cercetare de pe
platou (S. IV) și secțiunea 5a a lui C. Matasă (în dreptul căreia planul publicat indica prezența unui șanț de apărare și
a unui zid). Vegetația înconjurătoare nu a permis deschiderea unei suprafețe mai mari de 8 x 2 metri.
În limitele S. VI am intersectat parțial un șanț de mari dimensiuni (Pl. II-IV), a cărui deschidere depășește în acest
punct 12 metri18 și care coboară până la -4,00 metri față de nivelul actual19. Partea inferioară are lățimea de 1,101,20 metri, cea mai mare parte a excavației (între -0,70 și -4,00 metri) fiind săpată în roca dealului (marnă).
În funcție de culoare, consistență și conținut, se conturează trei etape de umplere a șanțului (Pl. III). Depunerea de
la partea inferioară (între -2,10 și -4,00 metri) este omogenă, compactă, cu o consistență dură, constând dintr-un
sediment argilos, brun - cafeniu, cu puține materiale arheologice (pigmenți și bulgări de chirpici, câteva fragmente
ceramice). Este suprapusă de un strat (între -1,25 și - 2,10 metri) care se diferențiază numai prin cantitatea mai mare
de material arheologic. Partea superioară a umpluturii este formată din sol compact, de culoare brun - cenușie, în
care se găsesc, de asemenea, câteva fragmente ceramice și resturi osteologice, rare pietre de mici dimensiuni și
încă și mai rari pigmenți de lipitură arsă.
Pe lângă numărul redus de artefacte antrenate în șanț, se remarcă aspectul omogen al straturilor, semnalând o
umplere rapidă. Complexul este acoperit de un nivelul vegetal uniform (0 - 0,45 metri).
Ceramica nivelului inferior, corodată și puternic fragmentată, pare să aparțină numai fazei Cucuteni A (Pl. IV/912), în timp ce în nivelul intermediar s-au observat și câteva fragmente Cucuteni B (Pl. IV/6-8).
Nivelul superior al umpluturii (între - 0,45 și -1,25 metri) este neunitar din punct de vedere al materialului
arheologic; au fost recuperate de aici atât fragmente ceramice cucuteniene (A și B) cât și unele specifice bronzului
mijlociu – cultura Costișa (Pl. IV/3-5). Acestea din urmă corespund unui nivel ocupațional situat pe platou,
11

Matasă 1946, 30-31 și fig. 11.
Matasă 1946, 32.
13
Matasă 1946, fig. 13, pl. II.
14
Petrescu 1954, p. 221, nota 41; Florescu 1966, 28.
15
Munteanu 2010, 88.
16
Munteanu 2018.
17
Complexul semnalat în secțiunea 4 poate să fie mai curând rezultatul unor activități de terasare / transformare a aspectului
înălțimii, similară celei documentate în situl eponim al culturii Costișa (Popescu, Băjenaru 2008, 31).
18
Aprecierea dimensiunilor șanțului incluse în raportul de săpătură (Munteanu et al. 2014, 27-28) este una preliminară, care nu
a luat în calcul reconstituirea grafică a structurii.
19
Deoarece contraescarpa nu a fost dezvelită complet, adâncimea excavației în epoca în care a fost săpată este dificil de stabilit.
Notăm doar că diferența între baza șanțului și nivelul platoului depășește 10 metri și estimăm că față de terasa înconjurătoare
șanțul cobora cu peste 3,5 metri.
12
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Planșa III. Profilul de sud-est al S. VI: 1. nivel vegetal, brun - cenuşiu, afânat,; 2. sol compact, de culoare brun - cenușie; 3. sol argilos,
brun-cafeniu, consistenţă dură, pigmentat cu lut ars; 4. sol argilos, brun - cafeniu; 5. lentilă de lut galben, neomogen; 6. argilă galbenă
(steril arheologic); 7. strat de marnă; 8. bulgări de chirpici; 9. pietre.
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Planșa IV. 1. Detaliu al profilului de sud-est; 2. figurină antropomorfă getică; 3-12. ceramică descoperită în umplutura şanţului: (3-5. epoca
bronzului; 6-8. Cucuteni B; 9-12. Cucuteni A).
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documentat atât în săpăturile vechi (acele „pavaje” descrise în monografia din 1946), cât și în secțiunile deschise
în 2011-2013 (mai ales în limitele S. V).
Din același strat acumulat în perioada dezafectării șanțului provin și unele materiale arheologice care nu își găsesc
corespondent în stratigrafia platoului. Printre acestea, o figurină antropomorfă (Pl. IV/2) care poate fi atribuită sec.
V-IV î.Chr. și un fragment ceramic Precucuteni III. Figurina getică se adăugă unui lot de cca. 20 de fragmente
ceramice (de la vase diferite) din aceeași perioadă, descoperite la partea superioară a depunerii antropice20. În
ceea ce privește perioada precucuteniană, descoperirile se rezumă, în afara fragmentului menționat, la alte câteva
materiale izolate, pentru care nu se precizează poziția stratigrafică21. Deși izolate, materialele ceramice menționate
indică posibilitatea unei secvențe ocupaționale mai îndelungate pe Cetățuie.
Identificarea lucrărilor de fortificare sau de delimitare ale unor așezări cucuteniene a constituit o constantă a
cercetării arheologice încă de la începutul sec. al XX-lea, odată cu săpăturile de la Cucuteni - Cetățuie, realizate
de H. Schmidt22. Descoperiri asemănătoare din alte situri cucuteniene (faza A), cum ar fi cele de la Hăbășești23
sau Trușești24, dar și din alte arii culturale, au permis realizarea unor prime articole de sinteză la nivelul anilor
’6025. Trei decenii mai târziu, numărul siturilor Cucuteni A cunoscute între Carpați și Prut prevăzute cu sisteme de
apărare / delimitare ajungea la 17, puține dintre acestea fiind abordate prin săpături26.
Utilizarea metodelor de cercetare non-intruzive (fotogrametrie, măsurători geofizice), uneori combinate cu cele
intruzive, au pus în evidență existența unor șanțuri de apărare la Poduri - Dealul Ghindaru27, Fulgeriș - La 3
Cireși28, Costești - Cier29, Răucești - Dealul Munteni30, Războieni - Dealul Mare31 etc.
O scurtă analiză a sistemelor de fortificare atribuite fazei Cucuteni A cercetate până în prezent la est de Carpați,
arată că cele mai apropiate ca dimensiuni (deschiderea la gură și adâncimea) de cel prezentat în această notă au fost
identificate la Hăbășești și Fulgeriș. La Hăbășești cele două șanțuri cercetate aveau în zona centrală, în tranșeele
i și j, dimensiunile de 5-6 metri deschidere și 2,30-2,75 metri adâncime (șanțul interior), respectiv 7,10-9 metri
deschidere și 3,30-3,45 metri adâncime (șanțul exterior, acesta fiind amenajat pe o ravenă naturală)32. Pentru șanțul
interior (Ș 1) de la Fulgeriș se menționează dimensiunile de 9,70 metri deschidere și 2,50 metri adâncime, iar
pentru cel exterior (Ș 2) 8,20 metri deschidere și 2,12 metri adâncime33.
Remarcăm variația mare a dimensiunilor șanțurilor cucuteniene cercetate. La un capăt al spectrului se situează
structurile menționate de la Hăbășești, Fulgeriș și Bodești, la celălalt – șanțuri precum cele de la Târpești (2-5 metri
deschidere și 1,20-1,75 metri adâncime)34, Cucuteni (2,80 metri lățime și 2 metri adâncime)35, Costești (2,70-2,80
metri deschidere și 2,07 metri adâncime)36.
Multiple variabile influențează fiecare caz, justificând diferențele constatate, fie că ne referim la funcționalitatea
diferită a șanțurilor (de apărare sau de delimitare), ori la dimensiunea comunităților care le creează. De asemenea,
în modelarea spațiului locuit, printre factorii hotărâtori care determină amploarea structurilor, se numără rolul /
prestigiul incintei astfel delimitate și, nu în ultimul rând, configurația terenului37.
Așa cum poate fi cazul și la Frumușica, pentru unele dintre aceste amenajări dimensiunile pot suferi modificări la
o verificare ulterioară, în funcție de segmentul cercetat al fiecărei structuri.

În cursul săpăturilor vechi au fost identificate câteva fragmente ceramice izolate, descoperite în nivelul vegetal, până la
0,20 metri adâncime (Matasă 1946, 43, fig. 21), aparținând, cel mai probabil, aceluiași orizont cronologic ca și fragmentele
semnalate de noi.
21
Garvăn 2013, 21, fig. 10/4.
22
Schmidt 1932.
23
Dumitrescu et al. 1954.
24
Florescu 1959.
25
Florescu 1966; Marinescu 1969.
26
Bem 2001.
27
Dumitroaia et al. 2012.
28
Istina et al. 2010; Istina, David 2011, 186.
29
Boghian et al. 2014, 34.
30
Dumitroaia et al. 2016.
31
Asăndulesei 2015, 197.
32
Petrescu-Dâmbovița 1954, 203-209.
33
Istina, David 2011, 186.
34
Marinescu-Bîlcu 1981, 50.
35
Florescu 1966, 27.
36
Boghian et al. 2014, 34.
37
Vezi şi Popovici 2000, 36-37.
20
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Cercetările din 2013 de la Bodești certifică, așadar, prezența unui șanț de apărare între platou și terasă. Cel mai
probabil, acesta a tăiat șaua, unind cele două ravene. Informațiile stratigrafice par să confirme datele vechilor
săpături, potrivit cărora lucrările de fortificare ale Cetățuii au fost realizate pe parcursul locuirii Cucuteni A, fiind
scoase din uz în timpul aceleiași faze sau într-un moment imediat ulterior.
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Despre evoluţia culturilor Precucuteni și Cucuteni.
Analiza bayesiană a datelor 14C vs. crono-tipologie1
DRAGOMIR-NICOLAE POPOVICI †,
FLORIN DRAŞOVEAN

Rezumat:
Studiul analizează cronologia absolută a culturilor Precucuteni și Cucuteni prin prisma modelării bayesiene a datelor
14
C. Datele disponibile au fost ordonate în modele culturale și, acolo unde a fost posibil, în modele stratigrafice.
Limitele temporale au fost extrase din cadrul acestor modele pentru fiecare dintre unitățile stratigrafice din care
au fost colectate probele analizate. Limitele stabilite prin această metodă au permis o cronologie mai precisă a
diferitelor niveluri ale așezărilor Precucuteni și Cucuteni din România și au creat o bună bază de plecare pentru
analizele de corespondență a ceramicii acestor culturi.

Abstract: On the evolution of the Precucuteni and Cucuteni cultures. Bayesian
analysis of 14C data vs. chrono-typology
The study analyses the absolute chronology of the Precucuteni and Cucuteni cultures through the Bayesian
modelling of 14C data. The available data was ordered in cultural models and, where possible, in stratigraphic
models. The temporal limits were extracted within these models for each of the stratigraphic units from which the
analysed samples were collected. The limits established by this method allowed for a more accurate chronology of
the different layers of the Precucuteni and Cucuteni sites in Romania and have created a solid starting point for the
correspondence analysis of the ceramic belonging to these cultures.

Cuvinte cheie: Calcolitic, culturile Precucuteni și Cucuteni, România, datări radiocarbon, modelare Bayesiană.
Keywords: Chalcolithic, Precucuteni and Cucuteni cultures, Romania, radiocarbon dating, Bayesian chronological
modelling.

Noile abordări în domeniul arheologiei oferite de modelările bayesiene ale datelor 14C2 au deschis noi posibilităţi
de cronologizare ale unităților stratigrafice din cadrul unor aşezări, de paralelizare mai exactă cu altele similare
din alte situri și, nu în ultimul rând, de racordare mai fină ale acestora la conținutul cultural al etapelor şi fazelor
de evoluţie ale culturilor arheologice.
Aplicând această metodologie de analizare a datelor radiometrice disponibile pentru unele dintre culturile
neoliticului şi eneoliticului din centrul și sud-estul Europei3 a fost probată capacitatea acesteia de a fixa, cu o mai
1

2
3

Ideea studierii corespondențelor dintre cronologia clasică și cea absolută a culturii Cucuteni i-a aparținut regretatului meu
coleg și respectiv, prieten Mirel Popovici. Rezultalele parțiale au fost comunicate la simpozioanele din 2017 și 2018 de la
București și, respectiv Timișoara.
Bronk Ramsey 1995; Bronk Ramsey 2001; Bronk Ramsey 2009; Bayliss 2009; Müller, 2009.
Bayliss et al. 2013/2016; Drașovean 2014; Tasić et al. 2015; Borić 2015; Borić 2019; Whittle et al. 2016; Oross et al. 2016a;
Oross et al. 2016b; Drașovean et al. 2017; Bánffy et al. 2018; Whittle 2018.
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mare acurateţe, palierele temporale în care limitele cronologice ale etapelor, fazelor şi culturilor au putut fi mult
mai exact încadrate. Precizarea mai fină a momentului cronologic al conţinutului cultural, coroborat cu trăsăturile
definitorii ale fiecărei faze – precum şi cu evoluţia generală a unei / unor culturi – a oferit posibilitatea unei analize
mult mai profunde a tabloului cultural luat în ansamblul său. Această abordare, așa cum s-a dovedit în cazuri
concrete, pe lângă o mai exactă cronologizare, a putut atrage atenția asupra unor erori stratigrafice, precum și
asupra inadvertențelor unor paralelizări făcute prin metoda crono-tipologică.
Metodologia de construire a modelelor
Analiza bayesiană are ca etapă iniţială construirea modelului, iar cel mai viabil se bazează pe poziţia probelor din
cadrul secvenţei stratigrafice a unei aşezări. Tipul de model stratigrafic permite delimitări cronologice mult mai
exacte ale diferitelor etape din evoluţia unei aşezări, precum şi posibilitatea racordării acestora la altele din cadrul
aceleiaşi culturi investigate, pentru care s-a folosit aceeaşi metodologie. Realizarea acestui model presupune însă
urmarea unor etape obligatorii, care au fost dezbătute pe larg în literatura de specialitate4 și, ca atare, nu dorim
să intrăm în amănunte. Trebuie însă să subliniem importanța strategiei de recoltare a probelor, care trebuie să
vizeze toate structurile de locuit ale sitului, iar în cadrul acestora, este recomandat ca probele să provină din toate
fazele ce pot fi identificate în existența caselor: de construcţie / amenajare, de folosire / reparare şi de distrugere /
abandonare. În acest demers, cu riscul de a aluneca pe panta truismelor, trebuie să insistăm în a sublinia că probele
trebuie prelevate din condiții stratigrafice certe, din materiale cu durată scurtă de viață, care să nu genereze date
mai timpurii decât complexul datat, selectarea lor trebuind să se facă în momentul descoperirii probelor și, doar în
anumite cazuri bine definite, într-o etapă post-săpătură.
În situaţia în care, în lipsa unui număr suficient de date – mai ales în cazul locuirilor cu puţine niveluri habitaţionale
sau în situația în care se impune o analiză globală a datelor absolute ale unei culturi – nu există posibilitatea
construirii unui astfel de model, se poate recurge la varianta modelului cultural, în care, plecându-se de la încadrarea
crono-tipologică, datele radiometrice sunt ordonate pe aşezări, începând cu cea mai timpurie etapă / fază.
Din păcate, în cercetarea neoliticului şi eneoliticului din spaţiul nostru geografic, constatăm că prelevarea probelor
s-a făcut, cu câteva excepții5, fără o strategie coerentă, această operaţiune fiind guvernată doar de dorinţa punctuală
de a obţine date absolute care să precizeze un moment din evoluţia unei locuiri şi nu întreaga secvenţă habitaţională.
În cazul culturii Cucuteni, deşi beneficiază de cele mai multe datări 14C comparativ cu toate celelalte culturi neoeneolitice, datele radiometrice indică interesul pentru faza A şi mai puţin pentru celelalte, fapt susţinut de faptul
că, din cele 56 de date analizate, doar 13 aparţin fazelor A-B şi B. Această repartizare disproporţionată, precum şi
cantitatea redusă de date pentru unele situri, deviația standard mare a unora dintre date, face ca modelul cultural al
acesteia să indice, pentru unele dintre situri și faze, limite cronologie mai largi şi, pe cale de consecinţă, mai puţin
exacte. La aceste inconveniente adăugăm și lipsa interesului pentru publicarea contextului stratigrafic al unora
dintre probe, ceea ce a nu ne-a permis să atribuim unor unități stratigrafice anume palierele temporale obținute din
modelarea datelor 14C.
Construirea modelelor pentru culturile Precucuteni şi Cucuteni
Pentru a analiza datele disponibile ale culturii Cucuteni de pe teritoriul actual al României6 (fig. 1) am recurs la
construirea unui model cultural cu două variante: modelul care cuprinde toate datele culturii Precucuteni, inclusiv
pe cele ale fazei Precucuteni III/ Cucuteni A1 (Poduri) și modelul care reuneşte toate datele culturii Cucuteni,
începând cu faza Precucuteni III/Cucuteni A1 (Poduri). S-a optat pentru includerea în ambele modele a datelor
Precucuteni III/Cucuteni A1 de la Poduri în dorinţa de a le analiza şi modela prin acelaşi algoritm, cu programul
OXCAL 4.3 ce include curba de calibrare IntCal137, pentru a afla cât mai exact momentele de sfârșit a culturii
Precucuteni și de început a culturii Cucuteni din acest sit, pe care, mai apoi, să le putem compara cu cele obţinute
prin modelarea datelor în modelul stratigrafic. În acest demers, pentru ca limitele (boundary) să fie mult mai clar
precizate am folosit posibilitatea programului de a preciza mijlocul intervalului (median).
Prima variantă de model însumează nouă date 14C care provin din siturile atribuite fazelor Precucuteni II (o dată
de la Poduri, Bln-2804), Precucuteni II / III (două date de la Isaiia - Balta Popii, Poz-84452 și 84453), Precucuteni
4

Bronk Ramsey 1995; Bronk Ramsey 2009; Bayliss et al. 2007; Bayliss 2009.
Monah 1978; Monah et al. 1986; Drașovean et al. 2017.
6
Lista datelor 14C a culturilor Precucuteni și Cucuteni (tabel I) a fost întocmită de Dragomir-Nicolae Popovici.
7
Bronk Ramsey 1995; Bronk Ramsey 2001.
5
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Fig. 1. Harta cu dispunerea siturilor Precucuteni și Cucuteni discutate în acest articol.
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III (patru date, două de la Poduri - Dealul Ghindaru, Bln-2803 şi Bln-2782, şi câte una de la Târgu Frumos - Baza
Pătule, Lv-2152 şi Târpeşti - Râpa lui Bodai, GrN-4424) şi Precucuteni III/Cucuteni A1 (două date de la Poduri,
Bln-2783 şi Bln-2784). Încă de la început trebuie să remarcăm că datele fazei Precucuteni II / III de la Isaiia au
aceeași valoare BP ca și cele ale fazei Precucuteni III/Cucuteni A1 de la Poduri și sunt mai târzii decât cea a fazei
Precucuteni III de la Târpești, ultima fiind mai târzie chiar și decât unele dintre datele Cucuteni A2.
Modelul creat pe baza acestor date, ordonate în ordinea cronologică a fazelor, a avut o concordanţă (agreement) de
26 [Amodel:26], datorită datelor Poz-84453 de la Isaiia, Bln-2782 de la Poduri și GrN-4424 de la Târpeşti, care nu
au avut concordanța necesară, cerută de program, de minimum 60 (fig. 2a). Ca atare am exclus datele menționate
de la Isaiia și Târpești, dar am păstrat data de la Poduri (Bln-2782), deoarece această dată a fost validată de analiza
din modelul stratigrafic al acestui sit cu un agreement de 1108 (fig. 3c). După reanalizarea datelor rămase, deși
modelul (fig. 2b) a avut o concordanţă acceptabilă [Amodel:67], s-au constatat neconcordanțe ale celeilalte date de
la Isaiia (Poz-84452), al cărei agreement a scăzut de la 86 (fig. 2a) la 30 și, în consecință, am exclus-o și pe aceasta
din model. După rularea datelor rămase, modelul (fig. 2c) a avut în agreement de 136 [Amodel:136]. Este de
remarcat faptul că data de la Poduri pe care am păstrat-o (fig. 2b) are acum un agreement foarte bun [A:98], pentru
ca în modelul final (fig. 2c) să urce la 113, fiind în concordanță cu cel din modelul stratigrafic (fig. 3c). Remarcăm
că Bln-2803, care luată singular, a fost apreciată ca având o valoare redusă datorită deviației standard foarte mari,
de 150 de ani9, în asocierea cu celelalte date a fost acceptată de programul de modelare cu un agreement foarte bun.
Din acesta (fig. 2c) au fost extrase limitele (boundary start / boundary end) fazelor culturii Precucuteni şi precizarea
acestora pentru fiecare sit în parte, după cum urmează: începutul fazei Precucuteni II este situat, cu o probabilitate
de 95,4%, între 4842 şi 4563 cal BC (median 4704 cal BC) (fig. 2c.1), iar sfârşitul între 4766 şi 4566 cal BC
(median 4669 cal BC) (fig. 2c.4); debutul fazei Precucuteni III este situat între 4722 şi 4550 cal BC (median 4636
cal BC) (fig. 2c.5), şi finalul acesteia între 4693 şi 4519 cal BC (median 4599 cal BC) (fig. 2c.10); începutul fazei
Precucuteni III (/ Cucuteni A1) este plasat între 4667 şi 4471 cal BC (median 4558 cal BC) (fig. 2c.11) şi sfârşitul
în intervalul 4675-4395 cal BC (median 4519 cal BC) (fig. 2c.14).
Modelarea datelor a permis şi precizarea limitelor temporale ale locuirilor precucuteniene din fazele a II-a şi a III-a
de la Poduri şi din faza a III-a de Târgu Frumos, respectiv Precucuteni III/Cucuteni A1 de la Poduri, astfel: locuirea
Precucuteni II de la Poduri debutează între 4804 şi 4566 cal BC (median 4694 cal BC) (fig. 2c.2) şi se termină între
4784 şi 4577 cal BC (median 4682 cal BC) (fig. 2c.3); locuirile Precucuteni III de la Poduri şi de la Târgu Frumos
sunt situate între 4708-4547 cal BC (median 4625 cal BC) (fig. 2c.6) şi 4701-4546 cal BC (median 4620 cal BC)
(fig. 2c.7) şi respectiv între 4701-4542 cal BC (median 4616 cal BC) (fig. 2c.8) şi 4699-4537 cal BC (median 4612
cal BC) (fig. 2c.9). Faza Precucuteni III/Cucuteni A1 de la Poduri se situează (cu o probabilitate de 91,5% pentru
limita de început), între 4628-4459 cal BC (median 4543 cal BC) (fig. 2c.12) şi 4671-4440 cal BC (median 4530
cal BC) (fig. 2c.13). Pe curba de calibrare se poate observa un hiatus între datele din faza Precucuteni III și cele ale
fazei Precucuteni III/Cucuteni A1 (fig. 2d).
Cea de-a doua variantă de model cultural (fig. 6a) cuprinde 56 de date 14C care provin din situri atribuite fazelor
Precucuteni III/Cucuteni A1 (2 date), Cucuteni A2 (26 de date ), Cucuteni A3 (12 date), Cucuteni A4 (3 date),
Cucuteni A-B (5 date), Cucuteni B1 (3 date) şi Cucuteni B2 (5 date). Pe situri, acestea se repartizează astfel:
pentru Precucuteni III/Cucuteni A1, datele (Bln-2783 şi 2784) provin de la Poduri - Dealul Ghindaru; pentru etapa
Cucuteni A2, cele 27 de date au fost prelevate de la Mărgineni - Cetățuia (Bln-1534, 1535, 1536, 1751), Poduri
(Bln-2766, 2802, 2805, 2824, Hd-15039, 15324, 15401, GrN-31713, Lv-2135, UBA-9634), Malnaş-Băi (Gd4682, 4690, 5858, 5860, 5861, Hd-14109, 14118, 15082, 15278), Păuleni - Ciuc (CAIS-12283, 12284, 12285);
pentru etapa Cucuteni A3 datele provin de la Ruginoasa (MAMS-16671), Preuteşti - Haltă (Hd-14817), Scânteia
- Dealul Bodești (Gd-6387, 4685, 6388, Hd-14701, 14792, 16700, 16701), Hăbăşeşti - Holm (GrN-1985), LecaUngureni - La hârburi (Bln-795) şi Dumeşti - Între pâraie (Hd-1957210); pentru etapa Cucuteni A4 sunt disponibile
datele de la Drăguşeni - Ostrov (Bln-1194, 1195) şi Drăguşeni - În Deal la Lutărie (Bln-106011). Etapei Cucuteni

8

Vezi infra discuția modelului stratigrafic de la Poduri.
Monah 1987, 74.
10
La Müller et al. 2016, p. 146, List 2, această dată apare ca fiind de la Scânteia.
11
La Mantu 1998, 121 și tab.(el) 7, 278 și Lazarovici 2010, 102, data apare ca fiind de la Drăgușeni, fără alte precizări privind
locul de descoprire, fiind asociată cu Bln-1194 și 1195. László 1997, 63, nr. 161, asociază datele de mai sus cu alte trei (Hd14761, 14831 și 14544) pe care le atribuie locuirii de la „Ostrov”, informație preluată de Müller et al. 2016, 147, List 2. Cel
care a publicat primul această dată este Vl. Dumitrescu, care menționează fără echivoc că Bln-1060 provine din punctul „În
Deal la Lutărie” (Dumitrescu 1973, 193; Dumitrescu 1974a, 31; Dumitrescu 1974b, 101). Ca atare, în model am inclus Bln1060 la situl Drăgușeni - „În Deal la Lutărie”.
9
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Fig. 2a. Modelul cultural cu distribuția probabilă a datelor 14C ale culturii Precucuteni
și Precucuteni III/Cucuteni A1. Modelul arată constrângeri între Poz-84453, Bln-2782
și GrN-4424 și celelalte date.
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Fig. 2b. Modelul cultural cu distribuția probabilă a datelor 14C ale culturii Precucuteni și
Precucuteni III/Cucuteni A1. După excluderea datelor Poz-84453 și GrN-4424, modelul arată
constrângeri între Poz-84452 și celelalte date.
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Fig. 2c. Modelul cultural final cu distribuția probabilă a datelor 14C ale culturii Precucuteni și Precucuteni III/
Cucuteni A1 după excluderea datei Poz-84452.
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Fig. 2c.1. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 2c.2. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 2c.3. Distribuția probabilă a limitei de
început a culturii Precucuteni II obținută din început a locuirii Precucuteni II de la Poduri sfârșit a locuirii Precucuteni II de la Poduri
datele modelate în Fig. 2c.
obținută din datele modelate în Fig. 2c.
obținută din datele modelate în Fig. 2c.
Fig. 2c.4. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 2c.5. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 2c.6. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a culturii Precucuteni II obținută din început a culturii Precucuteni III obținută din început a locuirii Precucuteni III de la Poduri
datele modelate în Fig. 2c .
datele modelate în Fig. 2c .
obținută din datele modelate în Fig. 2c.
Fig. 2c.7. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 2c.8. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a locuirii Precucuteni III de la Poduri început a locuirii Precucuteni III de la Târgu
obținută din datele modelate în Fig. 2c.
Frumos obținută din datele modelate în Fig.
2c.

Fig. 2c.9. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a locuirii Precucuteni III de la Târgu
Frumos obținută din datele modelate în Fig.
2c.

Fig. 2c.10. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 2c.11. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 2c.12. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a culturii Precucuteni III obținută din început a culturii Precucuteni III/Cucuteni început a locuirii Precucuteni III/Cucuteni
datele modelate în Fig. 2c.
A1 obținută din datele modelate în Fig. 2c.
A1 de la Poduri obținută din datele modelate
în Fig. 2c.
Fig. 2c.13. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 2c.14. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a locuirii Precucuteni III/ Cucuteni A1 sfârșit a culturii Precucuteni III/Cucuteni A1
de la Poduri obținută din datele modelate în obținută din datele modelate în Fig. 2c.
Fig. 2c.

338

Dragomir-Nicolae Popovici †, Florin Draşovean

Fig. 2d. Distribuția probabilă a datelor 14C ale culturilor Precucuteni/Cucuteni A1 pe curba de calibrare.

A-B1 îi aparţin datele de la Cucuteni-Dâmbul Morii (Hd-14544, 14761, 1483112) și Ripiceni - Holm (Poz-84430,
84451), etapei Cucuteni B1, cele de la Poduri (GrN-31712) şi Mihoveni - Cahla Morii (Hd-14710, 14791), iar
etapei Cucuteni B2, datele de la Cucuteni - Cetăţuia (Hd-15075), Valea Lupului (GrN-1982) şi Sărata Monteoru
(Hd-18826, 19419, 19573).
Datele de mai sus au fost ordonate în ordinea cronologică a fazelor şi etapelor culturii Cucuteni, iar modelul astfel
creat a fost analizat. După prima rulare s-a constatat că întreg modelul a fost respins de programul de modelare
datorită unor neconcordanţe majore dintre datele din model şi cele de la Poduri, Malnaş-Băi, Păuleni-Ciuc și
Scânteia (fig. 6a).
Pentru a identifica care dintre datele din siturile de mai sus nu concordă cu celalalte, le-am ordonat în modele pe
baza poziţiei lor stratigrafice (fig. 3a, 4a, 5a).
În cazul stațiunii de la Poduri-Dealul Ghindaru au fost publicate 16 date 14C cărora li se cunoaşte poziţia exactă
în cadrul secvenţei stratigrafice13. Astfel, din nivelul Precucuteni II provine o singură dată din sanctuarul / L.36
(Bln-2804), din cel Precucuteni III provin două date, una din locuinţa L.31 (Bln-2803) şi alta din locuinţa L.8 (Bln2782), din nivelul Precucuteni III/Cucuteni A1 au fost analizate alte două date, din locuinţele L.7 (Bln-2783) şi L.6
(Bln-2784) şi din stratul Cucuteni A2, din locuinţele L.66 (Hd-15324 şi Hd-15401), L.2a (Bln-2802), L.2b (Bln2824 și 2805), L.15 (Bln-2766), L.7b (GrN-31713), dintr-o depunere rituală (Lv-2153 şi Hd-15039), din stratul
Cucuteni A2 (UBA-9634) și de sub podeaua sanctuarului din etapa B1 (GrN-31712). Aceste date au fost organizate
din punct de vedere stratigrafic (fig. 3a) şi au fost modelate cu programul OxCal.
După o primă analiză (fig. 3a), concordanţa (agreement) modelului este nesatisfăcătoare [Amodel:49], datorită
datelor din L.2b (Bln-2805), L.15 (Bln-2766) şi din depunerea din stratul Cucuteni A2 (Hd-15039), care au o
concordanţă individuală de 41 [A:41].
Este însă necesar să identificăm cauzele care au determinat programul OxCal să calculeze incongruențe cu celelalte
12

Aceste probe au fost publicate ca provenind de la Drăgușeni - „Ostrov” (László 1997, 63, nr. 163-165) și atribuite etapei
Cucuteni A-B1, informație preluată și de Müller et al. 2016, 147, List 2.
13
Mantu 1998; Monah 1978; Monah 1987; Monah et al. 2003; Preoteasa 2011.
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Fig. 3a. Distribuția probabilă a datelor 14C de la Poduri
modelate în cadrul secvenței stratigrafice. Modelul
arată constrângeri între Bln-2805, Bln-2766 și Hd15039 și celelalte date.

Fig. 3b. Distribuția probabilă a datelor 14C de la Poduri
modelate în cadrul secvenței stratigrafice. Modelul arată
constrângeri între Bln-2766 și celelalte date.
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Fig. 3c. Distribuția probabilă a datelor 14C
de la Poduri modelate în cadrul secvenței
stratigrafice, după excluderea datei Bln-2766.

Fig. 3c.1. Distribuția probabilă a limitei de
început a culturii Precucuteni II de la Poduri
obținută din modelul stratigrafic din Fig. 3c.

Fig.3c.1.1. Distribuția probabilă a limitei de
început a locuinței L 36 obținută din modelul
stratigrafic din Fig. 3c.

Fig.3c.1.2. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a locuinței L 36 obținută din modelul
stratigrafic din Fig. 3c.

Fig. 3c.2. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a culturii Precucuteni II de la Poduri
obținută din modelul stratigrafic din Fig. 3c.
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Fig. 3c.3. Distribuția probabilă a limitei de
început a culturii Precucuteni III de la Puduri
obținută din modelul stratigrafic din Fig. 3c.

Fig.3c.3.1. Distribuția probabilă a limitei de
început a locuinței L 31 obținută din modelul
stratigrafic din Fig. 3c.

Fig.3c.3.2. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a locuinței L 31 obținută din modelul
stratigrafic din Fig. 3c.

Fig.3c.3.3. Distribuția probabilă a limitei de
început a locuinței L 8 obținută din modelul
stratigrafic din Fig. 3c.

Fig.3c.3.4. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a locuinței L 8 obținută din modelul
stratigrafic din Fig. 3c.

Fig. 3c.4. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a culturii Precucuteni III de la Poduri
obținută din modelul stratigrafic din Fig. 3c.
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Fig. 3c.5. Distribuția probabilă a limitei de
început a culturii Precucuteni III/Cucuteni A1
de la Poduri obținută din modelul stratigrafic.

Fig.3c.5.1. Distribuția probabilă a limitei de
început a locuinței L 7 obținută din modelul
stratigrafic din Fig. 3c.

Fig.3c.5.2. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a locuinței L 7 obținută din modelul
stratigrafic din Fig. 3c.

Fig.3c.5.3. Distribuția probabilă a limitei de
început a locuinței L 2A obținută din modelul
stratigrafic din Fig. 3c.

Fig.3c.5.4. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a locuinței L 2A obținută din modelul
stratigrafic din Fig. 3c.

Fig. 3c.6. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a culturii Precucuteni III/Cucuteni 1
de la Poduri obținută din modelul stratigrafic
din Fig. 3c.
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Fig. 3c.7. Distribuția probabilă a limitei de
început a culturii Cucuteni A2 de la Poduri
obținută din modelul stratigrafic din Fig. 3c.
Fig.3c.7.1. Distribuția probabilă a limitei Fig.3c.7.2. Distribuția probabilă a limitei de Fig.3c.7.3. Distribuția probabilă a limitei
de început a locuinței L 66 obținută din sfârșit a locuinței L 66 obținută din modelul de sfârșit a locuinței L 2A obținută din
modelul stratigrafic din Fig. 3c.
stratigrafic din Fig. 3c.
modelul stratigrafic din Fig. 3c.
Fig.3c.7.4. Distribuția probabilă a limitei de Fig.3c.7.5. Distribuția probabilă a limitei de Fig.3c.7.6. Distribuția probabilă a limitei
sfârșit a locuinței L 2A obținută din modelul început a locuinței L 2B obținută din modelul de sfârșit a locuinței L 2B obținută din
stratigrafic din Fig. 3c.
stratigrafic din Fig. 3c.
modelul stratigrafic din Fig. 3c.
Fig.3c.7.7. Distribuția probabilă a limitei Fig.3c.7.8. Distribuția probabilă a limitei de Fig.3c.7.9. Distribuția probabilă a limitei
de început a locuinței L 7B obținută din sfârșit a locuinței L 7B obținută din modelul de început a depunerii funerare obținută
modelul stratigrafic din Fig. 3c.
stratigrafic din Fig. 3c.
din modelul stratigrafic din Fig. 3c.
Fig.3c.7.10. Distribuția probabilă a limitei Fig.3c.7.11. Distribuția probabilă a limitei de Fig.3c.7.12. Distribuția probabilă a limitei
de sfârșit a depunerii funerare obținută din început al stratului Cucuteni A2 obținută din de sfârșit al stratului Cucuteni A2 obținută
modelul stratigrafic din Fig. 3c.
modelul stratigrafic din Fig. 3c.
din modelul stratigrafic din Fig. 3c.
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Fig. 3c.8. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 3c.9. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a culturii Cucuteni A2 de la Poduri început a culturii Cucuteni B1 de la Poduri
obținută din modelul stratigrafic din Fig. 3c. obținută din modelul stratigrafic din Fig. 3c.

Fig. 3c.10. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a culturii Cucuteni B1 de la Poduri
obținută din modelul stratigrafic din Fig. 3c.

Fig. 4a. Distribuția probabilă a datelor 14C de la Malnaș modelate în cadrul secvenței
stratigrafice. Modelul arată constrângeri majore dintre datele Gd-5858, 5861,
4690 și celelalte date.
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Fig. 4b. Distribuția probabilă
a datelor 14C de la Malnaș în
cadrul secvenței stratigrafice
după eliminarea datelor Gd5858, 5861, 4690.

Fig. 4b.1. Distribuția probabilă a limitei de
început a nivelului I de la Malnaș obținută
din modelul stratigrafic din Fig. 4b.

Fig. 4b.2. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a nivelului I de la Malnaș obținută din
modelul stratigrafic din Fig. 4b.

Fig. 4b.3. Distribuția probabilă a limitei de
început a nivelului II de la Malnaș obținută din
modelul stratigrafic din Fig. 4b.

Fig. 4b.4. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a nivelului II de la Malnaș obținută din
modelul stratigrafic din Fig. 4b.
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Fig. 4c. Distribuția probabilă a datelor 14C de la Malnaș pe curba de calibrare.

Fig. 5a. Distribuția probabilă a datelor 14C de la Scânteia în cadrul secvenței stratigrafice.
Modelul arată constrângeri majore dintre datele Gd-4685 și 6387 și celelalte date.
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Fig. 5b.1. Distribuția probabilă a limitei de
început a stratului din S VI de la Scânteia
obținută din modelul stratigrafic din Fig.
5b.

Fig. 5b. Distribuția probabilă a datelor 14C de la Scânteia în cadrul secvenței stratigrafice
după eliminarea datelor Gd-4685 și 6387.

Fig. 5b.3. Distribuția probabilă a limitei
de început a M1 de la Scânteia obținută din
modelul stratigrafic din Fig. 5b.

Fig. 5b.6. Distribuția probabilă a limitei
de sfârșit a G 62 de la Scânteia obținută
din modelul stratigrafic din Fig. 5b.

Fig. 5b.4. Distribuția probabilă a limitei
de sfârșit a M1 de la Scânteia obținută din
modelul stratigrafic din Fig. 5b.

Fig. 5b.7. Distribuția probabilă a limitei
de început a L 8 de la Scânteia obținută din
modelul stratigrafic din Fig. 5b.
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Fig. 5b.2. Distribuția probabilă a limitei
de sfârșit a stratului din S VI de la Scânteia
obținută din modelul stratigrafic din Fig.
5b.

Fig. 5b.5. Distribuția probabilă a limitei
de început a G 62 de la Scânteia obținută
din modelul stratigrafic din Fig. 5b.

Fig. 5b.8. Distribuția probabilă a limitei
de sfârșit a L 8 de la Scânteia obținută din
modelul stratigrafic din Fig. 5b.
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Fig. 5c. Distribuția probabilă a datelor 14C de la Scânteia pe curba de calibrare.

date din model. Legat de primă dată exclusă, Bln-2805, ea provine din L.2b, fiind furnizată de o probă de cărbune
de lemn. Valoarea acesteia este cu un secol mai târzie, fiind în contradicție cu celelalte date din L.2a și L.7b,
considerate parte a aceleiași unități stratigrafice (fig. 6) și este foarte probabil ca materialul care a furnizat proba
să fie intruziv. Următoarea data respinsă este Bln-2766 ce provine din analizarea unui bob de grâu aflat într-un vas
din L.1514, care se află situată în partea superioară a depunerilor din S.III de la Poduri (fig. 7). Având în vedere
condițiile de descoperire, este puțin probabil ca bobul de grâu să fie intruziv, dar nu putem să nu remarcăm că data
obținută din acesta este mai târzie chiar și decât cele din L.2a (Bln-2802) și L.2b (Bln-2824), care, așa cum am
mai amintit, sunt situate la partea superioară a stratului Cucuteni A2. Este însă foarte posibil ca datele din L.2a,
L.2b și L.66, obținute din cărbune de lemn, să fie alterate de efectul lemnului vechi, și astfel valoarea acestora să
fi determinat constrângerile rezultate din calculele programului de modelare. Ca atare, pentru moment, nu vom
exclude această dată din model.
Situația ultimei probe respinse (Hd-15039), trebuie analizată în contextul stratigrafic din care provine. După
informațiile publicate, bobul de grâu analizat face parte dintr-o lentilă de cereale carbonizate aflată pe fundul
unei gropi rituale din nivelul mijlociu al stratului Cucuteni A215, peste care s-a depus un craniu de copil care a
furnizat data Lv-213516, care a fost acceptată de program cu un agreement mare [A:164]. Această situație s-ar putea
14

Autorul cercetărilor precizează că proba care a fost datată este un bob de grâu descoperit într-un vas aflat în L.15 (Monah 1987,
72), dar în tabelul de la pagina 78 scrie că este cărbune de lemn; Mantu 1998, tab. 7, nr. 23) precizează că este un bob de grâu.
15
Monah, Monah 1996, 52, 53; Mantu 1998, 118.
16
Monah, Monah 2008, 43, fig. 16. Într-o lucrare anterioară cei doi autori (Monah, Monah 1996, p. 52, 53) afirmă că: „(…) on a
rencontré une situation particulière qui, malheuresement, n’a pas pu être completément élucidée. Dans la zone du carré F1, à
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explica printr-o eroare stratigrafică, în sensul că fundul gropii în care a fost depus craniul s-a „oprit” pe un nivel
mai vechi, compus din grăunțe arse, fapt susținut și de observația autorilor studiului citat17. Prin urmare, cele două
probe nu aparțin de aceeași unitate stratigrafică, proba Lv-2135 datează craniul, iar Hd-15039 stratul de cereale pe
care s-a crezut că a fost depus. Acest fapt a determinat o constrângere între cele două date, despărțite de un secol,
programul păstrând data congruentă cu cele din unitățile stratigrafice contemporane. Asta nu înseamnă însă că
data Hd-15039 este eronată, dar valoarea ei arată că depunerea funerară nu aparține nivelului mijlociu al stratului
Cucuteni A2 de la Poduri, ci, foarte probabil, părții superioare a acestuia.
Ca atare, din model am eliminat datele Bln-2805 și Hd-15039, și după rulare s-a constatat că noul model (fig.
3b), deși are o concordanță foarte bună [Amodel:118], încă există constrângeri determinate de data Bln-2766, a
cărui agreement a scăzut de la 41 [A:41] la 19 [A:19]. Pe cale de consecință am exclus și această dată, iar noul
model (fig. 3c) este cel viabil, atât datorită concordanţei foarte bune [Amodel:195], cât şi datorită concordanţei
individuale ale tuturor datelor. Din această analizare a datelor de la Poduri am identificat că datele Bln-2766, Bln2805 şi Hd-15039 nu au concordanţa necesară şi le vom exclude și din modelul culturii Cucuteni.
Continuându-ne demersul şi în cazul datelor din situl de la Malnaş-Băi18, în modelul stratigrafic am grupat datele
Hd-15278 şi Gd-4682 ce aparţin nivelului I, urmate de datele Gd-5858, 5861, 5860, 4690 şi Hd-14118), care
aparţin stratului de amenajare al locuinţei L.2, de data Hd-14109 din nivelul de construcție al L.2 și de Hd15082, ce provine din construcţia vetrei 8, care aparţin de nivelul II, într-o altă grupă. Analizarea acestui model a
evidenţiat însă neconcordanţe majore care au determinat respingerea totală a modelului (fig. 4a).
În această situaţie, plecând de la rezervele exprimate de autorul cercetărilor de la Malnaş-Băi19 privind precizia
poziţiilor stratigrafice a unora dintre date, am eliminat din model datele Gd-5858, 5861 şi 4690. Noul model (fig.
4b), indică o concordanţă foarte bună [Amodel:106] şi arată atât datele viabile care vor trebui incluse în modelul
culturii Cucuteni (fig. 6a), cât şi limitele cronologice ale fiecărui nivel din acest sit.
Și de această dată trebuie să explicăm de ce datele excluse nu au fost acceptate de programul de modelare. Probele
care au furnizat datele Gd-5858, 5861, 5849 și Hd-14118, deși provin dintr-un strat de amenajare situat sub podeaua
L.220, bucățile de cărbune de lemn puteau fi aduse odată cu pământul stratului respectiv și, ca atare, nu datează acea
amenajare. Observăm că au fost acceptate doar datările ce provin din condiții nederanjate cum sunt cele din stratul
I (Hd-15278 și Gd-4682), din stâlpul L.2 (Hd-14109) sau sub lutuiala vetrei nr. 8 (Hd-15082).
Studiind și celelalte date din model, constatăm că probele de la Păuleni-Ciuc, în pofida faptului că au fost prelevate
din același complex (Cpl. 41), au furnizat valori cuprinse între 5920 și 5230 BP, la o deviație standard de 2521. Dacă
proba CAIS-12283 este mai timpurie cu cinci secole decât următoarea (CAIS-12284), între ultimele două (CAIS12284 și 12285) este un interval de două secole, ceea ce ridică întrebări fată de poziția stratigrafică reală a probelor.
Având în vedere aceste diferențe, vom exclude din modelul culturii Cucuteni cea mai timpurie data (CAIS-12283)
și vom urmări rezultatul analizelor de modelare în cadrul modelului culturii Cucuteni (Fig. 6a).
Datele din cel de-al patrulea sit, cel de Scânteia22, au fost grupate în model pe baze stratigrafice (fig. 5a). Astfel
Gd-4685 și 6388 în grupa „Strat S VI”, Hd-14701 și 14792 în grupa „M.1”, data Hd-16700 în grupa „G.62”, data
Gd-6387 în grupa „L.4” și Hd-16701 în grupa „L.8”. După prima rulare a modelului s-au constatat neconcordanțe
dintre datele Gd-4685 și 6387 și celelalte date din model. Ca atare le-am exclus și, după cea de-a doua rulare,
modelul (fig. 5b) are o concordanță foarte bună [Amodel:102].
După ce prin modelele stratigrafice am verificat viabilitatea datelor din cele patru situri care au determinat
neconcordanțe majore, revenim la modelul culturii Cucuteni (fig. 6a) din care, așa cum am explicat mai sus, am
exclus cele patru date de la Malnaş-Băi (Gd-5858, 5861, 4690 şi Hd-14118), trei de la Poduri (Bln-2766, 2805,
Hd-15039), una de la Păuleni-Ciuc (CAIS-12283) și două de la Scânteia (Gd-4685 și 6387). Cu toate acestea,
analizarea modelului (fig. 6b) arată o concordanţă nesatisfăcătoare [Amodel:11], datorită slabei concordanţei
individuale a datelor CAIS-12285 (Păuleni-Ciuc), Hd-16701 (Scânteia-Dealul Bodești), Hd-14831 (Cucuteni1,55 m de profondeur, on a observe une lentille de couleur plus foncée, sur une surface de plus de 3 m2. Le changement de la
couleur de la terre était dû à une grande quantité de restes de cereales brûlées. Sur cette lentille de forme relativement ovale,
dans sa partie nord, il y avait un crâne humain pose sur sut le cȏté droit (…). Le crâne n’avait pas de traces de feu; seule la
partie inférieure était légèrement tachée, suite au contact avec les restes de cereals carbonisées (s.n.)”.
17
Vezi supra nota 16.
18
Mantu 1998; László, 2009.
19
László 2009, 209.
20
László 2009, 209, 210.
21
Whitlow et al. 2014, 96, 97.
22
Lazarovici 2010.
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Fig. 6c. Modelul cu distribuția probabilă a datelor 14C ale culturii Cucuteni modelate în cadrul modelului cultural, după eliminarea datelor CAIS-12285, Hd-16701, 14831, Hd-19573, Poz-84451.

Fig. 6b. Modelul cu distribuția probabilă a datelor 14C ale culturii Cucuteni modelate în cadrul modelului cultural. După eliminarea datelor Gd-4685, 5858, 5861, 4690, 6387, Hd-15039, 14118, Bln-2766, 2805,
CAIS-12283, modelul arată în continuare constrângeri între CAIS-12285, Hd-16701, 14831, Hd-19573, Poz-84451 și celelalte date.

Fig. 6a. Modelul cultural cu distribuția probabilă a datelor 14C ale culturii Cucuteni. Modelul arată constrângeri între Gd-4685, 5858, 5861, 4690, 6387, Hd-15039, 14118, Bln-2766, 2805, CAIS-12283
și celelalte date.

Dragomir-Nicolae Popovici †, Florin Draşovean

Cercetări Arheologice, XXVII, 2020, 331-386

Fig. 6c.1. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 6c.2. Distribuția probabilă a limitei de început Fig. 6c.3. Distribuția probabilă a limitei de sfârșit
început a culturii Cucuteni A obținută din a culturii Precucuteni III/Cucuteni A1 de la Poduri a culturii Precucuteni III/Cucuteni A1 de la
modelul cultural din Fig. 6c.
obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
Poduri obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
Fig. 6c.4. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 6c.5. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 6c.6. Distribuția probabilă a limitei de
început a culturii Cucuteni A2 de la Mărgineni sfârșit a culturii Cucuteni A2 de la Mărgineni început a culturii Cucuteni A2 de la Poduri
obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
Fig. 6c.7. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 6c.8. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 6c.9. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a culturii Cucuteni A2 de la Poduri început a culturii Cucuteni A2 de la Malnaș sfârșit a culturii Cucuteni A2 de la Malnaș
obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
Fig. 6c.10. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 6c.11. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 6c.12. Distribuția probabilă a limitei de
început a culturii Cucuteni A2 de la Păuleni sfârșit a culturii Cucuteni A2 de la Păuleni început a culturii Cucuteni A3 de la Ruginoasa
obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
Fig. 6c.13. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 6c.14. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 6c.15. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a culturii Cucuteni A3 de la Ruginoasa început a culturii Cucuteni A3 de la Preutești sfârșit a culturii Cucuteni A3 de la Preutești
obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
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Fig. 6c.16. Distribuția probabilă a limitei Fig. 6c.17. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 6c.18. Distribuția probabilă a limitei de
de început a culturii Cucuteni A3 de la sfârșit a culturii Cucuteni A3 de la Scânteia sfârșit a culturii Cucuteni A3 de la Hăbășești
obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
Scânteia obținută din modelul cultural obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
din Fig. 6c.
Fig. 6c.20. Distribuția probabilă a limitei
de început a culturii Cucuteni A3 de la Leca
Ungureni obținută din modelul cultural din
Fig. 6c.

Fig. 6c.21. Distribuția probabilă a limitei
de sfârșit a culturii Cucuteni A3 de la Leca
Ungureni obținută din modelul cultural din Fig.
6c.

Fig. 6c.22. Distribuția probabilă a limitei Fig. 6c.23. Distribuția probabilă a limitei de
de început a culturii Cucuteni A3 de la sfârșit a culturii Cucuteni A3 de la Dumești
Dumești obținută din modelul cultural obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
din Fig. 6c.

Fig. 6c.24. Distribuția probabilă a limitei
de început a culturii Cucuteni A4 de la
Drăgușeni-Ostrov obținută din modelul
cultural din Fig. 6c.

Fig. 6c.26. Distribuția probabilă a limitei de
început a culturii Cucuteni A4 de la Drăgușeni
- La lutărie obținută din modelul cultural din
Fig. 6c.

Fig. 6c.27. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a culturii Cucuteni A4 de la DrăgușeniLa lutărie obținută din modelul cultural din
Fig. 6c.

Fig. 6c.19. Distribuția probabilă a limitei
de sfârșit a culturii Cucuteni A3 de la
Hăbășești obținută din modelul cultural
din Fig. 6c.

Fig. 6c.25. Distribuția probabilă a limitei
de sfârșit a culturii Cucuteni A4 de la
Drăgușeni-Ostrov obținută din modelul
cultural din Fig. 6c.

Fig. 6c.28. Distribuția probabilă a limitei Fig. 6c.29. Distribuția probabilă a limitei de Fig.6c.30.Distribuția probabilă a limitei
de sfârșit a culturii Cucuteni A obținută început a culturii Cucuteni A-B obținută din de început a culturii Cucuteni A-B1 de la
din modelul cultural din Fig. 6c.
modelul cultural din Fig. 6c.
Cucuteni-Dâmbul Morii obținută din modelul
cultural din Fig. 6c.
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Fig. 6c.31. Distribuția probabilă a limitei
de sfârșit a culturii Cucuteni A-B1 de
la Cucuteni-Dâmbul Morii obținută din
modelul cultural din Fig. 6c.

Fig. 6c.32. Distribuția probabilă a limitei
de început a culturii Cucuteni A-B1 de
la Ripiceni-Holm obținută din modelul
cultural din Fig. 6c.

Fig. 6c.33. Distribuția probabilă a limitei
de început a culturii Cucuteni A-B1 de la
Ripiceni-Holm obținută din modelul cultural
din Fig. 6c.

Fig. 6c.34. Distribuția probabilă a limitei Fig. 6c.35. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 6c.36. Distribuția probabilă a limitei de
de sfârșit a culturii Cucuteni A-B obținută început a culturii Cucuteni B obținută din început a culturii Cucuteni B1 de la Poduri
din modelul cultural din Fig. 6c.
modelul cultural din Fig. 6c.
obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
Fig. 6c.37. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 6c.38. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 6c.39. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a culturii Cucuteni B1 de la Poduri început a culturii Cucuteni B1 de la Mihoveni sfârșit a culturii Cucuteni B1 de la Mihoveni
obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
Fig. 6c.40. Distribuția probabilă a limitei
de început a culturii Cucuteni B2 de la
Cucuteni-Cetățuia obținută din modelul
cultural din Fig. 6c.

Fig. 6c.41. Distribuția probabilă a limitei de
sfârșit a culturii Cucuteni B2 de la CucuteniCetățuia obținută din modelul cultural din
Fig. 6c.

Fig. 6c.43. Distribuția probabilă a limitei
de sfârșit a culturii Cucuteni B2 de la
Valea Lupului obținută din modelul
cultural din Fig. 6c.

Fig. 6c.44. Distribuția probabilă a limitei de Fig. 6c.45. Distribuția probabilă a limitei de sfârșit
început a culturii Cucuteni B2 de la Sărata a culturii Cucuteni B2 de la Sărata Monteoru
Monteoru obținută din modelul cultural din obținută din modelul cultural din Fig. 6c.
Fig. 6c.
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Fig. 6c.42. Distribuția probabilă a limitei de
început a culturii Cucuteni B2 de la Valea
Lupului obținută din modelul cultural din Fig.
6c.
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Fig. 6c.46. Distribuția probabilă a limitei
de sfârșit a culturii Cucuteni B obținută din
modelul cultural din Fig. 6c.

Fig. 6c.47. Distribuția probabilă a datelor 14C ale culturii Cucuteni pe curba de calibrare.
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Dâmbul Morii), Poz-84451 (Ripiceni-Holm), Hd-14710 (Mihoveni-Cahla Morii) și Hd-19573 (Sărata Monteoru).
Să urmărim cauzele care au determinat programul OxCal să excludă și aceste date din modelul cultural. Prima
data, cea de la Păuleni-Ciuc (CAIS-12285) provine din analizarea unui lemn carbonizat din Cpl. 41 care „a fost
recuperat de la marginea de sud a Cpl. 41”23, autorii înșiși atrăgând atenția aupra poziției stratigrafice incerte a
probei. Cea de-a doua dată, Hd-16701, provine de la Scânteia din analizarea un fragment de os descoperit sub
platforma L.8, situată în S. VIII, la adâncimea de 0,73 m24. Această dată este cea mai târzie dintre cele disponibile
din acest sit și este posibil ca osul care a furnizat data să fi fost vehiculat printre crăpăturile / golurile platformei de
bioperturbații, foarte probabil, având în vedere valoarea datei, în vremea când platoul a fost locuit de comunitățile
culturii Horodiștea25. Nu este lipsit de importanță să amintim că în modelul stratigrafic această dată a trecut cu cel
mai mic agreement (fig. 5b). O altă dată care nu a fost validată de programul de modelare este cea de la RipiceniHolm (Poz-84451), care provine din analizarea unui os descoperit sub peretele dărâmat al L.5/201626 și care are
o valoare mai mare decât cealaltă dată (Poz-84430) obținută din locuința L.2/2012, considerată a fi contemporană
cu prima. Studiind buletinul de analiză27, constatăm că osul din care provine data a avut o concentrație de colagen
de 3%, comparabilă cu cea a oaselor nearse, fapt greu de acceptat în cazul unor oase a căror poziție primară a
fost între dărâmăturile puternic incendiate. Și acest fapt ne determină să credem că osul respectiv este rezidual
și nu datează L.5/2016. Celelalte date respinse (Hd-14831, Hd-14710 și Hd-19573) provin din oase descoperite
în săpături vechi (din 1952 la Sărata Monteoru; 1961 la Cucuteni; 1981 la Mihoveni), care, chiar dacă au avut
o poziție stratigrafică precizată pe biletele din cutiile în care sunt depozitate, nu se poate ști cu certitudine dacă
oasele în cauză aparțin acelor unități stratigrafice și, în cazul gropilor, din ce nivel de umplere fac parte, sau dacă
nu cumva au fost amestecate în decursul timpului28.
După ce şi acestea au fi excluse, concordanţa modelului (fig. 6c) devine foarte bună [Amodel:118], permiţându-ne,
pe baza datelor disponibile, extragerea informaţiilor temporale ale fazelor culturii Cucuteni şi ale etapelor acesteia.
Potrivit acestora, faza Cucuteni A evoluează în intervalul 4731-4385 cal BC (median 4538 cal BC) (fig. 6c.1) şi 42064015 cal BC (median 4103 cal BC) (fig. 6c.28), faza Cucuteni A-B(1) între 4102-3978 cal BC (median 4033 cal BC)
(fig. 6c.29) şi 4037-3919 cal BC (median 3981 cal BC) (fig. 6c.34) şi faza finală, Cucuteni B, se situează în intervalul
4006-3836 cal BC (median 3924 cal BC) (fig. 6c.35) şi 3337-2961 cal BC (median 3212 cal BC) (fig. 6c.46).
Acest model indică, cu o probabilitate de 95,4%, şi limitele cronologice ale subfazelor din fiecare sit în parte.
Astfel, etapa Precucuteni III/Cucuteni A1 de la Poduri este situată între 4620-4370 cal BC (median 4498 cal BC)
(fig. 6c.2) şi 4558-4215 cal BC (median 4424 cal BC) (fig. 6c.3), etapa Cucuteni A2 din situl de la Mărgineni între
4465-4361 cal BC (median 4397 cal BC) (fig. 6c.4) şi 4429-4352 cal BC (median 4379 cal BC) (fig. 6c.5), din cel
de la Poduri este situată între 4390-4346 cal BC (median 4363 cal BC) (fig. 6c.6) şi 4366-4326 cal BC (median
4348 cal BC) (fig. 6c.7), din aşezarea de la Malnaş-Băi între 4351-4294 cal BC (median 4324 cal BC) (fig. 6c.8) şi
4329-4278 cal BC (median 4305 cal BC) (fig. 6c.9), iar la Păuleni între 4322-4264 cal BC (median 4289 cal BC)
(fig. 6c.10) şi 4321-4228 cal BC (median 4274 cal BC) (fig. 6c.11).
Etapa Cucuteni A3 se situează la Ruginoasa, cu o probabilitate de 95,4%, între 4387-4262 cal BC (median 4333
cal BC) (fig. 6c.12) şi 4351-4259 cal BC (median 4306 cal BC) (fig. 6c.13), la Preuteşti-Haltă, între 4336-4249
cal BC (median 4281 cal BC) (fig. 6c.14) şi 4319-4238 cal BC (median 4267 cal BC) (fig. 6c.15), la Scânteia, cu
o probabilitate de 94,8%, între 4290-4227 cal BC (median 4251 cal BC) (fig. 6c.16) şi 4257-4184 cal BC (median
4226 cal BC) (fig. 6c.17), la Hăbăşeşti, cu o probabilitate de 95,4%, între 4254-4162 cal BC (median 4213 cal
BC) (fig. 6c.18) şi 4249-4141 cal BC (median 4200 cal BC) (fig. 6c.19), la Leca-Ungureni între 4245-4121 cal BC
(median 4189 cal BC) (fig. 6c.20) şi 4239-4102 cal BC (median 4172 cal BC) (fig. 6c.21) şi la Dumeşti între 42354088 cal BC (median 4162 cal BC) (fig. 6c.22) şi 4229-4065 cal BC (median 4149 cal BC) (fig. 6c.23).
Etapa Cucuteni A4 evoluează la Drăguşeni-Ostrov între 4396-4102 cal BC (median 4257 cal BC) (fig. 6c.24) şi
4329-4110 cal BC (median 4223 cal BC) (fig. 6c.25), iar la Drăguşeni-În Deal la Lutărie între 4314-4087 cal BC
(median 4198 cal BC) (fig. 6c.26) şi 4300-4057 cal BC (median 4172 cal BC) (fig. 6c.27).
Etapa Cucuteni A-B1 de la Cucuteni-Dâmbul Morii se situează în intervalul 4046-3977 cal BC (median 4016 cal
BC) (fig. 6c.30) şi 4040-3976 cal BC (median 4007 cal BC) (fig. 6c.31), iar cea de la Ripiceni-Holm se situează
între 4039-3967 cal BC (median 3994 cal BC) (fig. 6c.32) şi 4038-3956 cal BC (median 3989 cal BC) (fig. 6c.33).
Etapa Cucuteni B1 de la Poduri evoluează între 3954-3717 cal BC (median 3846 cal BC) (fig. 6c.36) şi 3901-3686
23

Whitlow et al. 2014, 44.
Lazarovici 2010, 101; J. Müller et al. 2016, 146, List 2.
25
Mantu, Țurcanu 1999, 20.
26
Boghian et al. 2016, fig. 7.
27
Boghian et al. 2016, fig. 7.
28
Vezi și infra nota 50, cazul oaselor de la Târgu Frumos.
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cal BC (median 3788 cal BC) (fig. 6c.37), de la Mihoveni între 3809-3646 cal BC (median 3708 cal BC) (fig.
6c.38) şi 3761-3407 cal BC (median 3646 cal BC) (fig. 6c.39).
Etapa Cucuteni B2 se situează în locuirea de la Cucuteni între 3946-3799 cal BC (median 3859 cal BC) (fig. 6c.40)
şi 3922-3725 cal BC (median 3814 cal BC) (fig. 6c.41), de la Valea Lupului între 3850-3654 cal BC (median 3751
cal BC) (fig. 6c.42) şi 3782-3474 cal BC (median 3654 cal BC) (fig. 6c.43) şi, în cele din urmă, din situl de la
Sărata Monteoru între 3656-3374 cal BC (median 3479 cal BC) (fig. 6c.44) şi 3356-3153 cal BC (median 3292
cal BC) (fig. 6c.45).
Toate aceste intervale ale fazelor culturilor Precucuteni și Cucuteni sunt prezentate grafic în fig. 12.
Din modelele stratigrafice ale siturilor de la Poduri, Malnaş-Băi și Scânteia prezentate mai sus au putut fi extrase şi
limitele temporale ale nivelurilor / etapelor fazei A a culturii Cucuteni din aceste situri. Din modelul viabil al sitului
de la Poduri (fig. 3c), perioada de timp a datelor Precucuteni III se situează, cu o probabilitate de 95,4%, între
4738-4550 cal BC (median 4641 cal BC) (fig. 3c.3) şi între 4688-4506 cal BC (median 4591 cal BC) (fig. 3c.4),
limitele datelor Precucuteni III/Cucuteni A1 între 4631-4459 cal BC (median 4536 cal BC) (fig. 3c.5) şi 4555-4371
cal BC (median 4469 cal BC) (fig. 3c.6), stratul Cucuteni A2 se situează între 4476-4348 cal BC (median 4387
cal BC) (fig. 3c.7) şi 4372-4075 cal BC (median 4323 cal BC) (fig. 3c.8), ultimul interval având o probabilitate de
94,1%, iar stratul Cucuteni B1 se încadrează între 4063-3780 cal BC (median 3923 cal BC) (fig. 3c.9) și 3964-3735
cal BC (median 3877 cal BC) (fig. 3c.10).
Din același model au putut fi precizate și limitele temporale ale unor etape ale unităților stratigrafice din care
provin datele 14C. Astfel, din stratul Precucuteni III, distrugerea locuinței L.31 se situează între 4718-4544 cal BC
(median 4626 cal BC) (fig. 3c.3.1) și 4711-4542 cal BC (median 4620 cal BC) (fig. 3c.3.2) și construcția locuinței
L.8 între 4705-4539 cal BC (median 4615 cal BC) (fig. 3c.3.3) și 4700-4531 cal BC (median 4609 cal BC) (fig.
3c.3.4), din stratul Precucuteni III/Cucuteni A1, construcția locuințelor L.7 și L.6, între 4603-4453 cal BC (median
4516 cal BC) (fig.3c.5.1) și 4595-4447 cal BC (median 4508 cal BC) (fig. 3c.5.2) și, respectiv, între 4591-4432 cal
BC (median 4500 cal BC) (fig. 3c.5.3) și 4579-4410 cal BC (median 4492 cal BC) (fig. 3c.5.4).
Din stratul Cucuteni A2, locuința L.66 a fost construită între 4402-4344 cal BC (median 4363 cal BC) (fig. 3c.7.1)
și 4400-4343 cal BC (median 4362 cal BC) (fig. 3c.7.2), locuința L.2A, între 4397-4343 cal BC (median 4361 cal
BC) (fig. 3c.7.3) și 4396-4342 cal BC (median 4360 cal BC) (fig. 3c.7.4), locuința L.2B între 4391-4324 cal BC
(median 4358 cal BC) (fig. 3c.7.5) și 4386-4341 cal BC (median 4357 cal BC) (fig. 3c.7.6), locuința L.7B între
4377-4339 cal BC (median 4356 cal BC) (fig. 3c.7.7) și 4375-4337 cal BC (median 4355 cal BC) (fig. 3c.7.8). Din
același strat, momentul depunerii craniului în groapa funerară poate fi situat între 4373-4336 cal BC (median 4353
cal BC) (fig. 3c.7.9) și 4371-4332 cal BC (median 4352 cal BC) (fig. 3c.7.10).
În cazul locuirii de la Malnaş-Băi, datele din nivelul I (fig. 4b.1, 4b.2) se încadrează în intervalul 4366-4247 cal
BC (median 4313 cal BC) şi 4329-4254 cal BC (median 4299 cal BC), iar cele din nivelul II (fig. 4b.3, 4b.4) între
4321-4246 cal BC (median 4287 cal BC) şi 4322-4227 cal BC (median 4271 cal BC).
Datele absolute furnizate de modelul stratigrafic al locuirii de la Scânteia situează, cu o probabilitate de 92,8%,
începutul stratului din S. VI (fig. 5b.1, 5b.2) între 4455-4231 cal BC (median 4309 cal BC) și, cu o probabilitate
de 91,1%, 4374-4231 cal BC (median 4281 cal BC), depunerea funerară, M.1 (fig. 5b.3, 5b.4), cu o probabilitate
de 90,4%, între 4332-4232 cal BC (median 4259 cal BC) și 4313-4167 cal BC (median 4242 cal BC), groapa G.62
(fig. 5b.5, 5b.6) între 4286-4093 cal BC (median 4218 cal BC) și 4257-4040 cal BC (median 4181 cal BC) și, în
cele din urmă, L.8 (fig. 5b.7, 5b.8), între 4244-3986 cal BC (median 4148 cal BC) și 4243-3910 cal BC (median
4115 cal BC).
Concluzii desprinse din analizarea datelor radiometrice29
Consideraţii preliminare
Desigur că poziţionarea cronologică a unui fenomen cultural, sau mai precis a formelor sale de manifestare, este
extrem de importantă. Firesc, şi istoriografia românească a considerat acest aspect al cercetării drept esenţial.
Fără a dori să realizăm aici o istorie a analizelor şi rezultatelor obţinute de-a lungul timpului, dorim să evidenţiem
câteva dintre problemele ce din punctul nostru de vedere sunt mai relevante. Practic, ceea ce ne interesează aici
29

Această ultimă parte a fost scrisă de Dragomir Popovici. Regretatul meu prieten intenționa să întreprindă, plecând de la
datele 14C, o analiză comparată a caracteristicilor tehno-tipologice ale ceramicii cucuteniene din România, dar dispariția sa
fulgerătoare a făcut ca textul său să rămână la acest stadiu. Pentru ideea metodologică a precizării pozițiilor stratigrafice ale
datelor 14C în raport cu trăsăturile definitorii ale ceramicii, pentru informațiile și concluziile la care a ajuns, am considerat că
este o datorie morală de a-l publica în această formă, fiind un bun exemplu pentru cine va dori să continue și să adâncească
această temă.
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este, în primul rând, modul în care cercetătorii au încercat să rezolve problematica extrem de complexă presupusă
de acest subiect.
Din punctul de vedere al concepţiei remarcăm că prima schemă cronologică, ce a fost una de cronologie relativă, a
avut în vedere ceea ce numim în general cronologia de contact, bazată pe analiza importurilor. Astfel, s-a construit
treptat o schemă cronologică care în cadrul său cel mai general a rezistat în timp cu minime modificări.
Un alt tip de document care a fost folosit cu predilecţie de către cercetători de-a lungul timpului a fost ceramica,
aceasta desigur cu precădere pentru preistorie sau mai precis pentru epoca nouă a pietrei în cazul nostru.
Ceea ce dorim însă să subliniem este faptul că de-a lungul timpului fazele şi etapele culturale diverse au fost
definite pe baza aceleiaşi ceramici a cărei înţelegere a evoluat, desigur, în timp.
Fără a intra în detalii asupra concepţiilor pe baza cărora aceasta a fost analizată de-a lungul vremii, dorim doar să
subliniem faptul că, în general, fiecare fază sau etapă evolutivă a diverselor culturi a fost definită pe baza a ceea cea
fost numit drept complex ceramic. Acesta, conceptual, a fost definit drept rezultanta coexistenţei de-a lungul unor
secvenţe temporale mai lungi sau mai scurte a unor „specii” ceramice, definite la rândul lor din punct de vedere
tipologic în conexiune cu frecvenţa. Astfel, evoluţia a fost definită unilateral pe baza coroborării acestor criterii
bazate pe doi parametri. Şi mai atragem atenţia asupra unui aspect nu lipsit de importanţă: codificarea etapelor cu
cifre arabe a sugerat de la bun început o valoare cronologică acestei codificări. Pentru faza Cucuteni A, succesiunea
de la cifra 1 la cifra 4 este elocventă. Astfel, pentru mult timp, toate informaţiile au fost introduse într-un tipar
unanim acceptat.
Este evident că în atari circumstanţe toate celelalte eventuale atribute şi, mai ales, semnificaţii ale analizei ceramicii
au fost eludate suveran. Aceasta a condus la severe limitări ale analizelor şi direct ale concluziilor posibile în
principal prin intermediul simplificării conceptuale ale acestora.
Dar nu aici dorim să discutăm această situaţie şi mai ales consecinţele manifestării unor asemenea concepţii. Ceea
ce ne interesează este în primul rând impactul asupra cronologiei, fie ea relativă, fie absolută, deoarece după cum
vom vedea, analiza ceramicii a fost, nu de puţine ori, utilizată drept argument al definirii unui cadru cronologic. Şi
ceea ce este cel mai important este că acest cadru cronologic, de multe ori în mod inconştient, a fost utilizat drept
argument al unei aşa-numite evoluţii, care, în fapt, era considerată imuabilă din punct de vedere conceptual.
Dar, în atare situaţie, devine foarte clar faptul că datările foarte precise sunt interzise prin însăşi această concepţie
care la rândul ei, paradoxal, este corectă. Şi anume că încadrarea unui complex ceramic se poate face pe baza
tipologiei şi mai ales, atragem din nou atenţia, pe baza frecvenţei speciilor ceramice. Deci un fragment „x” ceramic
nu poate să determine cu maximă precizie încadrarea sa într-o fază sau mai ales într-o etapă definită aritmetic,
decât numai în corelaţie cu totalitatea celorlalte atribute. Este evident că într-o atare situaţie cronologia de contact
nu poate să opereze (decât în foarte rare excepţii sau în cadre cronologice incomparabil mai puţin precise decât
se doreşte în general), cu astfel de informaţii. Adăugăm aici o observaţie pe care o considerăm relevantă: „Les
archéologues utilisent ces informations typologiques et ils construisent des chaînes de comparaisons dʼune
trouvaille á lʼautre. Le résultat est, bien sur, entaché dʼincertitude.
Les derniers temps, on a abusé quelque fois de cette méthode et le resultat fut lʼapparition dʼune sorte de tourisme
bicontinental qui ne fait autre chose que compromettre la chronologie de contact, dont les fondements, nous le
répétons, nous ne le contestons pas, mais ils devraient étre utilisés avec plus de prudence et de discernement ...
Lʼimportance de C14 reste néanmoins capitale mais les pièges sont nombreux et dangereux”30. Dar şi alte aspecte
au fost evidenţiate.
S-a atras atenţia asupra eşantionării şi modalităţilor de prelevare a probelor ca fiind extrem de importante31.
Şi în acest moment al analizei noastre suntem obligaţi să revenim la o altă categorie de date ce privesc cronologia
absolută. Paradoxal, în epoca în care evoluţia tehnologică permite utilizarea unor categorii de date ce sunt din ce în
ce mai precise, suntem obligaţi să socotim necesară revenirea la concepţii şi mai ales tehnici de săpătură şi analiză
ce, afirmate a fi drept esenţiale, din nefericire, au fost eliminate pe parcursul cercetării.
Dorim să ne referim la faptul că orice categorie de date pe care cercetarea arheologică le obţine se bazează pe
cercetarea de teren, deci cu alte cuvinte, pe ceea ce numim, în general, săpătură. Acurateţea acesteia şi mai ales
concepţia care permite obţinerea unor date cât mai corecte, care trebuie să reflecte situaţia din teren şi nu teoriile
din cabinet, este esenţială.
Cercetarea actuală dedicată preistoriei, nu numai din ţara noastră de altfel, se bazează uneori pe ignorarea suverană
a complexelor, nu numai în sensul contextului stratigrafic, dar şi a atributului general care este integralitatea sa.
30
31

Monah 1987, 68.
Marinescu-Bîlcu 2000c, 188.
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Un alt aspect ce considerăm că este extrem de important constă în neînţelegerea tehnicilor moderne de analiză
de către utilizatori care le-au conferit acestora atribute inexistente. Astfel ni se pare evident că toate metodele
moderne de datare, indiferent care sunt ele, nu se pot substitui tehnicilor corecte de săpătură. Orice eroare în acest
din urmă domeniu conduce inevitabil spre alterarea iremediabilă a rezultatelor şi implicit la compromiterea sau,
ceea ce este şi mai periculos, la eliminarea datelor arheologice corect obţinute şi care astfel sunt depreciate în
favoarea altora care, la rândul lor, nu pot produce altceva decât erori sau confuzii. De aceea în articolul nostru am
încercat să explicăm inadvertențele sesizate de progamul OxCal utilizat pentru modelarea datelor 14C.
Un exemplu ni se pare că se impune. Metoda de datare radiocarbon este utilizată pe larg de circa o jumătate de
secol şi ameliorările realizate pe parcurs pot fi considerate drept argumente semnificative în favoarea metodei.
Dar! Şi aici apare un DAR: în condiţiile în care prelevările decise în mod normal de către arheolog sunt fie făcute
în condiţii improprii (situaţie ce se reduce semnificativ în ultimii ani), fie sunt realizate în contextul unei săpături
insuficient de precise, fie sunt făcute după finalizarea cercetării din teren, apar disfuncţionalităţi. Fundamental,
marea majoritate a cercetătorilor admite faptul că astfel de analize nu se pot substitui cercetării arheologice propriuzise. Dar, în practică acest adevăr axiomatic este uneori ignorat. Şi în această din urmă situaţie astfel de cazuri sunt,
din nefericire, extrem de numeroase.
Să ne explicăm din nou. Una dintre problemele aparent minore constă în ignorarea microtopografiei sitului
arheologic. Chiar în situaţiile în care în mod general se consideră că un sit este unistratificat, deci cu ceea ce
se consideră în general drept o singură secvenţă ocupaţională, apar observaţii stratigrafice care consemnează
existenţa unui „strat de cultură” cu grosimi variabile de 20, 30, 50 sau chiar mai mulţi centimetri. Ori asemenea
situaţii nu pot apare decât numai dacă acumularea stratigrafică s-a produs ca urmare a folosirii unor mijloace
tehnice evoluate. În cazul locuirilor preistorice aceste situaţii nu pot exista decât rareori şi în mod normal pot fi
identificate relativ uşor. Astfel este evident că aceste acumulări sunt rezultatul unor locuiri mai îndelungate în timp
dacă ele sunt rezultatul activităţilor antropice. Şi ceea ce este foarte important, ele pot fi rezultatul unor secvenţe
succesive de locuire. Dar în atare situaţie este de presupus şi o evoluţie topografică şi stratigrafică ce trebuie
observată în teren. În consecinţă poziţionarea stratigrafică, deci cronologică, a diferitelor complexe poate şi trebuie
să fie înregistrată pentru a se putea studia caracteristicile acestora şi eventuala lor evoluţie în timp. Ignorarea deci a
microtopografiei şi a datelor stratigrafice, cu consecinţe cronologice, conduce la uniformizare forţată şi evident, la
concluzii false. Aceasta mai ales în cazul unor analize ce se doresc a fi detaliate, fine, de natură să permită definirea
unor cadre sau scheme cronologice pentru faze, etape sau secvenţe evolutive ale unei culturi ceea ce reprezintă în
fapt subiectul discuţiei noastre.
În cazul sit-urilor pluristratificate consecinţele acestui tip de erori sunt desigur amplificate cu mult. Fără a insista
asupra tuturor acestora dorim numai să subliniem cele care privesc direct aspectele cronologice. Una sau mai
multe tipuri de erori de genul celor pe care le-am menţionat vor interzice determinarea secvenţelor succesive de
locuire pe acelaşi amplasament deci în momente cronologice diferite. Asimilarea acestora unei singure secvenţe
ocupaţionale va conduce la respingerea unor datări radiocarbon diferite între ele, deoarece ele (sau cel puţin una!),
„sunt aberante”. Dacă nu omitem mica discuţie de mai sus, vom putea accepta ideea că de fapt acestea ar putea fi
corecte, dacă nu există erori în laborator, desigur. În atari condiţii ni se pare evident că una sau chiar două probe,
respectiv datări radiocarbon, ce sunt destinate a reprezenta întregul sit arheologic, nu pot fi foarte utile. Dacă la
aceasta adăugăm pericolul, foarte prezent, conform căruia situaţiile, adică datele neconforme cu o concepţie a unui
autor sau altul, sunt sau este eliminată … rezultatul nu este greu de întrevăzut. Iar el este prezent în foarte multe
dintre studiile ce au drept subiect cronologia absolută … a unei sau chiar mai multor „X” culturi, etape, faze,
secvenţe culturale etc.
Şi în acest caz observăm că nu suntem singulari în acest tip de analiză, diversitatea situaţiilor generând opinii
diverse în consecinţă. Astfel, analizând în paralel informaţiile oferite de stratigrafia arheologică comparată cu
cele ale analizelor radiocarbon şi evoluţia interpretărilor acestora (metodologia propusă rând pe rând de către E.
Neustupny, H.T. Waterbolk, B. Ottaway, respectiv interpretarea prin definirea mediei intervalelor, analiza grafică şi
analiza diagramelor de dispersie, dar şi corecţiile la rândul lor succesive, propuse de H. Suess, C. Renfrew, M. Clark,
A. Sowray, E. Ralph, H. Michael, M. Han, P. Damon, A. Long, E. Walick, R. Treuil conchidea: „Si les datations
obtenues jusquʼà aujourdʼhui ne permettent pas encore dʼétablir un cadre chronologique précis et entièrement
satisfaisant, si elles sʼaccordent mal avec les chronologies absolues élaborées par la methode comparative, elles
concordant remarquablement, en revanche, avec lʼensemble des observations stratigraphiques32. Şi adăugăm aici o
altă observaţie ce la prima vedere poate părea drept surprinzătoare, dar care judecată în contextul reflexiilor noastre
nu poate apărea decât logică: „De altfel, însăşi o analiză bazată pe datele radiocarbon nu credem că are o finalitate
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Treuil 1983, 115, 116, 125-126, 134-140.
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efectivă. Cel mult pot fi confirmate scheme de cronologie relativă constituite pe baza aşa-numitelor „importuri”33.
Discutarea datelor obţinute pentru locuirile cucuteniene de la Mărgineni34 a evidenţiat o situaţie care credem
că trebuie menționată. Precizăm că în această aşezare pluristratificată, cel puţin pentru faza Cucuteni A au fost
observate resturi ale unor structuri construite atribuite cel puţin a două momente ocupaţionale35, posibil chiar trei,
adăugăm noi, dacă avem în vedere unele detalii stratigrafice (fig. 9). Probele care au permis realizarea datărilor
radiocarbon au fost prelevate de la limitele stratigrafice (superioară-proba nr. 1 şi cea inferioară, probele 2 şi 3),
ale locuirilor atribuite etapei Cucuteni A2 din dorinţa de a se încerca încadrarea cât mai clară a perioadei în care
sit-ul a fost locuit de aceste comunităţi. Fără a mai insista acum asupra acestor detalii, menţionăm doar că datele
obţinute arătau o vechime mai mare pentru L.2, care stratigrafic ar fi putut fi posterioară L.7, din care au fost
prelevate celelalte două eşantioane, respectiv probele 2 şi 3. Această primă situaţie contradictorie este amplificată,
din punctul nostru de vedere şi de afirmaţia autorului conform căreia: „Totuşi, materialul ceramic din cele două
locuinţe este identic”36. Dar asupra acestei chestiuni vom mai reveni.
Emisă în 198637, o altă observaţie a rămas şi ea din nefericire fără consecinţe. Discutarea datelor radiocarbon
din nivelul Precucuteni III-clasic de la Poduri şi analiza comparată a materialelor arheologice de aici cu cele de
la Târpeşti, a permis observaţia conform căreia dacă din punctul de vedere al datelor radiocarbon nivelurile din
prima staţiune păreau a fi mai târzii decît cele de la Târpeşti, materialele arheologice, respectiv ceramica, sugerau
o încadrare cronologică inversă, fiind considerate deci mai vechi decât acestea.
Observaţii similare au fost făcute şi în cazul analizei datelor radiocarbon din aşezările de la Ruseştii Noi şi Târpeşti38
despre care se afirmă: „Datele radiocarbon obţinute pentru Ruseştii Noi, 3615 - 100 b.c., şi Târpeşti, 3590 - 85 b.c.,
arată clar un raport de contemporaneitate între ele, în care Ruseştii Noi pare să fie mai veche ... în timp ce analiza
arheologică înclină pentru anterioritatea celei de la Târpeşti”.
Un alt exemplu convingător, credem noi, ne este oferit de publicarea rezultatelor cercetărilor de la Preuteşti-Haltă.
Analiza, pertinentă, a ceramicii a oferit autorilor posibilitatea de a încadra aşezarea „… la sfârşitul subfazei A3a
şi începutul subfazei A3b …”39. Dar, continuarea analizei şi necesitatea de a asigura şi o încadrare cronologică
absolută pe baza datei existente – Hd-14817 – a obligat constatarea că această aşezare s-ar încadra la începutul
etapei Cucuteni A3, „… ceea ce contravine parţial analizei tipologico-stilistice”40.
Chiar dacă exemplele ar putea fi mai multe, noi ne oprim aici deoarece nu dorim să facem un inventar al acestor
situaţii, ci numai să atragem atenţia asupra unei cazuistici care pentru noi are o valoare generală.
Este de nedorit situaţia când apar aserţiuni, în studii ce au drept obiectiv declarat analiza sau chiar definirea unui
cadru cronologic al unei culturi sau a mai multora, în care, deși se ştie că într-o aşezare există mai multe secvenţe
ocupaţionale, o singură dată radiocarbon este considerată drept reprezentativă pentru o întregă evoluţie care poate
cuprinde câteva secole!. În cazul nostru, un bun exemplu ne este oferit de datele radiocarbon din mai multe situri,
asupra cărora s-a atras atenția41, în care valorile datelor au fost atribuite întregii evoluții a locuirii, deși proba a fost
prelevată doar dintr-una dintre secvențele ocupationale.
Acestă situaţie, din nefericire, nu este singulară. Dar dorim să ne oprim aici, deoarece scopul nostru nu este de a
reliefa, ceea ce poate fi sau nu o eroare a unuia sau a mai multora colegi, ci de a semnala o problemă metodologică,
conceptuală, care trebuie corectată. Este evident că nu putem fi de acord touşi cu o astfel de situaţie.
Discutarea valorii numerice a datelor 14C în raport cu crono-tipologia
După aceste observații cu caracter introductiv, în cele ce urmează vom încerca să precizăm mai exact cadrul
cronologic al evoluţiei culturii Cucuteni pornind, pentru început, de la modelările bayesiene ale datelor. Dorim
să subliniem faptul că aceste chestiuni au mai fost abordate în literatura de specialitate42, dar metodologia de
modelare a datelor absolute a putut oferi mai multă precizie, fapt ce ne-a permis să facem și anumite corecții.
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Totodată, subliniem faptul că datele disponibile din doar câteva situri au fost prelevate din contexte stratigrafice
certe, ceea ce, așa cum s-a arătat mai sus, nu permite o datare exactă.
Înainte de a purcede la acestea, vom prezenta și analiza situațiile stratigrafice din principalele așezări din care au
fost obținute cele mai multe dintre datările radiocarbon.
În analiza noastră, așa cum s-a arătat în prima parte a acestui studiu, singura dată disponibilă (Bln-2804) pentru
faza Precucuteni II provine din situl de la Poduri-Dealul Ghindaru.
Deoarece acest sit are o importanță deosebită pentru situarea exactă a valorilor radiometrice în secvența cronologică
și culturală, vom face o analiză a poziționării fiecărei probe în coloana stratigrafică, urmând, ca atunci când va fi
necesar, să revenim pe parcursul studiului la aceste informații.
Cu toate că nu a fost posibilă corelarea completă a celor două profile (S.I / 1979 şi S.III / 1981) şi nici cu cel al
Casetei C, din datele publicate (D. Monah și colab. 1980, fig. 1), dar și din observațiile noastre făcute în perioada
în care am fost membru în colectivul de cercetare, putem evidenția existenţa a minimum 27 secvenţe constructive
(fig. 7), dintre care 3 aparțin fazei Cucuteni B, 19 au fost atribuite etapei Cucuteni A2 şi 6 atribuite culturii
Precucuteni (câte 3 fazelor Precucuteni II şi III). Dintre acestea, 2 secvențe ocupaționale / constructive aparținând
fazei Cucuteni B, 9 etapei Cucuteni A2, iar alte două perioadei Precucuteni, reprezintă locuinţe neincendiate. Se
poate remarca deci că cel puțin jumătate dintre secvențele ocupaționale / constructive sunt reprezentate de locuințe
neincendiate.
Dispunerea probelor în coloana stratigrafică a tell-ului arată că data Bln-2804 datează sanctuarul (L.36) din nivelul
IX; Bln-2803 din locuința L.31 și Bln-2782 din locuința L.8 datează partea inferioară a stratului Precucuteni III43;
iar Bln-2784 și 2783 din L.6 și L.7 datează finalul stratul Precucuteni III (/Cucuteni A1). Din stratul Cucuteni A2
au fost analizate probe din locuințele L.2A, L.2B, L.7B, L.15, L.66, din stratul de cultură, dar și dintr-o depunere
funerară, care sunt situate, de jos în sus, astfel: L.15, urmată de depunerea funerară (?) și de L.7B, L.2A, L.2B și
L.66, ultimele patru structuri fiind considerate parțial contemporane44.
Din cele de mai sus, observăm că lipsesc datări pentru unitățile ocupaționale aflate în partea superioară a straturilor
Precucuteni II și III, din partea inferioară a straturilor Precucuteni III/Cucuteni A1 și Cucuteni A2, din ultimul toate
probele fiind prelevate din partea superioară a stratului.
După aceste precizări, revenim la data Bln-2804, care datează sanctuarul L.36 din nivelul Precucuteni II. Din punct
de vedere stratigrafic, așa cum am mai precizat, sanctuarul (L.36), situat la baza acestui strat, este suprapus de
L.10, iar valoarea datei Bln-2804 datează doar debutul locuirii precucuteniene din acest sit, mai precis construcția
sanctuarului, ce poate fi situată între 4719 și 4701 cal BC (fig. 3c.1.1, 3c.1.2), și nu întreg stratul Precucuteni II.
Din modelarea acestei date în cadrul modelul stratigrafic (fig. 3c), pe baza datelor medii (median) putem preciza
că începutul locuirii Precucuteni II de la Poduri se situează, cu o probabilitate de 95,4%, în intervalul cuprins
între 4740 cal BC (fig. 3c.1) şi 4685 cal BC (fig. 3c.2), data de sfârșit al intervalului fiind aproape identică cu cea
obținută din modelul cultural (fig. 2c.3).
Un alt moment ce a fost avut în vedere în perspectiva subiectului nostru este reprezentat de evoluţia fazei Precucuteni
III și începutul culturii Cucuteni. Interpretând datele existente, C.-M. Mantu a precizat că evoluţia acestei faze este
reprezentată de intervalul 3900-3750 b.c. sau 4750-4600 cal BC45, iar C. Bem a plasat-o în intervalul 4880/47754600 î.e.n.46. În consecinţă, începutul fazei Cucuteni A a fost plasat între 3750-3700 b.c. sau 4600-4550 cal BC47,
ori între 4525/4500-4450 î. Hr.48, sau chiar 4525/4500-4350/4300 î. Hr.49, cu menţiunea că acest interval ar putea
acoperi perioada de manifestare pe întreg arealul, deci cu posibile diferenţe cronologice între diferitele zone mai
restrânse, dar oricum susceptibile de a reprezenta arealul originar, genetic, al culturii.
Întorcându-ne la datele 14C, faza Precucuteni III beneficiază de patru datări, două provenind din situl de la Poduri
(Bln-2782 și 2803) și câte una de la Târpești (GrN-4424) și Târgu Frumos (Lv-215250).
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Fig. 7. Propunere de diagrama stratigrafică a sitului de la PoduriDealul Ghindaru.
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Fig. 8. Propunere de diagrama stratigrafică a sitului de la Târpești.

Fig. 9. Propunere de diagrama stratigrafică a sitului de la
Mărgineni.

Fig. 10. Propunere de diagrama stratigrafică a sitului de la
Ruginoasa.
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Fig. 11. Propunere de diagrama stratigrafică a
sitului de la Preutești-Haltă.

Fig. 12. Situarea limitelor datelor medii ale fazelor
culturilor Precucuteni și Cucuteni analizate în articol.
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Pentru a discuta datele de la Poduri, revenim la secvența stratigrafică a acestui sit analizată mai sus (fig. 7) și
amintim că data Bln-2803 provine din locuința L.31, data Bln-2782 din locuința L.8, ambele situate la partea
inferioară a stratului Precucuteni III51, iar Bln-2784 și 2783 din L.6 și, respectiv, L.7 sunt poziționate la partea
superioară a stratul Precucuteni III/Cucuteni A1. Prin urmare, acestea nu datează toate nivelurile ocupaționale ale
straturilor Precucuteni III și Precucuteni III/Cucuteni A1, ci doar partea inferioară a stratului Precucuteni III, mai
exact momentul distrugerii L.31 și pe cel al construirii L.8, precum și momentul construirii L.6 și a L.7 din partea
superioară a stratului Precucuteni III/Cucuteni A1. Acestea sunt situate între 4626-4620 cal BC (L.31), 46154609 cal BC (L.8), 4516-4508 cal BC (L.7) și 4500-4492 cal BC (L.6). Pe baza valorilor absolute ale datelor, se
poate constata că distrugerea L.31 este anterioară construirii L.8, iar începutul locuirii Precucuteni III ar putea fi
situat la momentul construirii L.31, care însă nu beneficiază de o datare 14C. Această observație este validată de
limitele furnizate de modelul stratigrafic care situează segmentele stratigrafice Precucuteni III datate în intervalul
dintre 4641 cal BC (fig. 3c.3) și 4591 cal BC (fig. 3c.4) și, respectiv, între 4536 cal BC (fig. 3c.5) și 4469 cal BC
(fig. 3c.6) partea superioară a celui Precucuteni III/Cucuteni A1. Însumând aceste intervale, putem considera că
etapele Precucuteni III și Precucuteni III/Cucuteni A1 de la Poduri au evoluat între 4641 cal BC și 4469 cal BC,
iar momentul de început al culturii Cucuteni este confirmat de limita extrasă din modelul cultural, aflată la 4538
cal BC (fig. 6c.1).
Între aceste intervale și cele extrase din modelul cultural al culturii Cucuteni (fig. 6c) constatăm diferențe ce au fost
explicate la momentul oportun. Cu toate acestea, sintetizând valorile medii (median) extrase din cele două modele,
putem să situăm etapa Precucuteni III/Cucuteni A1 de la Poduri între 4543/4498 cal BC și 4471/4424 cal BC.
Un alt sit care a furnizat o dată 14C (GrN-4424) este cel de la Târpești-Râpa lui Bodai, atribuit culturii Precucuteni
III și Cucuteni A1-A2. Din informațiile publicate, plecând de la relațiile stratigrafice dar și de la cele spațiale,
respectiv poziționarea față de șanțul de apărare nr. 1, rezultă mai multe secvențe ocupaționale, câte 3 pentru
locuirile Precucuteni II și III, și alte 3 pentru Cucuteni A1-A252. Proba a fost prelevată din secvența stratigrafică nr.
5 (fig. 8), care este suprapusă de secvența corespunzătoare locuirii Cucuteni A1-A2, iar valoarea joasă, care nu a
fost acceptată de programul de modelare, poate fi explicată prin faptul că materialul care a fost datat este intruziv
și ar putea să provină din stratul cucutenian.
Cea de-a treia dată pentru Precucuteni III (Lv-2125) provine din situl de la Târgu Frumos-Baza Pătule. Acest sit
are trei niveluri arheologice cu patru etape de locuire53. Din informațiile publicate54, dar, mai ales, din comunicările
verbale ale colegului D. Boghian, osul analizat provine din locuința adâncită / bordeiul L.7, cercetată în S II, Sector
B55, ce aparține de partea superioară a primului nivel Precucuteni III (Ib). Prin urmare, intervalul 4616 cal BC (fig.
2b.8) - 4612 cal BC (fig. 2b.9) datează doar partea superioară a nivelului inferior de la Târgu Frumos56. Aceste date
ne permit să precizăm că nivelul inferior al stratului Precucuteni III de la Poduri (4641/4626-4620 cal BC) este
anterior nivelului Ib de la Târgu Frumos (4616-4612 cal BC).
Concluzionând, pe baza valorilor medii ale datelor de mai sus, putem situa faza Precucuteni III între 4641 cal BC
(fig. 3c.3) / 4636 cal BC (fig. 2c.5) şi 4599 cal BC (fig. 2c.10) / 4591 cal BC (fig. 3c.4).
Următoarea etapă, Cucuteni A2, se consideră a fi evoluat în intervalul 4550-4170 cal B.C.57 sau 4500-4150 î. Hr.58.
Remarcăm că în fapt şi în această etapă au existat fără îndoială diferenţe cronologice între diferitele zone, ilustrative
fiind situaţiile relevate de datele de la Poduri sau Malnaş-Băi59.
Primul sit cucutenian din etapa A2 pe care îl vom discuta este cel de la Mărgineni. Diagrama stratigrafică din
cărora le mulțumesc și pe această cale, m-au informat că Poz-84427 (5480 ± 40 BP) provine din Groapa 1, S I, nivel I, Sector
A; Poz-84428 (5590 ± 40 BP) din Groapa 26, S. I, nivel IIA, Sector A, iar Poz-84429 (5490 ± 30 BP) din L.8, din nivelul
III, Sector D. Studiind valorile BP ale datelor, observăm că Poz-84428 din Groapa 26 din nivelul IIA este mai timpurie cu un
secol decât cea din nivelul I, iar aceasta din urmă are aceeași valoare cu cea din nivelul III. Totodată constatăm mari diferențe
între valoarea datei Lv-2125 și cea mai timpurie data din noul lot, Poz-84428. Toate noile date au fost obținute din oase. Din
informația verbală a colegului Dumitru Boghian aflăm că este foarte posibil ca oasele care au furnizat datele din nivelul I și
III să fi fost amestecate accidental cu cele din nivelul Cucuteni A în timpul efectuării analizelor arhezoologice (Haimovici,
Coroliuc 2000).
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această stațiune indică trei niveluri ocupaționale ale stratului Cucuteni A2 (fig. 9), fiind descoperite mai multe
locuințe, din care au fost prelevate patru probe Bln-153460, 1535, 1536 și 1751. Primele trei probe provin, în ordinea
enumerării, din apropierea vetrei din L.261 și din L.762. Din păcate nu cunoaștem poziția stratigrafică a probei Bln1751, informațiile publicate referindu-se doar la materialul analizat63. Cele două locuințe, așa cum am mai precizat,
sunt situate diferit pe coloana stratigrafică, cea mai timpurie este L.7, a cărei platformă suprapune direct stratul
steril arheologic64, iar nivelul de călcare al celei de-a doua ar putea aparține, pe baza datelor altimetrice, de nivelul
intermediar (fig. 7).
Studiind valorile BP ale datelor, constatăm o diferență de aproape un secol și jumătate dintre datele Bln-1534 și
1535, care provin din materiale cu durată scurtă de viață (cereale) prelevate din cele două locuințe, și o concordanță
între cele obținute din cărbune de lemn (Bln-1536 și 1751). Această situație ne face să considerăm că proba Bln1535 din L.7, aflată la baza stratului antropic – mai târzie decât cea din L.2 situată superior stratigrafic – poate fi
intruzivă, și nu datează distrugerea locuinței L.765, așa cum s-a estimat66. Ultimă dată din L.7, Bln-1536, ar putea
data începutul activității constructive de la Mărgineni, dar numai în situația în care proba a fost prelevată din
ultimele inele de creștere ale copacului, pentru a nu avea o valoare alterată de efectul lemnului vechi. Pe baza
acestor considerente credem, cu rezervele menționate, că doar această dată ar putea data începutul locuirii A2,
iar Bln-1534 s-ar putea lega de momentul distrugerii L.2 din nivelul intermediar. Ca atare, limitele precizate de
programul de modelare, situate între 4397 cal BC (fig. 6c.4) şi 4379 cal BC (fig. 6c.5), datează doar primele două
niveluri ocupaționale de la Mărgineni și nu întreaga locuire Cucuteni A2 de aici.
Cel de-al doilea sit Cucuteni A2 pe care-l vom discuta este cel de la Poduri-Dealul Ghindaru. Revenind la diagrama
Harris (fig. 7), acestei etape îi pot fi atribuite 19 secvențe constructive, dintre care 9 neincendiate. Din acest strat,
așa cum am mai precizat, au fost analizate probe din locuințele L.2A, L.2B, L.7B, L.15, L.66, din stratul de
cultură, dar și dintr-o depunere funerară. Din diagramă, unitățile respective sunt situate, de jos în sus, astfel: L.15,
depunerea funerară (?), urmată de L.7B, L.2A, L.2B, ultimele trei structuri fiind considerate contemporane și,
în cele din urmă, de L.66 aflată la partea superioară a stratului Cucuteni A267. Din cele de mai sus, observăm că
lipsesc datările pentru toate unitățile ocupaționale aflate în baza stratului Cucuteni A2, toate probele fiind prelevate
din partea superioară a acestuia.
Comparând valoarea datelor radiometrice din aceste unități stratigrafice constatăm diferențe care nu susțin poziția
lor stratigrafică reală. Mai exact datele din L.66 și L.7B sunt cele mai timpurii, fiind urmate de cele din L.2B, L.2A
și din L.15. Studiind materialele care au dat aceste valori, constatăm că majoritatea probelor au fost prelevate din
bârne arse aflate în structura caselor, care pot furniza momente cronologice eronate dacă nu se respectă regulile
de prelevare. Aceste erori pot fi produse dacă eșantionul a fost extras din centrul copacului din care a fost cioplită
bârna, în acest caz valoarea obținută indicând momentul în care arborele și-a început vegetația și nu momentul
în care a fost tăiat și introdus în structura construcției. La aceasta se mai poate adăuga și situația, ce nu poate fi
sesizată de arheolog decât arareori, în care bârne / stâlpi sunt luați din alte construcții și refolosiți68, valorile 14C
indicând, în acest caz, momentul construirii vechiului edificiu. Plecând de la aceste observații, pe baza valorilor
datelor obținute din bârne aflate în structura caselor, ce ar putea da o constanță a erorilor, avansăm ipoteza că
poziția în secvența stratigrafică a L.66 este similară cu cea a L.7B (din Caseta C) și este mai timpurie decât cea a
L.2A și L.2B (din S.I).
Un alt set de date de la Poduri provin din materiale cu durată scurtă de viață (cereale), care, dacă nu sunt intruzive,
sunt cele mai apropiate de timpul radiocarbon al evenimentului arheologic. Nu vom relua aici cazul depunerii
funerare, acest lucru a fost făcut la momentul oportun, dar în cazul unor structuri construite, acest tip de materiale,
de regulă, nu datează momentul construcției, ci pe cel al distrugerii acestora. În cazul concret din acest sit, proba
Bln-2766 care este cea mai târzie, este intruzivă69 și nu datează momentul distrugerii locuinței L.15.
Concluzionând, în măsura în care observațiile stratigrafice de la Poduri pot fi corectate de datele 14C, valorile
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radiometrice medii (median) indică, pentru construirea locuințelor L.66 (fig. 3c.7.1), L.2A (fig. 3c.7.3), L.2B (fig.
3c.7.5) și L.7B (fig. 3c.7.7), intervalul, foarte strâns, dintre 4363-4355 cal BC (fig. 3c.7.8), și nu datează nici începutul
și nici sfârșitul depunerilor Cucuteni A2 de aici. Acestea sunt fixate, pornind de la datele disponibile modelate în cele
două modele (fig. 3c, 6c), între 4387 (fig. 3c.7) / 4363 (fig. 6c.6) și 4323 (fig. 3c.8) / 4348 cal BC (fig. 6c.7).
Aceste datări indică o anterioritate de aproximativ un deceniu a începuturilor locuirii Cucuteni A2 de la Mărgineni
față de nivelul corespunzător locuințelor L.66, L.2A, L.2B și L.7B de la Poduri. Dacă însă luăm în discuție și
perioada de timp a primului nivel ocupațional, de care aparțin locuințele incendiate L.5 și L.11 (S. I), putem opina
cel puțin un început sincron, dacă nu chiar o anterioritate a începuturilor locuirii Cucuteni A2 de la Poduri în raport
cu cea de la Mărgineni.
Un alt sit din care au fost analizate datele radiometrice este cel de la Malnaș-Băi. Probele care au dat datele 14C
au fost prelevate din nivelul I, din stratul de amenajare al locuinţei L.2, considerat nivelul I / II, și din nivelul de
construcție al L.2 și din nivelul de construcţie a vetrei 8, care aparţin de nivelul II. Dintre aceste date, doar cele
din nivelul I și, parțial, cele din nivelul II au fost acceptate de programul OxCal, iar valorile obținute nu datează
întreaga secvență ocupațională a locuirii, ci numai începutul și faza de construcție a nivelului următor, care sunt
situate între 4313 cal BC (fig. 4b.1) şi 4271 cal BC (fig. 4b.4). Aceste date, raportate la cele furnizate de modelul
cultural (4324 cal BC (fig. 6c.8) şi 4305 cal BC (fig. 6c.9), sunt aproape identice la momentul de început al sitului
și prezintă o diferență de trei decenii la limita de sfârșit. Cu toate acestea, putem preciza pe baza valorilor medii
că situl de la Malnaș-Băi începe să fie locuit între 4313 cal BC / 4324 cal BC, iar nivelul II a fost construit între
4305 cal BC / 4271 cal BC.
Datele 14C din situl de la Păuleni-Ciuc provin din ultimul nivel eneolitic (III), care a fost atribuit unei perioade
târzii a culturii Cucuteni-Ariușd, etapa A270. Probele au fost prelevate din Cpl. 41, o structură incendiată cu mai
multe niveluri. Deoarece la momentul oportun s-a discutat despre acuratețea pozițiilor stratigrafică ale probelor,
vom aminti doar că o singură dată (CAIS-12284) poate fi pusă în legătură cu distrugerea Cpl. 41, cealaltă dată
(CAIS-12285), așa cum au precizat și autorii studiului71, poate aparține unei structuri contemporane cu etapa A3
a culturii Cucuteni. Prin urmare, intervalul fixat de datele medii între 4289 cal BC (fig. 6c.10) și 4274 cal BC (fig.
6c.11), arată momentul distrugerii Cpl. 41, iar data CAIS-12285, o etapă finală din existența locuirii cucuteniene
de la Păuleni-Ciuc.
Sintetizând concluziile desprinse pentru etapa Cucuteni A2, putem aprecia că în secvența datelor 14C, se constată o
ușoară anterioritate a începuturilor locuirii de la Mărgineni față de nivelul corespunzător locuințelor L.66 și L.7B
de la Poduri, dar dacă luăm în discuție și perioada de timp în care a evoluat primul nivel ocupațional, putem opina
un început sincron, dacă nu chiar o ușoară anterioritate a începuturilor locuirii de la Poduri în raport cu cea de la
Mărgineni. Aceste secvențe sunt urmate de începuturile sitului de la Malnaș-Băi, iar nivelul II din acest sit este
parțial contemporan cu distrugerea Cpl. 41 din nivelul III de la Păuleni-Ciuc.
Etapa Cucuteni A3, la rândul ei, a fost încadrată în intervalul 4350-4150 cal B.C.72 şi 4350-4075/4050 î. Hr.73, sau
4350/4325-4050 î.e.n.74.
Dintre așezările Cucuteni A3 din care au fost publicate date radiometrice sunt cele de la Ruginoasa, Preutești,
Scânteia, Hăbășești, Leca-Ungureni și Dumești. Din păcate, cu excepția celei de la Scânteia, din celelalte situri nu
deținem decât câte o singură dată, ceea ce face ca analiza noastră să fie secvențială. Mai mult, unora dintre date nu
le este menționată poziția stratigrafică a probei.
Cu toate aceste inconveniente, pe baza pozițiilor stratigrafice cunoscute ale probelor se poate preciza un moment
din evoluțiile așezărilor respective. Pentru aceasta, acolo unde ne-a fost posibil, am întocmit diagrame stratigrafice
cu precizarea pozițiilor probelor.
În cazul așezării de la Ruginoasa-Dealul Drăghici proba a fost prelevată din nivelul 2 al B.7. Din descrierile
cercetărilor75 deducem că acest complex suprapunea șanțul 1a și, la rându-i, era suprapus de locuințele L.3 și L.4
(fig. 10). Ca atare proba analizată (MAMS-16671) datează doar această secvență ocupațională, care se situează
în intervalul cuprins între 4333 cal BC (fig. 6c.12) și 4306 cal BC (fig. 6c.13), și nu întreaga evoluție a locuirii
cucuteniene de la Ruginoasa.
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Și din situl de la Preutești-Haltă este disponibilă doar o singură dată 14C. Complexul ceramic al aşezării de aici
a evoluat de-a lungul a patru secvenţe ocupaţionale / constructive înregistrate stratigrafic, fiind caracterizat de
prezenţa predominantă a ceramicii tricrome, atât pe fond alb, cât şi pe fond roşu, cea cu decor pictat bicrom lipsind.
Au fost semnalate şi fragmente ceramice pictate tricrom dar cu bandă îngustă, dar și „importuri” ceramice de tip
Drăguşeni-Jura76.
Eşantionul analizat (Hd-14817) provine din S.1, Gr. 1, adâncimea de 1,6 m, ce aparține de cea de a treia secvență
ocupațională (fig. 11). Prin urmare, locuirea de aici a evoluat de-a lungul a două secvenţe înainte de momentul
marcat de proba 14C şi a mai continuat cu cel puțin încă o secvență ocupațională / constructivă. Pe baza valorilor
medii extrase de progamul de modelare putem preciza că umplerea gropii G.1 din cea de-a treia secvență poate fi
situată între 4281 cal BC (fig. 6c.14) şi 4267 cal BC (fig. 6c.15).
Un sit important care a furnizat date 14C este cel de la Scânteia. Acesta are un strat de cultură gros de cca 0,65
m, situat între 0,35 și 1 m77, care are două niveluri de locuire Cucuteni A378, dar a fost descoperită și o groapă
(G.173) cu materiale care au fost încadrate în etapa A1 / A279. Din păcate, informațiile publicate nu ne-au permis să
identificăm din ce nivel fac parte toate unitățile din care au fost prelevate probele în discuție (Gd-4685 provine din
stratul din S.VI, adâncimea de 0,62 m, Gd-6387 din L.4, adâncimea de 0,6-0,7 m, Gd-6388 din S.VI, adâncimea
de 0,55 m, Hd-14701 și 14702 din S.VIII, M.1, Hd-16700 din S.VIII, Gr. 62 și Hd-16701 din S.VIII, sub L.8), dar
datele BP, raportate la celelalte din acest sit, sunt mai vechi cu un mileniu, în cazul primei date, și cu patru secole,
în cazul celei de-a două.
Din datele acceptate de programul de modelare, limitele temporale ale locuirii Cucuteni A3 de la Scânteia sunt
situate, conform valorilor medii, între 4309 cal BC și 4115 cal BC, putând preciza și o eșalonare cronologică
unităților din care provin datele. Cele mai vechi sunt cele ale stratului din S. VI / 1989, care sunt cuprinse între
4309 cal BC (fig. 5b.1) și 4281 cal BC (fig. 5b.2), fiind urmate de M.1 din S.VIII (4259-4242 cal BC) (fig. 5b.3,
5b.4), de groapa G.62 (4218-4181 cal BC) (fig. 5b.5, 5b.6) și de construcția locuinței L.8 (4148-4115 cal BC) (fig.
5b.7, 5b.8).
Între aceste datări și cele din modelul cultural constatăm diferențe între limitele de început (4309 / 4251 cal BC) și
cele de sfârșit (4226 / 4115 cal BC), care sunt produse de platoul de pe curba de calibrare, aflat la 4200 cal BC, în
care s-au situat datele din modelul stratigrafic. În cel cultural, datorită constrângerilor cu datele din celelalte situri,
aceleași date au fost mai grupate și nu au s-au mai situat în zona platoului. Dacă facem media acestor date, valorile
obținute indică intervalul 4280-4171 cal BC, în care a evoluat comunitatea Cucuteni A3 de la Scânteia, mai exact
nivelul aflat la adâncimea de 0,62 / 0,65 m. din S.VI și cel al construcției locuinței L.8 din S.VIII.
Din păcate, din următoarele trei situri încadrate în etapa A3 nu dispunem decât de o singură data 14C, care nu pot
fi atribuite vreunei secvențe ocupaționale. Din locuirea Cucuteni A3b de la Dumești-Între Pâraie, data Hd-19572,
obținută dintr-un os prelevat din S.IX, Gr.7, adâncimea de 1,2 m, situată la sud-est de L.680, nu o putem racorda la unul
dintre cele trei orizonturi de locuire81. Ca atare, intervalul dat de valorile medii 4162-4149 cal BC (fig. 6c.22, 6c.23)
datează doar Gr.7 și orizontul aferent acesteia, dar nu poate fi legat direct de vreunul dintre orizonturile din acest sit.
Și din siturile de la Leca-Ungureni-La Hârburi și Hăbășești au fost publicate câte o singură dată 14C. De la LecaUngureni data (Bln-795) provine din analizarea unor cereale aflate într-un vas Cucuteni A3, găsit în condiții
fortuite82. Prin urmare intervalul 4189-4172 cal BC (fig. 6c.20, 6c.21) nu poate fi legat de o situație stratigrafică și
poate fi folosit doar orientativ pentru această fază.
Din situl cucutenian de fază A3 de la Hăbășești data (GrN-1985) a fost publicată acum aproape jumătate de secol83
și nu îi cunoaștem apartenența stratigrafică exactă, ci doar că proba a fost prelevată de la adâncimea de 0,2-0,6 m.
Însă menționăm doar intervalele datelor medii: 4213-4200 cal BC (fig. 6c.18, 6c.19).
Ultima etapă evolutivă a fazei Cucuteni A, respectiv A4 s-a considerat că evoluează în intervalul 4300-4050 cal
B.C.84 sau 4450-3.800 î.e.n.85. Remarcăm şi faptul că în cazul aşezării de la Drăguşeni evoluţia acesteia este
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asimilată intervalului 4350/4325-3975 î. Hr.86 deci unui interval de cca 350 de ani, considerat a fi mai apropiat de
realitate pentru o aşezare pluristratificată!
Observarea generală a situaţiilor cronologice pe care le-am menţionat succint mai sus a evidenţiat câteva observaţii
pe care le considerăm nu numai pertinente, dar şi foarte importante. Astfel, compararea acestor date au permis
concluzia conform căreia : „…pe baza datelor discutate, se observă cu claritate cum cele pentru etapele Cucuteni
A2, A3 şi A4 sunt aproape la acelaşi nivel cronologic. Având în vedere această situaţie, se poate considera că între
3500-3450 b.c. există o suprapunere a etapelor Cucuteni A2 şi A3, iar între 3450 b.c. şi până în jur de 3300 b.c. se
observă suprapunerea evoluţiei celor trei etape, A2, A3 şi A4.”87.
Similar, analiza evoluţiei cronologice a etapelor A3 şi A4 a prilejuit observaţia conform căreia ultima dintre
acestea a evoluat în paralel cu prima, continuându-şi totuşi evoluţia aproximativ un secol după aceea88, situaţie
care coincide cu afirmaţiile C.-M. Mantu, chiar dacă sistemul de analiză şi de interpretare a fost contestat.
Din această ultimă etapă a fazei A sunt disponibile doar trei date, două de la Dragușeni - Ostrov (Bln-1194 și 1195)
și una de la Drăgușeni - În Deal la Lutărie (Bln-1060).
Probele de la Drăgușeni - Ostrov au fost prelevate din S.VII, Gr. 589. Din descrierile făcute, această groapă are o
„unusual nature”, fiind inclusă în categoria gropilor de fundare90. Pe baza descrierii nivelurilor de umplere, dar și a
faptului că deasupra acesteia, la adâncimea de 0,40-0,45 m, au fost documentate, „at a regular level of habitation”,
multe fragmente ceramice; groapa respectivă nu se situează la începutul locuirii Cucuteni A4, dar nici la nivelul celor
mai târzii dintre locuințele de suprafață. Acestă observație ne determină să situăm Gr. 5, aflată, probabil, la mijlocul
secvenței evolutive a acestui sit, în intervalul datelor medii 4257 cal BC (fig. 6c.24) şi 4223 cal BC (fig. 6c.25).
Despre cealaltă probă de la Drăgușeni, Bln-1060, care provine din punctul În Deal la Lutărie, nu avem menționări
exacte care ne-ar putea ajuta să o situăm fără echivoc într-una din gropile descoperite acolo. Cu toate acestea,
studiind prezentarea săpăturilor de la Drăgușeni, aflăm că în S.I au fost cercetate două gropi, în prima se precizează
că la adâncimea de 0,6 m „... a bowl and a deep dish, wheel-molded, and datable to the 4th century (sic!) BC came
to light”91. Această informație o completeză pe cea din studiul regretatului profesor Vl. Dumitrescu92: „Auch
die absolute Zeitstellung (3405 ± 100 v. u. Z) für einige Holzkohlreste, die in einer Abfallgrube bei „La lutărie”
gefunden und der C14-Analyse unterzogen wurden (Bln-1060) …”. Concluzionând, putem preciza că groapa
respectivă – și probabil întreg nivelul de gropi93 – poate fi datat în intervalul 4198 cal BC (fig. 6c.26) şi 4172 cal
BC (fig. 6c.27). Comparând datele din cele două puncte de la Drăgușeni, putem preciza o anterioritate a nivelului
ocupațional al Gr. 5 de la „Ostrov” față de nivelul gropilor de la „În Deal la Lutărie”. Dacă însă luăm în discuție
și intervalul de timp al complexelor ulterioare Gr. 5, atunci am putea considera că numai nivelul locuințelor de
suprafață de la „Ostrov” ar putea fi contemporan cu gropile de la „În Deal la Lutărie”.
Din locuirile etapei Cucuteni A-B1 dispunem de date 14C numai din locuirile de la Cucuteni-Dâmbul Morii și
Ripiceni-Holm.
De la Cucuteni-Dâmbul Morii au fost publicate trei date, ce provin din oase descoperite în săpăturile din 1961 și
1963 (tabel I). Din păcate, probele care au fost analizate nu pot fi atribuite vreunuia dintre nivelurile din acest sit.
Prin urmare intervalul 4016 cal BC (fig. 6c.30) - 4007 cal BC (fig. 6c.31) nu poate fi legat de o situație stratigrafică
punctuală și poate fi folosit doar orientativ pentru acest sit.
Din locuirea de la Ripiceni - Holm, data acceptată de programul OxCal provine dintr-un os descoperit într-un vas
din locuința L.2 / 2012, care face parte din singurul nivel ocupațional din acest sit. Intervalul obținut din modelarea
acestei date, 3994 cal BC (fig. 6c.32) - 3989 cal BC (fig. 6c.33), datează numai momentul distrugerii acestei
locuințe și, probabil, al întregului strat Cucuteni A-B1 de la Ripiceni și nu pe cel al întregii evoluții a comunității
de fază A-B1 din acest sit.
Pentru ultima fază a Culturii Cucuteni au fost modelate datele din siturile de la Poduri - Dealul Ghindaru și MihoveniCahla Morii, atribuite etapei B1, și de la Valea Lupului, Cucuteni-Cetățuia și Sărata Monteoru, din etapa B2.
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În locuirea Cucuteni B1 de la Poduri, din modelarea datei GrN-31712, obținută din analizarea unui fragment dintrun stîlp de sub podeaua sanctuarului, ce aparține de nivelul al doilea al etapei B1 și datează momentul construirii
acestuia, s-a obținut din modelul stratigrafic intervalul 3923 cal BC (fig. 3c.9) - 3877 cal BC (fig. 3c.10), iar din cel
cultural intervalul 3846 cal BC (fig. 6c.36) - 3788 cal BC (fig. 6c.37). Așa cum s-a precizat în prima parte a acestui
studiu, datele 14C grupate în modelul stratigrafic oferă cea mai exactă datare a complexului de unde acestea provin.
Prin urmare suntem inclinați să credem că primul interval, 3923-3877 cal BC, datează cel mai corect construcția
sanctuarului din această etapă de la Poduri. Cu toate acestea, determinați de numărul mic al datelor din celelalte
situri ale acestei faze, care nu ne-au oferit posibilitatea analizării datelor într-un model stratigrafic, va trebui să
credibilizăm, pentru o comparație mai exactă cu celelalte intervale obținute din același tip de model, și intervalul
3846-3788 cal BC obținut din modelul cultural.
Datele din situl de la Mihoveni - Cahla Morii provin din probe de os prelevate din Gr. 5 și din locuința L.5, ambele
complexe fiind cercetate în secțiunea S.V94. Din păcate informațiile publicate95 nu ne permit să precizăm poziția
stratigrafică a acestor complexe în cadrul stratigrafiei sitului. Ca atare, putem doar să precizăm că intervalul 3708
cal BC (fig. 6c.38) - 3646 cal BC (fig. 6c.39) se poate atribui momentului distrugerii L.8 și unei etape din faza de
abandon a gropii G.5.
Din etapa Cucuteni B2, data de la Cucuteni-Cetățuia provine, după informația publicată96 din L.IV, C.I. Studiind
monografia sitului97, credem că precizarea C.-M. Lazarovici ar putea să se refere la Complexul I, dar locuințele
din această suprafață nu sunt numerotate cu cifre romane, ci cu arabe, de la 1 la 8. Dintre acestea, doar locuințele
I/3-I/5 sunt atribuite etapei Cucuteni B2. Locuința I/4, la care credem că se referă informația publicată, suprapune
locuințele I/2 și I/8, ambele atribuite etapei B1, iar data disponibilă, ce a furnizat intervalul 3859 cal BC (fig. 6c.40)
- 3814 cal BC (fig. 6c.41), datează momentul distrugerii acestei structuri de locuit.
Din păcate, informațiile lacunare legate de situarea stratigrafică a probelor care au furnizat datele 14C din celelalte
două situri B2, cele de la Valea Lupului și Sărata Monteoru, ne privează din nou de posibilitatea de a face observații
de detaliu. Pentru data de la Valea Lupului, buletinul de analiză al laboratorului de la Gröningen98 precizează doar
că grâul analizat provine de la adâncimea de 3,00 m a unei gropi, iar datele de la Sărata Monteoru provin din
analizarea unor oase, selectate ulterior, din suprafețele R și T, adâncimile de 1,00-1,45 m și respectiv de 1,45 m99.
Deoarece aceste informații incomplete nu ne permit să le atribuim valorile datelor 14C unor unități stratigrafice,
amintim doar că intervalul datei de la Valea Lupului se situează între 3751 cal BC (fig. 6c.42) și 3654 cal BC (fig.
6c.43), iar cel al celor de la Sărata Monteoru între 3479 cal BC (fig. 6c.44) și 3292 cal BC (fig. 6c.45).
Sintetizând observațiile noastre de până acum, se poate observa, cu câteva excepții, că datele radiometrice
disponibile sunt departe de a fi suficiente pentru a se putea defini o schemă cronologică fiabilă pentru întreg arealul
cucutenian. De asemenea, în cele mai multe din cazuri, se mai poate remarca că datele existente evidenţiază
o singură secvenţă ocupaţională din evoluţia respectivelor aşezări. Extinderea semnificaţiei lor asupra întregii
evoluţii, coroborată cu definirea globală a caracteristicilor complexelor ceramice, ignorându-se specificităţile
fiecărei secvenţe ocupaţionale, prezintă riscul de a se emite concluzii care ignoră detaliile acestei evoluţii.
În tell-ul de la Poduri-Dealul Ghindaru succesiunea secvenţelor ocupaţionale este unică în spaţiul est-carpatic,
fiind cea mai complexă. Din această perspectivă analiza lor este necesară ea oferind substanţă pentru înţelegerea, în
prezent, a cronologiei eneoliticului din acest spaţiu şi, în egală măsură, a problemelor ce vor trebui rezolvate în viitor.
Analiza datelor radiometrice din acest sit evidenţiază unele probleme ce nu pot fi caracteristice numai în acest
caz. Între diversele secvenţe ocupaţionale ce pot fi determinate stratigrafic există intervale cronologice mari /
semnificative. În această situaţie, pe care o credem cu mult mai prezentă în cazul altor aşezări, orice încercare
de conturare a unor scheme cronologice generale comportă un grad semnificativ de fluiditate. Pe de altă parte,
propunerea noastră de reconstituire a unei diagrame stratigrafice evidenţiază faptul că, măcar parţial, aceste hiatusuri ar putea fi acoperite de o eşantionare mai completă astfel încât să se poată determina o coloană cronologică cât
mai apropiată de realitate.
Dacă se au în vedere toate acestea, plecând de la cadrul cronologic al secvenţelor ocupaţionale de la Poduri, se pot
face o serie de observații.
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1. Pe baza datelor medii (median), putem preciza că debutul locuirii precucuteniene din acest sit, mai precis
construcția L.36, poate fi situat între 4719 și 4701 cal BC (fig. 3c.1.1, 3c.1.2). Din modelarea acestei date în cadrul
modelul stratigrafic (fig. 3c), putem preciza că începutul locuirii Precucuteni II de la Poduri se situează, cu o
probabilitate de 95,4%, în intervalul cuprins între 4740 cal BC (fig. 3c.1) şi 4685 cal BC (fig. 3c.2), data de sfârșit
al intervalului fiind aproape identică cu cea obținută din modelul cultural (fig. 2c.3). Din lipsa datelor 14C pentru
partea superioară a stratului Precucuteni II nu se poate fixat momentul de final al acestuia.
2. Pentru faza următoare, pe baza poziției stratigrafice a L.31 și L.8, datele disponibile cuprinse între 4626 cal
BC (fig. 3c.3.1) și 4609 cal BC (fig. 3c.3.4) pot fi atribuite numai momentelor distrugerii L.31 și al construcției
L.8, care sunt situate în partea inferioară a stratului Precucuteni III de la Poduri, iar data de la Târgu Frumos-Baza
Pătule aparține părții superioare (Ib) a primului nivel Precucuteni III, care este cuprins în intervalul 4616 cal BC
(fig. 2c.8) - 4612 cal BC (fig. 2c.9). Pe baza acestor intervale putem aprecia că nivelul inferior al depunerilor
Precucuteni III de la Poduri este parțial contemporan cu sfârșitul nivelului inferior (Ib) de la Târgu Frumos, iar
nivelul Ia și construcția nivelului Ib de la Târgu Frumos este mai timpuriu decât cel de la Poduri. Totodată se
poate notifica un hiatus de peste jumătate de secol dintre partea inferioară a nivelului Precucuteni II și momentul
distrugerii L.31 și al construcției L.8 din stratul Precucuteni III de la Poduri, hiatus vizibil și din dispunerea datelor
pe curba de calibrare (fig. 2d). Pe baza datelor de mai sus, faza Precucuteni III este situată între 4636 cal BC (fig.
2c.5) și 4599 cal BC (fig. 2c.10).
3. Datele 14C din L.7 și L.6, poziționate în partea superioară a nivelului Precucuteni III/Cucuteni A1, sunt situate
între 4516 cal BC (fig. 3c.5.1) și 4492 cal BC (fig. 3c.5.4) și precizează numai momentul construirii acestor unități
și nu durata întregului strat Precucuteni III/Cucuteni A1. Pe baza acestor date, au fost calculate limitele temporale
ale părții superioare ale acestui strat, care sunt cuprinse între 4536 cal BC (fig. 3c.5) și 4469 cal BC (fig. 3c.6).
Aceste intervale se încadrează între limitele calculate pentru acest strat în cadrul modelelor culturale ale culturilor
Precucuteni (fig. 2b) și Cucuteni (fig. 6c), 4543 / 4498 cal BC și 4530 / 4424 cal BC, cu diferențe pentru limita de
sfârșit care au fost explicate la momentul potrivit. Din modelul cultural, momentul de început al culturii Cucuteni
este precizat de limita aflată la 4538 cal BC (fig. 6c.1).
4a. Etapa Cucuteni A2 beneficiază de cele mai multe date 14C. Pentru situl de la Poduri valorile radiometrice medii
(median) indică intervalul dintre 4363-4355 cal BC (fig. 3c.7.8) pentru construirea locuințelor L.66 (fig. 3c.7.1),
L.2A (fig. 3c.7.3), L.2B (fig. 3c.7.5) și L.7B (fig. 3c.7.7), dar acestea datează doar această secvență habitațională,
nu și începutul și nici sfârșitul depunerilor Cucuteni A2 din acest sit. Pornind de la datele disponibile modelate în
cele două modele (fig. 3c, 6c), acestea pot fi fixate, între 4387 (fig. 3c.7) / 4363 (fig. 6c.6) și 4323 (fig. 3c.8) / 4348
cal BC (fig. 6c.7).
4b. Pentru situl de la Mărgineni limitele precizate de programul de modelare sunt situate între 4397 cal BC (fig.
6c.4) şi 4379 cal BC (fig. 6c.5) și datează doar primele două niveluri ocupaționale și nu întreaga locuire Cucuteni
A2 de aici.
4c. Situl de la Malnaș-Băi a început să fie locuit între 4313 / 4324 calBC (fig. 4b.1, 6c.8), iar nivelul II a fost
construit între 4305 / 4271 cal BC (fig. 6c.9, 4b.3), iar etapa finală a locuirii de la Păuleni-Ciuc, marcată de
momentul distrugerii Cpl. 41, se situează între 4289-4274 cal BC (fig. 6c.10, 6c.11).
4d. Sintetizând valorile datelor medii ale acestei faze, putem aprecia că în secvența datelor 14C, se constată o ușoară
anterioritate a începuturilor locuirii Cucuteni A2 de la Mărgineni față de nivelul corespunzător locuințelor L.66
și L.7B de la Poduri, dar dacă luăm în discuție și perioada de timp al primului nivel ocupațional, putem opina un
început sincron, dacă nu chiar o ușoară anterioritate a începuturilor locuirii Cucuteni A2 de la Poduri în raport cu
cea de la Mărgineni. Aceste secvențe sunt urmate după un hiatus de peste jumătate de secol de începuturile sitului
de la Malnaș-Băi, iar construcția nivelului II din acest sit este parțial contemporan cu distrugerea Cpl. 41 din
nivelul III de la Păuleni-Ciuc.
5a. Pentru etapa Cucuteni A3 au fost analizate datele disponibile din siturile de la Ruginoasa-Dealul Drăghici,
Preutești - Haltă, Dumești-Între pâraie, Hăbășești-Holm, Leca-Ungureni-La Hârburi și Scânteia-Dealul Bodești.
Data de la Ruginoasa datează doar nivelul 2 al B.7, situat undeva la mijlocul secvenței stratigrafice, care se situează
în intervalul cuprins între 4333 cal BC (fig. 6c.12) și 4306 cal BC (fig. 6c.13). Data de la Preutești datează cea de a
treia secvență ocupațională (fig. 11) și este urmată de cel puțin încă o secvență ocupațională / constructivă. Pe baza
valorilor medii această secvență poate fi situată între 4281 cal BC (fig. 6c.14) şi 4267 cal BC (fig. 6c.15). Data de la
Dumești, care a dat intervalul 4162-4149 cal BC (fig. 6c.22, 6c.23) datează doar Gr.7 și orizontul eferent acesteia,
dar nu poate fi legat de vreunul dintre orizonturile din acest sit.
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Poduri-Dealul Ghindaru
Poduri-Dealul Ghindaru
Poduri-Dealul Ghindaru
Poduri-Dealul Ghindaru

Poduri-Dealul Ghindaru
Poduri-Dealul Ghindaru

Precucuteni II
Precucuteni II/III

Precucuteni II/III

Precucuteni III
Precucuteni III
Precucuteni III

Precucuteni III
Precucuteni III
Precucuteni III
Precucuteni III
Cucuteni A1
Cucuteni A1
Cucuteni A2
Cucuteni A2
Cucuteni A2

Cucuteni A2
Cucuteni A2
Cucuteni A2
Cucuteni A2

Cucuteni A2
Cucuteni A2

3

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

20
21

Târgu Frumos-Pătule
Târgu Frumos-Pătule
Târgu Frumos-Pătule
Târgu Frumos-Pătule
Poduri-Dealul Ghindaru
Poduri-Dealul Ghindaru
Poduri-Dealul Ghindaru
Poduri-Dealul Ghindaru
Poduri-Dealul Ghindaru

Poduri-Dealul Ghindaru
Poduri-Dealul Ghindaru
Târpești-Râpa lui Bodai

Isaiia-Balta Popii

Așezare

Cultură/fază

Nr.
Crt
1
2
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Grâu, locuința L15
Os animal nedeterminat; Cas. A, c.
G1, -2,65-2,75 m.

Craniu uman; c. F1;-1,55 m
Cărbune de lemn, locuința L2A
Cărbune de lemn, locuința L2B
Grâu, strat pe fundul gropii

Cărbune de lemn, sanctuar-L36
Os animal nedeterminat; nivel IIB,
din structura de pietre
Os animal nedeterminat; nivel IIB, L
14
Grâu, locuința L31
Cărbune de lemn, locuința L8
Cărbune de lemn, poziție stratigrafică
incertă.
Os animal nedeterminat;
Os animal nedeterminat;
Os animal nedeterminat;
Os animal nedeterminat;
Cărbune de lemn, locuința L7
Cărbune de lemn, locuința L6
Cărbune de lemn, locuința L66
Cărbune de lemn, locuința L66
Cărbune de lemn, locuința L2B

Material/poziție stratigrafică

Bln-2766
UBA-9634

Lv-2153
Bln-2802
Bln-2805
Hd-15039

Lv-2152
Poz-84428
Poz-84429
Poz-84427
Bln-2783
Bln-2784
Hd-15401
Hd-15324
Bln-2824

5350±80
5514±36

5470±90
5420±150
5400±70
5385±37

5830±100
5590±40
5490±30
5480±40
5690±50
5680±60
5575±35
5529±29
5500±60

5880±150
5780±50
5540±85

5660±40

Poz-84453
Bln-2803
Bln-2782
GrN-4424

5820±50
5680±40

Valoare BP

Bln-2804
Poz-84452

Nr. Laborat

Tabel I. Datele 14C ale culturilor Precucuteni și Cucuteni analizate în acest articol.
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Cucuteni A2

Cucuteni A2
Cucuteni A2
Cucuteni A2

Cucuteni A2

Cucuteni A2

Cucuteni A2

Cucuteni A2

Cucuteni A2

Cucuteni A2

Cucuteni A2

Cucuteni A2

Cucuteni A2

Cucuteni A2

Cucuteni A2

Cucuteni A2

Cucuteni A2

Cucuteni A3

22

23
24
25

26

27

28

29

30

31
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33

34

35

36

37

38

39

Hăbășești-Holm

Păuleni-Ciuc

Păuleni-Ciuc

Păuleni-Ciuc

Malnaș Băi

Malnaș Băi

Malnaș Băi

Malnaș Băi

Malnaș Băi

Malnaș Băi

Malnaș Băi

Malnaș Băi

Malnaș Băi

Mărgineni-Cetățuia

Mărgineni-Cetățuia
Mărgineni-Cetățuia
Mărgineni-Cetățuia

Poduri-Dealul Ghindaru

Grâu; adâncimea 0,20-0,60 m.

Cărbune de lemn, Cpl. 41, lângă
limita Cpl. 40 care a tăiat Cpl. 41

Cărbune de lemn, Cpl. 41

Cărbune de lemn, Cpl. 41, zonă
perturbată

Os animal nedeterminat; niv. I, S. I,
St. C,
Cărbune de lemn, niv. I/II, St. B, sub
platforma L. 2

Os animal nedeterminat; niv. II, S. II,
niv. 2 din Vatra 8

Cărbune de lemn, niv. I; St. B; Cas. 1

Cărbune de lemn, niv. I/II, St. B, sub
platforma L. 2

Cărbune de lemn, S. I, St. C, niv. II,
gr. par L. 2

Cărbune de lemn, niv. II, S. I, St. C,
niv. I/II, sub platforma L 2

Cărbune de lemn, niv. I/II, S. I, St. D,
sub platforma L. 2
Cărbune de lemn, S. I, niv. I/II, sub
platforma L. 2

Cărbune de lemn

Cărbune de lemn, locuința L7
Grâu, lângă vatra locuinței L2
Grâu, locuința L7

Cărbune de lemn, Cas. C, locuința 7B

GrN-1985

CAIS-12285

CAIS-12284

CAIS-12283
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Drăgușeni-La lutărie

Drăgușeni-Ostrov

Drăgușeni-Ostrov

Preutești-Haltă

Ruginoasa-Dealul
Drăghici
Dumești-Între pâraie

Scânteia-Dealul Bodești
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Pit 7,-1,20 m.
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Și din siturile de la Leca-Ungureni-La Hârburi și Hăbășești-Holm au fost publicate doar câte o singură dată. Din
păcate, nu se pot preciza căror niveluri de aceste situri le pot fi atribuite aceste date. Prin urmare, intervalul 41894172 cal BC (fig. 6c.20, 6c.21), pentru Leca-Ungureni și 4213-4200 cal BC (fig. 6c.18, 6c.19), pentru Hăbășești,
nu pot fi legate de o situație stratigrafică și pot fi folosite doar orientativ pentru aceste locuiri.
Situl din care provin cele mai multe date pentru etapa Cucuteni A3 este cel de la Scânteia. Din datele acceptate de
programul de modelare, limitele temporale extrase din modelul stratigrafic sunt situate între 4309 cal BC (fig. 5b.1)
și 4115 cal BC (fig. 5b.8). Cu toate diferențele dintre aceste limite și cele obținute din modelul cultural, diferențe
ce au fost explicate la momentul oportun, media acestor date indică intervalul 4280-4171 cal BC în care a evoluat
nivelul aflat la adâncimea de 0,62 / 0,65 m din S.VI și cel al construcției locuinței L.8 din S.VIII de la Scânteia.
5b. Sintetizând valorile medii ale datelor 14C ale etapei Cucuteni A3, putem preciza că nivelul II de la Ruginoasa
este anterior stratului din S.VI, adâncimea 0,62 / 0,65 m, de la Scânteia, care este parțial contemporan cu cea de-a
treia secvență ocupațională de la Preutești, fiind urmată de depunerea funerară M.1 și de nivelul gropii G.62 de la
Scânteia. Între aceasta și construcția locuinței L.2 se intercalează datele – neprecizate stratigrafic – de la Hăbășești
și Leca-Ungureni, precum și de nivelul din care face parte groapa G.7 de la Dumești. Din aceste intervale putem
aprecia că situl de la Scânteia are cea mai lungă evoluție dintre siturile Cucuteni A3.
5c. Comparând intervalele secvențelor din siturile Cucuteni A3 cu cele din siturile etapei Cucuteni A2, se observă
că datele medii din stratul din S.VI de la Scânteia, parțial contemporan cu secvența a treia de la Preutești, sunt
similare cu momentul construcției nivelului II de la Malnaș-Băi și cu finalul sitului de la Păuleni-Ciuc, ambele
încadrate în etapa Cucuteni A2.
6a. Pentru etapa Cucuteni A4 sunt disponibile doar trei date din siturile de la Ostrov și În Deal la Lutărie de la
Drăgușeni. Din modelarea acestora au fost extrase intervalele 4257 cal BC (fig. 6c.24) şi 4223 cal BC (fig. 6c.25)
pentru nivelul Gr. 5, aflată, probabil, la mijlocul secvenței evolutive de la „Ostrov”, și 4198 cal BC (fig. 6c.26) şi
4172 cal BC (fig. 6c.27) pentru nivelul gropilor de la În Deal la Lutărie. Comparând datele din cele două puncte de
la Drăgușeni, putem preciza o anterioritate a nivelului ocupațional al Gr. 5 de la „Ostrov” față de nivelul gropilor
de la În Deal la Lutărie. Dacă însă luăm în discuție și intervalul de timp al complexelor ulterioare Gr. 5, atunci
putem considera că numai nivelul locuințelor de suprafață de la „Ostrov” ar putea fi contemporan cu gropile de la
În Deal la Lutărie..
6b. Comparând intervalele secvențelor Cucuteni A4 de la Drăgușeni cu cele din siturile etapei Cucuteni A3
se poate observa că evoluția locuirilor din ambele puncte de la Drăgușeni se încadrează în limitele temporale
delimitate de depunerea funerară (M.1) de la Scânteia și de momentul îngropării vasului de la Leca-Ungureni,
sunt contemporane cu groapa G. 62 de la Scânteia și cu secvența stratigrafică de unde provine data de la Hăbășești
și sunt mai timpurii decât nivelul gropii G.7 de la Dumești și de cel al construcției locuinței L.2 de la Scânteia.
Sintetizând cele de mai sus, datele absolute modelate din locuirile Cucuteni A4 de la Drăgușeni se situează la
mijlocul secvenței cronologice a etapei Cucuteni A3 și urmează imediat celor de la Malnaș-Băi și Păuleni-Ciuc.
Aceste paliere cronologice absolute evidenţiază100, evoluţia în paralel a unor aşezări, ce din punctul de vedere al
criteriilor utilizate pentru discriminarea etapelor ar fi trebuit să se înscrie în linia evolutivă marcată de succesiunea
1-2-3-4. În fapt credem că înregistrăm, din cauze ce nu ne sunt clare, evoluţii zonale dintre care unele se vor
înscrie în paliere cronologice ce vor transcende succesiunea liniară amintită. Este, foarte probabil, cazul zonei
de sud-est a Transilvaniei unde aşa-numitul aspect Ariuşd va atinge palierul cronologic al fazei Cucuteni A-B,
dar în forme tipice, din punctul de vedere al decorului pictat, pentru etapa Cucuteni A2, confirmând unele opinii
exprimate anterior (vezi Vl. Dumitrescu). De altfel, sfârşitul acestei etape marchează intensificarea acestui proces
ce constă din conturarea unor evoluţii locale ce vor continua în timp. De asemenea, geneza aspectului Drăguşeni
rezultă a fi mai timpurie decât s-a crezut şi este mai amplă dacă avem în vedere descoperirile de la Preuteşti-Haltă.
Oricum zona sa de manifestare se cantonează în nordul spaţiului cucutenian101. În restul acestui spaţiu, în zonele
sale centrale şi sudice, evoluează, continuu şi în paralel, comunităţi ce păstrează tradiţia ilustrată de decorul pictat
al etapei Cucuteni A3.
6c. Între finalul etapei Cucuteni A3 de la Dumeşti, respectiv a acelei din etapa A4 de la Draguşeni-În Deal la
Lutărie, şi începutul etapei Cucuteni A-B1 de la Cucuteni-Dâmbul Morii se constată un hiatus de peste jumătate de
secol (tabel I), fapt vizibil şi din dispunerea datelor pe curba de calibrare (fig. 6c.47). Intervalul datelor 14C de la
Cucuteni-Dâmbul Morii (4016-4007 cal BC) (fig. 6c.30, 6c.31) este urmat imediat de cel al momentului distrugerii
locuirii de la Ripiceni-Holm (3994-3981 cal BC) (fig. 6c.32, 6c.33).
100
101

Ceea ce s-a mai constatat deja, vezi. Mantu 1998 și Bem 2000-2001.
Vezi şi Vl. Dumitrescu, S. Marinescu-Bîlcu, A. Niţu, D. Boghian, C. Bem.
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7. Intervalul furnizat de modelarea datei 14C al etapei Cucuteni B2 din locuirea de la Cucuteni-Cetățuia (38593814 cal BC) (fig. 6c.40, 6c.41) îl include pe cel al momentului construirii sanctuarului din etapa Cucuteni B1 de
la Poduri-Dealul Ghindaru (3846-3788 cal BC) (fig. 6c.36, 6c.37), iar intervalul etapei Cucuteni B2 de la Valea
Lupului (3751-3654 cal BC) (fig. 6c.42, 6c.43) îl include pe cel al etapei B1 de la Mihoveni (3708-3646 cal
BC) (fig. 6c.38, 6c.39). Între intervalele celor două situri Cucuteni B2, Valea Lupului şi Sărata Monteoru, datele
radiometrice indică un hiatus de peste un secol și jumătate (tabel I).
8. Sfârşitul etapei Cucuteni B2, pe baza datelor disponibile de la Sărata Monteoru, se situează în intervalul 33563153 cal BC (median 3292 cal BC).
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Figure 6c.33. Probability distribution showing the end boundary of the dates of Cucuteni A-B1 from RipiceniHolm modeled within cultural sequence, shown in Fig. 6c.
Figure 6c.34. Probability distribution showing the end boundary of the dates of Cucuteni A-B modeled within
cultural sequence, shown in Fig. 6c.
Figure 6c.35. Probability distribution showing the start boundary of the dates of Cucuteni B modeled within
cultural sequence, shown in Fig. 6c.
Figure 6c.36. Probability distribution showing the start boundary of the dates of Cucuteni B1 from Poduri modeled
within cultural sequence, shown in Fig. 6c.
Figure 6c.37. Probability distribution showing the end boundary of the dates of Cucuteni B1 from Poduri modeled
within cultural sequence, shown in Fig. 6c.
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Figure 6c.38. Probability distribution showing the start boundary of the dates of Cucuteni B1 from Mihoveni
modeled within cultural sequence, shown in Fig. 6c.
Figure 6c.39. Probability distribution showing the end boundary of the dates of Cucuteni B1 from Mihoveni
modeled within cultural sequence, shown in Fig. 6c.
Figure 6c.40. Probability distribution showing the start boundary of the dates of Cucuteni B1 from CucuteniCetățuia modeled within cultural sequence, shown in Fig. 6c.
Figure 6c.41. Probability distribution showing the end boundary of the dates of Cucuteni B1 from CucuteniCetățuia modeled within cultural sequence, shown in Fig. 6c.
Figure 6c.42. Probability distribution showing the start boundary of the dates of Cucuteni B2 from Valea Lupului
modeled within cultural sequence, shown in Fig. 6c.
Figure 6c.43. Probability distribution showing the end boundary of the dates of Cucuteni B2 from Valea Lupului
modeled within cultural sequence, shown in Fig. 6c.
Figure 6c.44. Probability distribution showing the start boundary of the dates of Cucuteni B2 from Sărata Monteoru
modeled within cultural sequence, shown in Fig. 6c.
Figure 6c.45. Probability distribution showing the end boundary of the dates of Cucuteni B2 from Sărata Monteoru
modeled within cultural sequence, shown in Fig. 6c.
Figure 6c.46. Probability distribution showing the end boundary of the dates of Cucuteni B modeled within cultural
sequence, shown in Fig. 6c.
Figure 6c.47. Probability distribution of the modeled 14C dates of the Cucuteni culture on the calibration curve.
Figure 7. Proposal of the stratigraphic diagram of the site from Poduri-Dealul Ghindaru
Figure 8. Proposal of the stratigraphic diagram of the site from Târpești.
Figure 9. Proposal of the stratigraphic diagram of the site from Mărgineni.
Figure 10. Proposal of the stratigraphic diagram of the site from Ruginoasa.
Figure 11. Proposal of the stratigraphic diagram of the site from Preutești-Haltă.
Figure 12. Chronological table of the modeled 14C data of the Precucuteni and Cucuteni cultures phases discussed
in this article.
Table I. 14C dates of the Precucuteni and Cucuteni cultures analysed in this article.
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Noi date cronologice referitoare la culturile
Cernavodă I și Cucuteni obȚinute în urma cercetărilor
arheologice de la Săveni (judeȚul IalomiȚa)
CONSTANTIN PREOTEASA,
FLORIN VLAD,
ADRIAN BĂLĂȘESCU,
RADU COMAN

Rezumat:
Cercetările arheologice sistematice efectuate în situl pluristratificat de la Săveni - La Movile (județul Ialomița) au permis
evidențierea, printre altele, a două niveluri de locuire eneolitice aparținând culturii Cernavodă I. În cuprinsul acestora, pe
lângă inventarul obișnuit, au fost descoperite și șase fragmente ceramice cucuteniene, databile în etapa Cucuteni B2, ce
reprezintă importuri în mediul cultural Cernavodă Ib. De asemenea, din cuprinsul a trei complexe arheologice (complexul
nr. 4, complexul nr. 5 și locuința nr. 1), aparținând celui de-al doilea nivel de locuire Cernavodă Ib (mai recent), au fost
prelevate eșantioane de oase de animale ierbivore, care au fost analizate ulterior prin metoda radiocarbonului (14C) la
laboratorul din Poznan (Polonia), datele fiind apoi calibrate cu programul OxCal 4.2, dezvoltat de Universitatea din
Oxford (Marea Britanie). Cele trei date plasează locuirea Cernavodă Ib de la Săveni în intervalul 3700-3500 B.C. Astfel,
informațiile de cronologie relativă și absolută confirmă sincronismul existent între etapa Cucuteni B2 și faza Cernavodă
Ib. De altfel, la finalul eneoliticului din spațiul carpato-danubiano-pontic, cultura Cernavodă I a evoluat mai ales în prima
jumătate a mileniului IV î.H., fiind sincronă pentru o lungă perioadă de timp cu faza Cucuteni B. Menționăm faptul că în
prezentul studiu au fost incluse toate datele radiocarbon (14C) certe existente în prezent pentru faza Cucuteni B și cultura
Cernavodă I, cele credibile fiind avute în vedere în analiza noastră cronologică.

Résumé: Nouvelles dates chronologiques pour les cultures cernavodă i et

cucuteni, suite aux recherches archéologiques de săveni (département de
ialomiȚa)

Les recherches archéologiques programmées effectuées sur le site pluristratifié de Săveni-La Movile (département de
Ialomiţa) ont mis en évidence, entre autres, deux niveaux d’habitats énéolithique appartenant à la culture Cernavodă
I. Mis à part l’inventaire habituel, nous avons découvert six fragments de céramiques attribués à l’étape Cucuteni
B2, représentant des importations dans un contexte culturel Cernavodă Ib. De même, à l’intérieur de trois complexes
archéologiques (complexe no. 4, complexe no. 5 et l’habitation no. 1), tous situés au deuxième niveau d’habitation
Cernavodă Ib (plus récent), des échantillons d’ossements animaux herbivores ont été prélevés et analysés ultérieurement
par la méthode du radiocarbone (14C) au laboratoire de Poznan (Pologne). Les dates ainsi obtenues ont été calibrées à
l’aide du programme OxCal 4.2, développé par l’Université de Oxford (Grande Bretagne). Ces trois dates permettent de
situer l’occupation Cernavodă Ib de Săveni dans l’intervalle chronologique 3700-3500 av. J.-C. Ainsi, les informations
de chronologie relative et absolue confirme le synchronisme existant entre l’étape Cucuteni B2 et la phase Cernavodă
Ib. Au sein de l’espace carpato-danubiano-pontique, la culture Cernavodă I a évoluée vers la fin de l’énéolithique,
notamment durant la première moitié du IVème millénaire av. J.-C., en synchronie avec la phase Cucuteni B, et ce durant
une longue période. Dans cette étude nous avons repris toutes les dates radiocarbone (14C) disponibles pour la phase
Cucuteni B et la culture Cernavodă I, les plus crédibles étant incluses dans notre analyse chronologique.

Cuvinte cheie: Eneolitic, Cernavodă I, Cucuteni B, Săveni - La Movile, importuri, cronologie, sincronisme.
Mots clés: Énéolithique, Cernavodă I, Cucuteni B, Săveni - La Movile, importations, chronologie, synchronismes.
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Introducere
Situl arheologic din punctul La Movile, cu o suprafață de aproximativ 2,5 ha, este situat în Câmpia Bărăganului
Ialomiței, în extremitatea nord-estică a satului Săveni, pe terasa înaltă de pe malul drept al râului Ialomița, la cca. 3
km în linie dreaptă de acesta (Pl. I/1, 2; II). În imediata apropiere a stațiunii, spre sud-est, se află doi tumuli, a căror
prezență explică existența toponimului amintit. În partea de nord și de vest depunerile antropice străvechi sunt
delimitate de pantele abrupte ale terasei, iar spre est de o ravenă, singura cale de acces înspre și dinspre așezare
aflându-se pe latura de sud.
Situl a fost identificat în anul 1984 de către Nicolae Petre, fostul profesor de istorie al școlii generale din localitate,
ulterior intrând în atenția specialiștilor de la Muzeul Județean Ialomița din Slobozia. Astfel, în perioada 1996-2000
Florin Vlad și Radu Coman au întreprins aici mai multe recunoașteri de suprafață, iar în anii 2001-2007 au fost
efectuate cercetări arheologice sistematice, cu caracter interdisciplinar.
În urma investigațiilor amintite au fost descoperite răzlețe depuneri antropice aparținând culturii Boian (faza
Giulești), alte două niveluri de locuire eneolitice din faza Cernavodă Ib – fapt demonstrat și de inventarul ceramic
descoperit în cuprinsul lor (Pl. III/1-10) – și două necropole plane de înhumație datând din perioada timpurie
a epocii bronzului și respectiv din a doua epocă a fierului (La Tène). Primul nivel antropic Cernavodă Ib are o
consistență de 0,30-0,40 m, iar ultimul de 0,25-0,40 m1. În cadrul lor au fost descoperite mai multe complexe
arheologice, cu forme, dimensiuni, stări de conservare și funcționalități diferite: bordeie, locuințe de suprafață,
vetre, gropi și zone menajere. Inventarul acestora consta în fragmente ceramice, reprezentări antropomorfe,
unelte de piatră cioplită și șlefuită, piese de os-corn și obiecte de cupru, toate aflându-se în prezent în patrimoniul
Muzeului Județean Ialomița din Slobozia.
Repere cronologice
În studiul de față ne vom concentra atenția asupra unor date cu valoare cronologică (relativă și absolută) deosebită,
aparținând locuirii Cernavodă Ib de la Săveni - La Movile.
În urma cercetărilor arheologice sistematice efectuate aici au fost identificate inclusiv 6 fragmente ceramice
cucuteniene (Pl. IV/1-6), care făceau parte din inventarele următoarelor contexte arheologice:
– complexului arheologic nr. 24 (C. 24), reprezentat de groapa menajeră nr. 6 (G. 6), din cuprinsul nivelului I,
cercetat în anul 2003 – 2 fragmente ceramice cucuteniene (Pl. IV/3, 4);
– locuința de suprafață nr. 1 (SL. 1), din cuprinsul nivelului II, cercetată în anul 2002 – 1 fragment ceramic
cucutenian (Pl. IV/5);
– exteriorul complexelor arheologice, fără a se cunoaște din ce nivel de locuire provin – 3 fragmente ceramice
cucuteniene (Pl. IV/1, 2, 6).
Toate cele 6 fragmente ceramice cucuteniene au făcut parte din componența unor vase realizate din pastă fină, arse
oxidant (Pl. IV/1-6).
Unul dintre acestea aparținea calotei superioare a unui vas bitronconic, cu buza evazată, pictat bicrom, în stil ε,
cu benzi circulare brune (ce delimitau registrele decorative) și motive spiralice rezervate cu brun din fondul albgălbui (ce compuneau un astfel de registru de pe corpul vasului) (Pl. IV/1). După cum se știe, stilul ε, caracterizat
de prezența unui decor bicrom (alb-gălbui și brun) apare în etapa Cucuteni B1 și își continuă existența în etapa
Cucuteni B2.
Un alt fragment ceramic, cu valoare cronologică certă, a aparținut unui vas cucutenian pictat tricrom (cu albgălbui, brun și roșu), în stilul ζ (Pl. IV/2), caracteristic exclusiv etapei Cucuteni B2.
Celelalte patru fragmente ceramice cucuteniene, acoperite cu angobă de culoare albă, s-au aflat în părțile inferioare
ale unor vase a căror formă și decor este imposibil de determinat (Pl. IV/3-6). Acestea puteau face parte din
componența unor vase tronconice sau bitronconice, pictate în stil ε, ori în stil ζ, precum cele descoperite în celebrele
situri cucuteniene de la Târgu Ocna-Podei (Pl. V/1) și Poduri-Dealul Ghindaru (Pl. V/2), exemplificate de noi în
cuprinsul prezentului studiu.
Vasele cucuteniene databile în etapa Cucuteni B2, din care făceau parte cele 6 fragmente ceramice descoperite la
Săveni - La Movile (Pl. IV/1-6), reprezintă de fapt importuri în mediul cultural Cernavodă Ib.
1

Cernea, Vlad, Coman 2014, 276.
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Planșa I. Săveni - La Movile: 1 – amplasarea sitului în cadrul județului Ialomița; 2 – amplasarea sitului în cadrul
localității Săveni (1, 2 – suport hărți: Google Earth, 2019).
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Planșa II. Săveni - La Movile: vedere generală dinspre sud-est asupra sitului (foto: C. Preoteasa, 2019).
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Informațiile de cronologie relativă din cuprinsul stațiunii sunt completate de un număr de 3 date radiocarbon (14C)
obținute pe eșantioane de oase de animale ierbivore prelevate din complexe arheologice aparținând celui de-al
doilea nivel de locuire Cernavodă Ib și analizate la laboratorul din Poznan (Polonia). Toate datele sunt calibrate
cu programul OxCal 4.2 dezvoltat de Universitatea din Oxford (Marea Britanie) (Tab. 1, nr. 15-17; Pl. VI/1-3).
Două dintre eșantioane fost prelevate din cuprinsul unor zone menajere – complexul nr. 4 (C. 4 - femur de Bos
primigenius) (Tab. 1, nr. 15; Pl. VI/1) și complexul nr. 5 (C. 5 - metacarp de Bos primigenius) (Tab. 1, nr. 17; Pl. VI/3)
–, iar cel de-al treilea a fost obținut din locuința nr. 1 (SL. 1 - humerus de Bos taurus) (Tab. 1, nr. 16; Pl. VI/2).
Informațiile de cronologie absolută deținute în prezent indică faptul că locuirea Cernavodă Ib de la Săveni-La Movile
s-a derulat pe un interval de timp de cel puțin 200 de ani, între cca. 3700-3500 B.C. (Tab. 1, nr. 15-17; Pl. VI/1-3).
În cuprinsul studiului nostru le-am adăugat acestora și pe celelalte 18 date de cronologie absolută certe, provenite
din încă 9 situri ale fazei Cucuteni B și culturii Cernavodă I de pe actualul teritoriu al României (Tab. 1, nr. 1-14,
18-21; Pl. VII). Un număr de 5 date au fost obținute pe eșantioane descoperite în complexe arheologice din 4
așezări cu vestigii Cucuteni B1 și Cucuteni B2 din jumătatea nordică a Moldovei (Tab. 1, nr. 1-5). Alte 8 date
provin din 3 stațiuni situate în zona Subcarpaților de Curbură, ce par a oferi rezultate excepționale privind finalul
eneoliticului din spațiul carpato-danubiano-pontic (Tab. 1, nr. 6-13). Alături de cele 3 date radiocarbon (14C) de la
Săveni (Tab. 1, nr. 15-17), cultura Cernavodă I mai beneficiază de încă 5 informații similare, provenite din alte 2
situri aflate pe malul dobrogean al Dunării (Tab. 1, nr. 14, 18-21).
Majoritatea datelor de cronologie absolută au fost obținute prin analizarea unor eșantioane de cărbune sau os, întrun singur caz fiind vorba de cariopse de cereale carbonizate. Recoltate corect, acestea din urmă oferă perspectiva
unor rezultate de o mare acuratețe. De altfel, și oasele de animale ar trebui să fie destul de apropiate de timpul
radiocarbon (14C) al contextului arheologic datat. În ceea ce privește cărbunele, este foarte important locul din care
se face eșantionarea, astfel încât să se evite alterarea probei ca urmare a efectului lemnului vechi și implicit datarea
arborelui, nu a contextului arheologic din care acesta a făcut parte.
Din păcate însă, din cele 21 de date radiocarbon (14C) certe, de care dispunem în prezent pentru faza Cucuteni
B și cultura Cernavodă I (Tab. 1, nr. 1-21), doar 12 oferă valori credibile și utile demersului nostru (Tab. 1, nr.
1-9, 15-17)2, alte 9 informații fiind practic inutilizabile, deoarece sunt afectate de deviațiile standard foarte mari
(Cernavodă – Tab. 1, nr. 18-21), de eventuale contaminări ale eșantioanelor analizate (Pietroasa Mică și Hârșova
– Tab. 1, nr. 13, 14) sau de prelevări din contexte arheologice improprii (Sărata Monteoru – Tab. 1, nr. 10-12).
Menționăm totodată că relativ recent a mai fost obținută o dată radiocarbon (14C) pentru așezarea Cucuteni B2 din
cuprinsul sitului pluristratificat de la Răucești-Dealul Munteni, aceasta având deocamdată caracter inedit.
Trebuie remarcat faptul că doar așezările de la Pietroasa Mică - Gruiu Dării (Tab. 1, nr. 6, 8, 9) și respectiv Săveni
- La Movile (Tab. 1, nr. 15-17) beneficiază de serii de câte 3 date credibile de cronologie absolută, toate celelalte
oferind o singură dată – Poduri - Dealul Ghindaru (Tab. 1, nr. 2), Cucuteni-Cetățuie (Tab. 1, nr. 3), Valea Lupului
- Fabrica Chimică (Tab. 1, nr. 4) și respectiv Mălăieștii de Jos - Mornel (Tab. 1, nr. 7) –, cu precizarea că situl
pluristratificat de la Mihoveni - Cahla Morii oferă două informații de acest fel, însă pentru două niveluri de locuire
din perioade diferite de evoluție ale culturii Cucuteni (Tab. 1, nr. 1, 5).
Concluzii
Pe baza informațiilor cronologice credibile avute la dispoziție, în cele ce urmează vom încerca să analizăm evoluția
în timp a diferitelor comunități umane din așezările Cucuteni B și Cernavodă I, precum și posibilele sincronisme
existente între acestea.
Astfel, conform datelor radiocarbon (14C) existente pentru așezările Cucuteni B1 din jumătatea nordică a Moldovei
(Tab. 1, nr. 1, 2), o locuire din această etapă poate fi consemnată la Mihoveni - Cahla Morii în intervalul 4050/40003850/3800 B.C., ea fiind urmată la scurt timp, între 4000/3950-3800/3750 B.C., de cea de la Poduri-Dealul
Ghindaru, ambele având o durată de 150-250 de ani, iar probabila lor contemporaneitate parțială din perioada
4000-3800 B.C. s-ar derula de-a lungul a cca. 200 de ani.
În etapa Cucuteni B2 (Tab. 1, nr. 3-5) se remarcă ocuparea stațiunii eponime Cucuteni - Cetățuie pentru o perioadă
de cca. 150 de ani, între 3950-3800 B.C., precum și locuirea de la Valea Lupului - Fabrica Chimică, ce s-ar fi putut
extinde pe durata a aproximativ 300 de ani, în intervalul 3950-3650 B.C. Totodată, consemnăm apariția unei noi
2

În cadrul analizei cronologice pe care o propunem prin intermediul prezentului studiu datele radiocarbon (14C) credibile
utilizate în text sunt rotunjite, în plus sau în minus, în funcție de valorile acestora.
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comunități umane la Mihoveni - Cahla Morii, însă pentru o perioadă mai scurtă, de 100-150 de ani, pe palierul
cronologic 3800/3750-3650 B.C. Din datele acestei etape reies posibile contemporaneități parțiale, de câte 150 de
ani, pe de o parte între Valea Lupului și Cucuteni, între 3950-3800 B.C., iar pe de altă parte între Valea Lupului și
Mihoveni, între 3800-3650 B.C. De asemenea, din punct de vedere cronologic remarcăm faptul că locuirea de la
Cucuteni este urmată de cea de la Mihoveni.
În ceea ce privește situl pluristratificat de la Mihoveni - Cahla Morii, se poate observa faptul că de-a lungul
fazei Cucuteni B acesta pare a fi beneficiat de o continuitate a locuirii pe parcursul a 350-400 de ani, în perioada
4050/4000-3650 B.C.
Analiza comparativă a datelor radiocarbon (14C) din cuprinsul așezărilor fazei Cucuteni B (Tab. 1, nr. 1-5) ne indică
o posibilă contemporaneitate de-a lungul a aproximativ 150 de ani, între comunitățile umane de la Mihoveni,
Poduri, Cucuteni și Valea Lupului, între cca. 3950-3800 B.C.
Totodată, locuirea de la Poduri este și ea urmată în timp de a doua așezare de la Mihoveni.
În nord-estul Munteniei (în Subcarpații Curburii și pe Valea Buzăului) – regiune cu însemnate interferențe culturale
la finalul eneoliticului – cercetările arheologice efectuate tot mai intens în ultimii ani au dus la descoperirea unor
situații excepționale, respectiv asocieri de vestigii Cucuteni B și Cernavodă I, în proporții însemnate, inclusiv în
cadrul complexelor arheologice. Este cazul siturilor de la Pietroasa Mică - Gruiu Dării, Sărata Monteoru - Dealul
Cetățuia, Mălăieștii de Jos - Mornel, Șoimești-Merez sau Râmnicelu - Popină3. Inventarul acestor așezări sugerează
existența unui posibil sincronism între ele, măcar parțial. Ceramica cucuteniană, pictată inclusiv în stil ζ, le plasează
pe palierul cronologic corespunzător etapei Cucuteni B2. Pe baza inventarului ceramic cernavodean, stațiunile de la
Sărata Monteoru, Pietroasa Mică, Râmnicelu și Mălăieștii de Jos aparțin fazei Cernavodă Ic4.
În acest spațiu, conform datelor radiocarbon (14C) credibile existente în prezent (Tab. 1, nr. 6-9), locuirea eneolitică
de la Pietroasa Mică - Gruiu Dării pare a se fi extins pe durata a aproximativ 200 de ani, între 3750-3550 B.C., iar
cea de la Mălăieștii de Jos-Mornel pe un interval de timp de numai 100 de ani, între 3750-3650 B.C., această ultimă
perioadă corespunzând de fapt și contemporaneității parțiale dintre cele două așezări.
Așa cum am precizat deja, la Dunărea de Jos cele 3 date de cronologie absolută ne sugerează faptul că locuirea
Cernavodă Ib de la Săveni - La Movile s-a derulat de-a lungul a aproximativ 200 de ani, între cca. 3700-3500 B.C.
(Tab. 1, nr. 15-17; Pl. VI/1-3).
Coroborând datele radiocarbon (14C) credibile prezentate anterior, reiese faptul că la finalul eneoliticului am fi
putut avea de-a face cu un posibil sincronism între așezările Cucuteni B2 de la Mihoveni și Valea Lupului, cele cu
inventar mixt Cucuteni B2 - Cernavodă Ic de la Pietroasa Mică și Mălăieștii de Jos, timp de aproximativ 100 de ani,
în intervalul 3750-3650 B.C., iar pentru scurtă vreme (cca. 50 de ani), între 3700-3650 B.C., și cu așezarea de la
Săveni. Însă locuirea eneolitică de la Pietroasa Mică - Gruiu Dării pare a se mai fi continuat încă 100 de ani, până
la 3550 B.C., fiind parțial contemporană cu cea de la Săveni pentru cca. 150 de ani, între 3700-3550 B.C.
Corelarea informațiilor cronologice absolute cu contextele arheologice de la Săveni - La Movile, în cuprinsul
cărora s-au descoperit fragmentele ceramice cucuteniene – îndeosebi locuința nr. 1 (SL. 1), care avea în inventarul
său un astfel de artefact (Pl. IV/5) și care a oferit și o dată radiocarbon (14C) (Tab. 1, nr. 16) – conduce la ideea că
posibilele contacte dintre comunitățile umane Cernavodă Ib de aici și cele Cucuteni B2 au avut loc cel mai probabil
de-a lungul a 50 de ani, între cca. 3700-3650 B.C.
În ceea ce privește perioada de evoluție a fazei Cucuteni B de pe actualul teritoriu al României, exprimată în date
radiocarbon (14C) calibrate, specialiștii au plasat-o între 4000-3400 î.H.5, 3900/3850-3700/3650 B.C.6, 3850-3500
B.C.7, 3800-3600/3500 B.C.8, 3800/3750-3500/3450 î.H. ori 3800/3750-3400/3350 î.H.9.
Așadar, durata în timp acceptată pentru această perioadă este de 200-600 de ani.
Conform informațiilor cronologice absolute din cuprinsul așezărilor cu vestigii Cucuteni B din arealul românesc
(Tab. 1, nr. 1-9), această ultimă perioadă ar fi evoluat de-a lungul a 350-500 de ani, în intervalul 4050/40003650/3550 B.C.
3
4
5
6
7
8
9

Munteanu 2017, 45-55.
Dupoi, Preda 1977, 8; Harțuche 1980, 86; Sîrbu et al. 2011, 52; Frînculeasa 2012, 193.
Petrescu-Dîmbovița, Florescu, Florescu 1999, 552; Petrescu-Dîmbovița, Văleanu 2004, 284.
Boghian 2004, 174.
Mantu 1998, 129, 166.
Lazarovici 2010, 94.
Bem 2000, 344; Bem 2002, 48.
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Planșa III. Săveni - La Movile: 1-10 – fragmente ceramice Cernavodă Ib (1-10 – foto: C. Preoteasa, 2019; 1-10 – Muzeul Județean Ialomița,
Slobozia).
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Planșa IV. Săveni - La Movile: 1-6 – fragmente ceramice Cucuteni B2 (1-6 – foto: C. Preoteasa, 2019; 1-6 – Muzeul Județean Ialomița,
Slobozia).
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Planșa V. Vase specifice etapei Cucuteni B2: 1 – vas bitronconic pictat în stil ε de la Târgu Ocna - Podei; 2 – castron pictat în stil ζ de la
Poduri - Dealul Ghindaru (1, 2 – foto: C. Preoteasa; 1 – Complexul Muzeal Național Neamț – Muzeul de Istorie și Arheologie PiatraNeamț, nr. inv.: 2788; 2 – Complexul Muzeal Național Neamț – Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni Piatra-Neamț, nr. inv.: 27568).
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În stadiul actual al cercetărilor culturii
Cucuteni este unanim acceptată periodizarea
sa în două etape: Cucuteni B1 și Cucuteni B2.
În opinia noastră, așa-zisa etapă Cucuteni B3,
postulată de către Vladimir Dumitrescu în urma
investigațiilor de la Valea Lupului - Fabrica
Chimică10, dar neconfirmată din punct de vedere
arheologic11, ar putea reprezenta eventual
un aspect regional caracteristic finalului
cucutenianului din Câmpia Jijiei și Câmpia
Bălți. O situație similară caracterizează și finalul
fazei Cucuteni A, care se încheie odată cu etapa
Cucuteni A3, nu cu așa-zisa etapă Cucuteni
A4, care reprezintă tot un aspect regional
(Drăgușeni-Jura), ce a evoluat aproximativ
în cuprinsul aceluiași areal amintit anterior12.
Așadar, presupusele „importuri” Cucuteni A4 în
așezări ale culturii Cernavodă I țin astăzi doar
de un anumit stadiu al cercetărilor arheologice,
specific unui trecut tot mai îndepărtat.
În baza datelor radiocarbon (14C) deținute în
prezent (Tab. 1, nr. 1-9), etapa Cucuteni B1 s-ar
plasa în intervalul 4050/4000-3800/3750 B.C.,
de-a lungul a 200-300 de ani, iar etapa Cucuteni
B2 s-ar situa în perioada 3950-3650/3550,
cu o evoluție de 300-400 de ani. O analiză
comparativă a acestor valori sugerează existența
unei relații de contemporaneitate între cele două
etape, de 150-200 de ani, între 3950-3800/3750
B.C.
În zona de interferență culturală din Subcarpații
Curburii și de pe Valea Buzăului, marcată
de existența unui inventar mixt Cucuteni B2 Cernavodă Ic în cuprinsul așezărilor (inclusiv
a complexelor din cadrul lor), conform
informațiilor cronologice absolute existente
deocamdată, evoluția acestor comunități umane
de la finalul eneoliticului ar putea fi plasată în
intervalul 3750/3700-3650/3550, de-a lungul a
50-200 de ani.
În ceea ce privește cultura Cernavodă I,
periodizarea unanim acceptată a sa presupune
existența a trei faze de evoluție (a, b și c)13.
Având în vedere în cuprinsul studiului de față
exclusiv datele de cronologie absolută calibrate,
precum și stadiul cercetărilor din anumite Planșa VI. Săveni - La Movile: 1-3 – datele radiocarbon (14C) aferente locuirii
perioade, amintim faptul că de-a lungul timpului
Cernavodă Ib.
specialiștii au propus pentru cultura Cernavodă I
următoarele perioade de evoluție și sincronisme: cca. 900 de ani de existență, între 3900-3000 B.C., precum și o
relație de contemporaneitate cu așa-zisa etapă Cucuteni A4, fazele Cucuteni A-B și Cucuteni B, dar și cu cultura
10
11
12
13

Dumitrescu 1963a; 1963b.
Dumitrescu 1974, 32.
Sorochin 2002.
Harțuche 1980, 86; Hașotti 1997, 120; Vernescu 2013, 14.

396

Cucuteni B1

Poduri

Cucuteni

Valea Lupului

Mihoveni

Pietroasa Mică

Mălăieștii de Jos

Pietroasa Mică

Pietroasa Mică

Sărata Monteoru

Sărata Monteoru

Sărata Monteoru

Pietroasa Mică

Hârșova

Săveni

Săveni

Săveni

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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16

17

Cernavodă I

Cernavodă I

Cernavodă

Cernavodă

20

21

Cernavodă I

Cernavodă I

Cernavodă

Cernavodă

18

19

Cernavodă Ib

Cernavodă Ib

Cernavodă Ib

Cucuteni B2
Cucuteni B2
Cernavodă Ic
Cucuteni B2
Cernavodă Ic
Cucuteni B2
Cernavodă Ic
Cucuteni B2
Cernavodă Ic
Cucuteni B2
Cernavodă Ic
Cucuteni B2
Cernavodă Ic
Cucuteni B2
Cernavodă Ic
Cucuteni B2
Cernavodă Ic
Cernavodă Ia

Cucuteni B2

Cucuteni B2

Cucuteni B1

Mihoveni

1

CULTURĂ

AȘEZARE

NR.
CRT.

os
cereale
os
os

Hd – 15075
GrN – 1982
Hd – 14791
Hd – 29709

Bln – 62

Bln – 61

Bln – 61 a

Bln – 1061

Poz – 52560

Poz – 52561

Poz – 52562

Ly – 1487

Hd – 29744

Hd – 19573

Hd – 19419

Hd – 18826

Hd – 29699

Hd – 29708

cărbune

cărbune

cărbune

cărbune

os

os

os

cărbune

os

os

os

os

os

os

cărbune

cărbune

GrN – 31712

Poz – 40570

os

EȘANTION

Hd – 14710

LABORATOR

–

–

–

–

complexul nr. 5

locuința nr. 1

complexul nr. 4

complexul nr. 157
(locuință)
locuință

groapa nr. 1

strat

strat

complexul nr. 157
(locuință)
complexul nr. 157
(locuință)

exteriorul locuinței nr. 6

locuința nr. 8
complexul nr. 157
(locuință)

groapă

groapa nr. 5
sub sanctuarul cu etaj
(Cas. C; L. 2)
locuința nr. IV

CONTEXT

4260 ± 100

4385 ± 100

4505 ± 100

4710 ± 100

4750 ± 40

4840 ± 35

4900 ± 35

4666 ± 55

4391 ± 32

4440 ± 25

4481 ± 33

4701 ± 42

4816 ± 19

4872 ± 24

4900 ± 40

4913 ± 25

4890 ± 29

4950 ± 60

5065 ± 19

5060 ± 40

5162 ± 37

VÂRSTA
B.P.

4360-4160

4485-4285

4605-4405

4810-4610

4790-4710

4875-4805

4935-4865

4721-4611

4423-4359

4465-4415

4514-4448

4743-4659

4835-4797

4896-4848

4940-4860

4938-4888

4919-4861

5010-4890

5084-5046

5100-5020

5199-5125

INTERVAL
B.P.

3018-2701

3299-2910

3360-3040

3633-3360

3634-3552

3661-3632

3701-3651

3517-3370

3082-2929

3307-3022

3331-3097

3624-3376

3644-3539

3691-3640

3705-3648

3701-3658

3772-3646

3787-3694

3951-3814

3950-3790

3255-2590

3350-2706

3510-2920

3770-3136

3640-3498

3701-3627

3716-3638

3632-3353

3096-2913

3320-2939

3342-3030

3632-3371

3649-3534

3699-3637

3768-3638

3761-3644

3779-3635

3945-3640

3966-3787

3970-3760

VÂRSTA B.C.
CALIBRARE
CALIBRARE
1σ
2σ
3999-3970
4038-3822

Tabelul 1. Datele radiocarbon (14C) certe existente în prezent pentru faza Cucuteni B și cultura Cernavodă I
(1, 3, 4, 18-21 – László 1997, 263, 264, nr. 167-169, 181-184; 2 – Preoteasa 2011, 61, tab. 1, nr. 15; 5 – Mantu 1998, 251, tab. 7, nr. 85; 6, 8, 9 – Sîrbu et al. 2011, 53; 7 – Frînculeasa 2012, 188, tab. 1; 10-12 –
Lazarovici 2010, 82, 83, tab. 1; 13 – Munteanu 2017, 50;14 – Frînculeasa 2016, 72, tab. 3; 15-17 – inedite).

Constantin Preoteasa, Florin Vlad, Adrian Bălășescu, Radu Coman

Cercetări Arheologice, XXVII, 2020, 387-401

Horodiștea14; cca. 600-650 de ani de evoluție, în intervalul 4000-3400/3350 B.C. și sincronisme tot cu așa-zisa
etapă Cucuteni A4, fazele Cucuteni A-B și Cucuteni B, dar și cu cultura Horodiștea15. Ultimul dintre autorii citați
realizează o analiză mai detaliată, făcând referire la cronologia absolută și sincronismele fiecărei etape de evoluție a
culturii Cernavodă I, după cum urmează: 50-150 de ani de existență, între 4000/3900-3900/3850 B.C., pentru faza
Cernavodă Ia și o relație de contemporaneitate cu așa-zisa etapă Cucuteni A4 și faza Cucuteni A-B; 200-250 de ani
de evoluție, în intervalul 3900/3850-3650 B.C., pentru faza Cernavodă Ib și sincronisme cu fazele Cucuteni A-B și
Cucuteni B; cca. 300 de ani de existență, între 3650-3350 B.C., pentru faza Cernavodă Ic și contemporaneitate cu
faza Cucuteni B; acceptarea unei perioade de contemporaneitate de aproximativ 50 de ani, în intervalul 3900-3850
B.C., între fazele Cernavodă Ia și Cernavodă Ib16. Alți autori au propus sincronisme între cultura Cernavodă I și
fazele Cucuteni A-B și B17, respectiv între cultura Cernavodă I și faza Cucuteni B18.
Așa cum am menționat deja, datele radiocarbon (14C) credibile existente în prezent pentru această manifestare
culturală, de la Săveni - La Movile, indică o evoluție a fazei Cernavodă Ib în perioada 3700-3500 B.C., timp de
aproximativ 200 de ani (Tab. 1, nr. 15-17; Pl. VI/1-3).
Având în vedere toate aceste informații de cronologie absolută, se poate accepta existența unui sincronism între
etapa Cucuteni B2 și faza Cernavodă Ib, de aproximativ 150 de ani, cel puțin pentru intervalul 3700-3550 B.C.
Însă cum datele de la Săveni provin doar din al doilea nivel de locuire (mai târziu) Cernavodă Ib, nu și din primul
nivel (mai timpuriu), este previzibilă evoluția fazei mijlocii a culturii Cernavodă și înainte de 3750/3700 B.C., caz
în care am putea avea de-a face inclusiv cu un sincronism parțial între aceasta și etapa Cucuteni B1.

Planșa VII. Situri aparținând fazei Cucuteni B (1-6 – marcate cu galben), situri cu vestigii mixte, specifice atât etapei Cucuteni B2, cât și
fazei Cernavodă Ic (7-9 – marcate cu roșu) și situri aparținând culturii Cernavodă I (10-12 – marcate cu alb), care beneficiază în prezent
de date radiocarbon (14C): 1 – Poduri - Dealul Ghindaru (județul Bacău); 2, 3 – Mihoveni - Cahla Morii (județul Suceava); 4 – Cucuteni
- Cetățuie (județul Iași); 5 – Răucești - Dealul Munteni (județul Neamț); 6 – Valea Lupului - Fabrica Chimică (județul Iași); 7 – Pietroasa
Mică - Gruiu Dării (județul Buzău); 8 – Mălăieștii de Jos - Mornel (județul Prahova); 9 – Sărata Monteoru - Cetățuia (județul Buzău);
10 – Hârșova-Tell (județul Constanța); 11 – Săveni - La Movile (județul Ialomița); 12 – Cernavodă - Dealul Sofia (județul Constanța)
(suport hartă: Google Earth, 2019).
14
15
16
17
18

Mantu 1998, fig. 51.
Bem 2000, 359, tab. 10; Bem 2002, 49, fig. 7.
Bem 2000, 359, tab. 10; Bem 2002, 49, fig. 7.
Hașotti 1997, fig. 148.
Dumitrescu 1974, tab. 2.
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Faza Cernavodă Ic este și ea sincronă cu etapa Cucuteni B2, cel puțin 200 de ani, în perioada 3750-3550 B.C.,
după cum o demonstrează descoperirile din zona de interferență culturală din Subcarpații Curburii și de pe Valea
Buzăului. Nici în acest caz nu poate fi însă exclusă o posibilă relație parțială de contemporaneitate cu etapa
Cucuteni B1, rezultatele cercetărilor viitoare urmând să confirme sau să infirme această posibilitate. Totodată,
este previzibilă o evoluție a fazei Cernavodă Ic și după 3500 B.C., caz în care ar exista un sincronism parțial între
aceasta și cultura Horodiștea de la începutul epocii bronzului, cea din urmă succedându-i culturii Cucuteni.
În condițiile date, la sfârșitul eneoliticului avem de-a face cu o îndelungată perioadă de evoluție simultană a fazelor
Cernavodă Ib și Cernavodă Ic, timp de cel puțin 250 de ani, între cca. 3750-3500 B.C.
Faza Cernavodă Ia, despre care nu deținem deocamdată date cronologice valide, ar trebui să aibă o evoluție consistentă
anterior datei de 3750 B.C. și să fie astfel sincronă atât cu etapa Cucuteni B1, cât și cu etapa Cucuteni B2.
În concluzie, la finalul eneoliticului din spațiul carpato-danubiano-pontic, cultura Cernavodă I a evoluat mai ales
în prima jumătate a mileniului IV î.H., fiind sincronă pentru o lungă perioadă de timp cu faza Cucuteni B.
Mulțumiri
Datările radiocarbon (14C) ale așezării Cernavodă Ib de la Săveni - La Movile au fost efectuate de către Adrian
Bălășescu în cadrul programului grant al Autorității Naționale de Cercetare Științifică CNCS – UEFISCDI PN-IIID-PCE-2011-3-1015.
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Planche V. Vases spécifiques pour lʼétape Cucuteni B2: 1 – vase bitronconique peint au style ε de Târgu OcnaPodei; 2 – bol peint au style ζ de Poduri - Dealul Ghindaru (1, 2 – photo: C. Preoteasa; 1 – Complexe Muséal
National de Neamț – Musée dʼHistoire et dʼArchéologie de Piatra-Neamț, no. inv.: 2788; 2 – Complexe Muséal
National de Neamț – Musée dʼArt Énéolithique Cucuteni de Piatra-Neamț, no. inv.: 27568).
Planche VI. Săveni-La Movile: 1-3 – dates radiocarbone (14C) sur lʼhabitation Cernavodă Ib.
Planche VII. Sites appartenant à la phase Cucuteni B (1-6 – en jaune), sites aux vestiges mixtes, spécifiques tant
à lʼétape Cucuteni B2 quʼà la phase Cernavodă Ic (7-9 – en rouge) et sites appartenant à la culture Cernavodă I
(10-12 – en blanc), étant datés au radiocarbone (14C): 1 – Poduri - Dealul Ghindaru (Département de Bacău); 2, 3
– Mihoveni - Cahla Morii (Département de Suceava); 4 – Cucuteni - Cetățuie (Département de Iași); 5 – Răucești Dealul Munteni (Département de Neamț); 6 – Valea Lupului - Fabrica Chimică (Département de Iași); 7 – Pietroasa
Mică - Gruiu Dării (Département de Buzău); 8 – Mălăieștii de Jos - Mornel (Département de Prahova); 9 – Sărata
Monteoru - Cetățuia (Département de Buzău); 10 – Hârșova-Tell (Département de Constanța); 11 – Săveni - La
Movile (Département de Ialomița); 12 – Cernavodă - Dealul Sofia (Département de Constanța) (support carte: Google
Earth, 2019).
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Analiza unui lot de materiale destinat torsului și
Țesutului, aparȚinând epocii bronzului, descoperit la
Hurezani, com. Hurezani, jud. Gorj
OANA GHEORGHE,
PETRE COLȚEANU

Rezumat:
În urma cercetărilor arheologice preventive desfășurate pe parcursul anului 2019, în comuna Hurezani, județul Gorj,
a fost identificat un sit arheologic aparținând epocii bronzului. Din varietatea pieselor arheologice descoperite, în
cadrul acestei lucrări ne propunem să prezentăm un lot de materiale destinat prelucrării fibrelor vegetale și animale
prin înregistrarea datelor tehnice într-un catalog și o analiză a acestor date în funcție de tipul de descoperire și de
context.

Abstract: Analysis of some artefacts used in spinning and weaving fibres in the Bronze
Age, discovered at Hurezanj, Gorj County
Following contractual archaeological research carried out during 2019 at Hurezani, Gorj County, we identified an
archaeological settlement belonging to the Bronze Age. From the variety of artefacts discovered there, within this
paper we aim to present and analyse the tools used in the production of textiles, such as spindle-whorls or loomwights, by registering their technical specifications in a catalogue of archaeological discoveries.

Cuvinte cheie: Hurezani, județul Gorj, epoca bronzului, fusaiole, greutăți pentru războiul de țesut, „capete de băț”.
Keywords: Hurezani, Gorj County, Bronze Age, spindle-whorls, loom-weights, ”stick-heads”.

Introducere
Lotul de materiale prezentat provine dintr-o cercetare arheologică preventivă efectuată pentru a elibera terenul
de sarcină arheologică în vederea instalării unei conducte de transport gaze naturale în județul Gorj1. Situl
arheologic a fost identificat inițial în urma unei evaluări de teren efectuată pentru proiectul BRUA2 în comuna
Hurezani. Evaluarea de teren a definit situl ca o așezare de epoca bronzului, iar pe baza materialelor arheologice
a fost încadrată, inițial, în cultura Verbicioara3. Așadar, este vorba de un sit arheologic inedit, care a fost afectat
concomitent de două proiecte de investiții diferite. Cercetarea noastră s-a derulat pe o suprafață de aproximativ
4100 din cei 18.000 mp ai sitului, delimitați în urma evaluării. În urma cercetării au fost descoperite și documentate
312 complexe arheologice. Din punct de vedere al încadrării cultural-cronologice cea mai mare parte din complexe
aparțin epocii mijlocii a bronzului (cultura Verbicioara)4, dar și grupului Vârtop5, din prima epocă a fierului.
Din punct de vedere al contextului de descoperire putem spune că din cele 23 de obiecte prezentate 12 au fost fost
1

2
3
4
5

Mulțumim și pe această cale companiei OMV-Petrom S.A. pentru sprijinul și înțelegerea arătată în cursul cercetărilor
arheologice și domnului Gheorghe Calotoiu, responsabilul științific al cercetării, pentru amabilitatea de a ne ceda materialul
spre publicare.
Colțeanu et al. 2020a, 75-132.
Crăciunescu 2004.
Verbicioara I - Verbicioara V. Până la clarificarea situației legate de periodizarea culturii Verbicioara, v. Ștefan 2005, 89-100,
am folosit periodizarea clasică, v. Berciu 1961, 123-161.
Calotoiu, 2012.

403

Cercetări Arheologice, XXVII, 2020, 403-420

descoperite în contexte de locuire, 3 în gropi menajere, iar 7 au fost relevate în urma decopertării mecanizate, deci pot
fi considerate passim. Numărul relativ mare al acestor obiecte în contexte arheologice de locuire nu este surprinzător,
dacă luăm în considerare faptul că activitățile ce țin de tors și țesut sunt considerate meșteșuguri casnice.
Cadrul natural6
Zona în care s-au desfășurat cercetările arheologice preventive se află pe malul drept al râului Amaradia Mare, de-a
lungul DJ662, DN67B și DN6B, la jumătatea distanței dintre municipiul Târgu Jiu și municipiul Craiova (55 km
sud și respectiv nord de acestea), într-o zonă colinară și de trecere spre câmpie. Din punct de vedere administrativ,
ne aflăm în sud-estul județului Gorj, în comuna Hurezani, de-a lungul luncii râului Amaradia Mare. Relieful este
format din dealuri și văi situate în zona centrală a Piemontului Getic, cu culmi piemontane prelungi, pe direcția
monoclinală a stratelor geomorfice, orientate nord-sud, rezultat al mișcărilor neotectonice. Acesta se caracterizează
printr-o fragmentare accentuată, datorită văilor scurte și cu pantă mare care s-au format prin eroziune și ca urmare
a despăduririlor masive de-a lungul anilor. În evoluția descendentă a suprafeței piemontane din zonă, s-au detașat
trei complexe morfologice: interfluviile, versanții și văile.
În ceea ce privește suprafața supusă cercetării arheologice preventive, aceasta se situează pe malul drept al râului
Amaradia, pe o terasă cu elevația cuprinsă între 150 și 200 m, aceasta având inițial destinația de teren arabil,
pășune sau zonă împădurită.
Din punct de vedere geomorfologic, zona este una de afundare, de formație aluvionară. Peisajul natural este
compus din dealuri împădurite (cu stejari, frasini, salcâmi, tei etc.) ce delimitează, de o parte și de alta, satele din
zona cercetată, dar și zăvoaiele (cu lemn de esență moale - arini, salcie, cătină, plop alb etc.) din albia minoră a
Amaradiei. Vegetația aparține zonelor de silvostepă și de dealuri. Fauna zonei se încadrează în biocenoza de climat
temperat-continental.
Istoricul cercetărilor
Până în anul 2018 din aria comunei Hurezani nu se cunoșteau descoperiri arheologice. Ca urmare a unor investiții
pentru instalarea unor conducte de transport gaze naturale pe teritoriul comunei au fost identificate mai multe situri
arheologice. Este vorba de un sit aflat în apropierea panoului Petrom Hurezani, sit care a fost fost cercetat parțial
și cu ocazia construcției stației de comprimare Bibești-Hurezani, pentru proiectul BRUA. În urma cercetărilor s-a
putut determina că este vorba de o locuire din cea de a doua epocă a fierului suprapusă de o locuire premodernă.
De remarcat însă ca la cercetare au fost identificate și fragmente ceramice atipice, de epoca bronzului, dar pentru
care nu s-a putut face o încadrare culturală mai specifică. Menționăm că această locuire se află la mai puțin de 500
de metri de situl aflat în discuție în acest material. Un alt sit identificat și cercetat aparține secolelor XIV-XV și
secolelor XVII-XIX7.
Tot în anul 2018, în urma unui alt diagnostic arheologic, au fost identificate încă două situri arheologice8. Primul
dintre ele este o locuire de mici dimensiuni, încadrată cronologic la sfârșitul epocii bronzului și începutul primei
epoci a fierului, iar cel de al doilea este reprezentat de situl aflat în discuție în contribuția noastră.
Contextul descoperirilor
Așa cum am menționat mai sus, lotul de materiale analizate în această contribuție a rezultat în urma cercetării
arheologice preventive realizată pe situl numărul 2-39 Hurezani. Din punct de vedere al tipului de așezare vorbim
de una deschisă, de mari dimensiuni, așezată pe prima terasă a Amaradiei, mărginită la nord de albia fosilă a
râului. În timpul cercetării nu au fost descoperite elemente de fortificație. Stratigrafia sitului este reprezentată de
patru niveluri culturale clare, cu o grosime a nivelului arheologic cuprinsă între 1,20-1,50 m. Cele patru niveluri
de cultură au putut fi delimitate atât de pe adâncimi (stratigrafie verticală) cât și pe baza intersecțiilor de complexe
(stratigrafie orizontală). Din punct de vedere al încadrărilor cultural-cronologice generale, cele mai vechi elemente
de datare sunt câteva fragmente ceramice Glina III10, în afara contextelor arheologice cercetate. Cronologic,
urmează contextele Verbicioara I/Verbicioara II reprezentate prin două locuințe și mai multe gropi menajere. Acest
nivel este acoperit de un strat de pământ galben, probabil o prăbușire a coastei terasei a doua, cu o grosime medie
de 20 cm, nivel perforat de complexele nivelului Verbicioara IV. De pe acest nivel (-0,50-1,00 m) se conturează
6
7
8
9
10

Colțeanu et al. 2020b, 133-162.
Colțeanu et al. 2020a, 75-132.
Colțeanu et al. 2020a, 140-144.
Sit 2/ 2018 Petrom Totea - Sit 3 2018 BRUA, Cod RAN 80515.04.
Schuster 1997; Băjenaru 2014.
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Planșa 1. Fotografie aeriană, Sit 2, com. Hurezani.
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Planșa 2. Ortofotoplanul Sitului 2, com. Hurezani.
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Planșa 3. Plan general de săpătură, Sit 2, com. Hurezani.
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stratul de cultură Verbicioara IV, cel mai consistent de altfel (la acest nivel al prelucrării datelor vorbim de peste
150 de contexte arheologice care pot fi puse în legătură cu acesta). Nivelul Verbicioara IV este suprapus de un
nivel de cultură Verbicioara V și de unul aparținând grupului Vîrtop, în mare parte distruse de lucrările agricole,
dar din care au putut totuși să fie cercetate mai multe complexe care aparțin epocii târzii a bronzului și primei epoci
a fierului din Oltenia.
În cadrul acestei lucrări, vom aduce în discuție date tehnice despre fusaiolele, greutățile pentru războiul de țesut
vertical, dar și despre o categorie de artefacte intrate în istoriografie cu denumirea de capete de băț11.
Metodologia de cercetare
Din punct de vedere metodologic, vom utiliza modelul propus de CTR12 și preluat, la nivel național, de cercetători
precum Paula Mazăre13 și Dănuț Prisecaru14. Astfel, pentru lotul de materiale reprezentat de fusaiole vom ține
cont de categoria morfo-funcțională (vom înregistra materia primă din care au fost confecționate artefactele, atât
pentru fusaiole și greutăți, cât și pentru „capetele de băț”), clasa de mărime15, tipul perforației (orificii cilindrice,
conice și bitronconice), grupa tipologică16 și tipul morfologic (fusaiole cilindrice, sferice/discoidale, semisferice,
biconvexe, tronconice, și bitronconice)17.
În ceea ce privește analiza macroscopică utilizată în cazul greutăților folosite la războiul de țesut vertical, vom ține
cont de categoria morfo-funcțională (va fi folosit același model ca în cazul fusaiolelor), de forma artefactelor, de
dimensiunile (inclusiv diametrul maxim al perforației, deoarece este foarte important, și, precum masa artefactului,
ne poate sugera, cu aproximație, câte fire au fost tensionate) și masa acestora.
Pentru repertorierea artefactelor, specifice torsului și țesutului în perioada de timp menționată, am avut în vedere
următoarele criterii: contextul arheologic, dimensiunile (Dmax. = diametrul maxim, Dmin. = diametrul minim, h =
înălțimea, Dperf. = diametrul perforației, toate dimensiunile fiind trecute în centrimetri; G = masa artefactului, trecută
în grame) și forma pieselor, materia primă din care au fost confecționate, starea de conservare, încadrarea cronologică
și/sau culturală, bibliografie și/sau analogii și, nu în ultimul rând, observații suplimentare (acolo unde este cazul)
privind aspectul piesei, calitatea producerii, decor, semne sau particularități etc.

11
12
13
14
15
16
17

Marc 2012, 92.
(http://ctr.hum.ku.dk/) vizualizat pe data 28.02.2020.
Mazăre 2012, 110-118.
Prisecaru 2014, 40-43.
Mazăre 2012, 115-116.
Mazăre 2012, Tabel 4.
Prisecaru 2014, Fig. 15.
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Figura 1. Fusaiolă bitronconică

1.
a)
Decapare/ Passim.
b)
Dmax. = 3,7 cm, h = 1,7 cm, G = 22,94 g, Dperf. = 0,8 cm, fusaiolă bitronconică (6B), perforație cilindrică.
c)
Confecționată din lut ars.
d)
Stare bună de conservare.
e)
Epoca bronzului.
f)
Inedit; Analogii: Berciu, Comșa, Popescu-Ialomița 1951, Fig. 12.
g)
Figura 1. Artefactul prezintă un model format din împunsături, plasat în jurul diametrului maxim și pe una
dintre fețele fusaiolei, în jurul perforației.

Figura 2. Fusaiolă bitronconică

2.
a)
Decapare/ Passim.
b)
Dmax. = 5,2 cm, Dmin. = 2,6 cm, h = 2,6 cm, G = 59 g, Dperf. = 1,4 cm, fusaiolă bintronconică (6B),
perforație cilindrică.
c)
Confecționată din lut ars.
d)
Stare bună de conservare.
e)
Epoca bronzului.
f)
Inedit; Analogii: Crăciunescu 2004, Planșa XXXVII/ 6.
g)
Figura 2.
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Figura 3. Fusaiolă bitronconică.

3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Cx 14. Groapă de resturi menajere.
Dmax. = 2,7 cm, h = 1,4 cm, G = 9,40 g, Dperf. = 0,6 cm, fusaiolă bitronconică (6B), perforație cilindrică.
Confecționată din lut ars.
Stare bună de conservare.
Epoca bronzului. Cultura Verbicioara, faza IV (după Berciu).
Inedit. Analogii: Crăciunescu 2004, Planșa LXXXIX/ 1.
Figura 3.

Figura 4. „Capăt de băț”, tip IVa.

Decapare/Passim.
Dmax. = 3,2 cm, h = 2,4 cm, G = 20 g, Dperf. = 1 cm, „capăt de băț” tip IVa, perforație cilindrică.
Confecționat din lut ars.
Stare bună de conservare.
Epoca bronzului.
Inedit; Analogii: Rustoiu 1995, Planșa1; Schuster, Tuțulescu, Negru, 2014, Pl.1/1.
Figura 4.

Figura 5. Fusaiolă discoidală.

5.
a)
Cx 127. Bordei 1.
b)
Dmax. = 3,7 cm, Dmin. = 2,4 cm, h = 1,5 cm, G = 11,90 g, Dperf. = 0,8 cm, fusaiolă discoidală (2B),
perforație cilindrică.
c)
Confecționată din lut ars.
d)
Stare medie de conservare, fusaiolă fragmentară.
e)
Epoca bronzului. Cultura Verbicioara, faza IV (după Berciu).
f)
Inedit.
g)
Figura 5.
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6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Figura 6. Fusaiolă discoidală.

SL. 1. 9.
Dmax. = 3,2 cm, h = 1,2 cm, G = 14 g, Dperf. = 0,7 cm, fusaiolă discoidală (2B), perforație cilindrică.
Confecționată din lut ars.
Stare bună de conservare.
Epoca bronzului. Cultura Verbicioara, faza IV (după Berciu).
Inedit; Analogii: Calotoiu, Hortopan, 2008, Planșa XVIII.
Figura 6.

Figura 7. Fusaiolă bitronconică.

7.
a)
SL 1. 8.
b)
Dmax. = 3,7 cm, Dmin. = 2,8 cm, h = 1,8 cm, G = 25,37 g, Dperf. = 0,9 cm, fusaiolă bitronconică (6A),
perforație cilindrică.
c)
Confecționată din lut ars.
d)
Stare bună de conservare.
e)
Epoca bronzului. Cultura Verbicioara, faza IV (după Berciu).
f)
Inedit.
g)
Figura 7. Prezintă urme de ardere secundară.

8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Figura 8. Fusaiolă bitronconică.

Cx 127. Bordei 1.
Dmax. = 3,4 cm, h = 2,3 cm, G = 22 g, Dperf. = 1 cm, fusaiolă bitronconică (6C), perforație cilindrică.
Confecționată din lut ars.
Stare bună de conservare.
Epoca bronzului. Cultura Verbicioara, faza IV (după Berciu).
Inedit; Analogii: Crăciunescu, 2004, Planșa XXXVII/6; Planșa XXXVIII/1; XCII/1.
Figura 8.
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Figura 9. Fusaiolă bitronconică.

9.
a)
Decapare/ Passim.
b)
Dmax. = 5 cm, Dmin. = 2,4 cm, h = 2,5 cm, G = 27 g, Dperf. = 1,3 cm, fusaiolă bitronconică (6B),
perforație cilindrică.
c)
Confecționată din lut ars.
d)
Stare bună de conservare.
e)
Epoca bronzului.
f)
Inedit.
g)
Figura 9.

Figura 10. „Capăt de băț”, tip IId

10.
a)
L. 1. Locuință de Suprafață
b)
Dmax. = 3,8 cm, Dmin. = 2,1 cm, h = 2,3 cm, G = 34,80 g, Dperf. = 0,8 cm, „capăt de băț” tip IId,
perforație cilindrică.
c)
Confecționat din lut ars.
d)
Stare bună de conservare.
e)
Epoca bronzului. Cultura Verbicioara, faza IV (după Berciu).
f)
Inedit; Analogii: Marc 2012, Pl. III; Rustoiu 1995, Planșa 1.
g)
Figura 10.

Figura 11. Greutate pentru războiul de țesut, discoidală.

11.
a)
Decapare/ Passim.
b)
Dmax. = 8,1 cm, Dmin. = 3,9 cm, h = 1,7 cm, G = 77,53 g, Dperf. = 0,9 cm, greutate pentru războiul de
țesut vertical, formă discoidală, perforație cilindrică.
c)
Confecționată din lut ars.
d)
Stare medie de conservare, fusaiolă fragmentară.
e)
Epoca bronzului.
f)
Inedit; Analogii: Crăciunescu, 2004, Planșa XXXVII/7; Calotoiu, Hortopan, 2008, Planșa XVIII.
g)
Figura 11.
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Figura 12. Fusaiolă bitronconică

12.
a)
SL. 2. 1.
b)
Dmax. = 3,8 cm, Dmin. = 2,5 cm, h = 2,1 cm, G = 30,62 g, Dperf. = 0,8 cm, fusaiolă bitronconică (6C),
perforație cilindrică.
c)
Confecționată din lut ars.
d)
Stare bună de conservare.
e)
Epoca bronzului. Cultura Verbicioara , faza V (după Berciu).
f)
Inedit. Analogii: Crăciunescu, 2004, Planșa XXXVII/6.
g)
Figura 12.

Figura 13. „Capăt de băț”, tip IId (formă vas).

13.
a)
S.L 2.󠆯 1.
b)
Dmax. = 3 cm, Dmin. = 2,1 cm, h = 3,1 cm, G = 24,15 g, Dperf. = 0,8 cm, „capăt de băț” tip IId (formă
de vas), perforație cilindrică.
c)
Confecționat din lut ars.
d)
Stare bună de conservare.
e)
Epoca bronzului. Cultura Verbicioara, faza V (după Berciu).
f)
Inedit; Analogii: Berciu, Comșa, Popescu-Ialomița 1951: Fig. 12; Rustoiu 1995, Planșa 1;
g)
Figura 13.

Figura 14. Fusaiolă discoidală.

14.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Cx.127. Bordei 1.
Dmax. = 3,5 cm, h = 2,1 cm, G = 20 g, Dperf. = 1,1 cm, fusaiolă discoidală (2B), perforație cilindrică.
Confecționată din lut ars.
Stare bună de conservare.
Epoca bronzului.
Inedit. Analogii: Crăciunescu, 2004, Planșa LXXXIX/4.
Figura 14.
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Figura 15. Fusaiolă bitronconică.

15.
a)
Decapare/Passim.
b)
Dmax. = 3 cm, Dmin. = 1,8 cm, h = 3,1 cm, G = 24,25 g, Dperf. = 0,9 cm, fusaiolă bitronconică (6D),
perforație cilindrică.
c)
Confecționată din lut ars.
d)
Stare bună de conservare.
e)
Epoca bronzului.
f)
Inedit. Analogii: Crăciunescu, 2004, Planșa LXXXIX/3.
g)
Figura 15.

Figura 16. „Capăt de băț”, tip IIc.

16.
a)
Decapare/ Passim.
b)
Dmax. = 4 cm, Dmin. = 2,2 cm, h = 2,9 cm, G = 37,64 g, Dperf. = 0,8 cm, „capăt de băț” tip IIc, perforație
cilindrică.
c)
Confecționat din lut ars.
d)
Stare bună de conservare.
e)
Epoca bronzului.
f)
Inedit; Analogii: Berciu, Comșa, Popescu-Ialomița 1952: Fig. 13; Marc 2012, Pl. II; Rustoiu 1995, Planșa
1; Calotoiu, 2002, Planșa 2.
g)
Figura 16. Prezintă urme de ardere secundară.

Figura 17. Fusaiolă tronconică

17.
a)
Cx.67. Groapă de resturi menajare.
b)
Dmax. = 3,5 cm, Dmin. = 1,6 cm, h = 2,2 cm, G = 24,18 g, Dperf. = 0,9 cm, fusaiolă tronconică (5C),
perforație cilindrică.
c)
Confecționată din lut ars.
d)
Stare bună de conservare.
e)
Prima epocă a Fierului. Grupul Vârtop.
f)
Inedit.
g)
Figura 17.
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Figura 18. „Capăt de băț”, tip I.

18.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

SL. 1. 9.
Dmax. = 3,9 cm, h = 2,4 cm, G = 38,61 g, Dperf. = 0,8 cm, „capăt de băț” tip I, perforație cilindrică.
Confecționat din lut ars.
Stare bună de conservare.
Epoca bronzului. Cultura Verbicioara, faza IV (după Berciu).
Inedit; Analogii: Berciu 1961, Abb. 12, 4.
Figura 18.

Figura 19. Fusaiolă cilindrică

19.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

SL. 1. 9.
Dmax. = 3,2 cm, h = 6,2 cm, G = 69,37 g, Dperf. = 0,9 cm, fusaiolă cilindrică (1D), perforație cilindrică.
Confecționată din lut ars.
Stare bună de conservare.
Epoca bronzului. Cultura Verbicioara, faza IV (după Berciu).
Inedit. Analogii: Crăciunescu, 2004, Planșa LXXXVII/3.
Figura 19.

Figura 20. Fusaiolă cilindrică

20.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

L.1. Locuință de Suprafață
Dmax. = 4,8 cm, h = 1,9 cm, G = 37,93 g, Dperf. = 0,9 cm, fusaiolă cilindrică (1B), perforație cilindrică.
Confecționată din lut ars.
Stare bună de conservare, fusaiolă fragmentară.
Epoca bronzului, cultura Verbicioara.
Inedit.
Figura 20.
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Figura 21. Fusaiolă cilindrică.

21.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Cx 127. Bordei 1.
Dmax. = 1,8 cm, h = 3,1 cm, G = 13,28 g, Dperf. = 0,7 cm, fusaiolă cilindrică (1D), perforație cilindrică.
Confecționată din lut ars.
Stare bună de conservare.
Epoca bronzului. Cultura Verbicioara, faza IV (după Berciu).
Inedit. Analogii: Crăciunescu, 2004, Planșa LXXXVII/3.
Figura 21.

Figura 22. Greutate pentru războiul de țesut, discoidală.

22.
a)
Cx. 230A. Groapă de resturi menajere.
b)
Dmax. = 11,53 cm, h = 4,8 cm, G = 538 g, Dperf. = 2 cm, greutate pentru războiul de țesut vertical, formă
discoidală, perforație cilindrică.
c)
Confecționată din lut ars.
d)
Stare bună de conservare.
e)
Epoca bronzului. Cultura Verbicioara, faza IV (după Berciu).
f)
Inedit.
g)
Figura 22. Prezintă urme de ardere secundară.

Figura 23. Greutate pentru războiul de țesut, discoidală.

23.
a)
Cx. 230 A. Groapă de resturi menajere.
b)
Dmax. = 10,16 cm, Dmin. = 6, 97 cm, h = 4 cm, G = 235,23 g, Dmax.perf. = 3,2 cm, Dmin.perf. = 1,7
cm, greutate pentru războiul de țesut vertical, formă discoidală, perforație tronconică.
c)
Confecționată din lut ars.
d)
Stare bună de conservare, greutate fragmentară.
e)
Epoca bronzului. Cultura Verbicioara, faza IV (după Berciu).
f)
Inedit.
g)
Figura 23.
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Analiza materialelor
În primul rând toate obiectele analizate sunt din lut, pasta este de cele mai multe ori semifină, cu pietricele. Decorul
este prezent doar pe două fusaiole bitronconice din lot, la una pe zona mediană, iar la cealaltă pe unul din capete,
în zona perforației, și este reprezentat prin împunsături succesive.
Pentru clasa de mărime a fusaiolelor și a „capetelor de băț” am constatat următoarele valori:
- Foarte mici: una;
- Mici: opt;
- Medii: trei;
- Mari: trei;
„Capetele de băț” le-am considerat ca aparținând categoriei obiectelor legate de tors18 și le-am tratat tinând cont de greutate, înălțime și diamentru, adică posibilele atribute funcționale ale acestora19. Conform
acestor considerente am constatat următoarele valori:
- Mici: două;
- Mediu: unul;
- Mari: două;
În privința tipului morfologic al artefactelor din categoria fusaiole și capete de băț se disting următoarele forme:
- Cilindrice: trei fusaiole (1B – una; 1D – două);
- Discoidale: trei (2B);
- Tronconice: o fusaiolă (5C);
- Bitronconice: 8 ( 6A – una; 6B – patru; 6C – două și 6D – una).
Situația din punct de vedere al tipului morfologic al „capetelor de băț” se prezintă în felul următor:
- Discoidal: unul (I)
- Bitronconice: trei ( IVA – două; IID – unul).
În ceea ce privește forma greutăților pentru războiul de țesut vertical avem trei discoidale cu perforație
mediană. Toate categoriile de artefacte au perforație cilindrică.
Forma și greutatea fusaiolelor sunt direct proporționale cu tipul și grosimea firului rezultat în urma toarcerii.
Astfel, pentru prelucrarea unor fibre ușoare, precum și pentru obținerea unui fir mai fin (utilizat în producerea
unei țesături mai fine, de bună calitate) este necesară folosirea unei fusaiole mai ușoare (până în 35 g). Fusaiolele
medii (de 40-50 g) sunt folosite pentru obținerea unor fire mai groase sau mai lungi (similare celor utilizate la
țeserea unor pături sau a unor piese vestimentare mai groase), pe când fusaiolele mari și foarte mari sunt folosite în
prelucrarea unor fibre dure, mai lungi și mult mai groase, precum cele din in, cânepă sau urzică. De exemplu, dacă
se utilizează o fusaiolă ușoară cu diamentrul mic (forme rotunjite), se vor obține fire mai scurte, în schimb, dacă
se toarce cu ajutorul unei fusaiole ușoare, dar cu diametru mare (forme aplatizate) se vor obține fire mai lungi20.
Utilizând datele unui experiment arheologic realizat de către CTR , în care autorii au propus un model de calcul
al producerii unui metru pătrat de țesătură pe baza masei și înălțimii unei greutăți pentru războiul de țesut vertical,
am analizat singura greutate întreagă (nr. 22 din catalog) înregistrată în repertoriul nostru. Calculele făcute pentru
această greutate au arătat că țesătura rezultată ar fi avut între 5 și 10-11 fire/centimetru și, aproximativ, între 10 și
30 de fire tensionate per greutate.
Asocierea descoperirilor în contextele arheologice cercetate oferă o serie de date, considerăm noi interesante.
Astfel, din cele 23 de piese prezentate 16 provin din contexte care au putut fi definite (locuințe sau gropi menajere).
Complexele 14 și 67 sunt gropi menajere. Din complexul 14 a fost recuperată o fusaiolă de tip 6B (Nr. cat. 3/Pl.3),
iar din Complexul 67 o fusaiolă de tip 5C (Nr. cat. 17/Pl.17). Din complexul 127/Bordei 1 au fost recuperate patru
fusaiole. Ele sunt una de tipul 1D (Nr. cat. 21/Pl.21), una de tipul 6C (Nr. cat. 8/Pl.8) și două de tipul 2B (Nr. cat.
5 și 14/Pl.5; Pl. 14). În locuința 1 (L1) au fost descoperite o fusaiolă de tip 1D (Nr. cat. 20/Pl 20) și un „capăt de
băț” de tip IID (Nr. cat. 10/Pl. 10). Din suprafața locuită SL1 (locuință incendiată de mari dimensiuni) provin trei
fusaiole și un „capăt de băț”. Din caroul 8 o fusaiolă de tip 6A (Nr. cat. 7/Pl. 7). Din caroul 9 provin o fusaiolă de
tip 2B (Nr. cat. 6/Pl. 6), o fusaiolă de tip 1D (Nr. cat. 19/Pl. 19) și „capăt de băț” de tip I (Nr. cat. 18/Pl. 18). Din
suprafața locuită SL2 provin o fusaiolă de tip 6C ( Nr. cat. 12/Pl. 12) și un „capăt de băț” de tip 2D (Nr. cat. 13/
18
19
20

Marc 2012, 93.
Mazăre 2012, 110.
Mazăre 2012, Tabel 2.

417

Cercetări Arheologice, XXVII, 2020, 403-420

Pl.13). Din cele trei greutăți doar două au fost descoperite în context, complexul 230, o groapă de resturi menajere
(Nr. cat. 22/Pl 22 și Nr. cat. 23/Pl. 23).
Dacă punem cap la cap această analiză pe baza clasei de mărime, caracterelor morfologice, dar și al contextului
descoperirii putem observa că în trei din cele patru locuințe au fost descoperite, în asociere, atât „capete de băț”, cât
și fusaiole. Un alt fapt care reține atenția este apropierea de dimensiuni dintre „capetele de băț” și fusaiole. Astfel
de asocieri avem în L1 (Nr. cat. 10: Dmax. = 3,8 cm, Dmin. = 2,1 cm, h = 2,3 cm, G = 34,80 g, Dperf. = 0,8 cm
și Nr. cat. 20: Dmax. = 4,8 cm, h = 1,9 cm, G = 37,93 g, Dperf. = 0,9 cm) și în SL 2 (Nr. Catalog 13: Dmax. = 3
cm, Dmin. = 2,1 cm, h = 3,1 cm, G = 24,15 g, Dperf. = 0,8 cm și Nr. cat. 12: Dmax. = 3,8 cm, Dmin. = 2,5 cm, h
= 2,1 cm, G = 30,62 g, Dperf. = 0,8 cm). Din nefericire numărul redus de materiale de acest tip publicate și lipsa
unor analize de tipul demersului nostru împiedică formularea unor ipoteze concludente asupra tipului de relație
dintre fusaiole și „capetele de băț”.
Concluzii
În stadiul actual al cercetărilor (așezarea nu a fost cercetată exhaustiv, suprafața afectată de proiect fiind de 4100
metri pătrați din cei aproximativ 18000 metri pătrați ai sitului), în cazul comunităților preistorice de la Hurezani
putem observa o majoritate deținută de fusaiolele și „capetele de băț” mici și medii, cu mase scăzute și forme
rotunjite (discoidale și bitronconice). Astfel, putem afirma că acestea produceau fibre subțiri de dimensiuni mici,
cu ajutorul cărora produceau țesături de o calitate bună, cu un număr mare de fire pe centimetru pătrat.
Descoperirile cunoscute de fusaiole din mediul Verbicioara sunt relațiv puține ca număr. Cele mai multe se
concentrau în apropierea Dunării, în siturile de la Rogova, Orevița Mare, Ostrovul Mare, Verbicioara21, etc. Acest
fapt a creat imaginea că meșteșugul torsului era o activitate care se desfășura mai ales în zona bazinului inferior al
Jiului și în zona Cazanelor Dunării22. Cu toate acestea descoperiri de fusaiole au mai apărut și în zona subcarpatică,
ca de exemplu la Ceplea23. Considerăm că aceste concluzii sunt tributare doar unui stadiu al cercetării, strâns legat
de suprafața cercetată, și nu de o predilecție a unor comunități pentru anumite activități economice. Legat de o
posibilă legătură între tipul de fusiolă și încadrarea cronologică și culturală considerăm că acest tip de materiale are
o relevanță redusă pentru astfel de încadrări. Astfel, în situația noastră, avem fusaiole care deși au fost descoperite
în contexte Verbicioara IV își găsesc analogii în situri încadrate cultural Verbicioara I (Rogova) sau Verbicioara
III (Orevița Mare, Ceplea). De altfel tipuri asemănătoare de artefacte depășesc granițele culturale și cronologice,
ele fiind descoperite și în contexte Glina, de exemplu24. Credem însă că există o legătură importantă între forma,
dimensiunea și greutatea fusaiolelor și tipul de țesături create. Însă pentru a realiza o înseriere relevantă este nevoie
de analiza tipologico-morfologică a mult mai multor obiecte de acest tip și de pe mai multe situri.
În legătură cu „capetele de băț” s-au emis mai multe ipoteze legate de folosirea lor25. Un fapt care este admis de o
mare parte a cercetătorilor este acela că aceste obiecte sunt folosite împreună cu o tijă de lemn26. Lipsa unei perforații
totale face ca acestea să nu fie denumite fusaiole27. Totuși, dacă se are în vedere forma unui fus contemporan, se
poate observa asemănarea dintre capătul tronconic al acestuia (capătul de jos) și forma acestor „capete de băț”. Un
alt argument al folosirii acestora la tors, din punctul nostru de vedere, este greutatea asemănătoare dintre fusaiole
și „capetele de băț” dar și descoperirea ambelor tipuri de obiecte în contexte comune. Capacitatea acestor obiecte
de a îndeplini rolul de „volantă” pe care îl îndeplinește o fusaiolă se poate demonstra sau infirma prin arheologie
experimentală
În concluzie, putem afirma existența meșteșugului producerii și prelucrării textilelor în cadrul comunităților
preistorice din situl de la Hurezani, com. Hurezani, jud. Gorj. Deși numărul artefactelor destinate torsului și
țesutului este relativ mic, cel puțin în stadiul actual al cercetărilor, informațiile obținute sunt promițătoare și ajută
la completarea datelor privind această activitate casnică în spațiul și perioada de timp menționată.

21
22
23
24
25
26
27

Crăciunescu 2004.
Prisecaru 2009, 130.
Calotoiu Hortopan 2008.
Schuster 1997.
Schuster, Tuțulescu, Negru 2014, 87-91.
Marc 2012, 93.
Mazare 2012, 103-104.
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Castrul legionar de la Potaissa (Turda). 45 de ani de
cercetări arheologice
MIHAI BĂRBULESCU

Rezumat:
Studiul de sinteză înfățișează situația cercetării arheologice în castrul legiunii V Macedonica de la Potaissa (astăzi
Turda, România) desfășurată sistematic începând cu anul 1971. Castrul legiunii V Macedonica a funcționat din jurul
anului 170 până la abandonarea Daciei. Au fost cercetate elementele de fortificare, porta decumana, bastioane de
colț și de curtină, drumurile principale. Au fost cercetate exhaustiv principia și băile legiunii, iar parțial cazărmile
cohortei milliaria, ale unor cohortes quingenariae și un complex de horrea. Castrul de la Potaissa se înscrie foarte
bine în seria castrelor legionare construite ori refăcute sub Marcus Aurelius.
O variantă a acestui text a apărut în limba engleză în volumul Visy 75. Artificem commendat opus. Studia in
honorem Zsolt Visy (eds. G. I. Farkas, Réka Neményi, M. Szabó), Pécs, 2019, p. 52-69.

Abstract: The legionary fortress at Potaissa (Turda). 45 years of archaeological
research
This summary report offers an overall incursion into the state of research, as well as the systematic archaeological
investigations undergone throughout the years at the legionary fortress of Legio V Macedonica from Potaissa
(nowdays Turda, Romania), starting with the year 1971. The legionary fortress had functioned between
approximately AD 170 and until the Roman withdrawal. Investigations have focused on the main defense elements,
the western gate (porta decumana), the corner bastions, as well as the main roads of the fortress. The headquarters
(principia) and the Roman baths have been fully researched, while the barracks of cohors I miliaria, some of the
cohortes quingenariae, as well as the horrea complex have been partially investigated. All the results lead to the
conclusion that the legionary fortress at Potaissa can be attributed to the series of fortresses built or rebuilt under
the emperor Marcus Aurelius.
A variant of this paper appeared in English in the volume Visy 75. Artificem commendat opus. Studia in honorem
Zsolt Visy (eds. G. I. Farkas, Réka Neményi, M. Szabó), Pécs, 2019, p. 52-69.

Cuvinte cheie: Potaissa, legiunea V Macedonica, castru legionar, principia, terme.
Keywords: Potaissa, legio 5th Macedonica, legionary fortress, principia, Roman baths.

Castrul legiunii a V-a Macedonica de la Potaissa a funcționat din jurul anului 170 până la retragerea armatei
romane din Dacia, în vremea lui Gallienus ori sub Aurelian. Deși urmele castrului au fost totdeauna vizibile la
suprafața terenului, cercetarea arheologică a debutat târziu, abia în 1958, cu un sondaj la bastionul sud-estic al
fortificației1. Din 1971 cercetările în castru s-au desfășurat fără întrerupere până în 20162, cărora li s-a adăugat un
sondaj în 2019. În acest interval s-au executat cercetări arheologice și în orașul Potaissa3.
1
2
3

Crișan 1961, 431-439.
Prezentări generale ale castrului: Bărbulescu 1991, 22–30; Bărbulescu 1994, 195-214; Bărbulescu 1997; Bishop 2012, 109-110.
Bărbulescu 1994 a.
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Castrul este situat pe un platou (cota absolută 371 m), mai ridicat cu vreo 30 m față de zona centrală a orașului
antic, situată la sud-est de castru (Fig. 1-2). Castrul are forma unui dreptunghi orientat cu laturile lungi pe direcția
NV – SE (fig. 3). Cele mai recente măsurători ale castrului, din toamna anului 2019, după ce s-a putut preciza
mai corect poziția incintei estice (prin cercetările colegului Dan Matei), au dat suprafața interioară (fără grosimea
zidurilor de incintă) de 580 x 408 m, adică 23,66 ha (considerând că forma castrului ar fi un dreptunghi perfect).
Vechile măsurători erau 573 x 408 m, adică 23,37 ha4.
Castrul se înscrie perfect în seria de castre construite în perioada războaielor marcomanice de Legiunea II Italica
și Legiunea V Macedonica. Legiunea II Italica fusese înființată de Marcus Aurelius în anul 165. În anii următori
legiunea își construiește primul castru, la Ločica, lângă Celeia (Pannonia Superior). După 168 Legiunea V
Macedonica este adusă de la Troesmis (Moesia Inferior) la Potaissa. Pe la 173 Legiunea II Italica e mutată la
Albing (Noricum). În ultimul deceniu al secolului al II-lea Legiunea II Italica construiește castrul de la Lauriacum
(Noricum), de data aceasta forma nemaifiind rectangulară, iar suprafața ceva mai mică (21,45 ha)5.
Cele trei castre (Ločica, Potaissa, Albing) au, practic, aceeași suprafață:
Ločica 543 x 435,5 m (23,64 ha)
Potaissa 580 x 408 m (23,66 ha)
Albing 568 x 412 m (23,40 ha)
Mai mult, la Potaissa și Albing chiar și lungimea laturilor este foarte asemănătoare. Este evident că s-a aplicat
un plan standardizat, elaborat în birourile centrale ale armatei romane, respectat în anii 166-173. De altfel, la
Potaissa s-a observat că forma castrului este un dreptunghi de temă √2 (408 m x 1,4142 = 577 m), iar clădirea de
comandament (principia) are forma unui dreptunghi (124,60 – 125 m x 71,80 – 72,60 m) de temă √3 (72,20 m x
1,732 = 125 m). Punctul gromei (care nu poate fi stabilit cu exactitate, dar îl considerăm la intrarea în principia)
marchează pe axul lung al castrului secțiunea de aur (364 m : 216 m = 1,685), în condițiile în care numărul de aur
φ = 1,6186.
Incinta, porți și turnuri7. Din incinta castrului de la Potaissa se păstrează doar temelia, groasă de 1,70 – 2 m,
construită în tehnica opus incertum. Elevația zidului de incintă era construită – cel puțin paramentul exterior – din
blocuri fasonate (opus quadratum), din care câteva s-au găsit căzute spre exteriorul zidului. Complet cercetat a fost
bastionul din colțul nord-vestic, cu formă ușor trapezoidală, racordând laturile castrului printr-o curbură cu raza
de 18 m. Laturile de est și vest ale bastionului erau lungi de 5,30 – 5,50 m, iar latura dinspre interiorul castrului
era lungă de 11,40 m. Suprafața interioară a bastionului este de 33 m2. S-a constatat o refacere a bastionului, prin
îngroșarea zidurilor. Un singur șanț înconjoară fortificația, larg de 12 m, săpat în forma literei V, cu adâncimea
maximă de 2,75 – 3 m. Porțile praetoria și decumana se află la mijlocul laturii de est, respectiv vest, a castrului.
Porțile principales împart laturile lungi ale castrului în raportul de aur φ menționat mai sus. A fost complet
cercetată porta decumana flancată de două turnuri rectangulare (8,95 x 6,25-6,80 m turnul nordic, 9,10 x 6,25 m
turnul sudic, dimensiuni prin exterior). Cele două turnuri înaintează spre vest față de linia incintei cu 3,25 m. Spre
spațiul porții turnurile au câte două contraforturi. În interiorul turnurilor există două nivele de călcare. Deschiderea
porții, între turnuri este de 12,50 m. Porta decumana de la Ločica are deschiderea de 13,20 m8. În centrul porții se
află un zid median (spina), lung de 6,30 m și gros de 2,95 m, care împărțea poarta în două culoare, aproape egale.
Prin jumătatea nordică trecea drumul de acces în castru, lat de 4,90 m. Culoarul nordic pare să fi fost barat de un
zid, ulterior a fost redeschis și drumul refăcut. Este posibil ca închiderea porții să fi survenit în vremea războaielor
carpice ale lui Filip Arabul, redeschiderea având loc sub Decius (?). La Brigetio, castru reconstruit sub Marcus
Aurelius, porta decumana și porțile principales erau împărțite prin spina9, iar turnurile porții praetoria sunt foarte
asemănătoare cu turnurile de la Potaissa10. Un singur turn de curtină a fost cercetat pe latura vestică, situat la
jumătatea distanței dintre porta decumana și colțul nord-vestic al castrului. Avea dimensiunile 6,90 x 6-6,25 m
(prin exterior). Nu știm câte turnuri de curtină existau. Este probabil ca pe laturile scurte să fi fost câte șase turnuri,
ca la Ločica și Albing11.
4 Bărbulescu 1987, 98.
5 Winkler 1971, 85-107; Kandler, Vetters 1986, 92-109; Ployer 2013, 34-37; Groh 2018, 59.
6 Potrivit măsurătorilor anterioare (354 m : 219 m = 1,616), secțiunea de aur era aproape perfectă. Bărbulescu 1987, 173-188;
Bărbulescu 2004, 17-31.
7 Bărbulescu 1987, 106-118.
8 Kandler 1979, 190.
9 Számadó, Borhy 2003, 77.
10
Bechert 1971, 249.
11
Kandler, Vetters 1986, 107.
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Figura 1. Castrul legionar de la Potaissa. Vedere generală (după Bărbulescu et al. 2019).

Figura 2. Castrul legionar de la Potaissa. Fotografie (Toma Bărbulescu) și plan.
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Figura 3. Castrul legionar de la Potaissa. Plan (2019).
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Drumuri12. Via principalis este lată de 7 - 10 m. Via praetoria este lată de 5,5 – 9,30 m. Drumurile sunt construite
din marnă argiloasă, piatră de râu și pietriș. Nu s-au păstrat decât foarte puține lespezi din stratul superior, iar
rigolele se observă cu greutate. Spre drumurile principale edificiile adiacente aveau portice, adânci de 4 m (porticul
de la principia spre via principalis ori porticul intrării în terme spre via praetoria). Legătura cu drumul imperial
principal și cu drumurile care străbăteau orașul se făcea mai lesnicios prin porta decumana, respectiv prin porta
principalis dextra. În castru era și o rețea de drumuri secundare. De exemplu, clădirea comandamentului este
flancată pe laturile de nord, vest și sud de viae vicinariae late de 3,5 – 6 m.
Principia13 au fost cercetate integral14. Edificiul comandamentului se află în poziția firească, cu frontul la via
principalis, centrat pe axul lung al castrului (Fig. 4-5). Edificiul se înscrie într-un dreptunghi, cu laturile de nord și
sud (inclusiv porticul exterior estic) lungi de 124,60 - 125 m; lățimea edificiului este de 71,80 m la latura vestică și
de 72,60 m la latura estică. Suprafața edificiului este de 0,899 ha, ceea ce înseamnă 3,8 % din suprafața castrului.
Ca mărime, principia de la Potaissa sunt similare cu cele de la Lambaesis (0,88 ha) și Bonna (0,83 ha), construite
în prima jumătate a secolului al II-lea, respectiv după anul 7115. Numai la Vetera I (castru pentru două legiuni)
suprafața comandamentului (1,13 ha) este mai mare decât la Potaissa16. Nicăieri în castrele legionare principia nu
ocupă un procent atît de mare din suprafața castrului ca la Potaissa.
Principia la Potaissa aparțin tipului cu curte și sală acoperită (basilica) dispusă transversal pe curte (Querhalle,
Cross Hall)17 (Fig. 6-7). Latura estică avea un portic spre via principalis.
Intrarea în principia se făcea prin groma, cu dimensiuni și plan stabilite prin sondajul din 2019. Edificiul groma
(quadrifrons, tetrapylon) era situat peste încrucișarea dintre via principalis și via praetoria, ca la Lambaesis (epoca
lui Hadrian), Albing, Lauriacum (a doua jumătate a secolului II), Aquincum (sfârșitul secolului II – începutul
secolului III), Dura-Europos (anii 211-212), Palmyra (epoca lui Diocletian), el-Lejjūn (sec. IV)18, poate și Novae19.
Recent pare să se fi atestat un mic tetrapylon în castrul auxiliar de la Romita20. Dacă adăugăm construcțiile
(„Vorhalle”) care acoperă via principalis în dreptul clădirilor de comandament în castrele auxiliare din Germania
și Raetia, mai rar în Britannia21, ori porțile monumentale la intrarea în principia din castrele legionare de la
Noviomagus și Novaesium22, putem concluziona că este foarte probabil ca la toate castrele să fi existat fie groma,
fie acoperirea numai peste via principalis în dreptul clădirii de comandament, fie o tratare monumentală doar a
intrării în principia. Necunoașterea lor este o carență a cercetării arheologice.
Groma de la Potaissa era un edificiu dreptunghiular, lung de aproximativ 35 m, larg de 17,80 m (60 pedes) între
fundațiile pilonilor și 18,90 m între ziduri. Groma acoperea încrucișarea dintre via praetoria și via principalis,
deschiderea din latura estică a clădirii comandamentului și porticele interioare și exterioare ale acesteia. Planul
dreptunghiular al gromei se completa spre est cu un spațiu avansat (rezalit, „ressaut”), dreptunghiular, care forma
un „porche” („Vorhalle”) peste via praetoria. Împreună cu acest spațiu groma avea lungimea de aproximativ 40
m (între fundațiile pilonilor exteriori). Spre răsărit se găsea poarta pentru via praetoria, largă de cca 8 m (între
fundațiile pilonilor) și intrările secundare retrase în plan. Spre vest, la intrarea în curte, se plasa poarta centrală,
largă de 7,60 m (la Lambaesis intrarea centrală era largă de 7,08 m23) și cele două intrări laterale, largi de câte 3 –
3,30 m. Laturile lungi ale gromei erau străpunse de porțile pentru via principalis, largi de cca 8,50 m, și de câte trei
perechi de porți secundare pentru portice.
Groma diviza latura estică în două aripi. Aripa sudică este formată din încăperile I, J, K, L și M. În primele patru
s-a introdus – probabil spre mijlocul secolului al III-lea, când s-au făcut și mici modificări planimetrice - sistemul
de încălzire cu hipocaust. În aceste încăperi s-a descoperit o mare cantitate de ceramică, iar în spațiul I exista și
o fântână. Este posibil ca în această fază mai târzie a funcționării castrului aici să fi existat o schola, cu bucătărie
12

Bărbulescu 1987, 118-120.
Bărbulescu 1987, 122-164; Bărbulescu 1990, 821-831; Bărbulescu, Bărbulescu 2004, 27-33; Bărbulescu 2004, 32-57.
14
Un volum monografic despre principia se află în faza finală de elaborare de către colectivul de cercetare.
15
Petrikovits 1975, 155, 160.
16
Fellmann 1983, 26.
17
Fellmann 1958, 163-167.
18
Fellmann 1958, 171-173; Rakob, Storz 1974, 266; Szirmai 1976, 91-93; Fellmann 1983, 20, 74-75; Gawlikowski 1984, 6566; Kandler, Vetters 1986, 98; Póczy et al. 1986, 398; Lain, Parker 2006, 157; Groh 2018, 59.
19
Sarnowski 1995, 37-40.
20
Franzen et al. 2004-2005, 165; Cupcea et al. 2018, 19.
21
Johnson 1987, 140-146.
22
Fellmann 1983, 20, 48; http://www.castrum-novaesium.de/EPrincipia.html.
23
Rakob, Storz 1974, fig. 9 și pl. 135, 2.
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Figura 4. Principia și terme (după Bărbulescu et al. 2019).

Figura 5. Principia și terme (după Bărbulescu et al. 2019).
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și loc de luat masa pentru personalul care lucra în principia, așa cum s-a întâmplat și în principia de la Novae24.
În spațiile M (aripa sudică) și N (aripa nordică) s-au descoperit câte o absidă, adică fundațiile pentru două nișe
boltite care se deschideau spre groma. Ulterior s-a renunțat la cele două nișe, fundațiile absidate fiind demantelate
și acoperite. În aripa nordică o modificare a survenit prin desființarea peretelui dintre spațiile O și P, creîndu-se o
mare sală, de 200 m2 , care a servit ca depozit. Aici s-au descoperit fragmente din aproape 500 de amfore, aproape
toate pentru ulei. Aproape 90 % din amfore aparțin tipului Dressel 24/Similis.
Laturile lungi ale clădirii comandamentului sunt formate din câte o amfiladă de încăperi (nr. 1-14 pe latura nordică,
nr. 15-28 pe latura sudică, Fig. 7). Încăperea 14, cea mai mare din latura nordică, pare să fi fost încălzită într-o
primă fază, funcționând ca schola (dovedită inclusiv prin fragmentele epigrafice descoperite aici). În latura sudică
cea mai mare încăpere era 15, cu sistem de încălzire introdus mai târziu (poate deodată cu renunțarea la încălzire
din spațiul 14). Restul încăperilor din laturile lungi erau neîncălzite. Camerele 3-13 și 16-28 aveau mărimea, prin
interior, de 7,10 – 7,40 m x 4,40 – 4,90 m. Ele erau armamentaria, nu doar prin materialul arheologic descoperit,
ci și prin confirmare epigrafică: în încăperea 15 s-a descoperit un altar dedicat Genio armamentarii de către un
custos armorum25. Până acum, un genius armamentarii era atestat doar la Novae, pe un altar dedicat de un custos
armorum din legiunea I Italica. Altarul fusese descoperit în poziție secundară, reutilizat într-o construcție târzie26,
astfel încât nu contribuia la lămurirea poziției depozitului de armament într-un castru. Localizarea depozitului în
principia părea a fi contrazisă de inscripția de la Lanchester, care făcea distincție între principia și armamentaria27.
Descoperirea din castrul potaissens lămurește chestiunea: depozitul de armament se găsea în principia, în laturile
lungi ale clădirii. Încăperea încălzită 15 era probabil biroul subofițerilor custodes armorum.
Laturile de răsărit, nord și sud ale edificiului de comandament aveau spre curte portice adânci de 3,60 – 4 m (la
latura răsăriteană) și 5,30 – 5,40 m (la laturile de nord și sud). Acestea permiteau circulația în toate încăperile, în
curte și în basilica. Cele două culoare D și D’ din latura vestică a edificiului sunt plasate în dreptul porticelor de
nord și sud, prin urmare se putea străbate principia în lungime numai prin spații acoperite (fig. 7). Porticele de
nord și sud sunt lungi de 73 m. După dimensiunile fusurilor de coloană descoperite, coloanele porticelor, cu bază
și capitel, aveau o înălțime de 2,60 – 2,80 m.
Curtea (forum) măsoară (fără portice) 41,50 x 73 m, ocupând o suprafață de 3029 m2. Cu această suprafață pare
a fi cea mai mare curte cunoscută în clădirile de comandament din castrele legionare, depășind-o chiar și pe cea
de la Vetera I (2805 m2). Suprafața mare a edificiului de comandament la Potaissa este determinată tocmai de
această suprafață neobișnuit de mare a curții. Dimensiunea de 140 pedes (41,40 m) se regăsește în curțile de la
Potaissa (41,50 m), Carnuntum (curtea de 41,85 x 37,85 m)28, Lauriacum (curtea de 42 x 48 m)29 etc. În curte s-au
descoperit puține lespezi de piatră din pavaj. În colțul sud-estic exista o fântână. S-au găsit fragmente de inscripții
onorifice imperiale și fragmente din statui imperiale de bronz aurit.
Spre vest curtea se închide cu o basilica. Lungimea ei (prin interior 69,60 m) este egală cu lățimea întregului
edificiu, iar lățimea basilicii este de 16,65 – 16,90 m. În basilica se pătrundea din curte prin mai multe porți. Din
elementele arhitectonice descoperite s-a putut face reconstituirea porții centrale, largă de 6,12 m30. Din observațiile
stratigrafice rezultă existența unor intrări în basilica și din porticele curții, corespunzând cu culoarele D și D’ din
latura vestică a edificiului. Asemenea intrări laterale în basilica, spre care duc porticele din curte, se cunosc la
Dura-Europos, Chesters, Lambaesis31 etc. De la ferestrele basilicii provin fragmente de sticlă de geam.
În basilica nu s-au descoperit fundații pentru coloane ori stâlpi. Prin urmare, basilica erau uninavată. Se cunosc în
castre basilici cu trei nave, ca la Lambaesis (52 x 28 m, din care nava centrală are 14,33 m)32, sau la Isca (basilica de
64,40 x 25 m)33, ori numai cu două nave inegale, ca la Housesteads34. În pofida deschiderii foarte mari, basilica de
la Potaissa a fost acoperită fără sprijinul intermediar al unor coloane ori stâlpi. Lățimea sa este cu puțin inferioară
celor 60 pedes (17,74 m) acoperite fără sprijin intermediar, „recordul” stabilit de Vitruvius când a construit nava
centrală a basilicii din Fanum35.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Sarnowski 2002, 164-165; Sarnowski 2018, 356.
Bărbulescu 2012, 90-93.
Speidel, Dimitrova-Milčeva 1978, 1551-1552.
CIL VII, 446.
Kandler 1977, 633.
Vetters 1977, 363.
Bărbulescu 2004, 39-44.
Fellmann 1958, 134-135, 152; Rakob, Storz 1974, 261.
Rakob, Storz 1974, 261.
Boon 1973, 134.
Fellmann 1983, 17.
Vitruvius, V, 1, 15; Ohr 1975, 115-117.
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Figura 6. Principia Fotografie și plan.

428

Mihai Bărbulescu

Figura 7. Principia. Plan (2019).
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Distrugerile masive din evul mediu și epoca modernă au făcut ca din statuile de bronz aurit să se descopere
fragmente insignifiante. Toate inscripțiile descoperite în basilica sunt păstrate fragmentar. Tituli honorarii din
principia privesc în special pe membrii casei domnitoare a Severilor, dar și pe unii din împărații următori, până
la familia lui Filip Arabul36. Cele mai interesante monumente din basilica sunt inscripțiile închinate împăratului
Caracalla și Iuliei Domna, doi laterculi de prin anii 213-214, care menționează 36 centurioni37.
Tribunalia G și H. La extremitățile basilicii s-au descoperit fundațiile și puțin din elevația substrucțiilor care
susțineau câte un podium (suggestus, tribunal).
Latura de vest închidea edificiul comandamentului. În centru se afla aedes principiorum (A), cu aerarium (F)
dedesubt, flancat de încăperi simetrice, anume: două încăperi (B și C, respectiv B’și C’), un coridor (D, respectiv
D’) și o încăpere (E, respectiv E’). Această succesiune de încăperi și coridoare, simetrice față de sanctuarul central
(aedes principiorum) este o regulă la principia legionare, de pildă la Noviomagus și Gemellae38, bune analogii
pentru Potaissa întâlnindu-se mai cu seamă la Inchtuthill, Vindonissa39, Berzovia40, Novae41 etc. Spațiul central
A (aedes principiorum, sacellum) este absidat, înscris într-un pătrat, cu dimensiunile interioare 11,80 x 11,60 m,
adică 137 m2. Suprafața sa este obișnuită pentru castrele legionare, practic egală cu suprafața sanctuarului de la
Novae (136 m2)42. La subsolul sanctuarului se afla spațiul F, camera tezaurului (aerarium), unde se păstrau solda
legiunii și depozitele personale ale militarilor43. Camera F nu ocupa întreg subsolul sanctuarului, ci doar zona
centrală, ușor descentrată față de aedes, un spațiu de 60 m2. Dacă încăperile încălzite cu hipocaust B, C, B’ și C’
au fiecare un praefurnium spre vest, în afara edificiului, sistemul de încălzire din încăperile de la extremități, E
și E’, este diferit, cu praefurnium interior. Rostul încăperilor E și E’ pare a fi similar cu al încăperilor I, J, K și L,
poate scholae, cu spații de gătit și luat masa. De altfel încăperea E se află în poziție identică cu spațiul pentru gătit
și mâncat din colțul clădirii de comandament de la Novae44.
Cea mai valoroasă piesă de echipament militar descoperită în principia este o mare bucată de lorica squamata, cu
peste 3000 de solzi de bronz cusuți pe o pânză de cânepă, iar dintre obiectele de artă se remarcă o statuetă de bronz
a lui Iupiter fulminans45. Nu mai puțin valoroase sunt sfeșnicele de bronz46 și greutățile confirmate de cântar47.
Din inscripțiile descoperite la Potaissa, în principia castrului sau în loc necunoscut, rezultă că sub împăratul
Gordian III s-au executat lucrări de reparații, amenajări, poate și realocări de spații în principia48.
Termele49 au fost cercetate integral și recent publicate monografic50. Situat în praetentura dextra, edificiului termal
are lungimea maximă de 73 m, iar lățimea maximă de 37 m (Fig. 8-9). Suprafața construită a termelor este 1850 m2,
adică 0,8 % din suprafața castrului. În general termele militare - fie legionare, fie ale auxiliilor - ocupă 1 - 1,45 % din
suprafața castrului. Termele de la Potaissa sunt destul de mici, spre deosebire de dimensiunile neobișnuit de mari ale
clădirii comandamentului.
Intrarea se făcea de pe via praetoria, mai întâi într-un spațiu adiacent, inițial descoperit (o curte), apoi acoperit,
care făcea legătura cu palaestra. Urma o basilica thermarum (19,30 x 9,20 m), ulterior mărită (29,60 x 10,34 m).
Basilica este orientată aproximativ est-vest, fiind dispusă transversal pe blocul central al termelor, orientat nordsud; este posibil ca basilica să fi fost adăugată ulterior blocului central, ca și în cazul altor terme.
În blocul central o axă longitudinală despărțea - într-o primă fază de funcționare – spațiile reci din partea răsăriteană
de spațiile calde dinspre apus (Fig. 10-11). Se respecta, prin urmare, principiul vitruvian care prevedea îndreptarea
fațadei băilor calde „spre apusul de iarnă”51. Din basilica se intra într-un frigidarium/vestibulum (E) rectangular (23
36
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Figura 8. Termele (după Bărbulescu et al. 2019).

Figura 9. Termele, palaestra și edificiul ABCD (după Bărbulescu et al. 2019).
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x 9 m). Cele mai interesante descoperiri din spațiul E sunt două baze de statui cu dedicații pentru Fortuna, respectiv
Aesculapius și Hygia, monumente așezate în secolul III, în vremea unui împărat cu nume martelat. Dedicantul
ambelor monumente este un praef. alae I Batavorum, agens vice praef. leg.52, o funcție necunoscută până în
prezent, care reflectă o situație de criză, când rolul cavaleriei sporește și când aceeași persoană deține comanda
legiunii de la Potaissa și a alei I Batavorum. Termele și edificiul alăturat ABCD erau decorate și cu alte statui, din
care s-au păstrat capul unei statui de calcar a lui Serapis și bustul de marmură a lui Hercules, tipul „Farnese”53.
Din frigidarium/vestibulum E se intra, la stânga, în latrina I (9 x 5,70 m), cu canalul prin centrul încăperii. Aici s-a
descoperit un mormânt de înhumație germanic (probabil gepidic), cu inventar foarte bogat, al unei aristocrate de
pe la sfârșitul secolului V – începutul secolului VI54, cea mai interesantă mărturie a epocii migrațiilor la Potaissa,
încadrabilă în orizontul Cluj-Someșeni – Apahida. La dreapta se afla încăperea pătrată N (9 x 9 m), care prin
poziție și prin materialul arheologic descoperit era apodyterium. Spre frigidarium/vestibulum E se deschideau două
piscinae: un bazin semicircular cu suprafața de 38 m2 și bazinul rectangular F (7,60 x 4,10 m). În colțul spațiului E
exista un mic bazin rectangular (cadă ? pediluvium ?). Spre sud de bazinul F exista încăperea rectangulară G (7,5
x 5,95 cm), inițial încălzită cu hipocaust, apoi transformată în frigidarium.
Apele uzate din latrina I și din toate bazinele reci erau colectate de canalul deversor I, situat în afara termelor,
de-a lungul laturii lor estice. După orientare, canalul se îndrepta spre latura sudică a castrului și se scurgea pe
panta dealului Cetății, spre pârâul Sândului. Zidurile canalului erau construite în opus incertum (înălțime 120 cm),
fundul era din cărămidă (lățime 70 cm), iar acoperirea se realiza din lespezi mari, la nivelul solului din antichitate.
În jumătatea vestică a termelor se aflau spațiile încălzite: tepidarium-destrictarium M (8,90 x 9 m) și tepidarium
(laconicum ?) L (8,95 x 9,10 m). Ambele aveau praefurnia spre vest. În colțul sud-vestic al termelor, cel mai potrivit
(cel mai încălzit natural), se află încăperea K, formată dintr-un spațiu rectangular (12,20 x 9,10 m) și o absidă spre
sud. Spațiul K era, inițial, caldarium¸ cu amenajări pentru baia caldă (alveus) în zona rectangulară și un labrum
în absidă (laconicum). Un praefurnium era lipit de absidă, spre sud. Un alt praefurnium exista la vest de spațiul
rectangular. Ulterior s-a desființat absida și praefurnium-ul acesteia, deschizându-se un alt praefurnium spre sud
de spațiul rectangular. Este imposibil de precizat contemporaneitatea noului praefurnium sudic cu praefurnium-ul
vestic și nici dacă ambele funcționau permanent, ori unul era rezervă pentru sezonul rece.
O modificare importantă a suferit circuitul termal când spațiul K a devenit tepidarium, iar caldarium s-a instalat în
încăperea I, din colțul sud-estic al blocului termal. Încăperea I (împreună cu așa-numitul spațiu J dinspre sud) a fost,
inițial, un frigidarium aliniat cu celelalte frigidaria din partea răsăriteană a termelor. Încăperea era rectangulară
(9 x 12,5 m), cu o absidă spre răsărit, în care se găsea bazinul cu apă rece. Spațiul I-J a devenit apoi caldarium.
Pentru noua funcțiune s-au amenajat două praefurnia, unul spre sud, celălalt lipit de absidă (poziția celui din urmă
și ductul oblic al cuptorului dovedesc amenajarea lor ulterioară).
La sud de frigidarium-vestibulum E se găsea și spațiul H (9,05 x 4,90 m). Inițial cu destinație necunoscută, spațiul
H a fost amenajat ulterior ca frigidarium, pentru ca, în final, să fie transformat în tepidarium. La ultima funcțiune
a ajuns deodată cu introducerea încălzirii în absida de la încăperea I, de unde aerul cald era dirijat și spre camera
H. Tepidarium H era acum unicul spațiu încălzit din terme care nu dispunea de praefurnium propriu, având, prin
urmare, o temperatură mai scăzută decât celelalte tepidaria. Funcționa ca tepidarium de ieșire.
Palaestra este un edificiu hipetru, poziționat paralel cu via praetoria (Fig. 9), ocupând o suprafață de 2133 m2
(prin interior are 91,15 x 23,40 m). Cu această suprafață palaestra de la Potaissa se înscrie printre cele mijlocii ca
mărime din castrele legionare sau de la marile terme urbane. Presupunem că pe soclurile lipite de zidul perimetral
se înălțau coloane adosate ori angajate. Porticele lipsesc, ca la Aquincum55 și Odessos56. De altfel, lățimea „liberă”
a edificiului (fără socluri) era de numai 19 m (14 m la Odessos); amenajarea unor portice, oricât de puțin adânci,
ar fi micșorat prea mult „spațiul util” al construcției. Nefiind acoperită, palaestra se folosea în funcție de anotimp;
pe vreme neprielnică exercițiile fizice se efectuau, poate, în spațiul acoperit lipit de basilica ori chiar în basilica.
Edificiul numit convențional ABCD, incomplet cercetat, se află lipit de palaestra, spre sud (Fig. 9). Din câte
se pare, lungimea sa era 53 m (sau 60 m), iar lățimea era de 35 m. Există dovezi că a fost încălzit (se păstrează
canale prin zid pentru trecerea aerului cald), chiar dacă nu s-au descoperit praefurnia ori pile de hipocaust. Cel
puțin spațiile centrale erau acoperite cu bolți din „beton roman”. Sunt două ipoteze privind funcționalitatea
52
53
54
55
56
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sa: a) reprezintă primul edificiu termal, ridicat deodată cu castrul, cu palaestra, așadar terme anterioare celor
descrise mai sus; dar nu se poate explica, deocamdată, de ce ar fi fost dezafectate și abandonate „termele ABCD”
pentru a se ridica altele, în imediata vecinătate; b) edificiu cu denumire și destinație necunoscută (în nici un caz
praetorium), prevăzut cu sistem de încălzire, care a suferit distrugeri mai grave decât orice alt edificiu din castru,
după abandonarea acestuia.
Între edificiul ABCD și terme se remarcă latrina II (fig. 9), cu funcționare anterioară latrinei I, dar și concomitent
cu latrina I, și un presupus canal deversor II.
Termele au fost construite deodată cu castrul, în primii ani după 169-170, ori mai târziu, la sfârșitul secolului II
sau în secolul III (dacă luăm în considerare ipoteza că edificiul ABCD ar fi fost primele terme din castru). Cea mai
apropiată analogie, din punctul de vedere al dispunerii spațiilor, o găsim la termele ceva mai mici, ale castrului
auxiliar de la Weißenburg (etapa III, după războaiele marcomanice)57: în ambele cazuri intrarea se face printr-o
basilica situată spre nord și dispusă transversal pe celelalte spații; urmează un apodyterium, câte două tepidaria și
un caldarium spre vest; frigidarium ori frigidaria spre est. Înscrierea termelor într-un dreptunghi este mai evidentă
la Potaissa. Contemporaneitatea termelor Weißenburg III și Potaissa indică un model „standardizat” în liniile sale
generale, pus în operă în castre legionare și auxiliare. Analogia cu terme din castre auxiliare nu este de natură să
susțină, cum cred unii58, că rolul termelor militare ar fi fost diferit: o importantă funcție socială a termelor legionare
versus doar rolul primar, pur și simplu de îmbăiere, care le era rezervat auxiliarilor în termele lor.
Privind circuitul termal și includerea termele legionare de la Potaissa în tipologiile existente, faza I-a de utilizare
ar aparține tipului numit de A. Bouet „cu itinerar semi-retrograd și semicircular”59 (când utilizatorul nu revine - în
„circuitul” său - decât în unele din spațiile încălzite deja traversate). Într-adevăr, în această etapă, după ce pătrundea
în basilica, militarul intra în apodyterium N (direct din basilica, ori prin frigidarium/vestibulum E). Urma apoi
segmentul liniar tepidarium M (care era, poate, și destricarium) – tepidarium L – caldarium K. De aici, pentru a nu
intra brusc într-un spațiu rece, se întorcea în tepidarium L și abia apoi pătrundea în zona rece a termelor. Întâlnea
spațiul H, neîncălzit inițial, apoi frigidarium; de acolo militarii se dispersau în frigidarium I (cu piscina rece în
absidă), în frigidarium G și în frigidarium/vestibulum E cu piscinele sale reci. Etapa a II-a de utilizare a termelor
se produce odată cu mutarea caldarium-ului din spațiul K în spațiul I. Acum termele potaissense s-ar înscrie în
tipul „circular” (tipul Krencker 2, „Ringtyp”)60, sau tipul „continuu, circular și sinistrogir” din clasificarea lui Y.
Thébert61. Este un circuit continuu, în care se trece dintr-o sală în alta, fără reveniri pe traseul deja parcurs și fără
ca utilizatorii să se încrucișeze cu cei care sosesc. Din apodyterium N se intra în linia dreaptă de tepidaria M, L
și K. De obicei caldarium-ul asigura schimbarea direcției. Acum schimbarea direcției se face în tepidarium K. De
acolo se intra în caldarium I, apoi în tepidarium de ieșire H și, în sfârșit, în toate spațiile reci (G și frigidarium/
vestibulum E).
Un complex de horrea62 a fost descoperit în latus praetorii sinistrum, destul de aproape de porta principalis
sinistra, o poziție firească într-un castru (fig. 3). Este format din două horrea, cu un spațiu de circulație (o curte)
între ele (sau trei horrea alipite ?). Lățimea totală a complexului este de 36 m, adică 120 pedes. Lungimea nu se
poate, deocamdată, preciza. Este posibil ca să se fi extins până la via principalis. Compartimentele laterale au
lățimea de 13,5 m, egală cu lățimea pe care o au horrea de la Deva (Chester)63. Construcția este tipică pentru aceste
depozite, cu contraforți perimetrali, cu podele suspendate pe ziduri dispuse transversal (în compartimentul nordic)
sau pe pile din piatră (în compartimentul sudic). S-a observat un interesant sistem de „îmbrăcare” a zidurilor din
piatră cu cărămizi din chirpici, un strat termoizolant împotriva încingerii grânelor.
Cazărmile soldaților (barăcile). Au fost cercetate parțial cazărmile cohortei miliaria din latus praetorii dextrum,
fiecare centuria având 12 contubernia. În fața lor, până la via principalis, se aflau, probabil, locuințele tribunilor.
Au fost cercetate parțial și cazărmile unor cohortes quingenariae în praetentura sinistra64, în latus praetorii
sinistrum65, în praetentura dextra și în retentura (fig. 3). Aceste centuriae sunt formate din 10 sau 11 contubernia,
un contubernium având o suprafață între 33 și 48 m2 și nefiind divizat în papilio și arma (sau, cel puțin, nedivizat
57
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Figura 10. Reconstituirea termelor. Vedere dinspre vest.
Perspectivă suprapusă urmelor arheologice (Cornelia Bărbulescu, Toma Bărbulescu).
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Figura 11. Reconstituirea termelor. Vedere dinspre est. Perspectivă suprapusă urmelor arheologice (Cornelia Bărbulescu, Toma Bărbulescu).

prin amenajări care să lase urme arheologice). Dispunerea față în față a câte două centuriae lasă loc pentru portice
puțin adânci (cca 3 m = decempeda) și curte. Pe lângă bogatul material arheologic (ceramică, ustensile diverse,
armament și echipament, monede), cercetările din cazărmi au produs și descoperiri epigrafice66.
După peste patru decenii de cercetări, beneficiind de statutul său de rezervație arheologică, de situația de a nu fi
fost și de a nu fi suprapus – în proporție de 90 % - de construcții ulterioare epocii romane, precum și de datarea
descoperirilor într-un interval relativ „scurt” (un secol), castrul legionar de la Potaissa a devenit nu doar unul
din cele mai de seamă obiective arheologice din epoca romană din România, ci și un reper al arheologiei clasice
europene.
66
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Membri ai familiei Corbeanu și ale lor morminte
din fosta biserică a Mănăstirii Cătălui
GEORGE TROHANI1

Rezumat:
Studiul de față reprezintă o republicare, în condiții tipografice net superioare, a vechilor săpături arheologice din
anii 1965-1967, 1977 și 1988, privind în special mormintele aparținând membrilor familiei Corbeanu.
Se insistă în prezentarea obiectelor de podoabă, a bijuteriilor și fragmentelor de veșminte – descoperiri făcute
în special în cavoul 4 atribuit Mariei Corbeanu-Herescu, prima soție a bine cunoscutului om politic și de cultură
Udriște Năsturel Herescu, fratele Doamnei Elena (soția domnitorului Matei Basarab) și mama viitorului principe
Mateiaș, adoptat de cuplul voievodal după decesul prematur al mamei sale în 1635.

Résumé: Membres de la famille Corbeano et leurs tombes de l’ancienne église du
Monastère Cătălui
La présente étude représente une republication, dans des conditions typographiques notamment supérieures des
anciennes fouilles des années 1965-1967,1977 et 1988, concernant surtout les tombes appartenant aux membres
de la famille Corbeano.
On insiste sur la présentation des objets de parure, des bijoux et des fragments des vêtements – découvertes
spécialement faites dans le caveau no. 4 attribué Maria Corbeano-Heresco, la première épouse du bien connu homme
politique et de lettre Udriste Nasturel Heresco, frère de la princesse Hélène (épouse du prince Mathieu Basarab) et
mère du futur prince Mateiaș, adopté par le couple princier après le décès prématuré de sa mère en 1635.

Cuvinte cheie: Cătălui, Corbeanu, îmbrăcăminte, bijuterii, obiecte de podoabă.
Mots cléfs: Cătălui, Corbeano, vêtements, bijoux, objets de parure.

În cele de față dorim o republicare a celor prezentate anterior privind săpăturile arheologice din anii 1965 – 1967,
conduse de profesorul Gheorghe Cantacuzino (1900 – 1977), precum și ale noastre din 1977 și 1988 de pe panta
dealului Tufele Grecului, situat la est de comuna Căscioarele (actualmente jud. Călărași), unde au fost descoperite
ruinele fostei Mănăstiri Cătălui (Fig. 1-4).
Ideea ce ne-a călăuzit la această reluare a fost dorința de prezentare în condiții grafice net superioare a obiectelor
publicate cu jumătate de secol în urmă2.
Mai întâi, pentru readucere aminte, facem un scurt rezumat a celor publicate până acum: Biserica mănăstirii a fost
ridicată puțin înainte de 7 iulie 1577 și a fost concomitent înconjurată cu ziduri, fiind transformată în mănăstire.
Zidurile înconjurătoare, groase de circa 1 m, alcătuite din blocuri masive de piatră și cu puține cărămizi erau prevăzute
în colțul de SV și probabil și în cel de NE cu câte o poartă. În incintă se includea și clădirea ce servea drept locuință,
transformată în stăreție și chilii. În afara zidurilor se afla satul dependent de mănăstire precum și cimitirul.
1
2

Articol elaborat cu ajutorul desenatoarelor Georgiana Ducman, Simona Movilă și Raluca Teodoru-Arnăutu.
Cantacuzino,Trohani 1979, 261-328; Trohani, Damian, Sârbu 1995, 233-257; Theodorescu 1979, 168-179; Theodorescu
1968, 2, 213-220; Sturdza 2018, 257-271.
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În evoluția așezământului, în special a bisericii, s-au putut constata mai multe faze și subfaze de construcție și
utilizare. De asemenea, s-a constatat că încă din prima fază, de la începutul viețuirii pe acest loc, în a doua jumătate
a secolului al XVI-lea, s-au practicat primele înmormântări – mai întâi la vest de biserică și la nord de incintă.
Din documente reiese că printre primii înmormântați în incinta mănăstirii, la a cărei întemeiere a contribuit și ea,
a fost monahia Maria din Florești și Clătești, decedată prin anii 1577-1579, călugărită după decesul soțului ei,
Teodosie din Periș (omorât în 1547). Ea era mama jupaniței Caplea.
Înmormântări s-au efectuat și în interiorul pronaosului bisericii. Este vorba de ctitorii așezământului. Pe latura de
sud a pronaosului se afla cavoul nr. 1, de formă trapezoidală (1,80 x 0,40-0,76 m și adânc de 0,78 m) având pereții
din cărămidă. În partea superioară se afla un capac de cărămidă acoperit cu o lespede dintr-o gresie calcaroasă
și prevăzută cu o inscripție în slavonă: „(+ a răposat robul lui Dumnezeu, jupan Stan mare spătar), în zilele
binecinstitorului și de Hristos iubitorului domn, Ion Mihnea, voievod, în anul 7090 (= 1582), în (luna ...)” (probabil
către sfârșitul intervalului 1 ianuarie – 31 august 1582)3 (Fig. 5 a). La sfârșitul fazei a doua a bisericii (1689) cavoul
a fost jefuit și osemintele împrăștiate, rămânând in situ doar tibiile. În pământul de umplutură s-au descoperit
câteva fragmente dintr-o stofă groasă, de culoare maronie, ce trebuie să fi provenit de la o mantie (Fig. 5 b).
Pe latura de nord a pronaosului se afla mormântul (Biserică) nr. 1 (1,87 x 0,70 m și adânc de 0,90 m). Jefuit
în 1689, reprezintă mormântul pe a cărei lespede funerară scria în slavonă: „+ A răposat roaba lui Dumnezeu,
jupanița Caplea, în zilele lui Ștefan v(odă fiul lui Io)n voievod, luna mai, 9 zile, în anul 7099” (= 1591). Lespedea,
dintr-o gresie calcaroasă, a fost descoperită în fața pronaosului, unde a fost mutată după jefuirea bisericii și utilizată
drept treaptă (Fig. 6)4.
Sfârșitul primei faze de existență a mănăstirii se fixează în perioada 1595 – 1608, datorându-se evenimentelor
politico-militare din perioada domniilor lui Mihai Viteazul (1593-1601) și Radu Șerban (1601, 1602-1610).
A doua fază din evoluția mănăstirii cuprinde perioada dintre primul deceniu al secolului al XVII-lea și începutul
domniei lui Constantin Brâncoveanu, mai precis anul 1689. Bisericii i se adaugă un nou altar precum și un nou
pronaos (exonartex) în continuarea celui vechi, dar puțin lărgit. Lungimea bisericii atinge acum 17,75 m la interior
și 19,30 m la exterior.
Zidurile sunt ridicate doar din cărămidă cu mortar și grinzi de lemn ca întăritor. Pe latura de vest a incintei, lângă
poarta din colțul de SV se ridică un turn-clopotniță ce servea și drept poartă. Construit din cărămizi legate între ele cu
mortar, iar pe alocuri prevăzut cu bolovani mari din calcar, avea drept întăritori grinzi de lemn. De formă rectangulară
(6,90 / 7 x 4,26 / 4,54 m) era înalt de circa 4 m. Trecerea pe sub el se făcea printr-o încăpere boltită străjuită la intrare
și ieșire de câte o arcadă. Latura de nord a incintei se dezafectează, ridicându-se pe locul ei o clădire din cărămizi și
prevăzută cu mai multe încăperi. Prin aceasta incinta mănăstirii s-a mutat mai spre nord cu 3,60 m.
Unele construcții se ridică la est de incinta răsăriteană, în colțul de SE al incintei și la vest de locuința stăreție. În
același timp se constată că unele ziduri se tencuiesc atât la interior cât și la exterior.
În privința cimitirului se constată o predilecție pentru zona din jurul zidului de nord al incintei. Unele morminte
sunt situate însă și în interiorul incintei – majoritatea la nord de biserică și doar câteva la sud de ea. Mormintele din
interiorul incintei trebuie să reprezinte persoane cu un anumit rol în viața mănăstirii, adică călugări al căror cap era
depus pe o cărămidă – M. 1 de la vest de biserică, cu capul pe o perniță din pământ tare, datat cu o para emisă la Cairo
în 1695; M. 4 la sud de naos, cu o cărămidă sub cap; M. 45 la nord de pronaos, sub craniu trei cărămizi, iar sub bazin
și sub tibii câte o cărămidă; M. 48 tot la nord de pronaos, pe cap o cărămidă susținută de alte două pe laturi; sau M. 57
de asemenea la nord de pronaos, pe un pat de cărămizi dar având, probabil, un pinten la unul din picioare.
Alte morminte, prin piesele de inventar ce le conțineau, par a fi aparținut unor persoane cu un anumit rol în viața
comunității în perioada cuprinsă între mijlocul sec. XVII – sfârșitul sec. XVIII – M. 5, din zona de sud-est, cu trei
monete și fragmente de țesătură în zona omoplaților; M. 41, din zona de est, cu patru monete, un inel și țesătură
cu paiete; M. 42, tot din zona de est, cu șase monete și un șnur cu paiete în jurul capului, iar la gât un colier de
mărgele de sticlă verde și roșie; M. 47 B, la nord de pronaos, cu un inel sigilar din argint la degetul inelar de la
mâna stângă; M. 61, în zona de vest, copil cu cercel din sârmă de cupru, cu șatonul răsucit în opt și închizând o
piatră verzui-albăstruie, la urechea stângă.
Rudele ctitorilor sunt însă înmormântate la intrarea în biserică. Astfel, în partea de NV a noului pronaos se afla
cavoul nr. 2 făcut din cărămizi și prevăzut cu un capac tot din cărămizi. De formă dreptunghiulară (1,52 x 0,62 m
și adânc de 0,85 m) conținea oasele unui copil depus într-un coșciug din lemn de pin (Fig. 7 a-c).
3
4

Cantacuzino, Bălan 1968, 547-553 (549-550, fig. 2/3).
Cantacuzino, Bălan 1968, 552, fig. 3/1.
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Figura 1. Vedere generală, de la est spre vest, a locului pe care se afla
Mănăstirea Cătălui. În plan îndepărtat comuna Căscioarele, jud. Călărași.
În centru așezarea neolitică Ostrovel. 25 aprilie 1965.

Figura 2. Planul de ansamblu al fostei Mănăstiri Cătălui pe baza cercetărilor
arheologice din anii 1965-1968, 1977 și 1988.

Figura 4. Slujbă de pomenire a ctitorilor, a celor înmormântați în
cimitirul din jurul bisericii, precum și a truditorilor pe șantierul
arheologic. 16 noiembrie 1967.

Figura 3. Partea de sud a Bisericii Mănăstirii Cătălui. Cercetare
toamna 1965.
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În afara bisericii, din primele două faze ale existenței ei, la stânga și în dreptul intrării, se afla cavoul nr. 4, iar la
dreapta, pandant, cavoul nr. 5. Acesta din urmă, de formă trapezoidală (L = 2,60 m., lăț 0,68 m la est și 0,84 m la
vest) cu fundul din pământ (la -0,65 m sub capacul boltit), era construit din cărămizi așezate pieziș pe margini și
pe cant în centru (13 rânduri). Capacul se afla la -0,52 m sub solul actual, iar partea sa de vest era distrusă, fiind
jefuit la sfârșitul fazei a II-a (Fig. 8).
Sfârșitul fazei a doua din evoluția mănăstirii este pus în legătură cu evenimentele din 1689 când pătrund în Țara
Românească trupe austriece comandate de generalul Heissler5, iar Mănăstirea Cătălui a fost jefuită de tătari „făr
de veste, de au luat ce au găsit, dobitoacele și arginturile mănăstirii și toate cărțile ce au avut de moșie, iar după
aciasta, în urma tătarilor, eșind călugării de unde au fost fugiți din baltă, aflat-au cărțile de moșie ale mănăstirii
risipite și fărămate ...”.
Constantin Brâncoveanu, reușind să instaureze liniștea, se poate spune că după aceste evenimente din 1689/1692
începe faza a III-a și ultima din evoluția Mănăstirii Cătălui ce va dura până la începutul secolului XIX.
Biserica capătă dimensiuni considerabile (25 m lungime la interior și 26,80 m la exterior), iar în noul pronaos,
mult mărit, sunt incluse toate cavourile și mormintele ce anterior se aflau în afara bisericii, la vest de ea, precum
și unele noi.
Astfel, în colțul de nord-vest al noului pronaos în primii ani din această fază – sfârșitul secolului XVII – începutul
secolului XVIII – se construiește cavoul nr. 3 (de formă dreptunghiulară, 2,36 x 0,80 m și adânc de 0,74 m,
conținând 10 asize de cărămizi și un capac boltit, tot din cărămizi) (Fig. 9) în care a fost depus într-un coșciug de
lemn o adultă la a cărei mână dreaptă se afla prins un inel cu verigă din aur și cu șatonul triunghiular cu diamant
tetraedric (Fig. 10 a-c). Redăm, în continuare, descrierea piesei așa cum figurează în actele Muzeului Național de
Istorie a României.uraInel cu diamant – nr. inv. 11.314 – Căscioarele; Au 728/1638; G = 3,05 gr. Șatonul, în

Figura 5. a – Piatra de mormânt a lui Stan Spătarul de pe cavoul nr. 1. 1967; b – fragmente de stofă din pământul de umplutură.

Figura 6. Lespedea funerară a jupaniței Caplea. 1967.
5

Theodorescu 1979, 168-179.
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Figura 7. a – Cavoul nr. 2, mormântul unui copil, fundul cosciugului din lemn de pin. 1967; b-c – bucăți de lemn de pin din cosciug.

urormă de trunchi de piramidă triunghiulară, turnat odată cu veriga simplă, are montat un diamant fațetat. În partea
opusă șatonului, veriga prezintă o mică proeminență ascuțită. Piesa zgâriată, lovită, piatra ciobită și de asemenea
zgâriată; pe piesă urme de material străin. L max. = 23,6 mm; Ø = 18,6 mm (G = 3,00 gr.) Au 583‰ (conform
buletinului de analiză BNRSR 18030/1980). G = 3,04 g.
La nord de cavoul nr. 2, în pronaosul din faza a II-a (secolul XVII), săpăturile din 1988 au identificat cavoul nr. 6
ce avea o formă rectangulară (2,32 x 0,80 m și adânc de 0,90 m). În el se aflau osemintele unui personaj principal,
depus în poziția decubit dorsal, iar la stânga și dreapta sa, prin reînhumare dar în poziție anatomică, resturile osoase
a doi copii.
Conținutul acestui cavou corespunde întocmai cu cele menționate – în limba română cu slove chirilice – pe o mare
piatră funerară, descoperită cu ani în urmă (înaintea efectuării săpăturilor arheologice) „ + Supt această peatră
zacu oasele / banului Teodosie s(i)nu Vintilă vornecul și să-au pristăvit în oraș în Bucureșt(i), în luna lui iunie
22 dni. Și la capul petrei, / den sus, zacu osele a doi coconi, a lui Gheorghi / și Teodosie; în zele(l)i domnului
Ion Matei Băsărab vo(ie)vod. Și această petră pusă de jupăneasă Hrisosculina bănesa, al răposatului Tiodosie
banul”. Iar în final, în slavonă: „scris în luna aprilie 24 zile, în leat 7156”6 (= 1648), deci la zece luni după decesul
din 22 iunie 1647 a marelui ban Teodosie Corbeanu (Fig. 11 a-b; 12).
În pământul de umplutură al cavoului, pe lângă o monetă de jumătate de grosz polonez din argint emis în timpul
regelui Cazimir IV (1444-1492), era aruncat un inel-sigiliu din aur ce are veriga și baza șatonului decorată cu
motive vegetale de culoare albă și verde închis, obținute prin tehnica in niello. Șatonul, ce se continuă direct
din verigă, este rotund și conține în centru, incizată, o cruce greacă înconjurată de legenda circulară, în negativ,
XPICOCKOY(li)HA adică Hrisoscoulina7 (Fig. 13 a-c).
6
7

Cantacuzino, Bălan 1968, 553, fig. 3/2.
Trohani, Damian, Sârbu 1995, 236, f.7, 14. Inelul se află la Muzeul Civilizației Gumelnița din Oltenița, instituție ce a finanțat
săpăturile arheologice.
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Figura 8. Cavoul nr. 5, jefuit din vechime, 1967.

Figura 9. Cavoul nr. 3. 1967.

Figura 10. Inel de aur din cavoul nr. 3: a) fața, b)
spatele, c) desen (Elena Becheș, 1968)
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Asemănătoare ca tehnică de execuție și decorare, ca destinație și ca perioadă de folosire sunt „inele(le) domnești”
descoperite în mormintele din Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași ce au aparținut Doamnei Tudosca (1600 – 1639)
(Fig. 14 a-b), prima soție a lui Vasile Lupu (1595 – 1661), și lui Ioan Vodă (1625 – 1639), fiul celor doi (Fig. 15 a-b).
Aici este cazul a fi menționat un potir din argint aurit, provenind de la Mănăstirea Dintr-un lemn (jud. Vâlcea),
aflat la Muzeul Național de Artă al României (inv. M 28), cu inscripția în slavonă, în relief : „+ Pomenește,
Doamne, sufletul robilor lui Dumnezeu, Theod(o)sie, și jupanița lui, Hrisosculina”. Artizanul este meșterul Daniel
Bloweber, iar datarea este din perioada 1628-16488 (Fig. 16).
În colțul de sud-vest al pronaosului, suprapunând în parte cavoul nr. 5, s-a aflat mormântul nr. 2 datând de la
sfârșitul secolului XVII – începutul secolului XVIII și conținând un înhumat cu mâinile pe abdomen. La mâna
dreaptă s-a descoperit o monetă osmană de o para, perforată, ilizibilă. Pe piept s-au identificat mici fragmente de
stofă cu bumbi de bronz, provenind de la îmbrăcămintea celui decedat (Fig. 17 a-b, Pl. II).
La nord de cavoul nr. 5 se afla mormântul (Biserică) nr. 3 conținând un înhumat cu o reînhumare la cap. Mormântul
datează din prima jumătate al secolului al XVIII-lea.
Toate noile ziduri sunt ridicate doar din cărămizi prinse cu mortar. Pe baza fragmentelor de frescă descoperite în
interiorul bisericii s-a putut stabili că el era decorat. În privința exteriorului el era decorat cu cărămizi ce aveau unul
din capete triunghiular sau concav. Acoperișul era cu olane. Intrarea în biserică se făcea atât prin vest cât și prin
două uși situate în colțurile de SV și NV ale bisericii. Interiorul era pavat cu cărămizi și dale.
*
În privința descoperirilor din cavoul nr 4 – cercetat în luna octombrie 1967 – s-a constatat că din mormânt,
în afara bisericii, în faza a II-a, a fost înglobat în pronaosul din faza a III-a a bisericii (Fig. 18 a-j). De formă
dreptunghiulară, are lungimea maximă la exterior de 2,20 m (pe zidul nordic) și lățimea de 0,72 m (est) – 0,76
m (vest). Zidurile, păstrate fragmentar, erau alcătuite din cărămizi (5 rânduri zidul de nord, 6 cel de vest) așezate
orizontal și în lung (24-26 x 12-13 x 3-4,5 cm). Rosturile erau de 3-4 cm înălțime.
Pe fundul cavoului se aflau două șiruri a câte trei cărămizi: unul sub omoplații persoanei înmormântate, iar al
doilea sub tibii.
La 0,70 m deasupra fundului se afla capacul boltit alcătuit din 16 cărămizi pe rând, așezate pieziș, pe cant, câte 8
de fiecare parte a cheii compuse din mortar. Creștetul bolții, puțin adâncit, era acoperit cu un pământ adus, peste
care se afla la 0,20-0,23 m pavajul pronaosului nou al bisericii.
În interior s-au descoperit osemintele omenești ale unei adulte depuse într-un coșciug de lemn. S-au păstrat câteva
piroane de fier cu urme din lemnul coșciugului.
De o deosebită importanță și valoare sunt însă obiectele de inventar – podoabele și fragmentele de îmbrăcăminte
– descoperite în mormânt.
Din documente și reprezentări artistice se știe că femeile măritate, în secolele XVI-XVII, poartă pe cap un văl de
mătase, lung până la mijlocul spatelui obișnuit alb, uneori roșu (Sucevița), albastru (paraclisul Mănăstirii Bistrița,
pictură reprezentând primirea moaștelor Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, Doamna lui Alexandru cel Bun) sau verde
(Voroneț și Humor), cu dungi la capete. Lucrat din borangic, in sau bumbac, vălul acoperea tot părul. Este întâlnit
în special în Moldova, unde este numit mesal, canovăț sau maramă.
La capete vălul era decorat cu mici aplice de aur, cum este cazul și la Cătălui, denumite „fluturi”. Uneori vălurile
erau tivite pe o singură latură cu un galon îngust de 1 cm., brodat cu fir aurit (Cătălui și Dragomirna). Sunt foarte
fine și lasă în transparență să se vadă părul și salbele de mărgăritare de la gât.
Peste văl putea fi pusă o bonetă sau fruntar împletit, din argint aurit și rozete, care au la mijloc pietre9. Pe capul M.
42, din zona de la est de biserică, s-au descoperit urme de țesătură cu șnur împletit și paiete; la gât colier de mărgele
de sticlă verde și roșie. Monetele datează din prima jumătate a secolului XVIII (Fig. 17 d, Pl. II).
La nord de acest mormânt se află M. 41, dar datând de pe la mijlocul secolului XIX, care conține și el, în zona
umerilor și pieptului, urme de țesătură, șnururi cu paiete și monete otomane (Fig. 17 c, Pl. II).
La Cătălui, în zona capului, care inițial era depus pe o perniță, s-au descoperit 17 ace de păr ce împodobeau o
maramă. Acele, din argint aurit (800 o/oo Ag), sunt alcătuite dintr-o tulpină ascuțită la capătul inferior și o steluță la
cel superior. Steluța se compunea din trei petale triunghiulare cu email albastru, despărțite între ele de trei discuri
8
9

Elian et al. 1965, 656-657, nr. 938.
Nicolescu 1970, 167-172, fig. 62-72, 78.
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Figura 11. a – Lespedea funerară a marelui ban Teodosie Corbeanu. Foto 1967; b – Lespedea funerară a marelui ban Teodosie
Corbeanu, Desen 1967.

Figura 12. Mormântul marelui ban Teodosie
Corbeanu cu cei doi „coconi” Gheorghe și
Teodosie. Cavoul nr. 6. 1988.
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Figura 13 – Inel de aur cu inscripția Hrisosculina: a) șatonul sigiliu, b) profil longitudinal, c-d) profile transversale (Muzeul Civilizaţiei
Gumelniţa din Olteniţa).

Figura 14. a-b – Inel-sigilar al Doamnei Tudosca (+1639),
soția lui Vasile Lupu.

Figura 15. a-b – Inel-sigilar al lui Ioan Vodă, fiul lui Vasile Lupu.

Figura 16. Potir din argint aurit de la Mănăstirea Dintr-un lemn cu
inscripție de pomenire a lui Theodosie și jupaniței Hrisosculina
(Muzeul Național de Artă al României).
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plate, cu un orificiu în centru. Atât petalele cât și discurile au marginile torsionate. În vârful petalelor se află o sferă,
iar în al discurilor trei sfere așezate în triunghi. În centrul steluței o piatră semiprețioasă (turcoază) este prinsă prin
patru gheare (nr. inv. 11.317 – 11.333) (Fig. 19).
Steluțele, filigranate, sunt prevăzute în spate cu mici orificii, care indică că ele au fost inițial cusute pe veșminte.
Ulterior li s-a adăugat tulpina și au devenit ace de păr și de maramă. Redăm descrierea lor așa cum figurează în
registrele de inventar ale MNIR:
11.317 (AR 858) – ac de văl, cu capul în formă de floare, cu 6 petale ascuțite, bordate cu un fir de metal răsucit,
3 emailate în interior cu albastru, cu o bobiță de metal în vârf, 3 cu firul răsucit dispus în formă de cerc, iar vârful
petalei completat cu 3 bobițe în piramidă, iar mijlocul perforat; mijlocul florii marcat cu un cerc din fir de metal
răsucit, din care se înalță o casetă cu 2 gheare, celelalte lipsă, în care este fixată o turcoază de formă neregulată; pe
spate este fixat un ac, aplatizat pe porțiunea care este sudată; puțin îndoit și rupt, resudat, din care se păstrează o
porțiune aproximativ de lungimea unei petale și separat încă o porțiune cam de lungimea florii; piatra ciobită are
porțiuni lipsă; materialul zgâriat, lovit; cu material străin; emailul plesnit, corodat, puțin căzut; metalul oxidat. L cu
codiță = 22,6 mm; L frg. Codiță = 14,7 mm; G = 2,05 gr; (acul rupt la încercarea metalului). Ag 800‰ cf. Buletin
de analiză BNRS 11819/1981 (G-2,02g).
11.318 (AR859) – numai floarea de la un ac de văl are 6 petale ascuțite, bordate cu un fir de metal răsucit, 3
emailate în interior cu albastru, cu o bobiță de metal în vârf, 3 cu firul răsucit dispus în formă de cerc, iar vârful
petalei completat cu 3 bobițe în piramidă (la una din ele bobițele sunt turtite, aplatizate, deformate) cu mijlocul
perforat; mijlocul florii marcat cu un cerc din fir de metal răsucit, din care se înalță o casetă cu 4 gheare, în care
este fixată o turcoază de formă neregulată; pe spate se păstrează numai porțiunea aplatizată a acului sudată pe
spatele piesei; acul fisurat înspre partea superioară; piatra ciobită, emailul corodat, metalul corodat, lovit, zgâriat,
cu material străin. L = 18 mm G = 1,95 gr. Ag 800‰ cf. Buletin de analiză BNRS 11819/1981 (G-1,91 g).
11.319 (AR 860) – numai floarea de la un ac de văl are 6 petale ascuțite, bordate cu un fir de metal răsucit, 3
emailate în interior cu albastru, cu o bobiță de metal în vârf, 3 cu firul răsucit dispus în formă de cerc, iar vârful
petalei completat cu 3 bobițe în piramidă; au mijlocul perforat (la una din petale, perforația astupată); mijlocul
florii marcat cu un cerc din fir de metal răsucit, din care se înalță o casetă (numai baza se păstrează) pe care este
lipită o turcoază de formă neregulată; ghearele se susținere a pietrei lipsă; pe spate se păstrează numai porțiunea
aplatizată a acului sudat pe spatele piesei; piatra ciobită, emailul corodat, cu material străin. L = 13/13,7/13,5 mm,
G = 2,27 gr. Ag 800‰ cf. Buletin de analiză BNRS 11819/1981. (G-2,25 g)
11.320 (AR 861) – numai floarea de la un ac de văl are 6 petale ascuțite, bordate cu un fir de metal răsucit, 3
emailate în interior cu albastru, cu o bobiță de metal în vârf, 3 cu firul răsucit dispus în formă de cerc, iar vârful
petalei completat cu 3 bobițe în piramidă; au mijlocul perforat; mijlocul florii marcat cu un cerc din fir de metal
răsucit, în care se păstrează urmele unei casete; pe spate se păstrează numai porțiunea aplatizată a acului sudat pe
spatele piesei; acul resudat în partea inferioară; se mai păstrează încă o porțiune de ac separat, nesudat; metalul
zgâriat, lovit; emailul corodat; cu material străin. L = 18 mm; L frg. Codiță = 8,7 mm; G = 1,87 gr. Ag 800‰ cf.
Bul. de analiză BNRS 11819/1981 (G=1,83 g).
11.321 (AR 862) – ac de văl cu capul în formă de floare cu 6 petale ascuțite, bordate cu un fir de metal răsucit, 3
emailate în interior cu albastru, cu o bobiță de metal în vârf, 3 cu firul răsucit dispus în formă de cerc, iar vârful
petalei completat cu 3 bobițe în piramidă cu mijlocul perforat; mijlocul florii marcat cu un cerc din fir de metal
răsucit, din care se înalță o casetă cu 4 gheare, în care este fixată o turcoază de formă neregulată; pe spate este fixat
un ac aplatizat pe porțiunea care este sudată, are vârful ascuțit; metalul corodat, piatra plesnită; cu urme de material
străin. L = 66,6 mm; G = 2,64 gr. Ag 800‰ cf. Bul. de analiză BNRS 11819/1981 (G=2,60 g).
11.322 (AR 863) – ac de văl cu capul în formă de floare cu 6 petale ascuțite, bordate cu un fir de metal răsucit, 3
emailate în interior cu albastru, cu o bobiță de metal în vârf, 3 cu firul răsucit dispus în formă de cerc, iar vârful
petalei completat cu 3 bobițe în piramidă cu mijlocul perforat; mijlocul florii marcat cu un cerc din fir de metal
răsucit, din care se înalță o casetă cu 4 gheare, în care este fixată o turcoază de formă neregulată; pe spate este fixat
un ac aplatizat pe porțiunea care este sudată; puțin plesnit, se mai păstrează separat, nesudat, încă un fragment din
ac; piatra puțin ciobită și plesnită; emailul puternic corodat; metalul corodat, cu urme de material străin. L =45,8
mm; L frg. Codiță = 23,3 mm; G = 2,97 gr. Ag 800‰ cf. Bul. de analiză BNRS 11819/1981 (G=2,91 g).
11.323 (AR 864) - ac de văl cu capul în formă de floare cu 6 petale ascuțite, bordate cu un fir de metal răsucit,
3 emailate în interior (în prezent sunt numai urme de material ?), cu o bobiță de metal în vârf, 3 cu firul răsucit
dispus în formă de cerc, iar vârful petalei completat cu 3 bobițe în piramidă cu mijlocul perforat; mijlocul florii
marcat cu un cerc din fir de metal răsucit, din care se înalță o casetă cu 4 gheare, în care este fixată o turcoază de
formă neregulată; pe spate este fixat un ac aplatizat pe porțiunea care este sudată; are vârful ascuțit, piatra zgâriată;
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Figura 17. a – Mormântul nr. 2 din interiorul bisericii. 1965; b – fragmente de stofă cu bumbi de bronz din Mormântul 2 din Biserică;
c – șnur cu paiete din Mormântul 41; d – șnur cu paiete din Mormântul 42.

emailul lipsă, acul deformat, pe piesă urme de material străin. L = 65,4 mm; G = 2,44 g. Ag 800‰ cf. Bul. de
analiză BNRS 11819/1981 (G = 2,39 g).
11.324 (AR 865) – ac de văl cu capul în formă de floare cu 6 petale ascuțite, bordate cu un fir de metal răsucit, 3
emailate în interior cu albastru, cu o bobiță de metal în vârf, 3 cu firul răsucit dispus în formă de cerc, iar vârful
petalei completat cu 3 bobițe în piramidă cu mijlocul perforat; mijlocul florii marcat cu un cerc din fir de metal
răsucit, din care se înalță o casetă cu 4 gheare, în care este fixată o turcoază de formă neregulată; pe spate este fixat
un ac aplatizat pe porțiunea care este sudată; partea inferioară a acului lipsă; materialul corodat; emailul corodat
cu porțiuni lipsă; pe piesă urme de material străin. L = 44,3 mm; G = 2,91 g. Ag 800‰ cf. Bul. de analiză BNRS
11819/1981 (G = 2,85 g).
11.325 – ac de văl cu capul în formă de floare cu 6 petale ascuțite, bordate cu un fir de metal răsucit, cu o bobiță
de metal în vârf, 3 cu firul răsucit dispus în formă de cerc, iar vârful petalei completat cu 3 bobițe în piramidă cu
mijlocul perforat; mijlocul florii marcat cu un cerc din fir de metal răsucit; pe spate este fixată o mică porțiune
dintr-un ac; materialul corodat; emailul corodat cu porțiuni lipsă; pe piesă urme de material străin. Separat s-a
păstrat piatra turcoază de formă neregulată. L cca 14 mm.
11.326 (AR 867) – ac de văl cu capul în formă de floare cu 6 petale ascuțite, bordate cu un fir de metal răsucit, 3
emailate în interior cu albastru, cu o bobiță de metal în vârf, 3 cu firul răsucit dispus în formă de cerc, iar vârful
petalei completat cu 3 bobițe în piramidă cu mijlocul perforat; mijlocul florii marcat cu un cerc din fir de metal
răsucit, din care se înalță o casetă cu 4 gheare, în care este fixată o turcoază de formă neregulată; pe spate este fixat
un ac aplatizat pe porțiunea care este sudată; are vârful ascuțit; din email nu se mai păstrează decât f. ușoare urme;
metalul cu urme de material străin, piatra ușor ciobită. L = 64,5 mm; G = 2,48 g. Ag 800‰ cf. Bul. de analiză
BNRS 11819/1981 (G = 2,44 g).
11.327 (AR 868) – ac de văl cu capul în formă de floare cu 6 petale ascuțite, bordate cu un fir de metal răsucit, 3
emailate în interior cu albastru, cu o bobiță de metal în vârf, 3 cu firul răsucit dispus în formă de cerc, iar vârful
petalei completat cu 3 bobițe în piramidă cu mijlocul perforat; mijlocul florii marcat cu un cerc din fir de metal
răsucit, din care se înalță o casetă cu 4 gheare, în care este fixată o turcoază de formă neregulată; pe spate este fixat
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Figura 18. a-j – Cavoul nr. 4: a – înaintea deschiderii; b – conținutul; c – jumătatea superioară a corpului persoanei înhumate în cavou;
d – corsajul conteșului; e - corsajul rochiei; g-i – fragmente din conteș; j – desen arheologic cu descoperiri din interiorul cavoului.
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Figura 19. Ace de maramă din cavoul nr. 4.
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un ac aplatizat pe porțiunea care este sudată; se mai păstrează separat, nesudat, încă un fragment din ac (partea
inferioară); piatra puțin ciobită, emailul corodat, metalul corodat; urme de material străin. L =20,6 mm; L frg.
Codiță = 41,7 mm; G = 2,55 gr. Ag 800‰ cf. Bul. de analiză BNRS 11819/1981 (G=2,53 g).
11.328 (AR 869) - ac de văl cu capul în formă de floare cu 6 petale ascuțite, bordate cu un fir de metal răsucit, 3
emailate în interior cu albastru, cu o bobiță de metal în vârf, 3 cu firul răsucit dispus în formă de cerc, iar vârful
petalei completat cu 3 bobițe în piramidă cu mijlocul perforat; mijlocul florii marcat cu un cerc din fir de metal
răsucit, din care se înalță o casetă cu 3 gheare, în care este fixată o turcoază de formă neregulată; pe spate este fixat
un ac aplatizat pe porțiunea care este sudată; se mai păstrează separat, nesudat, încă un fragment din ac; piatra
puțin plesnită și ciobită, emailul corodat; se mai păstrează ușoare urme în 2 petale, metalul corodat are urme de
material străin. L =30,2 mm; L frg. Codiță = 13 mm; G = 2,33 gr. Ag 800‰ cf. Bul. de analiză BNRS 11820/1981
(G=2,30 g).
11.329 (AR 870) – ac de văl cu capul în formă de floare cu 6 petale ascuțite, bordate cu un fir de metal răsucit, 3
emailate în interior cu albastru, cu o bobiță de metal în vârf, 3 cu firul răsucit dispus în formă de cerc, iar vârful
petalei completat cu 3 bobițe în piramidă cu mijlocul perforat; mijlocul florii marcat cu un cerc din fir de metal
răsucit, din care se înalță o casetă cu 4 gheare, în care este fixată o turcoază de formă neregulată; pe spate este fixat
un ac aplatizat pe porțiunea care este sudată; se mai păstrează separat, nesudat, încă 4 fragmente din ac; emailul
puternic corodat, nu se mai cunoaște aproape deloc; metalul cu urme de material străin. L = 18,4 mm; L frg. Codiță
= 33,3 mm; frg. 2 codiță = 15,4 mm; frg. 3 codiță = 10,5 mm; frg. 4 codiță = 6,7 mm; G = 3,06 g. Ag 800‰ cf. Bul.
de analiză BNRS 11820/1981 (G = 3,05 g).
11.330 (AR 871) – ac de văl cu capul în formă de floare cu 6 petale ascuțite, bordate cu un fir de metal răsucit, 3
emailate în interior cu albastru, cu o bobiță de metal în vârf, 3 cu firul răsucit dispus în formă de cerc, iar vârful
petalei completat cu 3 bobițe în piramidă cu mijlocul perforat; mijlocul florii marcat cu un cerc din fir de metal
răsucit, din care se înalță o casetă cu 4 gheare, în care este fixată o turcoază de formă neregulată; pe spate este
fixat un ac aplatizat pe porțiunea care este sudată; acul are vârful rupt; metalul corodat cu urme de material străin;
emailul puternic corodat, vizibil la o singură petală. L = 57,3 mm; G = 3,10 g. Ag 800‰ cf. Bul. de analiză BNRS
11820/1981 (G = 3,06 g).
11.331 (AR 872) – ac de văl cu capul în formă de floare cu 6 petale ascuțite, bordate cu un fir de metal răsucit, 3
emailate în interior cu albastru, cu o bobiță de metal în vârf, 3 cu firul răsucit dispus în formă de cerc, iar vârful
petalei completat cu 3 bobițe în piramidă cu mijlocul perforat; mijlocul florii marcat cu un cerc din fir de metal
răsucit, din care se înalță o casetă cu 4 gheare, în care este fixată o turcoază de formă neregulată; pe spate este
fixat un ac aplatizat pe porțiunea care este sudată; din ac se păstrează numai o porțiune la partea superioară; piatra
ciobită, plesnită; ghearele deformate, rupte; emailul puternic cordat; se păstrează ușoare urme; metalul corodat cu
urme de material străin. L = 35, 2 mm; G = 2,75 g. Ag 800‰ cf. Bul. de analiză BNRS 11820/1981 (G=2,72 g).
11.332 (AR 873) – ac de văl cu capul în formă de floare cu 6 petale ascuțite, bordate cu un fir de metal răsucit, 3
emailate în interior cu albastru, cu o bobiță de metal în vârf, 3 cu firul răsucit dispus în formă de cerc, iar vârful
petalei completat cu 3 bobițe în piramidă cu mijlocul perforat; mijlocul florii marcat cu un cerc din fir de metal
răsucit, din care se înalță o casetă cu 4 gheare, în care este fixată o turcoază de formă neregulată; pe spate este fixat
un ac aplatizat pe porțiunea care este sudată; din ac se păstrează doar o mică porțiune la partea superioară, emailul
nu se mai zărește; piatra ciobită, plesnită; metalul cu urme de material străin. L = 20, 8 mm; G = 2,10 g. Ag 800‰
cf. Bul. de analiză BNRS 11820/1981 (G = 2,06 g).
11.333 – ac de văl cu capul în formă de floare cu 6 petale ascuțite, bordate cu un fir de metal răsucit, 3 emailate
în interior cu albastru, cu o bobiță de metal în vârf, 3 cu firul răsucit dispus în formă de cerc, iar vârful petalei
completat cu 3 bobițe în piramidă cu mijlocul perforat; mijlocul florii marcat cu un cerc din fir de metal răsucit, din
care se înalță o casetă cu 2 gheare, în care este fixată o turcoază de formă neregulată; pe spate este fixată o mică
porțiune dintr-un ac aplatizat; emailul nu se mai zărește; metalul cu urme de material străin. L cca 15 mm.
Tehnica filigranului de pe steluțe este atestată în sec. XVI și XVII în Transilvania pe pahare și alte vase de aur sau
argint, folosite în bisericile catolice sau evanghelice. Astfel de vase se află în muzeul Bruckenthal din Sibiu și în
colecția Episcopiei Catolice din Alba Iulia și aparțin artei Renașterii10.
În dreptul celor două urechi s-a descoperit câte un cercel de aur (750 o/oo Au; 7,20 – 7,45 g. Lungimea totală = 46
mm; lățimea maximă = 25 mm). Lucrați prin turnare, ciocănire și treflare, apoi emailare. Se compun dintr-o buclă
inelară, tăiată, cu un diametru total de 1,4 cm. De această buclă, prin trei verigi întrepătrunse, atârnă corpul propriu10

Informații Corina Nicolescu, 1968.
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zis al cercelului compus din două grupe simetrice de câte trei vrejuri (una în dreapta, cealaltă în stânga) emailate cu
verde. În centru, pe un motiv vegetal (4 frunze perpendiculare între ele) este prinsă o casetă paralelipipedică în care
este incastrată o piatră roșie. În partea inferioară a corpului, prin trei verigi întrepătrunse, atârnă trei pandantive în
formă de caliciu floral cu 4 sepale. Atât laturile casetei cât și sepalele pandantivelor sunt decorate cu volute gemene
(inv. nr. 11.311 – 11.312) (Fig. 20).
Cercel, Căscioarele – nr. inv. 11.311 – Au. 725/1638 compus dintr-o placă de aur suspendată pe un inel deschis
prin intermediul unei verigi micuțe; placa traforată și cizelată sub forma de volute dispuse simetric și decorate în
partea superioară cu șase granule mici de aur; în centru sunt sudate patru frunzulițe mici curbate, dispuse în cruce,
între care a fost așezat un șaton tronconic cu baza dreptunghiulară cu o piatră roșie. În partea inferioară a plăcii
sunt prinse trei pandantive mici în formă de tije. Pe față la baza unei volute s-a păstrat o porțiune de email verde;
pe spate sunt urme de email roșu, verde și alb, complet cristalizat; veriga este deformată, cu capetele puternic
depărtate; tijele pandantiv sunt drepte; piatra zgâriată; piesa este în unele porțiuni înnegrită. L = 48 mm; L placă =
26,3 mm; G = 7,15 g. Au 900‰ (conform buletinului de analiză BNRSR 18030/1980) G = 7,22 g.
Cercel, Căscioarele – nr. inv. 11.312 – Au. 726/1638 compus dintr-o placă de aur suspendată pe un inel deschis
prin intermediul unei verigi micuțe. Placa traforată și cizelată sub formă de volute dispuse simetric și decorate în
partea superioară cu șase granule mici de aur. În centru sunt sudate patru frunzulițe mici curbate, dispuse în cruce,
între care a fost așezat un șaton tronconic cu baza dreptunghiulară cu o piatră roșie; în partea inferioară a plăcii
sunt prinse trei pandantive mici în formă de tije. Pe față, pe două din volute s-a păstrat email verde; pe spate sunt
urme de email roșu, verde și alb, complet cristalizat; tijele pandantivului strâmbe; cele patru frunzulițe și montura
cu rubin se mișcă din nit; piatra este ușor ciobită. L = 46 mm; L placă = 26 mm; G = 7,35 g. Au 500‰; G = 7,44 g.
Pe un deget al mâinii drepte a fost descoperit un inel de aur (750 o/oo Au; 8,49 g; Înălțime = 2,6 cm.) alcătuit
dintr-o verigă decorată la capete cu motive vegetale în vrej emailate cu verde și roșu. Șatonul se compune dintr-o
casetă paralelipipedică în care este încastrat un safir. Laturile acestei casete sunt decorate cu volute gemene din
email verde și roșu, cloisonné (inv. nr. 11.313) (Fig. 21).
Inel cu peruzea, Căscioarele – nr. inv. 11.313 – Au. 727/1638; G = 8,49 g. Veriga are pe jumătate din perimetru,
de o parte și de alta a șatonului, volute cu urme de email verde, roșu, alb. Șatonul are forma unui trunchi de
piramidă cu baza dreptunghiulară, așezat pe un postament; a avut suprafața bordurii emailată; în șaton o piatră
albastru deschis. Veriga deformată; piatra prezintă zgârieturi și pori; pe piesă urme de lovire și zgâriere, precum
și urme de material străin; din emailare nu se păstrează decât ușoare urme. L max = 26 mm; Ø verigă = 11,8/13,4
mm; G = 8,40 g. Au 900‰ (conform buletinului de analiză BNRSR 18030/1980). G = 8,47 g.
În ceea ce privește tehnica de execuție și de decorare a inelului și cerceilor descoperiți în cavoul nr. 4 se observă
numeroase similitudini cu cercelul Doamnei Elina, soția lui Matei Basarab, înmormântată la 15 august 1653 în
Biserica Domnească din Târgoviște11 (Fig. 22). De aceea atribuim aceste podoabe unui singur atelier din prima
jumătate a sec. al XVII-lea, atelier ce aparține artei de la sfârșitul Renașterii și începutul Barocului, aflat în
Transilvania. Nu ar fi exclus ca acest atelier să fi executat și acele de păr, care, pe baza caracteristicilor lor, sunt
lucrate și ele într-un singur atelier.
Printre alte piese descoperite în mormânt menționăm o copcă, paiete, o perlă mică și unele fire de argint și de aur,
împletite, ce provin din maramă și din celelalte veșminte.
În timpul dezvelirii mormântului s-au putut observa, in situ, conteșul, rochia și cămașa, care, alături de maramă,
constituiau piesele de îmbrăcăminte ce compuneau vestimentația celei înmormântate (Fig. 18 b-j).
Din cămașă nu s-a putut remarca decât gulerul.
Conteșul, purtat atât de bărbați cât și de femei, începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-lea12, este răscroit
pe lângă gât. În față se închide cu nasturi, din împletitură de fir, ce corespund cu 18-24 găitane, din galon de fir,
dispuse pe cei doi piepți.
Sub conteș se afla rochia din țesătură de mătase alcătuită dintr-un corsaj răscroit, strâns pe talie, cu decolteul
pătrat. În față se închidea cu nasturi ce nu s-au păstrat însă. Fusta era încrețită la spate și pe piept. În jurul răscroielii
de la gât și umeri sunt aplicate 1-3 rânduri de galon de fir, formând o ornamentație bogată.
Conteșul și rochia își găsesc cele mai bune analogii în costumele de la mijlocul secolului al XVII-lea cum ar fi
cele descoperite la Voroneț (Fig. 23 a) sau în naosul bisericii mănăstirii Dragomirna13 (Fig. 23 b, d-g) ori cel din
11

Constantinescu, Moisescu, Nicolăescu-Plopșor 1967, 306, fig. 3.
Nicolescu 1970, 44.
13
Nicolescu 1970, 44, fig. 19 pentru conteș și 46, fig. 20-22 pentru rochie.
12
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Figura 20. Cerceii 1 și 2 din cavoul nr. 4: a) față; b) spate; c) desen (Elena Becheș, 1968).

Figura 21. Inel de aur din cavoul nr. 4: a) profil oblic; b) profil oblic;
c) profil; d) spate; e) desen (Elena Becheș, 1968).
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Figura 22. a-b Cercel al Doamnei Elina, Târgoviște.
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Figura 23. Asemănări de costume: a – conteș Voroneț; b – conteș Dragomirna; c – conteș din felon; d – găitane conteș Dragomirna;
e – rochie Dragomirna; f – corsaj față rochie Dragomirna; g – corsaj spate rochie Dragomirna.
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Figura 24. a-d – Persoane cu astfel de îmbrăcăminte: a1-2 – Matei Basarab și Doamna Elina, manuscrise de epocă;
b – Doamna Elina; c – Mateiaș, Tabloul votiv din Biserica Mănăstirii Strehaia; d – piatra glisantă de pe mormântul lui Mateiaș.
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felon (Fig. 23 c) precum și cele purtate de Matei Basarab, de Doamna Elina14, decedată la 15 august 1653, soția
lui Matei Basarab (1588 – 9 aprilie 1654) (Fig. 24 a-b) sau de Mateiaș în Tabloul votiv din Biserica Mănăstirii
Strehaia (Fig. 24 c) ori pe piatra gisant de pe mormântul său de la Târgoviște, realizată de sculptorul Elias Nicolaie
în 165215 (Fig. 24 d).
După cum se vede, caracteristicile îmbrăcămintei și ale bijuteriilor ne îndreptățesc a socoti mormântul din cavoul
nr. 4 ca aparținând unei boieroaice de rang înalt. Prin faptul că cele mai mari asemănări, mergând uneori până la
similitudini ce denotă apartenența obiectelor respective unui singur atelier, se întâlnesc la cercelul și veșmintele
Doamnei Elina, ne-au îndemnat a presupune strânsa înrudire între persoana înmormântată aici, la Cătălui, și soția
domnitorului Țării Românești.
Săpăturile efectuate în Biserica Domnească din Târgoviște16 au dus, printre altele, la identificarea mormintelor
Doamnei Elina și a lui Mateiaș (mort în ziua de miercuri 16 iunie 1652 la ceasul 2 din noapte), fiul lui Udriște
Năsturel (fratele Doamnei Elina) cu Maria Corbeanu (sora marelui ban Teodor Corbeanu și nepoata de fiu a
marelui spătar Stan din Corbi cu jupânița Caplea), prima sa soție. Pentru cavoul nr. 1, în care se afla Mateiaș (Matei
postelnicul, cum este numit în documente), demne de remarcat în cele de față – privind vestimentația – sunt piatra
glisantă (sculptor Elias Nicolai), mantaua cu galoane și nasturi precum și giulgiul de mătase17.
Se știe însă că Maria Corbeanu-Năsturel moare în iarna lui 1635, la două săptămâni după naștere, iar fiul ei
Mateiaș va fi înfiat de mătușa sa, Doamna Elina precum și de Matei Basarab, care-l va boteza cu numele său. Prin
urmare, între Maria Corbeanu-Năsturel și cumnata sa Doamna Elina erau strânse raporturi nu numai de rudenie
dar, probabil, și de amiciție. De aceea, pe baza menționatelor similitudini dintre podoabele și îmbrăcămintea
purtată de Doamna Elina și descoperirile din cavoul nr. 4 de la Cătălui, suntem de părere că mormântul descris
în rândurile de față a aparținut Mariei Corbeanu, soția lui Udriște Năsturel. Înmormântarea ei la Cătălui, lângă
mormintele bunicilor ei, ctitori ai respectivei biserici, s-ar explica prin faptul că biserica din Herești, unde era
moșia și reședința familiei Năsturel, era în profunde transformări și rezidiri.
Săpăturile arheologice de la Herești, mai vechi și relativ mai noi, executate de soții Voica și Nicolae Pușcașu
(1959-1960), Ion Chicideanu (1977) și Adrian Bătrîna (1987), au dus la identificarea a patru biserici ridicate
pe același loc. Primele două biserici erau de lemn și sunt datate la sfârșitul secolului XV (B1) și între mijlocul
secolului XVI – sfârșitul secolului XVI.
Primei biserici îi aparțin mormintele M. 3 – M. 7 (pe atunci exterioare, azi în pronaos), jefuite însă în diferite etape
și ne mai conținând nimic. A treia biserică, fiind în același timp prima biserică din zid (B3a), a fost ridicată de marele
logofăt Radu Năsturel, pe când era postelnic (1565–1641), și de soția sa Despina, din neamul lui Mihai Viteazul.
Acestei biserici, la începutul secolului al XVII-lea (anterior cutremurului din 8 noiembrie 1620 cu magnitudinea
de 7,5), i se adaugă spre vest un pridvor. Întreaga nouă construcție (B3b) este funcțională până spre anul 1644, an
în care este sfințită a patra biserică (B4) de pe acest loc, a doua din zid și care s-a înălțat pe vechile temelii.
Pisania aflată deasupra ușii de la intrarea în pronaosul actual – scrisă în limba slavonă – redactată de însuși Udriște
Năsturel, spune: „în acest sfânt și dumnezeiesc locaș din însuși temelia lui a fost clădit și înălțat cu ajutorul lui
Dumnezeu prin stăruirea și porunca luminăției sale cinstitoare Principesa (Cneaghina) Doamna Elina, cu harul
lui Dumnezeu stăpână și voievodeasă a Țării Ungro-Vlahiei, soția preacinstitului și autocrat (domnitor) Io Matei
Basarab, cu truda și ajutorul în parte a celor doi buni frați ai săi, Căzan Năsturel și Orest Năsturel, domnind
atunci întru Dumnezeu creștinul domnitor, cel mai sus pomenit, soțul acesteia, pre timpul Arhiepiscopului Kir
Teofil și episcopul de Râmnic Kir Ignatie și cel de Buzău Kir Ștefan în anul de la zidirea lumii 1644 și vătaf de
lucrări a fost Mamant Barbulov din Netezești”18.
Iar în partea de sud a pronaosului s-au înglobat mormintele M. 1 și M. 2, cu zidărie din cărămidă, destinate
ctitorilor, datând din perioada anterioară (B3a) și fiind amenajate de Doamna Elina.
M. 1 este locul de veci al marelui logofăt Radu Năsturel (1565-1641), tatăl Doamnei Elina.

14

Nicolescu 1970, 110, fig. 59 și 112, fig. 60.
Constantinescu et al. 2008-2009, 113-117, fig. 62; Ilie 2010, 52, f. 2.
16
Constantinescu, Moisescu, Nicolăescu-Plopșor 1967, 306, fig. 3; Constantinescu et al. 2008-2009, passim, 112, fig. 68
(pentru cercel). Mormântul Doamnei Elina se afla în ... cavoul nr. 4 (!!!).
17
Constantinescu et al. 2008-2009, 108-109, fig. 61-63.
18
Text preluat de pe https://audiotravelguide.ro/biserica-sf-voievozi-heresti, text mai apropiat de originalul în slavonă al
pisaniei publicată de N. Iorga - Inscripții din bisericile României. Adunate, adnotate și publicate, I, București, 1905, p. 9091, dar care dă o traducere aproximativă. Însă și acest text folosește neologisme inadecvate …
15
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b

a

c
Figura 25. Propuneri de reconstituiri ale costumelor din cavoul
4: a - rochie și ace de maramă; b - rochie, conteș, cercei și inel;
c - rochia fără imprimeu, dar mult evazată, conteș.
Desene: a–b – Georgiana Ducman și Simona Movilă;
c – Raluca Teodoru-Arnăutuu.

Figura 26. Biserica Mănăstirii Cătălui,
desen de Dionisie Eclesiarhul (1802).
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În celelalte morminte (M. 3-7 cu pereți de cărămidă și M. 8-9 simple gropi) nu se știe pe cine au „odihnit”19.
Prin urmare înmormântarea Mariei Corbeanu-Năsturel la Cătălui și nu la Herești este explicabilă.
De altfel distanța dintre Herești și Cătălui este de doar circa 20 km, ea neconstituind un impediment la transportarea
răposatei – doar dacă decesul n-a corespuns cumva cu o vreme neprielnică.
Nejefuirea acestui cavou 4 de la Cătălui, în februarie 1689, s-ar putea datora lipsei unei eventuale pietre de mormânt
care să-i marcheze prezența. De altfel acoperirea lui cu o porțiune de pavaj în faza a III-a ne dovedește că în acea
perioadă nu se mai cunoștea existența sa.
Nejefuite sunt și alte cavouri, care neavând pietre de mormânt pe ele li se uitase existența. Excepție face cavoul 6,
al marelui ban Teodosie îngropat cu doi din fii săi. Probabil că piatra sa de mormânt, fiind foarte grea, n-a putut fi
urnită ... a fost doar spartă.
În ceea ce privește persoana din cavoul nr. 3, aflat la vest de cavoul nr. 6 (marele ban Teodosie) și la nord de
cavoul nr. 4 (Maria Corbeanu-Năsturel) – cavouri a doi frați – nu este exclus să fie ... Hrisosculina, a doua soție a
primei persoane și cumnata celei de a doua ... Dar cine era această Hrisosculina, când a încetat din viață, încă nu
se știe ... Ba mai mult, într-un document din 16 februarie 7155 (= 1647), deci din perioada când mai era în viață
Teodosie, se spune „că soția banului Tudosie a dăruit Mănăstirii Sărindar 180 stânjeni de moșie în Roșiul”20. Adică,
în documentele oficiale, nici măcar nu i se spune numele.

Figura 27. Ultima campanie arheologică, Cătălui 1988, cu preotul Aurel Cucută.

19
20

Informație Ion Șerban Chicideanu; Bătrîna 2017, 71-86 de unde am preluat toate cele consemnate mai sus.
Ciucă, Vătafu-Găitan 1983, doc. 746.
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Liste des illustrations
Figure 1. Vue générale, de l’est vers l’ouest, du lieu où se trouvait le Monastère Cătălui. En plan lointain la commune
Căscioarele, dép. Călărași. Au centre l’établissement néolithique Ostrovel. 25 avril 1965.
Figure 2. Plan d’ensemble de l’ancien Monastère Cătălui comme suite des fouilles archéologiques des années 19651968, 1977 et 1988.
Figure 3. Partie du sud de l’Eglise du Monastère Cătălui. Recherches automne 1965.
Figure 4. Requiem pour les fondateurs, pour ceux enterrés dans le cimetière des alentours de l’Eglise et pour ceux qui se
sont donner la peine pendant les fouilles archéologiques. 16 novembre 1967.
Figure 5 a. Pierre tombale de Stan Spatar du caveau no. 1. 1967; b – fragments d’étoffe de la terre de remplissage.
Figure 6. Pierre tombale de Caplea. 1967.
Figure 7. a. Caveau no. 2, tombe d’un enfant, le fond du cercueil en bois de pin. 1967; b-c .morceaux de bois de pin du cercueil.
Figure 8. Caveau no. 5, pillé au moyen-âge. 1967.
Figure 9. Caveau no. 3. 1967.
Figure 10. Bague en or du caveau no. 3: a) face, b) dos, c) dessin (Helene Becheș, 1968)
Figure 11. a – Pierre tombale du grand ban Théodose Corbeano. Photo 1967; b – Pierre tombale du grand ban Théodose
Corbeano. Dessin 1967.
Figure 12. Tombeau du grand ban Théodose Corbeano avec ses deux enfants Georges et Théodose. Caveau no. 6. 1988.
Figure 13. Bague en or avec l’inscription Hrisosculina: a) chaton sigillé, b) profil longitudinal, c-d) profils transversaux
(Musée Oltenița).
Figure 14. a-b – Bague-sceau de la Dame Tudosca (+1639), épouse du prince Basile Lupu.
Figure 15. a-b – Bague-sceau du Prince Jean, fils de Basile Lupu.
Figure 16. Calice en argent doré du Monastère D’un bois contenant une inscription de souvenir de Théodose et de
Hrisosculina (Musée National d’Art de la Roumanie).
Figure 17. a – Tombeau no. 2 de l’intérieur de l’église. 1965; b – fragments d’étoffe avec des boutons en bronze du
Tombeau No. 2 de l’église; c – ganse avec des paillettes de la Tombe 41; d – ganse avec des paillettes de la Tombe 42.
Figure 8. a-j – Caveau no. 4: a – avant l’ouverture; b – le contenu; c – la moitié supérieure du corps de la personne
inhumée dans le caveau; d – le corsage de l’habit; e – le corsage de la robe; g-i – fragments de l’habit; j – dessin
archéologique des découvertes de l’intérieure du caveau.
Figure 19. Aiguilles du voile de tête du caveau no. 4.
Figure 20. Les boucles d’oreilles 1 et 2 du caveau no. 4: a) face ; b) dos; c) dessin (Helene Becheș, 1968).
Figure 21. Bague en or du caveau no. 4: a) profil oblique; b) profil oblique; c) profil; d) dos; e) dessin (Helene Becheș, 1968)
Figure 22. a-b – Boucle d’oreille de la Princesse Elina, Târgoviște.
Figure 23. Ressemblance de costumes: a – Voroneț; b – Dragomirna; c – felon; d – boutonnage d’habit Dragomirna;
e – robe Dragomirna; f – corsage face, robe Dragomirna; g – corsage dos, robe Dragomirna.
Figure 24 a-d – Personnes portant des vêtements pareils: a1-2 – Mathieu Basarab et Princesse Elina, manuscrits
d’époque; b – Princesse Elina; c – Petit Mathieu, Tableau votif de l’Eglise du Monastère de Strehaia; d – pierre glissante
du tombeau de Petit Mathieu.
Figure 25. Propositions de reconstitutions des vêtements du caveau no. 4: a – robe et aiguilles de voile de tête; b – robe,
habit, boucles d’oreilles et bague; c – robe sens imprimée mais bien évasée, habit. Dessins: a–b – Georgiana Ducman et
Simona Movilă; c – Raluca Teodoru-Arnăutu.
Figure 26. L’Eglise du Monastère Cătălui, dessin de Dionisio l’Ecclésiarque (1802).
Figure. 27. Les dernieres fouilles archelogiques, Cătălui 1988, avec le rev. pr. Aurel Cucută.
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Câteva date despre conferinȚele lui Ioan Andrieșescu
la radioul public
CĂTĂLIN I. NICOLAE

Rezumat:
Modesta noastră contribuție își propune să aducă la lumină câteva documente inedite aparținând arheologului Ioan
Andrieșescu (1888-1944). Unul dintre cei mai importanți arheologi români ai perioadei interbelice, Andrieșescu
s-a alăturat unei pleiade de arheologi ce au conferențiat la radioul public. Textele acestor conferințe, documente
interesante pentru istoria disciplinei noastre, păstrate parțial, sunt prezentate mai jos.

Abstract: Few remarks regarding some unpublished radio conferences of Ioan
Andrieșescu
We are presenting here the unpublished texts of some conferences delivered by the Romanian archaeologist Ioan
Andrieșescu (1888-1944) at the National Radio. One of the most important archaeologists of the inter-war era,
a well-known professor of archaeology and prehistory, Andrieșescu joined a handful of other profesionals in
delivering a series of conferences on a wide range of subjects related to the history of archaeology, personalities of
archaeology, prehistoric art and current archaeological research in Romania.

Cuvinte cheie: Andrieșescu, radio, artă, Dacia, Odobescu.
Keywords: Andrieșescu, radio, art, Dacia, Odobescu.

Despre începuturile radioului în România
Sfârșitul primului război mondial și crearea României Mari au deschis calea progresului și au stimulat racordarea la
valorile europeene în toate sectoarele societății românești de după 1918. Perioada interbelică se remarcă nu numai
printr-o puternică efervescență culturală, dar și prin diversificarea căilor de diseminare a conținutului cultural și
educațional către populație. În cadrul acestei vaste transformări și evoluții culturale, la sfârșitul anului 1927, se
pun bazele legale ale constituirii primei societăți naționale de radio din România, în decembrie 1927 Consiliul
de Miniștri declarând constituită „Societatea de Difuziune Radiotelefonică din România”. Societatea, cu capital
majoritar de stat, va fi înregistrată oficial la tribunal în martie 1928.
În ziua de joi, 1 noiembrie 1928, la ora 17, se difuzează oficial prima emisiune a postului “Radio România”.
La 3 martie 1930 este inaugurată emisiunea “Universitatea Radio”, cu prelegerea lui Dimitrie Gusti „Menirea
Radiofoniei Româneşti“, emisiune în cadrul căreia vor fi transmise numeroase conferințe ținute de personalități ale
intelectualitații românești din perioada interbelică, inclusiv istorici și arheologi .
În data de 4 aprilie 1936 “Societatea de Difuziune Radiotelefonică” devine “Societatea Română de Radiodifuziune”,
nume sub care activează și astăzi radioul public(SRR).
La sfârșitul celui de al doilea război mondial, în august 1944 bombardamentele germane distrug studiourile şi
sediul central al Radiodifuziunii din str. Gen. Berthelot nr. 60. Odată cu încheierea războiului începe o nouă epocă
pentru SRR, în data de 17 septembrie fiind emis un decret-lege de epurare a administraţiei publice de „elementele
fasciste“, iar câteva zile mai târziu SRR este trecută în subordinea Comisiei Militare Aliate Sovietice1.
1

Denize 1998, passim.
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Arhiva SRR a supraviețuit avatarurile războiului și cenzurii, fiind azi o sursă extraordinară de informații pentru
cercetători. În ceea ce privește arhiva scrisă, practica depunerii manuscrisului conferinței a apărut destul de devreme,
încă din 1932, când “Regulamentul programului vorbit” prevedea păstrarea textelor celor mai reprezentative
conferințe și publicarea lor într-o revistă. Chiar dacă revista nu a mai apărut, manuscrisele conferințelor s-au
păstrat în mare parte2.
Arheologi la Radio
Primele conferințe dedicate arheologiei sunt transmise începând cu anul 1930, aproape toate în cadrul emisiunii
„Universitatea Radio”. Debutează acum în radiofonie Radu Vulpe, Ion Nestor, Vladimir Dumitrescu, Dinu V.
Rosetti, urmați în 1931 de Ioan Andrieșescu și Constantin S. Nicolaescu-Plopșor. Începând cu 1932 numărul
arheologilor ce conferențiază la radioul public crește – apar Scarlat Lambrino, Constantin Daicoviciu, preotul
Constantin Matasă, Paul Nicorescu, Grigore Florescu, Dionisie M. Pippidi, Emil Condurachi, Dumitru Tudor și
alții - la fel ca și numărul conferințelor ce tratează subiecte de arheologie3.
În rândurile ce urmează vom prezenta textele, inedite, mai multor conferințe radiofonice aparținând lui Ioan
Andrieșescu (1888-1944). Din cele 12 conferințe prezentate în perioada 1931-1935 s-au păstrat textele integrale
a cinci dintre ele.
Născut la Iași în mai 1888 Ioan Andrieșescu urmează cursuruile Facultății de Litere și Filosofie în perioada 19071911, specializarea istorie, având ca profesori, printre alții, pe A.D. Xenopol și Teohari Antonescu. În timpul
facultății întreprinde mai multe călătorii de studii la Florența și Roma (1910), Atena, Constantinopol, Belgrad, Viena,
Budapesta (1911), unde vizitează monumente și studiază în bibliotecile institutelor franceze și germane. După mai
multe stagii de documentare în Germania își susține în 1912 teza de doctorat, intitulată sugestiv „Contribuție la
Dacia înainte de Romani”4. Era prima sinteză de preistorie din spațiul românesc, și așa cum bine sugerează titlul,
intenția autorului era de a adăuga informație la ceea ce scrisese Gr. Tocilescu în magistrala sa lucrare din 18805.
După susținerea doctoratului pleacă din nou în Germania unde se înscrie la cursurile universității din Berlin,
audiind cursurile profesorilor Gustaf Kossinna, Eduard Meyer, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Hermann
Dessau, Kurt Regling și Hubert Schimdt6. Pentru a se întreține în această perioadă activează și ca funcționar (19131915) la Legația României din Berlin, numit de Titu Maiorescu. Revenit în țară, datorită problemelor generate
de primul război mondial, este adus de Vasile Pârvan la Muzeul Național de Antichități (MNA), pe postul de
asistent-șef, în 1915, fiind promovat ulterior conservator (1916) și subdirector (1919). După sfârșitul primului
război mondial începe perioada cea mai fertilă din parcursul profesional al lui Andrieșescu, activitatea la MNA
fiind dublată de cea de la Universitatea din București. În 1920 devine docent în arheologie preistorică7, iar în 1923
conferențiar, urmând ca după dispariția lui Pârvan să ajungă profesor universitar. În studiile sale Andrieșescu
abordează și deschide noi domenii de interes - perioada neolitică pe teritoriul românesc, depozitele de epoca
bronzului, civilizația geto-dacică în Muntenia sau necropolele de la începutul epocii migrațiilor. Alte contribuții
privesc istoria arheologiei, românești sau europeene. Andrieșescu scoate preistoria românească din perioada sa
romantică și îi indică direcția de dezvoltare ca știință. Redactează manuale pentru studenți, organizează congrese și
expoziții, conferențiază pentru un public divers. Depune și o susţinută activitate de teren, prin săpături arheologice
efectuate, singur sau în colaborare, la: Agighiol, Coțofeni, Fedeleşeni, Oinac, Ostrovu Corbului, Piscul Crăsani,
Poiana-Coțofenești, Popești-Novaci, Sălcuţa, Sărata Monteoru, Sultana, Zimnicea, o parte din ele rămase nevalorificate prin publicare din păcate.
În 1931 Ioan Andrieșescu era așadar una din cele mai importante figuri a peisajului arheologic românesc. Director
al MNA, profesor de arheologie la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București, director al
Seminarului de Arheologie preistorică și editor al revistei sale, Revista de Preistorie și Antichități Naționale(RPAN),
era fără îndoială cea mai importantă figură a lumii arheologice din capitală, fără însă a avea anvergura sau prestigiul
predecesorului său, Vasile Pârvan, decedat în 1927. Situarea aceasta, chiar la câțiva ani de la moartea lui Pârvan,
în umbra acestuia, este poate subliniată și de faptul că Radu Vulpe, fost elev al lui Pârvan, este primul arheolog
2
3
4
5

6
7

Nicolae 2011, 67-68.
Mușețeanu 1998, passim.
Andrieșescu 1912.
Tocilescu 1880 - Dacia înainte de romani. Cercetare asupra poporului care a locuit Țările Române de la stânga Dunării,
mai înainte de conquista acestor țări de contra Imperiului Traian, cu 38 de stampe, 4 hărți din care 2 cromolitografii și 171
figuri în text, București, Tipografia Academiei Române, 1880, 594 p.
Petrescu-Dâmbovița 2005, passim.
Tot Pârvan îl susține și aici, dar și Nicolae Iorga.
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invitat să conferențieze la tribuna radioului, în 1930. Radu Vulpe este și arheologul cu cele mai multe prezențe
la radioul public în perioada interbelică, cu nu mai puțin de 76 de conferințe8. El este urmat, la mare distanță, de
Paul Nicorescu și Dinu V. Rosetti, cu câte 13, și apoi de Andrieșescu, cu 129. Nu știm de ce Andrieșescu are atât de
puține conferințe, este însă cert că ele încetează în 1935, probabil după demisia sa de la conducerea MNA. Temele
abordate erau diverse, după cum puteam vedea și din lista de mai jos:
1. Din trecutul nostru străvechi (I), 20 martie 1931, ora 19,00 - text pierdut;
2. Xenopol, 4 aprilie 1931, ora 19,40 - text pierdut;
3. Din trecutul nostru străvechi (II), 10 mai 1931, ora 19,00 - text pierdut;
4. Arta primitivă, 22 mai 1931, ora 19,00 - text pierdut;
5. Problemele muzeelor la noi (I), 26 iunie 1931, ora 20,40 - text pierdut;
6. Problemele muzeelor la noi (II), 13 iulie 1931, ora 21,30 - text pierdut;
7. Începuturile străvechi ale istoriei, 21 februarie 1932, ora 15,45 - text pierdut;
8. Noui descoperiri arheologice, 5 septembrie 1933, ora 20,40 - Arhiva S.R.R., dosar nr. 14/1933,
8 file;
9. Artele în timpurile preistorice la noi (I), 2 august 1934, ora 20,30 - Arhiva S.R.R., dosar nr.
11/1934, 8 file;
10. Artele în timpurile preistorice la noi (II), 23 august 1934, ora 20,15 - Arhiva S.R.R., dosar nr.
11/1934, 6 file;
11. Arheologul Teohari Antonescu, 25 ani de la moartea sa, 7 noiembrie 1935, ora 19,00 - Arhiva
S.R.R., dosar nr. 13/1935, 7 file;
12. Un căutător de aur: Heinrich Schliemann, 27 decembrie 1935, ora 20,15 - Arhiva S.R.R., dosar
nr. 11/1936, 9 file.
O trecere în revistă a subiectelor conferințelor ne arată predilecția lui Andrieșescu pentru câteva teme mari - arta
preistorică, muzeele, preistoria, personalități ale istorie și arheologiei - toate teme regăsite și în opera publicată,
nu foarte numeroasă.
Deși textul conferinței despre Xenopol nu s-a păstrat, intuim direcția sa - una apreciativă și de recunoștință,
Andrieșescu audiind cursurile lui Xenopol la Iași, acesta din urmă fiind și membru în comisia de examinare la
susținerea doctoratului. În același ton sunt redactate și conferințele despre Teohari Antonescu, fost și el profesor la
Iași în timpul studenției lui Andrieșescu, și Schliemann, aparținând arheologiei germane de care era foarte legat10.
Recunoștința și admirația față de Teohari Antonescu nu se opresc la această conferință radiofonică - Andrieșescu
publică mai multe articole despre viața și opera lui Teohari Antonescu11 și este cu siguranță cel care a promovat
atribuirea numelui acestuia noului muzeu de istorie din Giurgiu (locul nașterii lui Antonescu).
Teohari Antonescu este unul din arheologii căruia îi sunt dedicate mai multe conferințe radiofonice, dar dacă
Andrieșescu face o biografie elogioasă și se preocupă mai puțin de opera științifică a lui Antonescu, într-o altă
conferință, Emil Condurachi12 nu ezită să critice masiv teoriile acestuia cu privire la columna traiană, monumentul
de la Adamclisi sau cetatea Sarmisegetusa. Singurul acord între cele două abordări privește cercetările de teren ale
lui Teohari Antonescu pentru identificarea principalelor puncte de desfășurare ale celor două războaie dintre daci
și romani, unanim apreciate.
Singurul arheolog străin prezentat la radioul public, Schliemann, beneficiază din păcate doar de o preluare masivă
din biografia scrisă de Emil Ludwig13 și nimic mai mult, Andrieșescu, în mod surprinzător, nevalorificând nimic
din cunoștințele sale privitoare la arheologia germană.
Revenind însă la prima conferință pentru care avem textul păstrat, remarcăm claritatea și bogăția detaliilor.

8

Pregătim un volum grupând conferințele radiofonice aparținând lui Radu Vulpe.
Nicolae 2011, 68.
10
A fost membru al Gesellschaft für Deutsche Vorgeschichte și al Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte, printre altele.
11
Andrieșescu 1910; Andrieșescu 1920; Andrieșescu 1935.
12
Condurachi 1943.
13
Ludwig 1932.
9

467

Cercetări Arheologice, XXVII, 2020, 465-484

Conferința se vrea o prezentare a ultimului număr al revistei Dacia(vol. I)14 dar reușește să fie o scurtă trecere în
revistă a istoriei arheologiei românești și în special a rolului MNA în dezvoltarea acesteia. Andrieșescu prezintă clar,
succint, pozitiv cercetările arheologice realizate de membri MNA în perioada 1927-1930 pe teritoriul României.
Surprinde încrederea lui Andrieșescu în viitoarea înființare a unui Institut arheologic (atât de dorit de Pârvan) dar
și admiterea faptului că ea nu se va întâmpla prea curând.
Arta preistorică este o precupare recurentă la Andrieșescu și nu este surprinzător că textul celor două conferințe
despre această temă, mult îmbuntățit și îmbogățit cu o ilustrație foarte bună(majoritar fotografică), va fi publicat în
1939 în splendida revistă Arta și Tehnica grafică15. O privire rapidă asupra celor două texte relevă solida pregătire a
lui Andrieșescu, lecturile la zi din literatura europeeană dar și capacitatea de sinteză și analiză. În cuvinte bine alese,
fără a sufoca auditoriul, Andrieșescu trece elegant de la teoriile lui Odobescu la marele preistorician Herbert Kühn
și de la viziunea asupra sculpturii aparținând lui Rodin la aprecierile lui Romain Rolland despre rolul artei. Este
fără îndoială mediul în care dă cea mai bună dovadă a solidei sale pregătiri și este păcat că o moarte prematură dar
și alte considerente au făcut ca opera sa să nu fie mult mai importantă pentru arheologia preistorică românească. În
arhiva documentară a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” se păstrează o altă copie a manuscrisului primei
conferințe despre arta preistorică, fiind cel mai probabil exemplarul lui Andrieșescu, datat chiar de către autor - 2
august 1934 (Fig. 1).
Deși prezentate sumar în contribuția noastră, considerăm că publicarea unor astfel de documente este foarte
importantă pentru o mai bună înțelegere a evoluției și istoriei disciplinei noastre, arheologia. Aflată la maturitate,
arheologia românească este încă lipsită de o istorie proprie, sinteză la a cărei bază trebuie să stea, fără îndoială,
pe lângă cercetările publicate și documentele din arhive. Într-un studiu16 ce părea să deschidă o promițătoare serie
de texte17 despre istoria arheologiei românești, publicat în anul 2000, Dragomir Popovici amintea de fragilitatea
cercetării preistorice românești la începutul sec. XX. Aflați, 100 de ani mai târziu, la începutul sec. XXI cred că
avem datoria să contribuim la soliditatea științei noastre, înțelegând și asumându-ne istoria ei.
Redăm în rândurile ce urmează textul celor cinci conferințe. Toate textele sunt scrise la mașină18 și adnotate de
către Andrieșescu. O parte sunt semnate și datate de el și sunt ștampilate cu ștampila Radiodifuziunii (Fig. 2). Am
păstrat grafia originală, precum și sublinierile din text aparținând lui Andrieșescu.
Mulțumiri
Redactarea acestui material nu ar fi fost posibilă fără ajutorul neprețuit și sprijinul constant al colegilor din
colectivul Direcției Arhiva scrisă din cadrul Societății Române de Radiodifuziune cărora le mulțumim și pe această
cale. Lavinia Vișan și Raluca Nicolae au oferit un prețios ajutor în transcrierea textelor, le mulțumesc și pe această
cale. Profesorul Mircea Babeș a fost cel care mi-a sugerat cercetarea personalității lui Ioan Andrieșescu, îi sunt
recunoscător. Cătălin Bem, Andrei Asăndulesei și Bogdan Venedict m-au sprijinit în cercetarea documentelor
din arhivele ieșene privitoare la Andrieșescu, le sunt îndatorat. Roxana Dobrescu mi-a facilitat accesul la arhiva
documentară a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, îi mulțumesc încă o dată.
Last, but not least, gândurile noastre recunoscătoare se îndreaptă către Profesorul Dragomir Nicolae Popovici, prea
devreme plecat dintre noi, care a încurajat constant demersul nostru, călăuzindu-ne pașii prin arhive și oferindu-ne,
cu generozitatea-i caracteristică, documentația sa cu privire la Andrieșescu.

14

Volumul II nu avea să mai apară niciodată, fiind publicat doar un pliant de prezentare al acestuia.
Andrieșescu 1939.
16
Popovici 2000, 19.
17
Din păcate doar primul fascicul al seriei a fost publicat.
18
Numărul mare de documente din arhiva Andrieșescu scrise la mașină ne sugerează faptul că acesta deținea una.
15
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Figura 1. Ultima pagină a manuscrisului conferinței Artele în timpurile preistorice la noi (I),
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Arhiva documentară, Fond Andrieșescu.

Figura 2. Ștampila Radiodifuziunii pe prima pagină a manuscrisului conferinței Noui
descoperiri arheologice, Arhiva SRR, dosar nr. 14/1933, fila 1.
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Conferințele radiofonice
Noui descoperiri arheologice
Un gând fericit a fost acela pornit din Comitetul Onoratei Societăţi de Radiodifuziune, când mi s-a fixat pentru a
vorbi astă seară despre „Noi descoperiri arheologice”.
Aceasta se potriveşte foarte bine cu un fapt care, fie-mi permis a o spune chiar eu, îşi va avea însemnătatea sa în
evoluţia studiilor arheologice la noi. Este reapariţia revistei „Dacia”: „Recherches et découvertes archéologiques en
Roumanie”, întemeiată de regretatul Vasile Pârvan în 1927, acum ajunsă la volumele III şi IV, partea I cuprinzând
în peste 600 de pagini cu mai mult de 800 de clişee, un număr de 26 de studii, referitoare exclusiv la descoperirile
şi antichităţile noastre, preistorice, greco-romane şi barbare-medievale.
Despre aceste descoperiri şi cercetări voi vorbi deci astăzi, deşi, trebuie să mărturisesc, cu mai multă libertate
de spirit aş putea vorbi despre cele mai noi descoperiri arheologice străine, pentru care se găsesc ample dări de
seamă nu numai în cărţi şi referate speciale, ci chiar pe multe coloane, conştiincios redijate, în marile cotidiane
şi reviste din Apus. O carte colectivă ca aceea scoasă de marele arheolog german Gerhardt Rodenwaldt, Neue
Deutsche Ausgrabungen, 1930, vorbeşte despre noile descoperiri germane, atât din Germania (pentru toate epocile
timpurilor vechi) cât şi din afară: Grecia, Asia Mică, Palestina, Mesopotamia şi Egipt, şi e de admirat într-adevăr cu
ce sforţări formidabile se sileşte arheologia germană să-şi păstreze, chiar prin vremurile prin care trece politic ţara
respectivă, locul ce şi l-a cucerit în ştiinţa generală. Un cotidian ca The Times ţine la zi informaţia descoperirilor
arheologice de oriunde se fac, cu aceeaşi amănunţime şi interes pe care din nefericire atâtea cotidiene de la noi şi
de aiurea înţeleg să-l acorde crimelor pasionale şi atâtor alte fapte păcătoase omeneşti.
Revenind însă la noi şi iertat fiindu-mi de a vorbi într-o cauză care numai aparent este a mea, de îndeletniciri şi
răspundere profesională, este a unei întregi generaţii de cercetători care se silesc fiecare să lumineze o problemă
sau alta dintre atâtea ce stau acoperite de taină la începutul istoriei noastre naţionale, - vă voi înfăţişa în cele ce
urmează, în strict rezumat, tot ce e mai de seamă ca noi descoperiri arheologice din ţara noastră, în noul volum al
„Daciei” apărut acum, apărut vă asigur cu destule greutăţi, ca să merite puţină atenţie şi recunoaştere.
Oricum s-ar caracteriza faza de acum a istoriografiei noastre, în slujba căreia arheologia îşi are rolul ei bine definit,
un lucru este sigur şi mai presus de orice îndoială: avem şi vom avea întotdeauna nevoie de trecut, deci de oglinda
acestuia care este istoria. Înlături deci, cu neîncrederea sau scepticismul cu care pare că e o modă a se considera
ici-acolo, aiurea şi la noi, cercetările istorice şi istoria însăşi. Mai mult decât atât. Cred că nu greşesc când văd
astăzi că sensul şi viitorul acestor cercetări şi la noi se îndreaptă, pe de o parte în lărgirea cadrului geografic de
informaţii referitoare la întreg trecutul nostru, deci tot alte şi iarăşi alte izvoare neîntrebuinţate din ţările vecine
până astăzi în Turcia, pe de altă parte, printr-o egală extindere a cadrului nostru de cercetare în timp, până în
paleolitic. Începutul istoriei generale şi a noastre cu crearea lumii şi Vechiul Testament ne apare astăzi tot aşa de
nefiresc şi de naiv nevinovat ca acela cu Roma lui Romulus şi Remus, Rea Silvia şi regalitatea legendară romană.
Chiar antiteza de duioasă amintire şcolărească – Decebal şi Traian – aparţine evident altei vremi şi se poate
întrebuinţa încă numai spre simplificare şi intuiţie istorică în învăţământul elementar. Problema descălecatului
întâi cum sugestiv i-au zis cronicarii Renaşterii noastre din al XVII-lea veac are astăzi un cadru incomparabil mai
larg, în cuprinsul căruia trebuie să se facă neîncetate cercetări de adâncire şi precizare. Când acum aproape 100 de
ani – în 1839 – un organizator al învăţământului obştesc ca Petrache Poenaru, publica în numele Eforiei Şcoalelor,
hotărârea că „acum – zicea el – când se află un depozitoriu (depozit) de obiecte în Colegiul din Bucureşti cu
perspectiva de a se transforma în „Museu National” nimeni nu mai are voie a-şi însuşi vreun obiect de antichitate
şi îndată să-l trimeată prin ocărmuire la Depositoriul din Colegiul Sfântul Sava”, şi tot el zicea „nimeni să nu fie
voinic a scormoni în pământ pentru a scoate obiecta de antichitate”. (Buletinul Oficial din 3 Noiembrie 1839, Cf.
Ştefan Pop, Colegiul Sf. Sava, Boabe de Grâu IV, 1933, p.414-415), - un mare pas mai departe se făcea în direcţia
descoperirii şi conservării monumentelor istorice, oricât de imperfectă până în ziua de astăzi, mă gândesc mai
ales la lipsa unui local propriu şi înzestrat cum trebuie a acelui „Museu National” pe care-l vedea aşa de bine încă
Petrache Poenaru şi generaţia sa de cărturari şi de patrioţi.
Pe această linie, cu multe şi mari greutăţi, s-a mers totuşi mai departe. De la 1864 avem un Muzeu Naţional care
încetul cu încetul a adunat multe şi mari bogăţii. De la 1864, 1873 şi 1874, 1913 şi 1919, 1932, avem legi şi
regulamente care, în parte se aplică – ca pretutindeni şi întotdeauna aplicarea legilor atârnă de oameni. De la Vasile
Pârvan a rămas şi un proiect de lege pentru înfiinţarea unui Institut Arheologic al României, asemenea cu acela pe
care îl au toţi vecinii şi toate ţările apusene.
Iată mi se pare locul în care se cuvine a vorbi despre noile descoperiri cuprinse în cel mai nou volum din „Dacia”
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întemeiată de Vasile Pârvan, „organ al unui Institut Arheologic care nu există” zicea el cu amărăciune, - organ al
unui Institut Arheologic care va trebui să existe, zice împreună cu mine întreaga generaţie a cercetătorilor de astăzi
pe acest tărâm, chiar dacă celor mai în vârstă din mişcarea noastră ştiinţifică nu le va fi dat să-l vadă. Instituţiile
care sunt temeliile dintotdeauna ale Statelor, puterea şi prestigiul lor de legitimitate, sunt mai presus de oameni,
mai presus chiar de generaţii întregi.
Istoria noastră naţională începe astăzi cu paleoliticul, nu fiindcă trebuie sau fiindcă aşa se face şi aiurea, ci fiindcă
în chip firesc la aceleaşi concluzii conduc cercetările şi descoperirile astăzi şi la noi, iar acestea toate dovedesc
în deplinul înţeles al cuvântului începuturile dintâi ale tuturor sforţărilor care s-au produs pe acest pământ pentru
prefacerea vieţii dintr-una adânc primitivă într-una din ce în ce mai luminată, alături cu toate celelalte popoare şi
ţări ale lumii.
Cu multe zeci şi zeci de mii de ani, o asemenea viaţă a fost, vorbesc de ce s-a dovedit până acum, în Ardeal, în
Nordul Basarabiei, în Dobrogea, pe Valea Prutului şi desigur şi aiurea. Numele cercetătorilor: Dr. Martin Roşca de
la Cluj, Dr. Ceslav Ambrojevici de la Cernăuţi, fraţii I. şi Dr. N. Moroşan de la Chişinău, C. Nicolaescu-Plopşor
de la Craiova, paralel şi ulterior cu apariţia revistei „Dacia”, Prof. Ioan G. Botez de la Iaşi. Marele geolog, Prof.
I. Simionescu a postulat demult existenţa acestei epoci şi la noi, cercetată în parte dar cu deplin succes de elevi ai
săi. Marele specialist francez Abatele Breuil, într-o vizită a sa de studii la noi, după război, a adus confirmări şi o
încadrare preţioasă. Se poate cita chiar un obiect documentar de o excepţională frumuseţe, ca o operă de artă pentru
mult îndepărtatele timpuri, deşi ca publicare e ulterioară apariţiei revistei „Dacia”: e un splendid vârf de foaie de laur
din perioada solutreiană a paleoliticului, găsit în comuna Cuconeşti, jud. Bălţi şi publicat de Dl. N. Moroşanu, în cel
mai nou număr al revistei „Vasile Adamachi” de la Iaşi; originalul se găseşte la Muzeul de Antichităţi din Bucureşti.
Începând cu aşa-zisa epocă neolitică, care ţine până la 2000 î. Hr., întreaga ţară e locuită, ba chiar des locuită,
ori pe unde au fost locuri potrivite de vieţuire, vieţuire pe alocuri întreruptă în răstimpuri, dar iarăşi în alte locuri
continuă, sute şi sute de ani. Arheologia naţională a ajuns astăzi şi la noi, deşi suntem relativ încă la început, a
preciza chiar, care au fost diversele etape succesive ale culturii ce s-a dezvoltat în diferitele noastre regiuni. În
cutare loc viaţa a început de timpuriu, în altul, viaţa e ceva mai nouă, ştim ce a fost mai vechi şi ce a urmat, o
cronologie adică, lucru foarte preţios pentru linia de desfăşurare a vieţii istorice, chiar lipsite fiind încă de izvoare
scrise. Iar lucrurile, materialele, nu sunt aidoma, vă rog, cum li se par sau cum sunt ademeniţi să creadă uneori,
chiar cu toată sinceritatea, unii istorici. Variază de la o etapă a sforţărilor la alta, de la o etapă a culturii la alta. În
unele locuri mersul înainte a fost mai repede şi mai sprinten, după regiuni şi după oameni, în alte părţi a fost mai
încet sau mai conservator şi vom şti odată din ce în ce mai complet, cum a evoluat Dacia noastră cu toate regiunile
ei, în lupta mai departe, către bunuri şi o civilizaţie din ce în ce mai înaintată.
În întreg acest cuprins de fapte şi idei, aduc preţioase lămuriri Prof. Vasile Ciurea cu identificarea unor localităţi
din jud. Baia, D-na şi Dl. Vladimir Dumitrescu prin publicarea rezultatelor din două staţiuni cu ceramică pictată
din Moldova, ilustrate şi cu planşe în culori, cât se poate de reuşite. Aici un cuvânt de laudă pentru toate sforţările
şi concursul tehnic al marelui Institut „Imprimeria Naţională”. Despre această civilizaţie cu ceramică pictată,
reprezentată prin materialele minuţios studiate cu tot angrenajul necesar, atât se poate spune în acest scurt rezumat,
reprezintă unul dintre tipurile de civilizaţie – cum se zice – ale Europei Sud-Estice, a cărei extensiune, influenţă,
origine stau în strânsă legătură cu însăşi marea problemă a naşterii poporului grec din Antichitate, ce rămâne de
dezlegat în viitor şi numai pe această cale a descoperirilor şi cercetărilor arheologice. Părerea nu este numai a
mea, dar din această pricină, unele cercuri ştiinţifice apusene aşteaptă de la noi cu mult mai mare interes materiale
arheologice din al treilea şi al doilea mileniu î. Hr. decât materialele referitoare la epoca romană. E un punct de
vedere care fireşte nu poate fi şi al nostru. Romanitatea noastră, privită din punct de vedere arheologic, reprezintă
un mare capitol, despre care va fi vorba îndată.
Materialele arheologice ale vieţii anterioare epocii romane sunt însă cantitativ evident covârşitoare şi în toate
regiunile ţării. Exemple sunt: descoperirile şi cercetările D-lui Vasile Christescu despre staţiunile preistorice de la
Vădastra, alt tip de civilizaţie străveche, din Oltenia, extrem de interesant, descoperirile şi cercetările de la Glina
de lângă Bucureşti ale D-lui I. Nestor, cu preţioase preciziuni stratigrafice şi de cronologie, în sfârşit descoperirile
şi cercetările D-nei şi D-lui Radu Vulpe de la Poiana din jud. Tutova, impozanta aşezare de îndelungă vieţuire – din
eneolitic până în vremea romană – pe malul stâng al Siretului. Materialele bogate de la Poiana umplu aproape o
întreagă sală a Muzeului Naţional de Antichităţi secţia veche casa Macca. Iar multe alte materiale care nu exclud
surprize sunt încă în pământ şi vor fi dezgropate pe rând.
Două depozite de bronzuri – dacă obiectele ar fi de aur li s-ar zice comori, precum şi un mormânt celtic, toate trei
din Transilvania, publicate de Dl. Martin Roşca reprezintă industria metalelor la noi în al doilea şi întâiul mileniu
de eră creştină. Depozitele arheologice indică drumurile de producţie şi de comerţ, centre de difuziune şi arii de
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răspândire. Mormintele cu caractere distincte etnice sunt tot aşa de preţioase, mai ales când sunt mai multe în
aceeaşi regiune, pentru a dovedi infiltraţia şi prezenţa de neamuri succesive care pe rând au ocupat acele regiuni în
mijlocul populaţiilor autohtone. Prezenţa la noi a Celţilor şi caracterul acestei infiltraţiuni, pe singura această cale
a descoperirilor arheologice va putea fi elucidată şi mai bine în viitor.
Cu mileniul întâi î. Hr., noi vremuri se deschid pentru istoria noastră, până şi după cucerirea romană. Vasile Pârvan
le-a zis în chip foarte potrivit epoca de penetraţie elenică şi elenistică şi de helenism în luptă cu romanismul. Şi
tot el le-a trasat marile linii de eşalonare. Dar să nu ne înşelăm. Ştim încă foarte puţin din ceea ce vom şti în viitor,
numai pe calea descoperirilor arheologice: cetăţi şi colonii greceşti, drumuri, castre, lagăre şi aşezări romane,
inscripţii şi monede.
În frunte stă Histria regretatului Pârvan, cercetată acum de Dl. Lambrino şi pentru ceramica greacă de D-na
Lambrino. E o mină de informaţii arheologice şi istorice de tot felul, de cercetat multe decenii de acum înainte.
Un muzeu local îngăduie o privire repede de ansamblu şi o vizită de neuitat a vastei aşezări. În revista „Dacia”,
D-na Lambrino publică o splendidă serie rodo-ioniană din ceramica greacă de la Histria, iar Dl. Lambrino continuă
expunerea sistematică a materialelor de la Histria, întreruptă prin moartea profesorului său.
Pandantul ardelean şi roman e Sarmizegetusa, unde un muzeu local tot aşa de bine întocmit se datorează D-lui
C. Daicovici de la Universitatea şi Institutul de Studii Clasice din Cluj. Aedes Augustalium şi Forul de la Ulpia
Traiana constituie una dintre descoperirile capitale mai noi pentru viaţa romană a Daciei, despre care ar fi să se
vorbească special şi aici, de chiar autorul ei. Fără nicio exagerare, pot afirma că arheologia românească a descoperit
în Ardeal numai în câţiva ani cu mult mai mult pentru viaţa romană şi băştinaşă a Daciei decât regimul trecut în
întreg ultimul veac de activitate arheologică care poate conta. Şi e firesc să fie aşa, pentru că pe noi lucrurile acestea
ne dor şi trebuie să ne stea neîncetat la inimă.
La Callatis (Mangalia) ca şi la Tyras (Cetatea Albă) unde au lucrat şi lucrează Dl. Sauciuc Săveanu şi Dl. Paul
Nicorescu, condiţiile de lucru sunt deosebit de grele faţă de situaţia actuală a locurilor unde nu se poate săpa liber.
Şi totuşi s-au găsit materiale preţioase, în completare şi cu unele noutăţi de informaţie deosebit de remarcabile prin
interpretările şi locul ce li se vor fixa. Surprize nici aici nu sunt excluse şi se va stărui.
La Capidava (Callachioi), regiunea Cernavodă, unde a lucrat şi lucrează Dl. Grigore Florescu, tot aşa, în plus se
face consolidare pentru păstrarea însemnatelor ruine.
Dl. Cantacuzino publică o serie întreagă de ştampile de pe mănuşi de amfore găsite în România şi greutăţi din
Dbrogea. Relaţiuni comerciale între lumea daco-getică și îndepărtate [...] se precizează prin aceste materiale.
Dl. Vasile Christescu, acelaşi săpător de la Vădastra (Oltenia), publică şi câteva monumente romane de la Apulum
(Alba Iulia).
În chip simbolic, ne-am bucurat că s-a potrivit aşa, bătrânul numismat Mihail Şuţu, cu puţin înainte de a se stinge,
a ţinut mult să-şi publice în „Dacia” o comunicare a sa la Academie, să o vadă în extras şi să o predea la Înalt loc,
comunicare unde pune din nou problema tezaurului nostru de la Pietroasa, pentru a cărui cercetare a instituit şi un
premiu la aceeaşi instituţie. Mihail Şuţu a debutat ca arheolog în Revista pentru Istorie, arheologie şi filologie a lui
Grigore G. Tocilescu, publicând în anul I vol. I, 1885 – Tezaurul de la Turnu Măgurele, astăzi la Moscova. Revista
„Dacia” întemeiată de Vasile Pârvan şi reapărută acum cu toţi colaboratorii şi-a făcut o datorie şi s-a cinstit pe sine
legând vechile fire după aproape 5 decenii cu mănunchiul de sforţări ale lucrului nostru arheologic din vremea de faţă.
Un singur cuvânt de adaos. Cele mai multe din descoperirile de mai sus s-au făcut până în 1927-1928. Altele
în continuare au urmat în toţi anii, în toate părţile ţării şi pentru toate epocile mai sus trecute în scurtă privire,
cu rezultate dintre care unele sunt fără nicio exagerare de o însemnătate excepţională, şi se studiază şi vor face
obiectul altor expuneri şi dări de seamă speciale.
Artele în timpurile preistorice la noi (I)
Nu puţini, poate chiar mulţi dintre cinstiţii ascultători de astă seară se vor fi întrebat: avut-am şi noi artă sau arte,
în timpuri aşa de vechi? Deci, înainte de legăturile cu lumea mai fericită a Apusului şi cu Bizanţul? Înainte de
întemeierea Principatelor, ba chiar înainte de Creştinism şi de Romani, ca şi de Coloniile greceşti de la Marea
Neagră, care, cu mult înainte de era Creştină, au adus în părţile noastre multe din frumuseţile civilizaţiei sudice,
greceşti şi mediteraneene?

472

Cătălin I. Nicolae

Răspunsul a fost dat demult. L-a dat cel dintâi, în chip amplu şi sigur, după toate cunoştinţele vremii sale, maestru,
evocator şi plin de sugestii: Alexandru Odobescu de la naşterea căruia anul acesta s-au împlinit o sută de ani. E
memorabilă conferinţa rostită la Ateneul Român acum 62 de ani, la 17 Decembrie 1872, cu titlul „Consideraţiuni
generale asupra artei în ţară la noi. Artele în perioada preistorică”.
Ce spunea Odobescu? Sprijinindu-se pe noţiunea de bază a vechilor filozofi şi artişti eleni - frumosul şi binele,
adoptată de toate naţiunile de seamă ale lumii, el îndemna cu pasiune pe iubitorii de frumos ai vremii sale: „Studiaţi
rămăşitele, oricât de mărunte, ale producţiunii artistice din trecut...spicuiţi cu o pietoasă îngrijire rămăşitele artei
străbune” pe care el se mărginea în rolul de a le urmări şi înfăţişa ca rezultat al cercetărilor sale.Rezumând starea
din trecut a ţării noastre şi deplângând vicisitudinile care au împiedicat în aşa de lungi răstimpuri să facem ceva
mai de seamă şi să fim mai bine cunoscuţi în lume, Odobescu reuşeşte a fixa în acest trecut etapele, perioadele, prin
care, împotriva tuturor adversităţilor, viaţa noastră trecută şi-a urmat cursul:
1. „Periodul preistoric şi nu numai dacic, care în nemărginita sa întindere, a trebuit să prezinte faze multe şi
felurite şi stări, zicea el încă cufundat într-un adânc întuneric”.
2. „Al doilea period este periodul roman care se deschide cu al doilea secol al erei creştine”.
3. „Al treilea period ne dă iarăşi înapoi pe calea civilizaţiunii şi ne cufundă într-o adâncă învălmăşeală; îl numim
periodul barbar, şi făcându-l să înceapă deodată cu ivirea Goţilor în Dacia, la 274 după Hristos, el ne înfăţişează,
în curs de aproape 1000 de ani, o clătire neîncetată de neamuri inculte, îmbrâncindu-se pe acest nenorocit pământ
ce-l disputau pe toată ziua coloniilor romane care se împământeniseră aici. Puţinele spuse ce găsim în istorie
despre feluriţii Barbari, nu ne sunt de ajuns spre a putea statornici caracterele tuturor rămăşiţelor clasice ce au putut
lăsa, pe solul nostru, popoare precum erau Vizigoţii, Hunii, Gepizii, Avarii, Bulgarii, Slavonii, Ungurii, Pacinaţii,
Iazigii, Cumanii şi câţi alţii”.
4. „În fine de la întemeierea Statelor Române încoace, adică de la sfârşitul secolului al XII-lea, noi începem a
socoti un al patrulea period pe care-l putem numi curat românesc, şi ale cărui monumente, cu atât mai rare cu cât
sunt mai vechi, au un caracter foarte bine lămurit”.
Cu o admirabilă intuiţie care nu odată l-a făcut să vadă departe şi să vadă bine, Alexandru Odobescu deosebeşte
cu claritate pe de o parte, care sunt timpurile total lipsite de monumente şi izvoare scrise, pe de alta, acelea în
care, deşi la început cu izvoare scrise puţine, încep vremurile istorice. Mult mai târziu, în vremea noastră (1911),
un mare istoric şi arheolog francez Camille Jullien avea să spună în felul său tot aşa despre aceleaşi vremuri de
trecere: „Nous marcheons dans cette heure incertaine qui n’est pas encore le jour, qui n’est deja plus la nuit”
- e ora nesigură, când nu e încă ziuă dar nu mai e noapte. Idées communes et faits généraux à la fin des temps
prehistoriques, lecţie la Collège de France din 6 Decembrie 1911 în Au seuil de notre histoire, 1930, p. 141.
De altfel nouă, surprinzătoare la Odobescu e şi cealaltă concepţie a sa, privitoare la Evul Mediu barbar, care, tot
aşa de lipsit de izvoare scrise ca şi timpurile de sfârşit ale preistoriei, numite convenţional protoistorice, face parte
integrantă prin toate rămăşiţele arheologice ce a putut lăsa istoria, din domeniul de preocupare şi cercetări ale
arheologiei preistorice şi preistoriei. Aşa se lucrează astăzi în toate părţile.
Odată făcută însă această delimitare şi împărtăşire, o întrebare se ridică, în chipul cel mai firesc, fiindcă este absolut
logică. Fost-a într-adevăr artă, fost-au cu adevărat arte acelea ce au apărut şi la noi, în aşa de îndepărtatele timpuri,
preromane, precreştine şi chiar preelenistice? Ce fel de arte vor fi fost şi cum se explică?
Cu o nouă surprindere care se ridică până la admiraţie pentru puterea de discernământ a liniei drepte într-o
complicată chestiune de arheologie şi estetică, înainte de progresele realizate de aceste discipline în vremea
noastră, constatăm ca şi de astă dată, Alexandru Odobescu a văzut bine şi a văzut drept.
„Fiecare popor, din câte au venit pe rând aici, şi-a adus cu sine mult puţina sa cultură. Dar oare toate avut-au ele
o cultură artistică? Lăsat-au ele urme de producţiuni artistice?”
„Cei mai mulţi ar răspunde îndată: Nu!”
„Eu însă nu cutez a mă hotărî aşa lesne, într-acest caz, pentru negativ”. „Daţi-mi voie să mă explic”.
Iar explicările sale, pe care nu le voi transcrie în întregime, se văd exemplele pe care le dă şi care cu deosebire
ne interesează aici:
„Limbile moderne n-au găsit un termen generic special spre a denumi toate acele întrupări omeneşti, toate acele
superfetaţiuni plastice, care nu sunt după gustul nostru modern. Arheologii se văd astăzi siliţi a le chema şi pe
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dânsele obiecte de artă; şi eu fac bine, căci şi acelea purced din acelaşi instinct al spiritului omenesc. Dolmenele şi
menhirele, acei colosali bolovani de piatră grămădiţi de Celţi în codrii Armoricei (Odobescu nu putea şti, fireşte,
că şi la noi aveau să se găsească menhire), au aceeaşi sorginte psihologică cu Partenonul lui Ictinus şi al lui
Fidias; ciolanele de animale zgâriate, în timpii preistorici, cu figuri de urşi şi de cerbi, ce s-au găsit îngropate sub
structuri adânci în cavernele Dordoniei sunt şi ele fraţi de cruce cu Apolonul din Belvedere şi cu Moise al lui
Michellangello”.
„Ce să mai zic? Sălbaticul din insulele Viti ce-şi mâzgăleşte şi-şi tatuează corpul cu colori pestriţe, o face şi
el dintr-un cuget analog cu acela care l-a îndemnat pe Rafael să zugrăvească nemuritoarea sa frescă a Şcolii din
Atena”.
„În toate aceste lucrări, grosolane sau sublime, aceeaşi intenţie, acelaşi spirit domneşte: dorinţa de a face un ceva
care să dea o înaltă idee despre măiestria omenească”.
„Însă fiecare epocă, fiecare popor chiar, se pricepe într-altfel a pune în lucrare acea nobilă dorinţă. De acolo
provin gândurile în perfecţiunea artelor; de acolo provin ceea ce numim stilurile”.
„Este un fapt netăgăduit că fiecare seminţie omenească - am putea zice fiecare ramură a seminţiilor, fiecare popor
distinct, are în geniul său un mod special de a concepe şi de a produce frumosul plastic”.
„Acea originalitate a simţului estetic se vădeşte în producţiunile unui popor, de la unealta casnică până la cel
mai monumental edificiu”.
Ceea ce spunea Alexandru Odobescu la 1878, o spune Camille Jullien de la 1907 încoace, cu unele exemplificări
surprinzător asemănătoare. Ascultaţi numai:
„Orice monument, oricare ar fi, oricât de mic ar fi, tot ceea ce omul a pregătit cu mintea sa şi a lucrat cu mâinile
sale trebuie să-şi afle locul într-un capitol al istoriei noastre naţionale. Din epoca în care apare pe o bucată de
cremene semnul acestei minţi şi acestei mâini, istoricul are datoria de a interveni. Săgeata, dolmenul şi peştera
pictată îi aparţineau acelaşi titlu ca Acropolea, Notre-Dame de Paris şi La Maison Carrée”.
„Să nu se zică că depreciem, apropiind aceste două grupe de lucruri. Săgeata şi dolmenul au frumuseţea lor şi
măreţia lor, şi pot fi mărturie despre tot aşa de puternice sforţări de muncă şi de ideal, ca şi capodoperele lui Fidias:
zic sforţări şi nu rezultate. Iată, de exemplu, vârfurile de silex găsite la Volgu în Saône-et-Loire şi păstrate aproape
toate în Muzeul din Chalon-sur- Saône; forma lor zveltă, prelungă şi regulată aminteşte foile de laur, unul dintre
arborii noştri cei mai decorativi; ele sunt aşa subţiri că le-am zice transparente; marginile nu prezintă niciun unghi
în afară, nicio ruptură dizgraţioasă şi ele se termină într-o curbă armonioasă pe care n-ar dezavua-o un cizelor
alexandrin. Epoca pietrei cioplite a cunoscut visări şi pasiuni de artişti tot aşa de bine ca şi epoca marmurei lustruite
din timpul lui Temistocle şi al lui Pericle. Şi închipuiţi-vă, că pentru a ajunge la asemenea rezultate, pe o lamă de
cremene lungă de 35 cm, lată de 10 cm, groasă abia de câţiva mm, a trebuit să se facă să sară sute de ţăndări, dând
sute de retuşuri şi întotdeauna cu mâna, într-un gest de precizie şi uşurinţă infinite. Astfel, din timpurile pietrei şi
ale peşterilor, această mână a omului, principala cauză a progreselor lui şi prim auxiliar al inteligenţei sale, mâna
aceasta era bună pentru operele de cea mai lungă durată, cele mai răbdătoare, cele mai delicate şi se supunea cu
o incomparabilă docilitate voinţei care o conducea. Brutală în zilele de luptă, aceeaşi mână avea în ceasurile de
lucru, o minunată dulceaţă. Iată ce ne învaţă silexurile de la Volgu sau de la Solutré: spuneţi-mi, vă rog, dacă ele
nu manifestă ceva istoric tot aşa de bine ca şi palatul din Versailles, cântecul lui Rolland şi bătălia de la Waterloo.
Aceste pietre, aceste silexuri a spus odată Fustel de Coulanges „tout acela, c`est de l`histoire, et c`est aussi un âge
de l`humanité”. Op.cit.I. 58-60.
Avea deci dreptate Alexandru Odobescu, care era chiar cu mult mai rezervat. Şi avea de ce fi. Cercetările erau cu
totul la început. El le întrevede însă, le postulează şi le cere. Iar dovezile n-au întârziat prea mult să vină. Nu e
staţiune preistorică astăzi care, dintr-o anumită fază şi până la anumite limite în timp, ce se cunosc (căci avem şi
o cronologie la care lucrează cu contribuţiile lor valoroase toţi arheologii noştri), lucrul silexului, până la cel mai
minuţios, de reală frumuseţe artistică potrivită cu vremea să nu fie reprezentat, adeseori exemple ce vor trece în
manuale: lame, vârfuri de săgeţi şi lance, etc, mărturii ale lucrului propriu, care fac să se deosebească o staţiune
de alta şi în unele locuri chiar ateliere. Ele fac parte din munca cea mai aleasă a celor mai vechi locuitori ai ţării
noastre şi vom vedea că nu e singura: măiestria şi sufletul lor se manifestă şi altfel.
Citam şi altă dată şi merită citată ori de câte ori, ca să fie văzută şi apreciată, splendida foaie de laur solutreană găsită
anii din urmă la locul „În Ponoară”, comuna Cuconeşti, judeţul Bălţi, pe malul stâng al Prutului, de profesorul
Nicolae Moroşanu de la Chişinău. Descrierea corespunde am zice aidoma cu aceea citată a silexurilor de la Volgu,
admirate de Camille Jullien. Preţiosul obiect se găseşte la Muzeul de Antichităţi şi e o lucrare de adevărată artă în
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deplină potrivire cu toate cele spuse sau citate mai sus. Şi câte altele se vor fi găsind pe pământul nostru! De aici
necesitatea imperioasă a cercetărilor şi săpăturilor, faţă de a căror însemnătate, mai ales când avem cu cine le face,
fie-mi îngăduit să aduc o sugestie de aiurea.
Vorbind despre Asia Mică, marele om de stat care a fost Clemenceau şi care nu era nici arheolog şi nici istoric,
despre Asia Mică cu atâtea monumente istorice şi preistorice, Clemenceau a zis odată după război: „Nu s-a săpat
acolo nici a suta parte. Ceea ce este adânc întristător este să vezi că Şcoala Franceză de Atena are în totul şi pentru
toate, ca să-şi facă săpăturile sale, un credit de câteva mii de franci, pe când Englezii, Germanii, Americanii sosesc
cu milioane, deschid şantiere, etc”.
În proporţiile cuvenite, sperând şi noi în asemenea vremuri care vor trebui să vie, dar revenind la firul expunerii
noastre în partea ei ultimă de astăzi, un lucru rămâne cred sigur: marea vechime a artei şi artelor, pretutindeni şi la
noi; în al doilea rând, caracterul ei ca atare, bine determinat, încă de la începutul manifestărilor ei şi pe care-l atestă
şi arheologia şi teoria filozofică a artei cum se concepe astăzi.
Ce spune arheologia? Arheologia descoperă şi ilustrează, dă materiale de interpretare şi discuţie, pe regiuni şi
ţări, din toate continentele. Vechiul repertoriu asupra artei paleolitice al lui Salomon Reinach ar putea lua astăzi
proporţiile unui adevărat Corpus ce va fi întocmit, desigur, într-un timp nu prea îndepărtat. Lucrarea relativ recentă
(1929) a lui Herbert Kühn, Kunst und Kultur der Vorzeit Europas: Das Paleolitikum are nu mai puţin de 120 de
planşe, în afară de mai multe planşe colorate, figuri în text şi hărţi. În 1928, a apărut primul volum din marea
publicaţie colectivă, dirijată de Dr. H. Bossert, Geschichte des Kunstgewerbes, care începe cu arta industrială a
paleoliticului, datorită aceluiaşi Herbert Kühn care, pe de altă parte, scoate de la 1925 marea revistă de caracter
internaţional JPEK (Jahrbuch für prähistorische und etnographische Kunst), ajunsă la al optulea volum, în ultimul
şi cu o însemnată contribuţie românească despre plastica antropomorfă a regiunilor noastre la sfârşitul Neoliticului,
asupra căreia vom reveni la locul potrivit.
Repet, Alexandru Odobescu a văzut bine şi a văzut departe. Materialele noastre se înmulţesc cu fiecare săpătură, în
fiecare an, ilustrând tot alte laturi ale vieţii noastre străvechi şi arta de atunci, din toate perioadele, precizându-se
tot mai bine cronologia lor şi stilurile diverse ce s-au succedat.
Pe de altă parte, cele mai noi teorii ale artei nu numai că nu contrazic părerile arheologilor şi istoricilor, ci le
întăresc. Cineva povesteşte că Rodin în neuitatele sale conversaţii repeta continuu că „arta n-are dimensiune. O
medalie poate să fie tot aşa de mare ca şi timpanul bisericii de la Madeleine. E destul ca sculptorul să ştie să o
însufleţească”. Transpuneţi aceste consideraţii pentru îndepărtatele timpuri străvechi.
Iar Romain Rolland spune undeva: „O artă poate să decadă, dar arta nu moare niciodată. Este foarte clar, că la un
popor ruinat, sfâşiat de războaie sau de revoluţii, forţa creatoare va putea cu anevoie să se exprime în arhitectură:
arhitectura cere bani, ea reclamă construcţiuni noi, bunăstare, încredere în viitor. Artele plastice în genere au
nevoie pentru ca să înflorească, de lux şi plăcerile unei clase rafinate, un oarecare echilibru de civilizaţie. Dar când
condiţiile materiale ajung mai apăsătoare, când viaţa devine aspră, săracă, hărţuită de griji, când îi este interzis să
se dezvolte în afară, ea se întoarce asupra ei însăşi şi eterna ei nevoie de fericire o face să găsească alte drumuri
artistice; frumuseţea se transformă; ea devine interioară, ea se refugiază în artele profunde: poezia, muzica. Ea nu
moare. Nu există nici moarte nici renaşterea umanităţii. Lumina nu încetează niciodată să ardă; ea se deplasează
numai, merge de la o artă la alta şi de la un popor la altul. Dacă nu veţi studia decât una din ele, veţi găsi în istorie
întreruperi, sincope, când inima încetează de a bate. Pe când, dacă veţi contempla ansamblul tuturor artelor, veţi
simţi cum curge eternitatea vieţii”.
Transpuneţi vă rog şi aceste consideraţiuni adânc simţite şi adevărate în îndepărtatul trecut de începuturi şi
trecerea umanităţii de la preistorie la vremurile istorice. Între „natură, tehnică şi artă” cum clar şi convingător face
apropierile şi deosebirile între ele, un cunoscut estetician al nostru, avem elementele de bază pentru prezentarea
mai departe, după puterile noastre, 62 de ani de la Alexandru Odobescu, a artelor din timpurile preistorice la noi.
Artele în timpurile preistorice la noi (II)
Am văzut altădată că şi la noi artele sunt foarte vechi. Alexandru Odobescu e cel dintâi care a stabilit cele mai
vechi etape ale artelor la noi şi împărţirea sa este bună până în ziua de astăzi şi o vom întrebuinţa. E, am zice, o
împărţire clasică, ca şi aceea cu care se lucrează în istoria generală şi dacă în istoria generală această împărţire
este satisfăcătoare şi se menţine, cu toate discuţiile ce s-au ivit şi se pot ivi în delimitarea mai precisă a epocilor
şi perioadelor, discuţie în care însă niciodată nu trebuie să se uite că timpul nu stă în loc şi nici viaţa nu încetează
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cum încetează viaţa fiecăruia dintre noi, - cu atât mai puţin zic e zadarnic a introduce în artele străvechi, sau în
arheologie, împărţiri noi sau cine ştie ce puncte de vedere complicate, altele decât ale celor ce ne-au precedat,
iar aceasta cumva de hatârul originalităţii uşoare a popularităţii repezi. Să o facă alţii şi aiurea, decât în ştiinţa
trecutului şi a artelor.
Am văzut de asemenea, tot atunci, că artele ce au existat şi pe care le-am avut şi noi în cele mai vechi timpuri,
trebuie considerate ca arte, ca artă, în toată puterea cuvântului. Spusele adânc cugetate şi bine cernute ale lui
Alexandru Odobescu le-am întărit cu părerile altor reprezentanţi mai noi din acelaşi domeniu, constatând chiar
asemănări surprinzătoare, pentru noi foarte explicabile, dovadă că aşa stă adevărul. Nu se poate zice: monumente
foarte însemnate şi monumente foarte puţin însemnate. Iată nişte cioburi, nişte fiare vechi. – A! se schimbă
socoteala, când e vorba de aur sau de argint. Numai că nu este aşa. Altfel decât în viaţă, şi chiar în istorie, mă
gândesc la istoria politică, - în artă, materialele cele mai preţioase sunt numai pus şi simplu: materiale; totul e:
ceea ce a făcut omul dintr-însele, monumentele, de la cele mai mărunte şi până la statuia zeiţei Atena Parthenos.
Un istoric, un cartist chiar, omul textelor, al cărţii şi al izvorului scris, povestind recent viaţa marelui istoric şi om
politic din Franţa veacului trecut, Thiers, spune despre dânsul, când, din mijlocul luptelor politice, se întorcea în
opoziţie: „le voici homme de lettres et philosophe dans l`âme; il se donne le spectacle des choses humaines par
les monuments et les livres, c`est-à-dire par tout ce qui reste des hommes d`autrefois” (Malo, Thiers, Payot 1932,
p.272). Monumentele şi cărţile, izvoarele scrise, sunt singurele categorisiri posibile între mijloacele de cunoaştere
ale trecutului, de la cel mai apropiat până la cel mai îndepărtat.
Am mai văzut, în sfârşit, rândul trecut, ceea ce marele Odobescu nu putea să ştie pe vremea sa, dar a prevăzut,
că străvechimea artei şi artelor, pretutindeni şi la noi, şi tot aşa caracterul lor ca atare, bine determinat încă de
la începutul manifestărilor lor, sunt atestate astăzi deopotrivă, pe de o parte de arheologie, pe de alta de teoria
filozofică a artei. Momentele nu sunt puţine, din contra, chiar pentru cele mai vechi începuturi, iar caracterul lor
de artă adevărată e confirmat de cele mai noi consideraţii şi teorii estetice. Lucru foarte de seamă, asupra căruia nu
trebuie să trecem prea repede, pentru mai buna înţelegere a celor ce vor urma.
Căci mai ales o întrebare mi se pare că se ridică, fiind vorba despre timpuri aşa de vechi, şi despre aceasta vom
vorbi astăzi. Cu ce artă avem de-a face? Această aşa socotită artă, fie paleolitică, fie neolitică, din epoca de bronz,
din Hallstatt sau La Tène sau din vremea barbară, - nu e oare numai ceea ce se numeşte lucru manual sau tehnică,
cel mult artă industrială, prime începuturi extrem de anevoioase din ceea ce va fi mult mai târziu maşinismul?
Unde încetează tehnica şi unde începe arta?
Lăsând la o parte dolmenii care sunt elemente de arhitectură propriu-zisă, de caracter precis funerar şi religios, sua
menhirii, de caracter vădit plastic (şi de plastică nu minoră, cel puţin prin dimensiuni), nu se merge prea departe
când se pun alături de dolmeni, săgeţile de silex, cum face Camille Jullian şi nu numai el, sau atâtea alte lucruri
foarte frumos lucrate din silex, aproximativ din aceeaşi putere de expresie, evident foarte redusă, ce are în artă un
aşa de mare rol? Răspunsul la aceste întrebări ne va conduce, cred, la cea mai potrivită prezentare şi caracterizare a
artelor din timpurile cele mai vechi la noi, „periodul” întâi cum zicea Odobescu, „şi nu numai dacic”, perioadă pe
care, fireşte, el o privea aşa de nebulos în nemărginita ei întindere, cu fazele ei multe şi felurite, zicea el, cufundată
ţîntr-un adânc întuneric”.
Fără a ne abate prea mult în ce priveşte latura estetică a problemei, ea se înfăţişează de cei cu specială cădere a se
pronunţa asupra acestei chestiuni, camere în felul următor.
„Când priveşti, zice un estetician al nostru care ne dispensează a apela la alte autorităţi străine, aşa numitele ziduri
ciclopiene de la Mycena sau Tiryns, fortificaţiile întocmite din blocuri colosale de piatră încă din epoca pelageiană,
aşa cum ele odihnesc pe temelia lor de stâncă, ai impresia că munca naturii nu s-a oprit odată cu apariţia omului.
Straturile geologice continuă cu cele arheologice. Acţiunii puterilor naturale şi rezultatelor lor li se adaugă operele
artei”. Foarte dreaptă observaţie, care se poate exemplifica şi la noi, cu atâtea aşezări şi adăposturi paleolitice, cu
multe sute şi sute de cetăţui şi alte feluri de aşezări neo şi eneolitice, sau cetăţui mai noi cu înrâuriri de caracter
ciclopian (dar după felul locurilor noastre, ca la Sărata Monteoru), sau atâtea cetăţui dace, cetăţi greco-romane
sau puncte de trecere barbare şi care, toate-toate, s-au topit, dar nu cu desăvârşire în cuprinsul exuberant al naturii
noastre, de o bogăţie, de o varietate şi frumuseţe cum nu este alta pe lume.
Şi altă observaţie de caracter estetic care se potriveşte perfect mi se pare, cu felul în care trebuie înţelese artele în
timpurile cele mai vechi, de pretutindeni şi de la noi. „Arta are ceva şi din maşină şi tehnică”. „Examinarea situaţiei
pe care o ocupă în mijlocul realităţii, permite înţelegerea artei ca opera puterii plastice a naturii conţinându-se
în tehnica omului. Fiind în acelaşi timp natură şi tehnică, arta reprezintă punctul unei încrucişări, domeniul unei
interferenţe”. Transcriem de asemenea întocmai şi demonstraţia, rămasă celebră, zice d. Tudor Vianu, a lui H.
Bergson din „L`Évolution créatrice”: „ Spiritul se regăseşte în lucruri”. „Iar dacă spiritul se poate oglindi în lucruri
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fie prin caracterul lui de activitate spontană şi inconştientă, făurind genul naturii, fie prin facultatea lui de a lucra
după cauze finale conştiente, făurind genul tehnicii, este legitimă aspiraţia de a-şi satisface nevoia de unitate,
recunoscând între ele domeniul intermediar al artei”.
Preţioase sunt de asemenea părerile rezumate ale lui Et. Souriau, care „urmăreşte o identificare cât mai completă
a artei cu o anumită formă a muncii”. „Pentru gânditorul francez arta este funcţiunea skeupoetică a sufletului,
funcţiunea creatoare de lucruri. Evident, în munca omului există elemente numeroase şi variate”. „Faţă de
toate aceste varietăţi ale muncii, arta este, pentru Souriau, tipul activităţii care urmăreşte producerea unui lucru
determinat, a unei quidităţi reale şi singulare. Activitatea manufacturieră nu devine artă decât în aceste condiţii. În
complexul unei industrii se pot distinge toate formele muncii, acţiunea artistică revenind aceluia care le concepe în
conexitatea lor şi ştie să le îndrume către creaţia finală a lucrului. Orice creator de lucruri este un artist. Muncitorii
care cred că pot să-şi rezerve acest titlu, arhitecţii şi artiştii plastici, compozitorii şi poeţii constituie numai o speţă
dintr-o clasă generală”.
Aceasta este concepţia lui Souriau, pentru transmiterea căreia îi suntem foarte recunoscători esteticianului român,
cu regretul însă de a nu fi exact de aceeaşi părere, atunci când acesta socoteşte concepţia lui Souriau, cu toate
meritele ei, exagerată, excesivă şi în parte inexactă.
Când zici: „Arta nu este un lucru, ci aparenţa unui lucru” sau „arta aparţine regiunii ideale a aparenţelor”, mi se
pare numai o parte de adevăr sau chiar numai un punct de vedere. Cu totul de acord sunt însă când autorul nostru
zice: „pe de altă parte, prin opera de artă întrevedem personalitatea artistului”, sau „în lucrarea artistică preţuim pe
lucrător, îndemânarea lui, vigoarea şi originalitatea sufletului său”. Exemplele alese, cu toată nuanţarea, nu mi se
par iarăşi deplin convingătoare. Iei o bucată de stofă, o unealtă agricolă etc. şi zici: „astfel de obiecte comparate cu
operele de artă sunt cu mult mai opace”. Desigur. Aşa este. Sau „sufletul producătorului lor nu transpare prin ele”.
Fără îndoială că-i aşa, dar de când? Nu a fost întotdeauna aşa! Perfecţionarea tehnicii şi maşinismul, relativ recent,
cu toate originalele vechi, ele au adus aceste stări, faţă de care bietul om a ajuns să nu mai însemne aproape nimic.
Fără a ne abate iarăşi într-o chestiune şi mai de amănunt, se ştie şi timpul când s-a produs acest fenomen: e a doua
jumătate a veacului trecut, fireşte, nu în acelaşi timp peste tot. Şi la noi, tot aşa. E curios, dar explicabil, că cel
dintâi a simţit-o un poet, ce-i drept cel mai mare poet al nostru: „Şi când vin cu drum de fier, toate cântecele pier”.
Iar fenomenul nu e unic. Pentru alte categorii de lucruri omeneşti susceptibile de creaţiuni artistice, un fenomen
asemănător s-a întâmplat chiar la noi şi chiar în timpurile despre care e vorba, când în cuprinsul mileniului I
înainte de Hristos, a ajuns să se întrebuinţeze în ceramică roata, dar cu aceasta s-a pus capăt unei întregi evoluţii şi
înfloriri splendide a ceramicii timpurilor anterioare, artă în toată puterea cuvântului. Evident, tot omul, acolo unde
s-a putut, a căutat şi a găsit, apoi, alte mijloace de creaţie şi exprimare artistică, chiar în acelaşi cadru de produse:
ceramica greacă care se apropie aşa de mult de arta cea mare, ceramica romană, şablonară, ceramica timpurilor şi
popoarelor mai noi şi a noastră.
Revenind însă la întâmpinările aduse concepţiei Souriau, dacă credem şi noi drept foarte adevărat că: „Operele de
artă, considerate ca pure organizaţii estetice, sunt rezultatele cele mai autonome ale muncii omeneşti” şi „Toate
lucrările tehnice tind să câştige pentru ele un grad mai înaintat de autonomie, adică să devină mai perfecte”,
apropiindu-se de „tipul autonom al artei” şi „arta este idealul întregii tehnici omeneşti, dar în acelaşi timp ea este
produsul tehnic care a atins perfecţiunea naturii”, - punctul de vedere istoric, linia de mişcare şi evoluţie seculară
şi milenară a lucrului omenesc, a civilizaţiei însăşi, ne îndeamnă a nu da factorului perfecţiune, o însemnătate
exclusivă. „Un automobil este mai perfect decât un car cu boi şi mai artistic. Un ceasornic este mai perfect şi mai
artistic decât o râşniţă”. Da, în afară de compararea de lucruri diferite. Pentru vremea lor însă, fiecare categorie de
lucruri reprezintă ceva aparte, care te face să cauţi a vedea şi scruta felul şi sufletul oamenilor, ce rând pe rând au
depus sforţări şi au realizat tot ce au putut până la un maximum, o perfecţie relativă, comparabilă cu aceea a altor
timpuri, numai în măsura în care ne silim să cunoaştem alţi oameni şi alte vremuri.
Cineva l-a întrebat pe un istoric de seamă francez, din vremea noastră, care i-au fost maeştrii preferaţi. – Am fost la
Sorbonna, i-a răspuns d. Batiffol, elevul asiduu al lui Fustel de Coulanges. Cursul său era straniu de puţin populat.
Eram şase studenţi care-l urmam. Totuşi lecţiile lui care năzuiau să ne înveţe cultul textelor erau admirabile. El ne
punea în gardă împotriva interpretărilor subiective, împotriva marilor construcţii filozofice, pe marginea istoriei….
„Să luăm textele” îi plăcea lui să repete. El ne învăţa să le respectăm, să le scrutăm, să vedem clar între liniile
lor, să nu le diformăm îmbinându-le cu ideile noastre de astăzi. El a avut meritul de a ne convinge că trebuie să
cerem oamenilor trecutului ceea ce ei gândeau, în loc de a le împrumuta propriile noastre sentimente şi propriile
noastre concepţii. La şcoala sa, am învăţat să iubim textele pentru ceea ce ele ne învaţă din viaţa şi sentimentele
generaţiilor şi oamenilor de odinioară”. „Cea mai bună filozofie a istoriei, zice d. Batiffol şi concepţia sa e aceea
a tuturor istoricilor de seamă din toate părţile, este de a arăta viaţa fiinţelor (c`est de montrer la vie des êtres)”.
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Acelaşi este astăzi drumul, aceeaşi este metoda arheologiei în genere, a preistoriei şi arheologiei preistorice în
special, cu deosebirea, fireşte, că în ce priveşte mijloacele, textele fiind puţine sau lipsind cu desăvârşire, ne
folosim mai mult de lucruri – la vie des êtres par les choses – ceea ce se face astăzi pretutindeni şi se face şi la noi,
cu sârguinţă şi iubire, pentru luminarea tot altor taine ale trecutului îndepărtat.
Iată cum credem că, după ce am netezit puţin câmpul nostru de privire, vom putea, cu mai bună înţelegere,
prezenta, ceea ce-şi propunea și a şi realizat şi Alexandru Odobescu, dar acum 62 de ani, cele mai de seamă lucruri
din cuprinsul artelor în timpurile preistorice la noi.
Un căutător de aur: Heinrich Schliemann
Căutători de aur au existat am zice de când lumea. Au existat desigur de când oamenii au ajuns să-şi dea seama de
valoarea cu totul deosebită a acestui metal care constituie, până în ziua de astăzi, măsura bogăţiei şi puterii printre
ţări şi oameni.Oamenii însă, cum sunt şi au fost totdeauna, au dus preţuirea lui, din nenorocire şi de nenumărate
ori, la fapte care sunt foarte departe de frumuseţea şi de nobleţea – i se şi zice doar metal nobil – acestui minunat
bun, cu care Dumnezeu a înzestrat natura, ca să le fie oamenilor spre folos şi împodobire, dar la care aceştia să
nu râvnească fără muncă, să nu-l dorească numai din patimă şi să nu se împodobească cu el numai din zadarnică
mândrie.În diferite răstimpuri, au existat în trecut şi alt fel de căutători de aur. Întregi serii de oameni, generaţii
întregi de tineri mai ales, plecând de la locurile lor până peste ţări şi mări, cu viaţa în cumpănă: după aur. Mulţi
au izbutit, mulţi au pierit. Îndrăzneala pentru un scop mai înalt, cu totală uitare de sine, peste orice primejdii,
este pe drept socotită ca virtute şi dintre aceia, unii au rămas în amintirea istoriei ca deschizători de drumuri noi,
descoperitori, colonizatori, pionieri.
Dar mai este un fel de căutători de aur. Sunt căutătorii de comori, din toate timpurile şi până în vremea de faţă,
sub ochii noştri: bieţi oameni, pe jumătate naivi, pe jumătate halucinaţi şi maniaci, ademeniţi să se gândească la
bogăţie fără muncă. De aceştia avem şi noi, ba chiar dau de lucru destul de des autorităţilor, deşi de pe urma lor nu
s-a ales şi nu se alege niciodată nimic, căci adevărul este unul singur. Aşa precum aurul este de preţ durabil în viaţă,
numai atunci când este dobândit prin muncă şi trece prin mâini care îl merită, ajungând a ridica şi împodobi viaţa
până la operele nepieritoare ale artei, tot aşa, aurul din comori – şi acesta este cazul comorilor arheologice - numai
atunci are un nesfârşit preţ, când aceste comori se scot cu socoteală ştiinţifică şi pietate, din pământul de unde
pot aduce la lumină minunate şi sigure lămuriri despre trecut.Este vorba: ce fel de căutător de aur a fost Heinrich
Schliemann, de i s-a zis aşa, ce e drept în chip camere de personaj de roman dar şi cu mult adevăr, de către ultimul
său biograf - Emil Ludwig în a sa lucrare „Schliemann – Geschichte eines Goldsuchers” (Istoria unui căutător de
aur), întemeiat pe un foarte mare material inedit şi cu o prefaţă de unul dintre cei mai mari arheologi ai vremii de
faţă, Sir Arthur Evans, 1932. Am zis ultimul său biograf, fiindcă cel dintâi a fost Schliemann însuşi, când era de 57
de ani, al doilea fiind arheologul german Carl Schuchhardt, care trăieşte şi astăzi şi ne cunoaşte şi pe noi destul de
bine, s-a ocupat încă de mult cu valurile din Dobrogea şi în timpul războiului a săpat în Oltenia şi la Cernavodă.
Schuchhardt a scris în 1890 o carte despre săpăturile lui Schliemann la Troia, Tiryns, Mykene, Orhomenos, Ithaca
cu un capitol introductiv despre viaţa acestuia. E anul în care la sfârşitul lui, Schliemann moare.
Întrebarea e: ce fel de căutător de aur a fost Schliemann?Ce-i drept, o adevărată viaţă de roman a fost viaţa acestui
arheolog precursor, cu care se mândresc acum Germanii până şi în cărţile de şcoală, deşi cum s-a mai întâmplat şi
cu alţii din multe părţi, nu l-au preţuit îndestul pe când era în viaţă, decât aproape de sfârşit.
		
Vieţile de seamă aduc totdeauna vorba despre înaintaşi.
		
„Puţini copii se-aseamănă cu tatăl,
		
Ba cei mai mulţi sunt mai prejos de dânsul,
		
Puţini şi cei mai buni”.
Aşa sună în minunata traducere a d-lui Murnu versurile 276 şi 277 din cântul al II-lea al Odiseei, versuri pe care
Emil Ludwig le pune în originalul grecesc, în fruntea celui dintâi capitol al vieţii lui Schliemann.
Schliemann i-a întrecut pe toţi ai săi, ca să ajungă unul dintre cei mai de seamă şi mai originali oameni ai vremii sale.
Născut la 6 Ianuarie 1822 în provincia Mecklemburg din Germania de Nord, Schliemann este fiul unui pastor şi
din alţi ascendenţi tot pastori. Vrednic de făcut legătura, în aceeaşi provincie Mecklemburg, se născuse mult mai
înainte Johann Heinrich Voss, marele traducător german al lui Homer, ba chiar Voss a trăit câţiva ani în localitatea
unde s-a născut Schliemann. Voss trăia încă în anii primei copilării a fiului de pastor, de o rară vigoare vitală dar
dezordonat şi totdeauna plin de datorii, al cărui fiu însă era menit să ajungă cel mai mare învietor al lumii cuprinse
în epopeile legate de numele nemuritorului poet grec.
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Orfan de mamă la 9 ani, într-o familie cu 7 copii, e trimis la un unchi unde învaţă aşa de sârguincios, încât după un
an, trimite de Crăciun tatălui său o compoziţie în latină, despre cele mai de seamă întâmplări ale războiului troian.
Dar nu are cu ce să înveţe. Schimbă liceul cu o şcoală elementară mai practică, pe care la 14 ani o termină, dar din
pricina aceleiaşi sărăcii, se vede silit să intre băiat într-o prăvălie dintr-un alt orăşel din aceiaşi provincie. De la 5
dimineaţa până la 11 seara, vinde pe bani mărunţi scrumbii, unt, rachiu de cartofi, lapte, sare, cafea, zahăr, ulei,
lumânări, mătură şi face toate celelalte treburi ale prăvăliei. „Nu-mi rămânea, îşi aduce el aminte cu înduioşare la
bătrâneţe, niciun pic de vreme ca să învăţ. Uitasem repede şi puţinul pe care îl învăţasem în copilărie”.
„N-am să uit cât voi trăi seara aceea”, scrie el în autobiografia sa, şi episodul e citat şi de Schuchhardt şi de Ludwig,
„când a venit un morar beat în prăvălia noastră. Şi el era un fiu de predicator din Mecklemburg, dar fiindcă avusese
o purtare rea, trebuise să părăsească liceul chiar înaintea examenelor, umbla haimana, bea, dar pe Homer nu-l
uitase. În seara amintită, scrie Schliemann, ne-a recitat nu mai puţin de o sută de versuri din Homer, scandându-le
cu mult patos. Deşi nu înţelegeam niciun cuvânt, limba melodioasă a f/cut cea mai puternică impresie asupra mea
şi cu lacrimi fierbinţi am plâns asupra tristului meu noroc. De trei ori l-am pus să repete versurile dumnezeieşti şi
i-am dat pentru asta trei pahare de rachiu, plătite bucuros din puţinii bani ce erau toată averea mea. Din clipa aceea
n-am încetat de a ruga pe Dumnezeu ca din harul lui să-mi dea norocul să învăţ şi eu odată greceşte”.
Prodigios adolescent, ce nu mai era un copil – o rază de iubire sfioasă şi curată, pentru o fată de seama sa, îi
încălzea inima, împingându-l la fapte de seamă, să ajungă la cinste şi să aibă bani, aur! Atunci nimic nu-i va mai
sta piedică, va putea să-şi cumpere cărţi şi să înveţe, greceşte şi pe Homer! Dar cum?
America era pe atunci – aşa era vremea – ţara visurilor de cucerire a aurului şi într-acolo pleacă şi Schliemann, ca
şi mai târziu, din cu totul alt mediu, dar în împrejurări şi chiar cu peripeţii mult asemănătoare, englezul Stanley.
Schliemann, înspre America de Sud, aproape fără niciun ban, îşi vinde haina mai bună ca să-şi ia o pătură mai
groasă şi, ca şi mai târziu englezul – cu aproape 20 de ani mai tânăr – angajat chipurile cu serviciul de băiat de
vas, adevărată nenorocire pe care o descrie la vremea sa englezul. Schliemann are însă mai mult noroc. Vasul
naufragiază în dreptul coastei olandeze. Pe vas, băiatul Schliemann nu lipsise să se ocupe, cât putea, cu limba
spaniolă, dar avea să o înveţe şi pe cealaltă, a ţării unde cu adevărat soarta îl aruncase.
Schliemann stă în Olanda 4 ani, din 1842 până în 1846. Începe ca băiat de birou şi comisionar, însă jumătate din
salariu îl cheltuia pentru studii. De-abia acum învaţă cum se cade să scrie şi să vorbească limba sa germană. Învaţă
să scrie frumos, caligrafia, învaţă olandeza şi engleza, după o metodă practică a sa, dar îşi plăteşte şi profesor. Cine
dintre iubiţii noştri tineri de astăzi mă ascultă, să audă ce spune Schliemann: „La toate cursele mele, aveam cu
mine, chiar când ploua, o carte în mână, din care învăţam ceva pe de rost; la poştă nu aşteptam niciodată fără să
citesc; aşa mi-am întărit încetul cu încetul memoria şi după trei luni, puteam să recitesc în fiecare zi cu uşurinţă, la
ora de lecţie, în faţa profesorului, 20 de pagini tipărite de proză în limba engleză.
Învaţă franţuzeşte, apoi pe rând, spaniola, italiana şi portugheza, ca să le poată vorbi şi scrie curent.
La 22 de ani, corespondent şi contabil în marea casă de export Schröder & Co., pune de la început în mirare pe
patroni prin cunoaşterea a 7 limbi, aşa încât, în curând, dovedindu-se şi o minte foarte bună pentru negoţ, ajunge
să fie avansat în fiecare lună, fără consideraţia că e aşa de tânăr, şi ajunge să aibă 15 inşi în urma sa.
Trăieşte strict economiceşte şi trimite şi acasă. S-au păstrat şi micile sale conturi. Învaţă ruseşte, ceea ce-i deschide
mai repede decât chiar a visat, drumul către împlinirea gândurilor lui vechi, aur, cinstire şi era vorba de o ţară
încă puţin cercetată, unde cunoaşterea limbii avea să-i fie de un folos nebănuit. În scurtă vreme, scrie în ruseşte
prima scrisoare unui agent din Londra a unei case de comerţ cu indigo din Moscova şi se înţelege în limba lor, cu
negustori ruşi care veneau la exportatorii de indigo din Amsterdam.
La 24 de ani avea toate calităţile unui mare negustor, cu care îşi începe activitatea de la Petersburg, ca reprezentant,
apoi ca asociat al firmei olandeze, mai târziu pe cont propriu, loc de care va fi legat 20 de ani, din 1846 până în
1866, când va lichida ca de multe ori milionar, ca să îndeplinească apoi ceea ce a fost visul vieţii lui, să înveţe şi
să vadă ce este drept şi ce se poate dovedi din Homer şi Pausanias?
Pururi de o extremă acuitate şi probitate, el începe a călători des şi mult. Cheltuieşte însă totdeauna aceiaşi 50.000
de taleri imperiali. După 18 luni, se va întoarce în Rusia cu suma dublată. Aflându-se în California, deşi din
întâmplare, capătă fără a cere, printr-o hotărâre luată pentru toţi, cetăţenia americană de care va şti să profite.
Încă acolo fiind, scapă din focul ucigaş de la San Francisco din iunie 1851, el care înfruntase mai înainte două
naufragii. Suit pe o colină în timpul focului, el îşi notează apoi impresiile de om încercat şi tare: „A fost o privelişte
îngrozitoare, sublimă, într-adevăr cel mai minunat spectacol pe care l-am văzut vreodată”. Puţine zile după aceea,
deschide o bancă, pentru achiziţionarea de pulbere de aur.
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Dar cum munceşte? Tot din jurnalul său: „Mă scol totdeauna la 5 dimineaţa, o gustare la 5.30, deschid prăvălia la
6 şi o închid abia la orele 10 seara. Banca mea e de dimineaţă până noaptea înfundată de oameni din toate ţările şi
trebuie să vorbesc ziua întreagă în 8 limbi”.
Aşa a izbutit şi a ajuns la aur. În 1852 Schliemann înfiinţase o filială a firmei sale, la Moscova. Dar are şi un noroc
deosebit. În octombrie 1854, în timpul războiului Crimeii scapă ca prin minune de ruină. Două vapoare de marfă
de la Amsterdam pentru Rusia, marfă depozitată la Memel, e singura care într-un loc ferit rămâne neatinsă dintr-un
incendiu grozav, ca să-l îmbogăţească şi mai mult, cum singur o mărturiseşte.
În 1854 învaţă suedeza şi poloneza, în 1856 învaţă greceşte. „Recreerea mea – scrie surorii sale – sunt limbile, de
care mă leagă o pasiune sălbatică. În timpul săptămânii sunt ce e drept neîntrerupt la contuar, însă duminica stau
de dimineaţă până târziu seara cu Sofocle, pe care îl traduc în neogreacă”.
Împins ca de o putere nevăzută, se gândeşte la Mecklemburg, la Grecia, iarăşi la America sau la tropice şi scrie
gândurile sale în greaca veche. S-au păstrat caietele lui. În acelaşi caiet, după gândurile de mai sus, urmează o
compunere în limba neogreacă despre despărţirea lui Hector de Andromaca. Gândul la Grecia e tot mai aprins, dar
aveau să treacă alţi ani – şi era încă tânăr – până să şi-l îndeplinească.
Între 1858-1859 învaţă latina, călătoreşte în Suedia, Italia, Egipt şi Atena. În 1863 lichidează firma şi părăseşte
Rusia pentru totdeauna.
Între 1864-1865 face o călătorie în jurul lumii, prin India, China, Japonia şi înapoi prin America. Scoate prima lui
carte „La Chine et le Japon”.
Din 1866 până în 1871 stă la Paris şi studiază arheologia, în legături cu cei mai de seamă învăţaţi francezi ai vremii.
Iată căutătorul de aur, în culmea puterii sale de om care a găsit ce căuta, în stare de a face mai mult chiar decât ceea
ce încă din copilărie a visat şi a plâns. Care în această vreme scrie: „Ştiu că sunt zgârcit şi lacom. Trebuie să încetez
de a mai fi aşa de lacom de bani. Tot timpul războiului (războiul Crimeii) numai la bani m-am gândit”.
„Duminica pot în sfârşit să mă recreez cu operele divinului Homer şi cu discursurile lui Demostene care făceau să
ridice Acropolea”.
„Ştiu, se zice: Cizmare, caută-ţi de calapoadele tale. Eu însă nu mai pot fi multă vreme negustor... La vârsta când
alţii învăţau la liceu, eu eram un sclav şi abia la 20 de ani am ajuns la studiul limbilor. De aceea îmi lipseşte baza
şi temeiul fundamental al învăţăturii. Un învăţat n-o să ajung niciodată, dar ceva, - vreau să repar. Dorinţa mea este
să studiez odată cum se cade şi speranţele mele cresc”.
Speranţele lui s-au împlinit – şi acestea – cu prisosinţă, în a doua parte a vieţii sale care ţine încă 25 de ani. Cel ce
a căutat şi găsit destul aur în prima parte a acestei vieţi, va ajunge să găsească tot aşa de mult, ba chiar şi de mai
mare valoare – în pământ.
E căutătorul şi descoperitorul de aur de la Troia şi Mikene, năzuind până în Creta, unde însă alţii, şi printre aceştia mai
ales chiar cel ce scrie prefaţa la cartea lui Emil Ludwig, englezul Sir Arthur Evans, vor avea norocul său de altădată.
Arheologul Teohari Antonescu: 25 de ani de la moartea sa
S-au împlinit anul acesta 25 de ani de la moartea Profesorului Teohari Antonescu de la Universitatea din Iaşi.
Era cel dintâi profesor de arheologie şi antichităţi la Facultatea de Litere a acelei Universităţi şi murea în vârstă
de-abia de 44 de ani, neîmplinind nici două decenii de activitate profesorală, despre care a lăsat amintiri statornice
printre colegii săi şi neuitate printre elevii ce i-a avut.
„- Ce facem cu concursul lui Teohari?”, scria Alexandru Odobescu lui Titu Maiorescu, la 25 Octombrie 1895. E
vremea în care Teohari Antonescu, născut la Giurgiu în 1866, a ocupat catedra de la Iaşi, nou înfiinţată.
Elev dintre cei mai aleşi al lui Alexandru Odobescu, Teohari Antonescu se distinsese în chip deosebit încă din
1889, cu o teză de licenţă, mai amplă şi mai nouă decât cele mai multe de pe vremea sa, despre „Cultul Cabirilor
în Dacia”, dedicată lui Odobescu, 9 ani după apariţia lucrării şi mai vaste a lui Grigore Tocilescu „Dacia înainte de
Romani”, al cărei autor era însă mai mare cu 16 ani decât celălalt. E bine să se menţioneze că dacă „Dacia înainte de
Romani” a fost reluată nu mulţi ani după moartea autorului ei, culminând cu „Getica” lui Vasile Pârvan din 1927,
în ce priveşte tema de debut a arheologului Teohari Antonescu „Cultul Cabirilor în Dacia”, de-abia astăzi aşteptăm
să se ajungă la o tratare corespunzătoare cu ce se ştia în vremea de faţă despre acest cult al divinităţilor orientale
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numite Cabiri, atât în Dacia, cât şi în Europa sud-estică. Va fi lucrarea unui distins profesor tânăr, cercetător al
antichităţilor din Oltenia, Dl. Dimitrie Tudor.
Acum 25 de ani, într-o aspră zi de Ianuarie, Teohari Antonescu era condus de familie, de colegi, de studenţi
şi prieteni la „Eternitatea” din Iaşi. La biserica Sf. Spiridon l-a slăvit în impresionante cuvinte despre legătura
iubitoare dintre arheolog şi pământul care-l aşteaptă, după ce l-a cercetat îndelung şi a vrut să-i smulgă tainele, - dl.
I. Petrovici, atunci tânăr conferenţiar la Universitate; l-au plâns elevii săi în revista „Arhiva” şi gazetele locale. De
la Bucureşti a răsunat în „Neamul Românesc Literar” cuvântul unui fost coleg de-al său, Dl. N. Iorga, care încheia:
„Se duce încă tânăr… Nu fără un zâmbet în urmă a intrat sufletul lui în luntrea ce trece peste apele râului de uitare”.
Se cuvine deci să ne aducem aminte cine a fost şi ce a lucrat acest profesor şi arheolog, cel dintâi la una dintre
Universităţile noastre şi printre foarte puţinii specialişti pe acea vreme, într-un domeniu totuşi aşa de însemnat cum
netăgăduit este viaţa veche şi străveche a Daciei şi a lumii.
Teohari Antonescu n-a scris mult şi spre deosebire de profesorul său Alexandru Odobescu ca şi de înaintaşul său
Grigore Tocilescu, nu s-a dispensat în prea multe direcţii, chiar ale specialităţii sale. Cu antichităţile mai noi s-a
ocupat numai foarte puţin şi incidental.
Aşa i-a fost firea şi poate aşa îşi simţea puterile. Desigur însă şi şcoala mai nouă l-a făcut să fie aşa: şcoala lui
Adolph Furtwängler de la Munchen şi Collingnon de la Paris, călătoriile sale în ţările clasice, semnul în care sta
arheologia pe vremea sa, după faimoasele descoperiri ale lui Schliemann de la Troia, continuarea şi reluarea lor
de către Dörpfeld şi colaboratorii săi, unii dintre aceştia contemporani şi poate colegi de-ai săi. Curentul nou de
extensiune a studiilor clasice înapoi în legătură cu trecutul preclasic şi preistoric îl va fi prins în vâltoarea sa şi pe
tânărul arheolog român, în vremea studiilor şi călătoriilor sale. Paralel cu studiile sale de arheologie clasică, aşa
precum se concepeau de la Alexandru Conze, Teohari Antonescu s-a interesat îndeaproape – şi aceasta o dovedesc
cursurile sale – şi de arheologia preclasică, preistorică, ajungând a fi perfect informat, dovadă un mare număr de
cărţi din biblioteca sa, citite de dânsul cu atenţie şi cu însemnări, dintre cele mai fundamentale cărţi ale vremii
de această specialitate, ca de pildă „Die neolithische Station von Butmir” de Hoernes, Radinsky şi Fiala, lucrări
achiziţionate şi studiate atent desigur îndată după apariţie. Unele dintre acestea au fost cumpărate după moartea sa
de Muzeul Naţional de Antichităţi şi Seminarul de Istorie Antică de la Universitatea din Bucureşti.
Aşa se explică că dacă, de pildă, în ce priveşte activitatea sa ştiinţifică în scris, Teohari Antonescu publică mult mai
puţin, în „Convorbiri Literare” din 1895: Descoperirile de la Troia şi Dacia – patria primitivă a popoarelor ariene,
în 1901 – Cum s-a format preistoria, în 1902 – Originile omului, - cursul său de arheologie din 1906 şi de preistorie
din 1907 sunt de cea mai largă şi completă informaţie: arheologie generală clasică (1906), preistorie (1907), tot
1907 Ceramică greacă, cu ample prezentări şi documentare a stilurilor şi mitologiei ca izvor de inspiraţie plastică.
Nu au lipsit în alţi ani nici cursuri de arhitectură şi plastică antică, după planşe şi diapozitive. La foarte puţine
universităţi se făceau asemenea cursuri în ciclu deplin, de la Paleolitic şi până la manifestările cele mai de seamă
ale artei medievale, bizantine, romanice şi gotice. În aceasta Teohari Antonescu se silea să urmeze pe maestrul său
Odobescu, fiind de un nepreţuit ajutor ascultătorilor săi.
Teohari Antonescu a fost un profesor atât de conştiincios încât, un timp, trebuind a suplini pe colegul său de istorie
veche, regretatul Petre Râşcanu, cât acesta avea anumite însărcinări oficiale, nu a făcut numai cursul acestuia,
ci deşi fără nicio pretenţie de a fi orientalist, a adâncit, ba chiar a şi publicat câteva din problemele civilizaţiei
Orientului ce l-au atras mai mult: 1897 – Originea Egiptenilor, 1898 – Epopeea lui Izdubar şi Din lumea chaldee,
1899 – Filozofia Upanişadelor, 1901 – Din literatura egipteană, 1903 – Budhismul şi Nirvana.
Unele dintre aceste studii, Teohari Antonescu le-a publicat la un loc în frumoasa carte, aşa de vrednică de a fi citită
şi astăzi: „Lumi uitate”, studii literare şi arheologice, Iaşi, 1901.
Îngăduiţi un singur fragment din Epopeea lui Izdubar, de mitică tradiţie, asemenea cu epopeea homerică, dar de
cu totul alt spirit, al unei alte lumi, Chaldeea ţinuturilor de la Ur, Uruk, Larsa, etc. Într-o tăbliţă cuneiformă, eroul
Izdubar cere cu violenţă zeului morţii să-i scoată la lumină sufletul lui Eabani.
„În faţa acestei umbre scumpe”, zice Teohari Antonescu, „umbre îmbrăcate în giulgiul său de moarte, Izdubar
apucat de setea de a cunoaşte ce este dincolo de groapă, întreabă vedenia ce stă înainte-i” – şi Antonescu traduce
după o versiune modernă dar aproape în metru antic:
- Spune-mi prietene, spune-mi, prietene, spune-mi
Ce fel e locaşul unde-ai umblat, o spune-mi!
- Nu pot să-ţi spun tovarăşe, nu pot să-ţi spun tovarăşe,
Căci de-aş vrea să-ţi spun ce fel e locaşul
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Ar trebui să te aşterni în ţărână şi să plângi
- Mă voi aşterne în ţărână şi voi plânge
- Ascultă. Tot ce-ai făcut pe pământ e zadarnic
Şi tot ce-a mângâiat sufletul tău, o himeră
Întocmai ca pe un veşmânt învechit, viermii trupul ţi-l rod.
Tot ce-ai făcut pe pământ e zadarnic
Şi tot ce-a mângâiat sufletul tău, o himeră,
Căci praf şi ţărână se aşează pe tine.
Alexandru Odobescu fusese prozatorul-creator, de mari resurse şi de o neobişnuit de bogată putere de expresie
învietoare. Dintr-o a treia generaţie, Vasile Pârvan va fi filozoful chinuit de sensul şi resorturile adânci ale vieţii.
Fie-mi permis a crede că şi Teohari Antonescu, apropiindu-se cu sufletul în vibraţie de vechi lumi uitate şi încercând
a le învia, nu a făcut-o numai gândindu-se la maestrul său Odobescu, cu care cumva se silea numai să-i semene.
În acelaşi volum din „Lumi uitate”, arheologul Teohari Antonescu, publică şi un studiu tot aşa de special şi de
caracteristic ca şi acela „Cum s-a format preistoria” şi anume: „Un veac de cercetări arheologice”, apărut întâi în
„Omagiu lui Titu Maiorescu”, 1900, pag. 169.
Deopotrivă de bogate în fapte şi caracterizări, amândouă studiile mai sunt în plus o dovadă, cu câtă justeţe, largă
înţelegere şi adevărate însuşiri de precursor înţelegea Teohari Antonescu ştiinţa sa, mai ales la noi.
Despre aceasta ne putem da seama mai bine comparând paginile sale cu acelea ale conferinţei arheologului german
contemporan cu dânsul Adolph Michaelis, exact cu aceeaşi temă – „Die archäologischen Entdeckungen des XIX –
an Jahrhunderts”, lucrarea acestuia este însă din 1904-1905 şi încă şi mai târziu s-a transformat în cuprinzătoarea
carte din 1908: „Ein Jarhundert kunstarchäologischer Entdeckungen” (Un veac de cercetări arheologice).
Să compare cineva şi să judece. În esenţă, nicio distonanţă, nimic uitat, nici chiar accentul pe aşa-zisa „Archäologie
des Spatens”, - arheologia de hârleţ, de târnăcop, de săpături, care evident preocupă şi mai mult pe arheologul
german.
„Scena lumii” – zice Teohari Antonescu – „a fost lărgită în spaţiu, dar mai ales lărgită în timp. De unde până mai
ieri, nu se cunoşteau decât popoarele din preajma Mării Mediterane, astăzi, mulţumită cercetărilor din veacul
trecut, cunoaştem lunga desfăşurare de viaţă a popoarelor de la Nil şi din Mesopotamia. Pe de altă parte, originile
neamului omenesc au fost mai de aproape studiate şi istoricul astăzi poate să urmărească cu amănuntul paşii acelui
om cuaternar, care, sau pribegea după animale de-a lungul apelor şi prin păduri, sau se adăpostea de suflările
îngheţate ale vânturilor prin scorburile copacilor sau prin speluncile munţilor”. „Şi numai cercetărilor Arheologiei
datoreşte istoria aceste rezultate strălucite”.
Ceea ce Odobescu bănuia numai cu două decenii în urmă, Teohari Antonescu confirmă şi întregeşte. De aceea şi
citează, cred, tocmai paleoliticul, căci despre celelalte timpuri posterioare vorbise şi Odobescu cu ce se putea şti
pe vremea sa.
Ultimii ani, Teohari Antonescu publică în 1905 – Le Trophée d`Adamclisi, Étude archéologique, făcând sforţări
remarcabile ca să stabilească o nouă orânduire a metodelor ce împodobeau corpul cilindric al marelui monument,
studiat mai înainte de Benndorf şi Tocilescu, Niemann şi Furtwändgler. A ajuns Teohari Antonescu la rezultate
definitive sau numai la alte simple ipoteze? Cine ar putea s-o spună? Cu excepţia unui cercetător german, care
s-a ocupat în treacăt cu monumentul, în timpul războiului, nimeni nu s-a mai oprit la formidabilele ruine, pentru
cercetarea cărora se cer însemnate mijloace, ba, cu excepţia unei singure metope care a fost aşezată la loc de
cinste în Muzeul Naţional de Antichităţi, celelalte stau tot expuse în ploaie şi zăpadă, cum erau acum 25 de ani.
Ce au visat, fiecare deosebit, Tocilescu şi Antonescu, de-abia de acum înainte se va putea împlini. Deocamdată,
la Tropaeum Traiani, în vale de culmea strălucitului monument al romanismului din Europa sud-estică, după
săpăturile lui Tocilescu şi ale d-lui Prof. Murnu, s-au reluat recent deşi cu mijloace minime, cercetările începute:
sunt lucrările din ultimii ani ale D-lui Paul Nicorescu de la Universitatea din Iaşi.
În 1906, cu ocazia marii expoziţii naţionale, Teohari Antonescu s-a silit să colaboreze cu ce credea că poate mai
bine: „Cetatea Sarmizegetusa reconstituită”, Iaşi 1906, şi – ajutat de doi tineri artişti, Antonescu a întocmit chiar o
machetă de reconstituire plastică care există, păstrată la Muzeul Militar Naţional. E vorba de vechea Ulpia Traiană,
de la Grădiştea Hunedoarei. Au fost şi zâmbete: de unde să ştie Teohari Antonescu cum a fost Sarmizegetusa,
numai după arătările Columnei Traiane şi călătoriile sale pe vechile drumuri şi pe la vechile ruine nedesfundate. Ce
făcuseră sau au vrut să facă Ungurii pe locurile falnicei capitale a Daciei romane era cu mult prea puţin, ca şi nimic:
nu-i lega nimic. După ce s-au petrecut atâtea în ultimii 25 de ani, noi vedem în încercarea să-i zicem temerară
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sau romantică a arheologului Teohari Antonescu un semnificativ gest prevestitor de conştiinţă naţională pe care-l
putea aduce un om de specialitatea sa, slujindu-se de mijloacele de informaţie ale vremii, de câtă ştiinţă, instinct şi
viziune putea să aibă. Aceasta e cu atât mai adevărată, cu cât de-abia astăzi ştim mai mult şi s-au găsit lucruri cu
totul remarcabile şi adânc impresionante din viaţa cetăţilor dacice şi a mândrei Ulpii Traiane. Cercetătorii arheologi
sunt D-nii D.M. Teodorescu şi Constantin Daicovici de la Universitatea din Cluj. Mijloacele: iubirea de trecut şi
adânc înţelegătoarea munificenţă regală, asigurând chiar viitorul: anul acesta, însuşi Moştenitorul Tronului a dus
la locul sfinţit de amintirea Regelui Decebal şi a Împăratului Traian, banii trebuincioşi pentru săpături. Niciun
arheolog şi niciun istoric nu putea să viseze mai mult acum 30 de ani pentru cercetarea acestui trecut.
În sfârşit, ultima lucrare a lui Teohari Antonescu este: „Columna Traiană”, studiată din punct de vedere arheologic,
geografic şi artistic, vol. I, operă apărută după moartea sa în chiar acelaşi an 1910, cu rânduri de prefaţă scrise
„cu durere în suflet” de marele istoric Alexandru Xenopol. Operă compactă, îndelung pregătită, scrisă cu aceeaşi
îngrijire de formă a întreg scrisului său. E identificarea basoreliefurilor de pe Columna lui Traian, cu localităţile
actuale ce au păstrat în ruină rămăşiţe din viaţa de odinioară a Dacilor şi a Romanilor.
Şi iarăşi aceeaşi piedică, aceeaşi lipsă a săpăturilor nu îngăduie un cuvânt mai hotărâtor de confirmare a laborioaselor
cercetări întreprinse de arheologul nostru. După el cercetarea a fost reluată, până acum potrivit cu cerinţele noi,
adică prin săpături, în două singure puncte: la Tibiscum, de către regretatul arheolog Gheorghe Mateescu, elev
al lui Vasile Pârvan, întâmplător din acelaşi loc de naştere ca şi înaintaşul său Teohari Antonescu; recent, tot în
Banat s-au făcut cu mijloace locale săpături şi cercetări de către D-nii Scarlat Lambrino şi Grigore Florescu de la
Universitatea din Bucureşti. Dar ce înseamnă aceste singure puncte din tot parcursul oştilor romane şi mulţimea
aşezărilor lor? Nădejdea în viitor, la care desigur şi Teohari Antonescu s-a gândit.
Iată cine a fost acela de la a cărui plecare dintre noi s-au împlinit 25 de ani. Prin ce a făcut, el nu poate fi uitat şi
atunci când, recent, în deplină înţelegere şi continuitate, fruntaşii intelectuali ai locului său de naştere – Giurgiul
– D-nii Alexandru Cartojan, Anghel Rădulescu şi Savin Popescu, directorul liceului, înfiinţând cu multă grijă şi
cheltuială un muzeu şi începând o publicaţie a acestuia, i-au dat numele „Teohari Antonescu”, au făcut cea mai
frumoasă faptă ce se putea face în acest an de aducere-aminte a morţii sale, după o viaţă de muncă, prea repede
frântă şi de visuri nobile ce rămân de împlinit.
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