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UN CUVÂNT DESPRE SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE
ŞI DESPRE MUZEE ÎN LEGĂTURĂ CU SĂPĂTURILE

ARHEOLOGICE DIN

VLAŞCA ŞI

MUZEUL

JUDEŢEAN

DELA GIURGIU

Săpături'le şi: cercetărz'le arlzcologt'ce fac astăzi parte integrantă
dzn cultura istorică a oricărui· popor czvilt'zat. Departe de a fi . un lux
de oameni· ciudaţi· sau o tndeletnzczre de care putea râde cutare mare
romancier american, - e maz· uşor a râde decât a înţelege, - săpături'le
arheologice au a/uns astăzi· cele 1nai· preţioase lucrări· auxiliare pentru
cunoaşterea lumei· vechi· şi a trecutului· celui· mai îndepărtat,- nu mai·
puţin, pentru cunoaşterea Evului· medzitJ aşa de sărac în zsvoare scrise.
Când în 1480 - la noi· pe vremea luz· Ştefan cel Mare - se
descoperea la Roma} pe proprietatea unui cardinal, vestita statue
nitmi'tă AjJollo de Belveder e} sau ntai· târziu, în 1506, grupul lui·
Laocoon, tntr' o vze la Santa-l',Iari·a-Maggzore tot la Roma, şi· lvlichelAngelo însuşi· a condus săpăturz'le, zar Bramante z~a ales locul de
expunere vrednic de faz1na operez' de artă a antichităţii: operă mult
dt'scutată dela Plinzu şz· până la Lessing, la no-,: până la Alexandru
Odobescu, - un magnific început se făcea pentrit toate descoperzrz'le şi'
săpăturz'le de maz· târziit, până în zzita de astăzi: Iar dacă, ce-z· drept}
nu toate aveau să scoată în şir continuu, opere de valoarea celor de
maz· sus, o lume întreagă avea să apară la lumină, itustrată şz·
tălmăcz'tă prin acest fel de documeJZte, de o valoare pri1nă şz· informaţie
directă de multe orz· adânc impresionantă: contactul nemzjloci't cu
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de elocvente, ale U.llCt lzmzz' dz· părule şi" totuşt·
b/lle păstrate tn pământul m,:rtudor dar / ocrottfor.
1.\ u, c /arli astă::,: uncl să nu e facă asemenea ccrcclăr/ şz· să
plitun: In c/11/ml cel ma/ a zduu, ace Ic ccrcdărt" şt· iipătur/ au fost
t11tupn11sc ma/ de t1111jJur1it tn /i'in!e unde 1:Stona Începe târ::Ju: t11
Da11r·111arm. ÎII Suedia , / .SorN·g,a, tu Gamallla de ..., ord. .LJ urmat
apo/ t11 loatc cddal{(', ma, ales /irrşlt, ,,, /r7r/lc d, fnmtc ale 1pusului
„o/a//1 . , mullt' mu:cc adlipo fese aslt'i::;1 un malcnal fon111dabt!, aproape
foiai J1ccu110 ul ş/ d11rtr ncbtr11111r acum 1uo de a111: Iwcul dela opo,/l{Tga c o 111101 â arlt/vii upratndircalii de matcnalc arheolog/cc,
drscopcrdc t·.ulus/v ÎII p,11111iulul /urt",: 7"ol aşa la . tockho/m , t" la Oslo.
Gtrman,tl ro:/111u!u1 rit' asl,i:;/ a fiiotl d,i, or/;011/-::aua 111a/ 'N'chc a
r,·rrt.lnnlor .1 ttj>t'itunlor d,· a11l/rhil,7// 11a/1onalt ale lor una d111lrc
ale mai in cm nalt 11,sltlu/11 otlturalc alt Jmj>1·n1tlu/: «Rod, bund fi'ir
_f)t·11! cht 1'orgt'I'< /1frh/i'». modd rlc in::,1 slrar1'. }o 1b/l/lalc de lucru r/
dn-voltarc a foi allt· ffCJ1Cr({(1i' d tt'rtdi'ilor/ cart: a de groapc ş/ li
!111111111·::,1 ş/ ;,1· ac,·a ·lti cal,· lra11/ul /(/ni· lor. \ u ma/ Jinio
tă, Încii
111a1 dt' 1111t!I /lal!i, co111/mj,ora11a ., , 111u ol1J11a11r7 de a ·la:;/, modd de
1i1b1r,· do-;11 dii(/ t'lt man· ;,·rlfi: 111ali:rwl1·. pentru fr,.:culul <,· trr1b1c1r,
dda i"dc ma/ /mpwwloor,· 11101111mo1fr alt- -;1fflllitl111 lmjtt'rtit ş/ j<Î1117
la (Cit- 111a,· 111od,·slt' 11r111 • al ,i,ccpulunlor, J>rt'I· lorfrc r1·galc ,
rcHcvtilc adc c ori

aşa

rt'j>1tbl11 ((J/t'.

F11iulc17 a.a a 1111·rr pr,,gn rnl. /J11jt11 c,· tu ,jom Rota Icni:
oa,111·111i au umblai . , au . ·t,o/o, li 1111111a/ dup,i ob1i·d1· rrll 111a,· 1111j>um1/oarc 1·,· d1· 111ar1· ar/11, ca!'t' s<i tmjodob,·a {(l ,•t!t le t' pa/alde alor
bo.J:a/1 şt' fiult'n11t·1: - lnff/1d11d d111 ni _y T~/II-Im -; 1,·a( d,· topcr,rdc
ob/11111l1· ;,ni, it7fi"ilur/ .wu lJ1 d11'j, i11/a111pla!or au Îllffj,ul r7 fli· adu11t1l1· ,· 01:t.. t1111:alt' Î11 11111:;,·,-. mr art· ltn <i fi~· dt' d11· ,· /11/uror po,lnt
01 rdfr1 11i!1· l1i11j,ur/!or ,•,·r/11 sa o·, 1,tTSt<T potiru /lir~/rca on'::.onlu/u/.
111111/11 r;/ ro111l1i11/1·/ 11111n1ff mr, mr poalt' • ,1 n,'bii fiwda111C11f ma,· lcllh'ti11t: dadt tocmai i11 lJ1/tijtflflntt CI' 11t·-mt rama
de i 1cau1rt' z" de
1111'/011i: P1· d,· rr!l,1 pa rit', j,arald cu jiro,~r,· ·de: l11/uror cdorlfll/t'. l1ii1/c,
a ajun
i 111 clff I do11lt'111i1 a c ti·rtda şi a c rrpa d1i1 a Îll c
111<1/ b111c, a d1· c/11dt· J>amd11lu! ca />t' o cnrh' Îl! care â se orca cli
alc11t şi cu jidafr foi r,· I' junc dc,/>rt v/a/a cc a fo I od1i11oară
!11/r'u11 n11w11,· loc. ]Ja,· 11u l11cr11r/lc /nlcr,'. ca:i'i m111za/ or/rât d·
pk11d/dc, r/ ua/a 111 1111/lorul ,<irc/a ele au slujt't sj,rcfolos sau r/d/carc
a. p1i·d1t!11/ dcr11 n/i=mror ma,· d1jarlc al oamc11dor.
1

') / câte ,m n,· jun Î/1 aceste ccrccliin: /oaie cu foaie, jămâ11tul
care a pr7 Irat şi j,li l1t'a:;ii de muli,; ori mai btil(: decât oamcnfrl Greşd
-I
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cred acet"a după care lucrurile dz'n tzinpurile pentrU, care nu suut
zsvoare, care să ne 1.1orb ească despre răsboaze şz· domni: ambzţt't. şi· patiim: fapte bune şi· 11ărsărz· de sânge, - se repetă la iizfz'nzt sau se
aseamănă aiâo11za. Nu este deloc aşa. Uneori· şt· în unele părţt· vtaţa
a fost mai· g rea şi· mai· siinplă, bt"eţz" oameni· luptând cu nevoile, tn
fe lu l şi· ditpă vremea lor. In alte părţi: sare aproape în oclu; chiar tn
aşezări" preistorice de ma-1; puţină înti"ndere şi· poszozldăţi· de cercetare,
viaţa a fost ma1; înlesndă, oamenii" aveau o c re dz"nţă şi· form e de cult,
aveau un siinţ deosebd riâz"cându-se uN eori·până la sz1nţul artet; eterna
mângăetoare a sufletelor alese. Cu cât locunle cercetate sunt mat· multe,
se poate deoseb1; pe regiuni· cum ci m ers viaţa şi· ch,ar cu11t a fost în
diferz'te faze, zar toate acestea laolaltă, tn şir şi· cu discernământul trebuitor, conştiznczozdate, foră pripeală şi· grabă de a ui1m: este adevărată
is torie, deşi· alcătuz'tă numai· după lucruri· altfel mute, da că 1t'ar interveni· lucrarea de aducere la lunună şi· tălmăcire a cercetătorului· arheolog. «Această cercetare a ,Preistori"ci şt· tstori"ct· de illceput» - spune
un arheolog g erman despre patria sa - «va fi. numai· atunci· cu putinţă, când pretutz"ndeni· în oraşe şt· la ţară, unde apar la lumină
resturile acestor czvilz'zaţti: ele 1Jor fi' observate şt· focule accesz'btle
ştiinţei: Colaborarea întregnlzu· popor este necesară, pentruca să nu se
piardă necercelate aceste urme de czvtltzaţi'e ale trecutulzti: Arlzeolog·za
duce aici' la etnografie şi· folklor. Cercetarea a;unge azcz· la o lucrare
asupra etntculut' specific» 1). Iar un învăţat francez, director al uuâ
mzsi'unz' arheologice în zria, focând în reconstztU,irca trecutulzti' deosebire tranşantă intre mărturia oamenilor şt· mărturia lucrurtlor zice :
«Din nenorocire omul este puţin sin cer dela nafură,· rezultatale Pc
care le urmăreşte sunt în con.formztafe cu interesele 11iorale sau materiale ,· el se lasă condus de pre/udecăţtle sau de tnclz'nărzle sale, ,Pasziuule
sale secrete. Mărturia umană trebue deci' pri,ndă ctt cea mat· mare
neîncredere. P entru a se f ert' de eron: istoricul a recurs la metoda
zisă critica m ărturi e i . A bea e n cvoe de a face să se remarce extrema
slăbiciun e a acestei" crzîzcz· faţă de ma;orztatea mărturztlor anftdzzlăţz/».
«Se înţelege astfel interesul ce s' a acordat uniu· alt isvor decât mărfurza
oamenilor : m ă rturi e i lucruril or, de a stabilifaptele veclu; nu prin ceeace
ni· se pov esteşte despre ele, ci·prin urmele lor proprii: Iată ceeace numai·
săpătorul singur poate să fa că ,- dest°gU,r, docum entele pe care le aduce
sunt mat· puţin explicite, dar sunt mult mai· stncere». « Cei' vecl?t. nu
ne-au comunicat prin texte şz· fi"guri· decât ceeace le părea z'nteresant
1) Georg Schreiber in N eue Deutsche Ausgrabungen, 1930, p. Vll.f.
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sau ul!!; .frrjJlf' fin111foarc la glorz'rr regilor lor sau a ::;edor lor, fapte
de condu:1t' morale sau relt'g/oase utile, etc. \ oi 1m ma/ conszrfcrăm
lucrurtlc sub rrcc!rr, unghii, as!ă::;1: eracc nt· alrarr(' muli mai deaproape
c Ic fr'11omc1rnl (Ic/al, lr<'f ăfttrrr clnfră, Iran iformarca 1i1 tdufti'for şi a
obi'cNurtlor. fnlr'zm cm•,i11I t-''i'olu/ta uma11t1 . ..,W locmat' t11 rrusl dom nt'u,
âJ,r'ilunlc abundă t11 dalt· fira, e: cum era o casă/ cc c .făcea in ca?
cc a J,crf <l7'm cclalm /
uj>cr ll/11/c e,', de. anlropologic, dnografi'c
t:rlonr na/urală a lrtot!u/11/, /ala ff poafl' da laln11ca ăpătun'/or»·
«Js11oar, li' 1i!lcu/1om:lc 11, llPst ·c cdt· mai adc c or/ r;i de o vedere
dară şi pra/w a tadru!t11 t 'i't 111i11c11lclor: 111111,d,· ri dalele uni de t'gur
csc11/t'a/,., dar de a,a 11111/la 'i 1r1,·mc lumea r p!,i11rrc dt' u 0101t11ca lor.
Pao11sl!lu,-11d mediul, ,aJ,iilorul dli (afilc/or o culoare şi un adc1. 1 ăr
d, J,n111a 'i'tzloarc» 1 • J; o·,·ac,• c j,olri1. Ic j,o!lru loljdul de ap/ilur/
s1.1!,·111alfr,·, J,n1 11i"I loo/1 l1J11J,unl1.
latri foarte J,, euri Jt 11111,jiu1/ta afial11rtlor arltco/o„frc· şi t11 01111rrlt1!t'a lor. «.\711111~· d1i1 tu·11c1· poal, COJI lt/111 -; 1r,·-o mar/unt· oaraar·
d, pn· 'illt1/t1 7'< dtt', 1111 111~1· fngiidut'! a d, jirt'/111> puni· 1u1 marc
u111tn11 I al l1i11punlur 110111/r,·. ., ·1 !ol d: c_ 1 la:/ am fm•t"i(al (li/ d,·
muli!' j>oalt' .\fllllC bu11a 1J1t1JJ/ll cart· ni, pi111ui11!11I. acd111t1 care doar
s/1,: 1'0 !JJ/r,·b, r1 r'o 111ut!!,· ,11 uru/11· ti1/d1 "t1!oar1> 2 . l: /1 -;•orba de
al!t /rlJ/. dar 'i'tl 'l'1Jlt' 'i'J'l'Jllt'tl
la uot'. 1111d1·. d,ct. c,k 1/l{l/ IJ/lc·/
.ifor/an' (/a locul /01 .,, 11/l />1' 011~-t' 11w1111'), J,ri·r11111 , ,· or/cc b1111ri'i. 101i1(11
ÎII a /(}r llltll' ,frp11rl1· d,·1, 0/luu. 111t'nla rt'Cu1101l1i1/a ., / laudii.
F1I,· lormat' m:ul 1111/1;,1/-;.,o ş, .1j,r1;111ulu1 u //11ul, acordai de
J nj1·t tura d1 1?11şm ffrt'dflnlor 'ii t1ji,tfl rt!or d111 an I ;ude/. lnMi,
1, ·

1

•

J

-~'°

1

jirlll

lfJ'IJ/tlrtT,

fl

-, /

1

J,11111 /'l'tl

ÎII

.\/[[llr<111(/i

1(1/0/' d1'\(0J,Crtrl ÎllltÎJ11J,/t1 -

/o n·. (t,, ulii la 111at ( 1()2 '/, dupa t'<1r1· au urm I 11jir'i/11r,/c tnlrt·jir111 r
dt· Jl11 wot! ~\,.1/1oual d,· • I 11l1~·!11rii// d1i1 P11cur1., l1 /11 1,,20 / 19:0,
11j>al11r/ mr/ s1· 'i'Or dv, 1·11t: crNI, J,ni1lrt' tdt· dlJ/lâ/ ·âj>alur/ pre,: loJ'l(t' 111a/ amj>k. bo raft' ş, 1111i111/1oast.· d111 (ara
i11/rcaga. 111/r'a doua
1

r,pn:,i, j>ni1 j,nj',iml dai d1· at,·1n) ,· au Ion/al,· ffrcdiirdor ~ / aj>iilun'lor d/11 ull11111i· lr1·t' a11/ ar111t' 1i1 acela . jude/ de domnul l . Bcroit,
J,roksor ict u11dar , / 111011bru al Scoale/ dda Roma. ca r t j,ubl/ci'i 111a1
rft}arlt' J't':ullalck dto , bd dt· /nlt'rt· ante ak cacdărt'lor ale. Jl,.'rttul
aj>art/ll't' act· Id pub/1c'a/11' rt''i. 1ti1c ÎJI t11lrcg1iJ1c aciua/o' co11d11ccrt' a

La Te hnique de Fouill
Archeologiques,
J>. -O--I.
_) ·r. IT'i'famowt'f::,.,lfodlendorf in Bericht i.iber die Hundertjahrfeier des
rcliaologi eben In titut de D ut chen Reiche , 1930, p. 10,1 ş, 105.

Le

1) Con//e du .11,. rm/ du Bu
prin ipe g 'n 'rau ·, Pari,

,011,

19 .ţ,

-
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;i, deţ-uluz:

d-lm' Ang-hel Rădulescu. ln s.fârşd, o mai· veche dorzn/ă şt
a creierii· unzu· muzeu Judeţean la Gzurg-iit începe să za acum,
fiinţă, în cea mai· deplz1iă înţeleg-ere intre veclizz· şi· actuali,: condu cători· şi· .fruntaşi· intelectuat-z: ai· locului: Pentru 1nerde ce reies,
cred, di1z anexele adaose la s.fârşz"tul acestei· publicaţii: nu, ştiu un alt
nume de maz· bun aug-ur care să stea în .frimtea instituţiei· noit înfi'ripate, decât acela al pro.fesorului· Teoliari Antonescu, de loc di1i
Gzurg-zit şi· dela moartea prematură a căriti'a împrefurarea .face să se
împ linească tocmai· 25 de am:
Concetăţenii' săi· de astăzi· vor cftzbzui· şi· lzotărf, foră îndoială însă
că nu1nai· in acest eh-ip şz· .făcându- se aşa în cât mai· multe locuri' şz·
în toate domeniile vzeţzi· noastre, leg-ând adică toate s.forţărtle şifaptele
celor nouz· de tot ceea.ce s'a realizat nzai· bun sau nunzat· s'a visat de
către înaz1ztaşi: sub przveg-herea spirz'tuluz' lor, se l1tcrează cu adevărat
tenzez· la consolidarea şz afirmarea cum trebue, a sufletului· nostru
viitor ce se aşteaptă.
z1zz/zativă

I. ANDRIEŞESCU
Profesor la Unzvers/tatea di'n Bucureflz'
Fost Director al Muzeu /uz· Naţional de Antichz'tă(z'
Septemvrze 1935.
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mai lungă de timp, astfel că materialul descoperit acolo să n e poată
servi pentru un raport preliminar, cum este cel de faţă, chiar dacă
săpăturile
au fost făcute pe un spaţiu r elati v restrâns. In
acest raport dăm descoperirile mai importante, schiţând în acelaş
timp, în măsura posibilă, cadrul problemelor, pe care ni-l indică
datele oferite până acum de aceste săpăt uri, precum ş i l egăturile
cultural-istorice ale tipurilor de civilizaţie dela Tan gâru cu cele
cunoscute anterior în Dacia ş i Sudestul european, până în lumea
egeeană şi în Orient.

li. ST A

Ţ

I UN E A

Spre Nord-Est de comuna Tangâru se ridic ă o impun ă t oa r e
care se profilează la orizo nt ca o adevărată cetate.
Nu departe de mă g ur ă curge Câlniştea, care st răba te ac i o <lepre«Măg-nră»,

J""'

•

~

- ~- -

.,_..

--

Fig. r. -

- ---- - -.

.. -

•l\Iăgura »

d.ela Tangâru

văzută

din spre Vest.

siune în formă de pâlnie, cuprinsă între satele: Stoen eşti , Tan g·âr..i ,
Pân gă leşti, Bila şi înălţimile ce duc dela Bil a spre « l\1ăgură » . Priu
aşezarea ei pe înălţimile din colţul n ord-vestic al depresiunii,
Măgura noastră domină întrea ga vale, oferind în acelaş timp o
minunată privelişte. (fig. 1)
Intr'o vreme ea a făcut parte din proprieta tea comunei Bila,
astăzi însă se gă seşte în islazul cm unei Tangâru.
La origine «Măg ura » va fi fost un bot de colină joasă, care
se înfigea ca un pinten în apa Câlniştei, al cărei curs trecea deci
cândva chiar pela poalele Măgurii, înconjurând-o din trei părţi.
Cursul actual al Câlni şte i este cu 500-600 m mai la Sud. Ca
o do va dă că mai de mult ea îşi avea cursul pe l·â n gă aşezarea preistoric ă, stau m ă rturie num eroasele lac uri ş i bălţi, pline de păpu- 3 -
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DELA TANOÂRU
O 9 3 4)

- RAPORT PRELIMINAR DE

D. BERCIU
PROFESOR

MEMBRU AL ŞCOALEJ ROMÂNE DIN ROMA

I. SCURT ISTORIC AL CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE
ÎN JUDEŢUL VLAŞCA

In ultimele decenii, preocupările ştiinţifice în le gătură cu
arheolo gia preistorică au fost îndreptate cu deosebire as upra câmµiei
muntene, care! prin extraordinara bo găţie de materiale din numeroasele sale staţiuni, a atras atenţia cercetătorilor dela noi şi chiar a
celor străini. Călătoriilor de recunoaştere, începute de către d-1 profesor I. Andrieşescu 1 ) şi apoi continuate de colaboratorii D-Sale pe
tărâmul preistoriei 2), le-au urmat săpături pe teren de durată m ai
lungă. Rezultatul acestor cercetări, publicate în revista Dacia, a u
dus la clarificarea multor probleme din preistoria regiunilor noastre
şi a Sudestului european.
Cum judeţul Vlaşca intră şi el în unitatea geografică şi antropogeografică a câmpiei muntene, - cuprinzând chiar cea mai mare
parte a Codrului Vlăsiei de odinioară, dela care şi-a păstrat ca
moştenire numele, - nu putea să rămână prea mult în afara preocupărilor arheologice dela noi. In 1926, d-l I. N estor, după indic aţ iil e
d-lui profesor I. Andrieşescu, face scurte săpături de recun oaştere la
Petreşti-40-de-cruci. Mult regretatul V. Pârvan în a sa «Getica» din
1927 cuprinde şi antichităţile scitice dela Bălănoaia, datorite unor
descoperiri întâmplătoare 3).
J) I. And rieşescu, Piscul Crăsani, Ana l. A c. R om. M. S. I. S er . III, vol.
ş i L es .foidlles de Sultana, în Dada I, pag. 5r sqq., unde se arată începutul
plorării

II I
ex-

câmpiei muntene.

2) R. Vulpe, Jlfaterzale i:Stort'co-arlieo lopce, î n B u i. Com. M on. I st ., XVII, r<;,24,

pag. 46 sqq.
3) Pag. 17 sqq.
-1-
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Insă ab ia în r930 e întrepriude în jud ţul
la şea prima serie
de săpătu ri regulate de către d-l profesor I. Andrieşe cu la Oinac,
la care am asistat cât a tim şi eu. Depe atunci 'au putut întrevedea surprizele arheologice şi istoricei pe care ac t judeţ le- ar
aduce în cunoaş t erea trecutului no tru trăvechiu. Iai mult e categorii
de materi le c e gă e c la inac r prezintă o
rie de momente din
1 iaţa
trecu tă
ac st r locuri , p:'ină în epoca n ă văliril r barbare,
publicar a de c c iace n fac ă a teptă m cu c 1 111 i vin iut r
p rîrilor de acolo.
In I gătu ră cu acelea
ocupvri m nţi nat mai su
unt şi
c re tării n
Prefc
ril r StLi,
aţi nal d
borat

el
la
1

urm', ză
:p r , ntn

fondurile
o durată
-

2-
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mai lungă de timp, astfel că materialul descoperit acolo să ne poată
servi pentru un raport preliminar, cum este cel de faţă, chiar dacă
săpăturile
au fost făcute pe un spaţiu r elativ restrâns. In
acest raport dăm descoperirile mai importante, schiţând în acelaş
timp, în măsura posibilă, cadrul problemelor, pe care ni-l indică
datele oferite până acum de aceste săpături, precum şi legăturile
cultural-istorice ale tipurilor de civilizaţie dela Tangâru cu cele
cunoscute anterior în Dacia ş i Sudestul european, până în lumea
egeeană şi în Orient.

II. ST A

Ţ

I U

E A

Sµre Nord-Est de comuna Tangâru se ridică o impunătoare
«Măg- ură», care se profilează la orizont ca o adevărată cetate.
Nu departe de mă g ură curge Câlniştea, care străbate aci o depreţ"'1'C

•

·--- -

Fig.

• -

I. -

·-~- -

- •

-.--

• Măgura »

d_ela Tangâru

văzută

dinspre Vest.

siune în formă de pâlnie, cuprinsă între satele: Stoeneşti, Tan g·âr„1,
Pângăleşti, Bila şi înălţimile ce duc dela Bila spre « Măgură » . Priu
aşezarea ei pe înălţimile din colţul nord-vestic al depresiunii,
Măgura noastră domină întrea ga vale, oferind în acelaş timp o
minunată privelişte. (fig. r)
Intr'o vreme ea a făcut parte din proprietatea comunei Bila,
astăzi însă se găseşte în islazul cm unei Tangâru.
La origine «Măgura» va fi fost un bot de coljnă joasă, care
se înfigea ca un pinten în apa Câlniştei, al cărei curs trecea deci
când va chiar pela poalele Măgurii, înconjurând-o din trei părţi.
Cursul actual al Câlni şte i este cu 500-600 m mai la Sud. Ca
o dovadă că mai de mult ea îşi avea cursul pe lângă aşezarea preistorică, stau mărturie numeroasele lacuri şi bălţi, pline de păpu-3-
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ri .. uri si a] te forma ţi uni vege tale, caracteristice vechilor albii părăsi te,
unde must şt încă a a 4) (fig. 2).
Aşa cum se prezintă « 1ăgura», cr scută pe botul colinei clin
depunerile succ ive a le Y Î eţi i mat rial a oamenil r le atunci, ea
este una dintr ce] mat ti1 ice sta ţiuni din
cia, în felul celei
6
dela ultana ) sau }lina,
îngl bându- e în c t
ria a ezvrilor
numit /d/-uri, întâlnit d asemenea şi în Buloaria.

Fig. 'l - • :\{agurn vazul
, hiul curs , I 'J.l11i~t i:
pa<; .ind I~ pi ,j

ohs rva
<l oi

din c ntra,
cu lărni i
:1 ri ul tudi

dn

t ă,

gr l ,
bu-

d
111
i r a celui F,-"\ d
ÎntÎll U, În r, p rt Cll C } Cttnt.j u} r r <l a fi r" ma m-

5

au

dărâma tv

d

ap .

4) P nlru a se uno , le mai bi ne caracteru l s ecifi al regiunii care ne
inleres ază ai i, e te bin a se ercela: \'i11lilă i\Iibăîl s u, T7ăsia ii Jlfosf/flea,
Bu ure, li , l 25.
5) I. ndri ş s u, o. "• fig. 2.
6) I.
Glma, Dooa 1/I- JJ: fig. r.
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In punctele cele mat înalte atinge 9-10 m. Forma sa este
elipsoidală, regulată.

III. S Ă P Ă T U R I L E
Incă din 1932, D-l Ion Drăgan, student la Teologie, a adtis la
Seminarul de Preistorie dela Universitatea din Bucureşti câteva
fragmente ceramice şi silexuri culese depe «Măgură».

..,• ' ,, ..

,,

.,·'
,'

I

..
•.

I

,,''

-,

.

,,

., ,

1.

I , ,.

•,
''>, ,,.~

.. '• .

.., , , .

Fig. 3 - Planul

'. ', 'l
, ' i ,, , , , , , •

,
1

,

1

1,

11 ' ,

săpăturilor

din 193-1- (.)
pe viitor (- - ).

şi

cele proiectate

In vara anului 1933, pe când întreprindeam săpăturile dela
Petru Rareş, am făcut aci o v i zită de recunoaştere, cu care ocazie
am procedat la trasarea unui sondaj de informare. Materialul
dobândit astfel, ca şi cel cunoscut anterior, ne-a dus la convingerea
că avem de a face cu o bo gată staţiune, în multe privinţe similară
prin inventarul civilizaţiilor descoperite aci cu cele cunoscute mai
înainte, dar şi cu posibilităţi de a aduce preciziuni şi completări noi.
Cu fondurile puse la dispoziţia noastră de d-1 prefect Anghel
Rădulescu, am putut începe săpăturile în primele zile ale lunei
August (1934 .
Planul acestor săpături a fost întocmit pentru o serie întreaga
•de cercetări succesive. S'a începui dela marginea sudică a Măgurii,
pentru a se putea merge apoi treptat spre centrul aşezării, evitându-se în acest chip şi deplasările inutile de pământ săpat.
-5-
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Sui rafaţa ăpată (fi g. 6 ) formează abea a zecea parte din
întinder a t tală a
t a ţiunii. R tnl constitue un şi r întreg de
viitoar săpătu ri car nu se poat şti ce urpri ze ne rezer ă.
n prim rezultat s 1a câştigat în c le dintâi vpă turi , putându-se stab ili asp ctul car cte ristic aci al fi ecă r e i ci ili za ţii descoP rite. Viitoa rele ăpături vor avea ă. precizeze ş i mai mult prim le n astr )bservaţi i şi l
r c mplet ., cred m, în modul cel mai
s atisfăcător.

l .

TR

Tl

R

fi

au a .. a t1

i\ iliz

ţii!

r

rtan ţă în
d
bită
le

grad~ t
C

t

·tr ~ c1 humu
trat 1 eul ură, car

de

1ne
în un I

pnn

car
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Stratul IV se suprapune pe III c. El este format mai mult din
răspândiri· şi grojn: Totuşi, prin faciesul caracteristic a l civilizaţiei
ce manifestă, se poate considera ca strat aparte.
La suprafaţă se întind e humusul actual, în care se găsesc
multe fragmente ceramice şi silexuri, ajunse aci într'o v reme când
Măgura se ara, era deci cultivată. Astăzi ea este câmp de păşune,
ca şi depresiunea pe care o domin ă .

AŢI

V- C I V I L IZ

Il E

cu straturile de cultură, trebuesc tratate tzpunle
de czvzlzzaţze, care se întâlnesc în aceste straturi. Succesiunea straturilor1 de jos în sus, reprezintă succeszitnea în ti1np a czvihzaţz,lor,
stabilindu-se astfel raporturi de cronologie relativă între aceste civili za ţiuni, dela cea mai veche la cea ma i nouă.
La Tangâru am putut determin a urm ătoa re a s uccesmne ş1
paralelisme între straturi şi civilizaţiuni:
In

legătură

Iratul
»

I corespunde cu czvzliza/ta de tip Bo/au A.
»
»
»
»
11
P etru Rareş
))

{fază

de

tranz1/zc)
a
Stratul III{ b

))

C

))

))

IV

))

))

•

»

»

))

))

))

»

»
»

))

»

))

))

))

))

»

))

Gumclm/a .A 1
»
A (= A2)
B.
Ghna III
))

In cele ce urmea ză vom insista asupra fiecăreia dintre aceste
repreze ntate aici, respec ti v as u pra fiecărui strat, cu tot
ce a dat ca materi al documentar şi ilustrativ mai de seamă.
civilizaţiuni

Civilizaţia

(fi g. 4-9 ; fi g.

10,

de tip Boian A.

r - 2, 4 ; fig. rr - 13. 1-2 ; fig. q-17 ; fig. 18, 1-2; fi g. 28, 6 ; fi g .44)

Numită aşa după staţiun ea A dela Boian (jud. Ilfov), ea este
civilizaţie
străină, mai

bine cunoscut ă în literatura a rh eolog ic ă românea s că şi
ales prin ceramica sa caracteri st ică, ornamentată în
tehnica exciziei şi a încrust a ţiunii. Inventarul" său complet nu s'a
determinat însă până acum în toate amănuntele sale, decât în măsura
săpăturilor făcute şi unde s'a mai constatat acest tip de civilizaţie.
Inventarul arheologic a l stratului I dela Tangâru, care corespunde acestei civilizaţiuni, aduce, crec1em, noi şi preţioase comple- tări, atât în ceiace prive ş te repertoriul formelor de vase, tehnica
şi ornamentarea speciilor cerâmice, mobilierul casnic, cât ş i fixarea
formelor de locuinţe. De aceia ne oprim mai mult asupra acestui
o
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https://biblioteca-digitala.ro

strat, mai ales că avem credinţa că materialul nou descoperit a r
pute forma punctul de 1 lecar al completării şi revizu irii unora
dintre \echile pă r eri asupra însăşi ci, ilizaţiei
ian
în genere,
lujind a tfe1 cu date n ui la o din ce în ce mai completă cuuoaşl re a un ia dintre cele mai caracteristice civilizaţiu ni al
ac1e1
n o1i6ce.
Loo11n(r a) 'a c. In stratul ele car
pe t
locuinţă r ctangulară (fig. 4, al cărei 1 I
r c n titu şt după
urmei d pari ră ma . i dnpă inc nr1iul car a mi tuit întreag g
podărie.
a m n a formă µare &
fi întâlnit i la \ i<lrn 7).

Fig-. ~. -

7) Dinu Y. R

Fui lll

etti,

s1

urm ·h: tlc p ri al· m,, /

lin

apciturile dda Vidra, 193~ .• pl. \ '.

'

-<.;

-

https://biblioteca-digitala.ro

:ii rafu/

I.

tocmai gros de pământ gălbui, foarte fin , peste care sa întins 4)
lipitura sau spoiala.
Scheletul casei îl formează parii de lemn, fixaţi direct în baza
de loess a Măgurii. Grosimea lor variază dela 0.25 m până la 0.45

Fig. 5 -

Bucăţi

parilor

de chirpic, pe care se văd formele
imprimarea scândurilor.

şi

după rolul ce-l aveau în s u sţ inerea cheletului. Printre pari se
adăogau crăci de arbori, care au lăsat forma lor inprim ată pe bucă

m,

ţile de chirpic (fig. 5, r-2 şi fig. 6, r). Pereţii, formaţi din pari
verticali, crăci şi scânduri, erau lipiţi cu pământ frământat la un
loc cu păioase, ca să adere cât mai bine pe scheletul de lemn. Peste
prima lipitură se aşeza o alta, pentru a da peretelui o suprafaţă
cât mai plană. Unele bucăţi de chirpic provenite dela casa I au mai
multe straturi de lipitură, ceiace indică, fără îndoială, diferitele şi
succesivele renovări, de care va fi avut nevoe locuinţa. Acelaş lucru

-9-
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...ţ.

am obs r va t şi la P tn1 Rar ş, unde locuinţe] erau cu grijă zugră
vite p per ţi, în t hnica p licromi i.
proxi m a tiv la mijlo ul locuinţei e află vatra, de formă aproape
rotun ă, cu diam trul d r . o m X 1.25 m. Ea
te construită direct
pe posta m ent ul ca i, din 1 ământ bine bătăt rit şi apoi poit la
suprafa ţa J e ca r se ap rind a f eu l. Iarginele unt puţin ridicate.
Jn jurul vet rii unt urmei a doi pari , cari u ţin au pr babil , h rnul a u co .. ul , ri poat un cui t r, în felul mult r dintre ac lea
ale ţăra nii r n . trii d la câmpie. P rech ea el câte doi p ri , care ies
în afa rv
planul 1 ropriu z i al ca i, pe latura
tic ă su ţin ea
tr aş ina p rid a rului, amintiud pridv rul c s l r pă trate d la Ariuşd
ş i m garon ul t alian i 1 e c 1 d la Troia II .

. - Bw..:ii ţi

Fig.

hirpi · (t) ~i lipilura de p r l

(1'-

am:'nunţil ni
sl i I
re. săpă turii r. ,\ v m chi. r bă nui
l 111 I g:' lnră u alt dtpt11d1J1/t·,

l n pi. n

uu
fo

vYir

lă

g-ospodan~·-

b) ~o!t'b,·.
ac l r c lib
înL"l n şt d

m n a I

uinţl'.

ub ni v
t în g 11 r
tri,·~ şi c
l rm de

lib i. J>arii 1 a r l
tarul arh 1 g i din colib

fundul

dupv tar a
locuit.
u li1

111 ,

t rială „ Î p ibilită ţi]
te în ::' ni i cernmicv fina, dar

Pe când ni v lui cas I r d \
-

deşte

o

10 -

https://biblioteca-digitala.ro

a e te de tul de rară.
:înstărită, cu un

viaţă

confort bo g at şi luxos, acela al colibelor r e pre z intă o e ta pă a nt e ri oa ră,
cu o viaţă m o destă , care ar documenta, dup ă cum se pa re, o p ri mă
fază a civilizaţiei Boian A şi primele a ş e zări ale celor dintâ iu oa m en i
stabiliţi pe «Măgură » .
Ceranizca. Ceiace caracteriz e ază în g eneral o ci v ili za ţi e p reistorică sunt produsele ceramice. In privinţa a ceas ta, s tra tul I dela
Tangâru a dat un inventar ceramic des tul de bogat, în interi orul
căruia cieosebim două mari g rupe: A . Crranucă fngrzii!ă,· B. Ceramică comună.

*

*

*

A. Ceranuca ingri;zt lucrată şi decorată es te cea m ai b in e
repre z entată în săpăturile de anul trecut. E a se s ubdi vide în specii
şi subspecii, deosebite ca teh ntcă, forme şi ornamentare. Astfel avem 8):
I. Vase în ma;ordate cu o ornamentare gcom,cfncă; a, în tehni ca
exciziei şi incrustaţiunii; b, în tehnica inciziei simple sau profund e
şi late, cu sau fără quasi-pictură .
II. Ceram ică cu caudurz:
III. Cera m tcă ccnuşte, fn general .fără orname11te.
pecia I a : lut bine frăm â ntat, cu foarte p uţine im p urit ă ţi ,
p ă truns de o ardere egal ă , av â nd în spă rtură o cul oa re n e a g r ă
cenuşie şi portocaliu-cenuşie. Pereţii vaselor a u un sin g ur strat,
peste care s'a suprapus un slzp, lus truit a poi n egru, gă lbui sa u
portocaliu.
Specia I b: lut mai fin , fără impurităţi , rezo na nt ; pe r e ţii
vaselor au un contur clar; în s p ărtură pre z int ă o cul oare ro ş i at i c
gălbue, iar stratele superficiale sunt roşi a tic- gălbui şi ro ş i a tic- po r
tocalii. Vasele trecute prin incendiu a u lutu l că r ă mi z iu ş i sli p-ul
g alben portocaliu, cu luciri metalice.
F onne. In general s'au descoperit vase în s ta re fr ag m e nt a r ă,
dar care prezintă profite ce redau forma într e a gă a vasului. N u
lipsesc însă nici vase întregi. Menţi o n ă m câ teva. Vasele aşa zise
«Steckdosen», cu corpul şi piciorul cilindric. Bu za lor este p r evă
zută cu un prag pentru sustinerea cap acelor. Forme simil a re s'au
descoperit în stratul I dela Vidra 9), ca şi în Bul ga ria 10), cu ca re
câmpia Munteniei face o unitate de cultură în vrem ea ci v ili za ţi e i
Boian A, ca şi în cea următoare. Aceste vase sunt to tdea un a or namentate în tehnica exci ziei şi a încru s taţiunii.
Jn s trânsă le g ătură cu vasel e de mai s us sunt s trăc h i n e le
capace (fi g . 7, I şi fig. 44), cu apucă to are cilindrică, plin ă ori goa l ă în

8) P e ntru prima clas ifica re a ceram ice i Boian A-a se vedea : I. Nestor,
Zur Chr onologie der rumiinz'schen S tez'11kup.ferzezt, în Pr. Zetlschr., X IX, 1928, pag. I 14.
9) D. R osetti , o. c., fi g. 4, 5-6.
I o) V. Mikov, Sta tions et trouvaz'lles prt!historiqttes en Bu!garie, S ofi a , I 933

fig.

2 2.

-
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interior, terminându-se nne ri cu un fel de pă l ă ri e triun g hiulară
{fi g-. 7, i). Pentru a se îmbnca m i b in e la prag ul vaselor cilindrice ş i cu picior, le au marginea adu ă pre int rior. Forma lor,
întâlni tă d altfel şi la \'idr 11 ) am in teşte în eneral vasele-fructiere.

Fi g. Î·

nuni l:a, u

Lr,l ţ ,

, a ( 1)

,1

u s •c un.: 1 l , la l ) din ll1,tlul I.

Furm c !li , ri d e va:c, u 1d 11l cui 111alt, ilin lri , t
Jr g, ll p 1rlL t infcr iua r,t o ni u 1, i, r 111 1, >11 <l d îmi in , r
tl , u „1 p:'1 rii 'l mp 111.:n le pn:zc 11l:î11d un pr fii b 1111b. t, .tnlcri r l , Clin 12) s i Lt \ ' i lra 13), - ·, u le
p rit l
numai 111 t. re fr. g m ·nt rv.
, p . riţ ic d
, ··1s piri orm , u 1m g-tl ·cnrt, cvz:nd aJ r a 1
p rp mli ul.u- p J 111l1.: ul \" , ului, J ·1r, -~i g:- ·i o an 1 lg"Îe în
ya sd c irnil nn :: din
i\'ili z,t ~i. ! '11111 "' Iniţe, n ă . Fo rm i<.l ntic
unt
.
"
1
·
1
l
1)
\
.
1
·
.
f
ş t 111 (, 111 ,1
• • J ,tr ., 1 , •• se c l 1 1 rm e.
S 1,rn llL : 01 rit k ::i e rnen
. Lr:' hini L rg c.1 ·chi
profil ruuint c~ l e p „1 l.1 , 1 lrn binilor din Lr„ turil
1 1)

I.l) I.

ot n 9 , fi g.

2

a. b .

Fou li,· d, U/11111, fig . ..J.
1 -; ) D . Ros lli . o. , ., fi !!. 7.
q ) I. • r t r. Lur Ch rono!o_q 1c, fi g . 2 f.
St ( r,

-
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Ceşcuţe

Glina

15 ) şi

cu pântec sferic ş i gâ t cilindric, analoage celor dela
Boian 1 6) se întâlnesc destul de frecvent la Tangâru.

Fig. 8. - Fragmente ceramice din

str af111

J.

In dărâmăturile vetrei casei I
am găsit câteva fra gmente de cutiisuporturi (fig. g) 17), p revăzute cu
orificii circulare pentru susţ in e r ea
vaselor. Faptul c ă asemenea cutiisuporturi apar în m ajoritatea cazurilor pe lângă vetre şi p oartă urme
de arsură, ne face să credem că ele
au servit la susţinerea vaselor de
bucătărie, mai de grab ă decât la
acefa a vaselor fine cu fund conic 18),
care nu sunt vase de uz comun şi
Fig. 9. - Fragment de
nici rituale, după cum se pare.
cutie-suport din stratul I.
Ca şi în stratul I dela G lina 19),
la Tangâru s'au descoperit şi cupe cu picior (fig. 28, 6).
15) .ld., fig. 2 g.
16) V. Christescu, L es statfrms prih/stonques du lac de B ot"an, Dnâa II, pi. V , T2.
17) Descoperite şi la Vidra. (D. Rosetti , o. c., fi g. u şi r3) şi la Boian (V.
Christescu, o. c., pl. V , I = pl. X, 14).
18) Dup ă cum şi -a exprimat părerea d-l Rosetti (o. c., pag. 13).
19) I. N estor, Zur Clironologie, fig . 3, Ir.

-
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uportul ele a cu un in g ur picior gol în interior, (fi g. 10, r),
r 3 cm, desco1 eri t în Jărâm ă turile ac le i ş i ca e, con ti tuie
apa riţi
hiar nea ş t ptată ş i cu totul in edită în repe rtoriul fo rm e lor Boian
d la n i.

înalt d

Fig.

IU. -

tli n ,traiu/ l (r, -, -1) • . 3
n gr, fi l lin ,,,.,,,,,, //

r, mi ă

, \ a t ă formă
f llll:Îr ,l miji CI U

, I

p

Îl

l1

t1J

p1

un a., t rn Id1111'ct1 :
ale c I m i proprii num a i
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de specia I a, asemănătoare săpării în lemn, a atras atenţia
tuturor arheologilor. Excizia realizează pe de o p;irte ornamente
pozitive («cruţate»), recurgând la incrustaţie ca la un mijloc accesoriu şi de delimitare, pe de altă parte ea însă joacă rol secundar,
lăsând incrustaţiei prilejul de a realiza ornamente pozitive.
2) Incrustaţia este în legătură cu excizia şi nu se poate concepe
una fără alta, mai ales la specia I a. Combinaţia acestor două tehnici
duce la realizarea unei cât mai reuşite ornamentări. Incru staţ ia
utilizează de obiceiu culoarea albă şi mai rar pe cea roşie. Aceste
materii colorante se aplicau peste suprafaţa săpată sa u peste orna- /
mentul incizat. Incrustaţia joacă prin urmare un rol neg-atzv, ea fiind
.fondul ornamentării propriu zise, iar ornamentul jJozzh11 este constituit
de părţile cruţate, delimitate anterior exciziei şi încrust aţiun ii şi în
urmă lustruite. Uneori aceste ornamente pozitive şi lustruite sunt
încrustate cu materie roşie. Prin contrastul dintre culoarea albă, roşie

Fig. 12.-Fragmenle ceramice din stratul/.
şi aceia a ornamentelor lustruite se câştiga efectul dorit al decorului. Sunt şi cazuri când incru sta ţi a se bucură de o funcţiune independentă ca ornamentare pozitivă, de sine stătătoare. Sunt deci două
procedee de incrustaţie: a) o incru staţie indep e nd entă şi b) o incrustaţie prin combinaţie.
3) Incizia apare în g-eneral în specia I b, fiind foarte des întâlnită în staţiunea dela Tangâru. Ea se măr g in eşte la linii înguste
şi linii mai puţin late, dar adânci, la liniuţe discret dispuse
în serie pe buza vaselor şi puncte (fig. 12, 5). Atât liniile cât şi
punctele sunt realizate cu ajutorul unui instrument de os sau lemn
tare, ce avea vârful . ascuţit ori puţin bont. Nu se p~a te„ su?ţi_n_e
prezenţa unor atari rnstrumente de metal, pe care purtatont c1v1hzaţiei Boian A par a nu-l fi cunoscut. Uneori spaţiul dintre liniile
paralele este aşa de precis, încât trebue să ne g-ândim la întrebuinţarea pieptenului.
Intre adevărata excizie şi inci zie se întâlneşte relativ frecvent
o sem1-exc1z1e, care mer ge mai mult alături de inci z:ia profundă şi
-
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Motivul clepsidră (Sanduhrm otiv), realizat cu ajutorul meandrelor, se întâlneşte destul de des în ceramica excizată (fig. 8,
stânga sus).
Marginele de vase sunt ornamentate cu linii paralele, scurte
şi verticale; alteo ri, mai ales la străchini şi ceşti, poartă câte o serie
de triunghiuri inci zate.
U nele vase au întrea ga ornamentare dispusă în zone, dând
vasului tin caracter tecton ic 32).

Fig. 13.-No. I şi 2 pahare din stratul I dela
Tangâru. No. 3 d ela Petru R areş (suport de vas).

Mai rar apare ornamentul în formă de şah ( chachbrettmuster),
întâlnit şi la Boian 3 3) ş i pe a cărui orig ine o căută vV. J enn y în rient,
ca şi pe aceia a motivului clepsidră şi în sca ră (Treppenmuster) 3 4),
relativ rar la Tangâru.
Chiar numai după enumăra r ea elementelor decorative de mai sus,
putem să ne facem o idee clară' despre bogatul reperto riu decorativ
32) Orânduirea în zone pare a fi o in spiraţi e de origine oriental ă . (W.
A. J enny, Zur Ge.făssdeko ration des donauliindisclzen Kitlturkrdses; S. -A. aus d . Jl:b 'll.
d . Anthr. Gesellsch. in f½im, LV III, pag. 68).
33) V. Chri s t escu, o. c., pl. X, 5. Cf. I. Nestor, Zu r Chro11ologi'e, pag. I 19 .
Motiv fo4rte căutat la ceramica Bi.lkk (Tom pa , o. c., pl. XII).
34) O. c., pag. 66 şi 68.
-- 17 -
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Pe când specia II a utilizează canelura obişnuită, specia II b
recurge la caneluri în tdmzca j;hsăni~ mult mai greu de reali zat. De
aceia le vom întâlni în general la vase fine. Canelurile plisate sunt
înguste, uneori abia vizibile. De cele mai multe ori se combină cu
linii incizate, care formează cadrul ornamentării, de obiceiu delimitând zone, în interiorul cărora canelurile formează diferite motive
ornamentale. (fig. 13,2). De multe ori ele sunt încadrate de linii
incizate, întretăiate de liniuţe perpendiculare. (fig. 13, r).
In afară de orânduirea canelurilor în sisteme paralele, ele pot
forma şi motive ornamentale caracteristice, cum sunt: triunghiurile
succesive, cu laturile paralele, zig-zaguri, căpriori etc.
Tehnica lutului acestei specii, precum şi tehnica plisării canelurilor şi realizarea unor motive decorative asemănătoare, constituesc
anumite puncte de apropiere stilistică a speciei II b cu ceramica
cu caneluri de la Vinca, 41) şi din Vădastra I. 42) Formele Boian A ,
care se înseriază acestei specii, duc deasemenea spre acelea de tip
Vinca-Turdaş. 4 3)

c: Lut galben închis, fără impurităţi, moale la pipăit, stratele
dela suprafaţă foarte subţiri, lustruite portocaliu-roşcat. Vasele arse
în incendiu au căpătat o culoare cărămizie, iar stratele superficiale
au luat aspecte metalice. Canelurile formează ornamente independente
sau în combinaţie cu incizia. Ca motive subliniem spirala, realizată
prin tehnica plisării (fig. 10,2). Este interesant de notat că aceasta
specie poate realiza prin plisare chiar motivul-pastilă, care va fi
moştenit de civilizaţia succesoare, ca ornament pictat.
Vasul piriform dela Tangâru (fig. 10,2), de coperit la un loc
cu vasul-suport în dărămăturile casei I, prezintă o formă foarte
apropiată de vasele piriforme ale civilizaţiei gumelniţene şi în g eneral
ale cercului cu ceramică pictată.
Tehnica, formele şi ornamentarea speciei II c orientează spre
produsele ceramicei pictate.
III. Specia cenuşie. Lutul este de culoare cenuşie, moale la
pipăit. Vasele sunt lustruite cenuşiu. Ornamentarea este foarte săracă
sau lipseşte cu totul, ori, în .unele cazuri, nu cunoaşte decât crestături
mici pe buza vaselor sau pe linia de maximă rotunzime. Menţionăm
ca forme: cupe hemisferice, pahare cu gât în formă de pâlnie lar g
deschisă, ambele forme întâlnite în Vădastra I 44) şi menţinute apoi
de civilizaţia gumelniţeană. Văscioarele cu gât scurt şi oblic, care
41) Vasic, D z"e Haup tergebnisse der prăhz"storischen Ausgralnmg 111 Vz"nca, 1908,
Pr. Zeitschr. 1910, If, pl. 1 r şi pag. 29. Canelurile dela Vin ca s unt di s pu se în

spirale sau unghiuri. Alături de canelurile plissate apar aci şi cel elalte, ca
la specia II a dela Tangâru (pl. II b, Nr. 2 ).
42) D. Berciu, O colec(ie de anti'chz"tăţ1 din judeţul Romanaţf, în Bui. Com . ll:fon.
Ist., 1935.
43) V. Christescu, o. c., pl. XVI, 4= XXVII, 13; pl. X I, 7.
44) Id., Les statz'ons prehz"stori"ques de Vădas tra, fi g. 33, 2; fi g . 38, 7·
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cade pe un pântec bombat, amintesc pe cele cunoscute anterior la
Vidra. 4o)

* *

*

112 co1111m.
Yrttpa aceasta cui rinde o c rnmică
în gE'neral fără ornament . Tehnicei lutului i 'a dat prea
puţină at nţie. (fig. 7, 3; fig. 101 4 şi fig. 14). I
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brâuri alveolare, imprimări cu unghia, vârci lăsate în urma petrecerii mâinii pe corpul vasului, gu r guie, etc.
Un element nou în această specie ceramică îl formează aplicaţiu
nile plastice, care par? stiliza uneori capul omenesc (fig. 10, 4). Asemenea stilizări antropomorfice aduc~o notă cu totul neaşteptată în
problema caracterului aniconte al civilizaţiei Boian A, asupra căreia
vom reven1.
***
Alte clemente învcntance. In stratul I dela Tan gâru s'a descoperit un însemnat număr de 1·otule mici de lut, făcute chiar din
fragmente de vase şi care vor fi servit, probabil, ca jucării.

f
Fig. 15. - Topor -săpă tor din corn
de cerb ( r l, fusaiolă (2) şi greutate
de plasă (3) din str atul I.

Fig. 16. - Lame şi nnelle de silex
(1-.i) securi plate de piatră (5-6) şi
o daltă de os (7) din stratul .l.

Forma unui tip de fusa iolă cu patru braţe, repetată în două
exemplare numai, este caracteristică. A emenea fu a iole (fig. 15, 2)
mari (diam. o. 07 m) erau apl icate la instrumente de răsucit mai
multe fire la un loc, care fuses e ră toarse anterior, aşa cum este
strugala în unele părţi ale l\1ehedin ţului 46).
Printre gre utăţil e de plasă din lut apare o formă tipică, în
secţiune elipsoidală (fig. 15, 3).
Industria szlexulut· este foarte bine reprezenta tă la rrangâru
prin numeroase lam e (fig. 16, r-2), răzuitoare (fi g. 16, 3-4) etc.
Industna pictni· este şi ea destul de bogat ilustrată. S'au găs it
dălţi de piatră şlefuită, securi plate cu secţiunea dreptun ghiulară
sau trapezoidală, unele apropiindu-se de forma tipică a herminette-i
(fig. 16, s-6; fig. 7, 6).
Industria osului· întrebuinţează ca materi e primă oase de animale pentru facerea dălţilor (fig. r6, 7), sulelor, priboaielor etc.
46)

Asemănătoare

fusului de tors , dar mult mai mare .
-
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Din corn de cerb s'a găsit un topor cu gaură de înmănuşare
un sin gu r t ăiuş {fig. 15, 1).
Ca podoabe amintim câteva fragm nte de brăţară de pondylus (fig. 7, 4).
Plas/1ca (?).
fi cunoscut reprezentare
plastică.
L
în ă câte
fragmente, care re r duc
ş1

Fig. 17.-Plasli a din straiu//.
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lll
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ar în 1 gătnră u ,·a 1 ( Lur C/1ro110l0,eie p. 1 _3 i nota 7).
48) Torn pa, o. "• pl. .". ' \ \ JO, 1 2.
49) La eslor, li tn 47.
so) I. Ro ka , la(i1111c·a 11.·olilică dda Turdai, în Publfra(11lc /1/u zeulltl jud.
Jlwudoaru, 192 , fig. 22 .
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Civilizaţia
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de tip Petru
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tranziţie)

3: fig. 13, 3; fig. 18, 3-5

j

fig. 19-27 j fig . 28, 1-5, 7)

Această civilizaţie nu constitue un tip în felul celor pe care
le cunoaştem până acum şi cu care se lucrează în mod curent. Ea este
mai degrabă o fază de trecere dela vechea civilizaţie Boian A către
faza A I a civilizaţiei Gumelniţa, determinată şi ea de curând,
abia după săparea staţiunii dela Vidra (Ilfov). Fiindcă nu se poate
deocamdată înscrie în cele două civilizaţii amintite, din cauza
inventarului arheologic diferit ce-l conţine, aril numit-o de tip Petru
Rareş, după localitatea, unde am dat mai întâiu peste bogate
materiale tipice acestei faze, pe care le vom publica la timp. La
Petru Rareş, unde nu avem de a face cu im strat de eul tură
propriu zis Boian A, această civili zaţie formează chiar stratul reprezentativ al aşezării de acolo. La Tangâru ea suprapune stratul
I= Boian A, fiind în strânsă legătură cu el şi cu cel următor:
III a = Gumelni ţa A r.
Odată cu publicarea descoperirilor dela Petru Rareş, vom aduce
cât mai mult material ilustrativ, precum şi observaţiile necesare,
stratigrafice şi stilistice, pentru determinarea facies-ului caracteristic
al noului tip de civilizaţie.
De data aceasta menţionăm doar lucrurile mai importante.
In stratul II dela Tangâru s'au descoperit dălţi şi securi de piatră,
unelte de silex, de corn de cerb şi os, dar ceramica rămâne cel
mai bogat element inventaric al său. Alături de produsele ceramice
grosolane, ornamentate în relief sau în tehnica inciziei, de obiceiu
mai profunde, apare în acest strat o ceramică excizată, însă într'o
manieră diferită de aceia pe care o cunoaşte tipul Boian A. Se
observă aci o evoluţie, dar şi o abatere dela formele cele mai proprii ale exciziei. Formele vaselor excizate nu se îndepărteaz ă mult
de cele Gl.in Boian A, ele marcând o· etapă evolutivă mai nouă a
aceleiaşi serii de forme apărute în stratul I. La vasele mari cu corp
cilindric şi prag, se adaogă vasele fructiere, strâns leg-ate ca tipologie
de capacele Boian A, dar deosebite prin forma lor evoluată şi mai
ales prin rolul nou pe care-l au: ele servesc ca vase de lux, puse pe
suporturi pictate cu grafit, în felul celui dela Petru Rareş (fi g. I 3, 3),
sau excizate şi încrustate cu culoare albă sau roşie. In exterior
sunt în general excizate pe o porţiune restr ânsă, iar în interior
pictate cu culori. Pe peretele vasului nelustruit s'a dat cu culoare
alhă, iar peste aceasta cu culoare roşie. Prin aceste două operaţiuni se realiza fondul, pe care se trăgeau cu pensula ornamente
în culoare albă. Pictarea fondului este realizată anterior arderti
prz1nare, iar ornamentele par a fi fost date înazilfca arderii secundare.
Uneori adevăratele ornamente sunt încadrate de dungi de culoare
roşie-vişinie. Asupra acestei ceramici, care la Petru Rareş apare în
stratul locuinţelor cu pereţi pictaţi în tehnica policromiei, vom re-
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om publica de coperirile dela acea tă staţiune.
Deocamdată in s i s t ă m aci a upra ceramic i pictate cu g rafit, care formear,ă o g rup ă caracteristică i inedită J ; nă acum.
veni atu nci când
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Formele cele mai caracteristice sunt paharele, care se prezintă
până în prezent sub trei variante. Varianta 1 redă pahare cu gât
înalt şi cilindric, având pereţii drepţi sau uşor bombaţi în exterior
(fig. 18, 3; ~ r-25 şi 27), compunându-se deci din două părţi, ca şi
cele din Bulgaria (Tel1 Denev) 51 ). Buza paharelor este teşită în
interior şi dată totdeauna cu culoare roşie, aplicată direct pe peretele
vasului în tehnica «crusted-ware». Ca înrudire tipologică varianta r
pare a duce spre formele Boian A ale ceramicei c:anelate (fig. 13,2).

Fig. 19. - Pahar pictat cu grafit din stratul IE.

Vananta 2 cuprinde pahare formate din trei părţi:
n gât
în afară, un pântec aproape cilindric şi partea inferioară
conică (fig. 18, 4). Această variantă pare a se înrudi cu formele
ceramicei canelate în tehnica plisării, comune civilizaţiei Boian A,
Vădastra I şi Turctaş = Vin ca.
In varianta J intră pahare mai svelte, superi oa re ca formă şi
tehnică celorlalte variante. Ele au un gât arcuit spre interior, cu
pereţi subţiri (fi g. 19 şi 26).
· Numărul formelor de vase spo reşte cu străchini în forn-,ă de
dublu triunchiu de con, având cele două părţi componente ap roape
egale, la care se menţine de asemenea şi teşitura interi oară (fi g . 19).
Aceste străchini îşi găsesc o continuitate în faza A r a civilizaţiei
Gumelniţa, unde rămân ca forme dominante şi caracteristice. Ele
se leagă strâns după cum arată şi forma lor, de seria paharelor,
de care se deosebesc doar prin proporţii şi aspect general.
Formele paharelor noastre nu rămân izolate în mediul Daciei.
Profile similare s'au descoperit la Boian 52) şi Vidra.
puţin ieşit

s

r) Hoernes-1\Ienghin, o. c., fi g. 2, pag. 79r.
52) V. Christescu. o. c., pl. VUI, 1-2, 4; Pere ţii acestor pahare su nt mai
groşi decât la seria paharelor dela Tangâru, iar lutul mai puţin îngrijit. Lustruirea metalică este însă identică, pl. XXII, 1-3.
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Ornamentarea cunoaşte: 1itc1"::i'a c mbinată cu ,izcruslaha albă
sa u roşi ; cxc1i1a, r elativ rară; ca11clu ra (fig. 1 , 4); aj,l/ca/1i'tc' j;lasf/cc
(fi . 18, 3 -4J ş i p/cfura cu gm.fir, cea mai curent întâlnită în ceramica aces tui s trat, a ociată ş i a cu lu /nurca int n ă a motivelor
rn m nta le.
ictura cu g rafit e te de dou ă f !uri; a) p1,:f11rii ucg-afl"71ă
i b) j>,durii po::.11/vii. După primul proc el n e lustruiau
încompl t strat I s up e rfi cia l , I t ca r s aplica g rafitul cu ajutorul un i I n . ul , în aşa f I a ă
d limitez o rn m nt le propriu

I•ig.

20

' l1a bina clin

Iratul li.

z1 p per
v. ului , av: n l • fi lu truit apoi p"n ă la d bând ir a luciului m ·tnl i , imilar •l ui l p c r mi ca g- r c a · că din
poca
i el e înflorir .
Lf 1 pictura u g r fit
n titui fondul
or11,r111(·11/nni; din , r ie~ n în \'Î<l nţă m otiv I el c rative lustruit (fig. r , 3- · 2r-2,; 27). Intr fondul cu rafit, de culoar
1 lumburi
i îutr
rn nm e ntel p ziti\
lu truite 1u e naşte în
felul ac ta 1111
ntra t dintr c 1 m i tran ante.
Ac i i t hnică prin lu truir ., i «cruţar » a ornamentelor,
d r apel" n l, în 1 eu l picturii cu gr fit, la excizie şi incrustaţie
-
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pentru redarea fondului ornamentării, o întâlnim la Boian (varianta
r a . paharelor noastre 53 ). In ambele cazuri spiritul ornamentării e
acelaş, doar procedeele sunt deosebite, procedee practicate foarte
probabil concomitent sau cu mici distanţe de timo între ele.

Fig. 23 - 24. - Fragmente de pahare pictate cu grafit din stratul I.f.

Fii!. 25 -26.-Fragmente de pahare pictate cu grafit din stratul Il.

In al doilea fel de pictură cu g rafit, ornamentele s unt pictate
direct pe peretele vasului, iar lustruirii i se dă mai puţină atenţie
(fig. 19; 26). Pictura joacă aci un rol pozitiv: ea constitue orna53) Ibidem . Se poate emite chiar ipoteza un e i influenţe reciproce dintre
p,'ctura negativă şi incrustaţia cu acelaş rol negativ, ori mai de grabă ipoteza
a celei din urm ă asupra adevăratei picturi, ceiace ne -ar fac e
oarecum şi des legarea originii picturii fără a o mai căuta în
Orientul mai mult sau mai puţin îndepărtat. In orice caz. exemplarel e dela
Boian şi cele dela Tangâru pot servi ca punct de oprire în discuţia acestei
probleme. Compară de pildă fig. 18, 6 (Boian) cu fig. 18, 3 şi 5 (Tangâru)
pentru a se sesiza prezenţa aceluiaşi spiril de ornamentare. V. Christescu, o. c.
pl. VIII, 4 cu fig. 18, 6 dela noi. Ceramica aceasta del a noian pare a marca
o etapă anterioară grupei grafitate din faza Petru Rareş dela Tangâru.

unei

influenţe

să într ezărim

-
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m ntul real, ia r fondul îl [ rm e ză de data aceasta însăşi peretele
asului, lu truit puternic.
1 tÎ\ le ornamental : benzi nu t cmai late, puncte în serie

Fig. 17. -

l• ragm nt d

pahar din ,t111tul li.

. r 5. 7
rami ă din traiul 11.
o. o ' t1pa u J I i r din straiu/ I.

J,ig. 1:-;.

:;:a tc în int ri rul un i b nzi lu truite ((ig. 21 = 2 ,2), întocmai
pi tura în I ola n
(fig . r , 1 , triun hiuri (fig. 19; 22, 24,
_7 ) patrulat r , d e b ic i rlr ptun1;biuri (fig. I , 3), cercuri simple

a

a în

-

2
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(fig. 18,4; 27) sau cercuri cu punct în interior, prinse în sisteme de
linii paralele (fig. 23 = 28,4), benzi înguste ş i curbe, precum ş i ză
brele (fig. 26).
La paharele dela . Boian pe care le-am menţionat mai sus, se
întâlnesc aceleaşi !ornamente geometrice: benzi, pătrate şi dreptunghiuri intens lustruite, încadrate de incrustaţie roşie, ca de altfel şi
la altă specie ceramică din acelaş strat dela Tangâru şi Petru Rare ş .
Trebuie subliniat aci caracterul pur geometric al orna111entăr1i·
grupei· ceramicei' pictate cu grafit din stratul II dela Tangârul, aşa
cum se prezintă în primele noastre săpături . Sub toate privinţele,
tehnică, forme şi ornamentare, ceramica aceasta se înfăţişează ca
ceva nou în mediul Daciei noastre dela ş fârş itul neoliticului şi începutul eneoliticului.

Civilizaţia

de tip

Gumelniţa

(fig. 29-42)

Stratul III dela Tangâru a dat la lumină materiale, - în majoritate produse ceramice, - care aparţin unei civilizaţii deosebite
ca aspect general de cea de tip Boian A. Această civilizaţie poartă
numele localităţii Gumelniţa, din apropierea Olteniţei. In interi orul
stratului III se pot lieosebi trei compartirnen te: a, b, c, care corespund celor trei facies-uri diferite ale civilizaţiei gumeln iţene.

Fig. 29.- Fragment de strachină grafi tală din stratul II.I a

De oarece în săpăturile de anul trecut n'am dat de un material
prea bogat, care se ilustreze sub toate aspectele civilizaţia Gumelniţa
- cum a fost cazul cu Boian A - ş i în parte cu faza Petru Rareş -,
nu vom insista prea mult asupra acestei civilizaţii. Dăm doar descoperirile mai caracteristice.
Stratul III a= Gume/ni/a .El 1.
Faza A I a fost prezentată ca atare abia după săpă turile dela
Vidra, 54) unde, pentru prima dată s'a docum entat în modul cel
54) Dinu V. Rosetti , o. c., pag. 14 sqq.
-
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mai clar. Când vom publica descoperi rile dela Petru Rareş, vom
av a prilejul să aducem noui com1 letări şi la in entarul acestei
faze d început a ci ilaţi i umelni ţa.
Cermmca. In gen ral, formele ceramice din trntul lIIa dela
Tan âru amint c
cel din strat le inferioare, marcând totdeodată
ş i o etapă mai v luată faţă de cel ant ri ar . şa unt trăchinile
cu per ti blici, y I caţi în afară; alt le f rmate din două trunchiuri
d con, similar c 1 r din faza I tru Rareş . i c I r din Vidr II • 65 ),
al că r r pr t tip tr bu căutat în rep rt riul f rm l r Boian A 6 6).

Fi g-..w. - Frng n nt 1 i lat u ll,
p f nd r ,u din ,lmf1,/ li/ 11

I.

~

I 111 ~ 1

Rare\.
55 ) lb. fi g. 14 -- 15.
56) Ib . fi g.
,, i vag . 14.
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tranziţie

.,,,.

Atât produsele ceramice, cât şi plastica din Gumelniţa Ar
stau în raport de superioritate faţă de Gumelniţa A (= A 2).
Reprezentările antropomorfice dela Tangâru III a sunt în legătură cu o divinitate femenină. Ele redau trei tipuri diferite:
r) figurine cu cocoaşă, ca cea dela V idra 5 7); 2) figurine cu o
uşoară steatopigie, şolduri largi, fără ornamente (fig. 32); 3) figurine
îngrijit lucrate, tot cu slabă steat pigie, dar cu partea abdominală
foarte desvoltată (fig. 31; ideia fecundităţii sau a maternităţii).
Ornamentele tipului 3 sunt incizate, uneori încrustate cu materie
roşie şi albă. Ele reprezintă probabil îmbrăcămintea.
Figurinele de lut dela Tangâru, Petru Rareş şi Vidra, care
aparţin fazei A 1 a Gumelniţei, îşi găsesc paralele foarte potrivite
în unele exemplare ale civilizaţiei cretane, al căror asp ct ge neral
este aproape identic cu acela al reprezentărilor antropomorfice din
localităţile de mai sus, deosebindu-se îns:1 prin faptul că sunt din
piatră şi prin redarea completă a braţelor 58).

Fig. 31-32. - Idoli femenini de lut din stratul llI a.

Stratul III b = Gum elnz/a A (= A2) şi stratul III c= Gumelnz/a Bnn sunt prea bogat reprezentate în săpăturile de anul trecut.
Conţinutul lor arheologic este similar cu cel cunoscut până acum.
Ceramica pictată cu grafit este rel ativ rară şi în general în stare
fragmentară. Ea arată o tehnică mai puţin îngrijită decât cea din A 1.
Ornamentele sunt pozitive şi se încadrează ca forme, în repertoriul
deja stabilit al civilizaţiei gumelniţene.
Mai frecvent întâlnite sunt produsele ceramice grosolane,
ornamente prin excizie uşoară, brâuri alveolare, aplicaţiuni plastice,
petrecerea degetului pe pasta moale a peretelui vasului, paranteze
etc. (fig. 33-35).
Greutăţile de plasă (fig. 33, 2) sunt destul de numeroase.
57) Ib. fig. 28.
58) G. Childe, Tlte Dawn of European Civilz'zation, fig.
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IO,

8-IO.

Pl as tica din s tratul III u ş i III c es te inf rioar ă ca realizare
fa ţă d e cea din III a. Fi g urin ele a ntropom o rfe
unt to t femenine.
n e le dintre ce le d e lut s unt făc ute din d o u ă j um ă t ă ţi , alipit a poi
r o l a ltă, p ro cedeu cun osc ut în ce r cul cerami cei p ic ta te . 1ulţi id oli
s un t as m n ea în to te a m ă nuntel e cel r d ela S ulta na 59) şi
Ulll lni ţa GO).
R e pr eze nt ă rii

a n t r po mo rfic de lllt e c m ple t , z" c u câ teva
m pla re, c r r da u picio rul 111 n c plin (fii,,·· 37) sa u g l în
int ri r Gt).
F ig u rin I pl t ele
d la Ta n gâ ru
tratu ri . El r da u . eh m t iz t ., i · om tri za t c r p ul m n e. : co r p ul
prin t r un d r ptun g hiu , trun ch iul p rin do u ă triun g hiuri c nju ,,.;a t ş 1
p r tea in f ri .1r ă p rin tr un t r u n ch iu d c n , p
a r p ic io r l e unt

r mi '

Fi g . .)·

el

i o g r ulat

in iz

tă .

t :
µ

î11

1 la. ă din slra/11/ f l i.

e lelalt a m ~nunt
rh ii 1 n u 1, g urn urechii ,

r ... n ] ttir

c 1 r tr

1 ă rţi al e

µ d ab" m nţi o n ă m un p nd 11th d
59)

r.

n <lrie ş

) \ ' I. I umitr
6 1) a e1 d ela
fi g. 22, 6 ş i fi g. 23).

u , L ,· JÎ>u illn d,

'

u/tm,a

o

pi. X XX\', 67.

u, Fo111ll,·I d t! Cumdm/a, D ,1cia f i, fig . b..j..
ci r (Gh. ' tefan , L ,·s ji111illt'J d t! Ciisnoare, Duc1a II,
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(fig. 42), care îşi găseşte replica în 1u t la Vidra 62) şi un ac de păr,
tot din os, cu capul plat şi bilobat (fi g . 40), descoperit în stratul III b.
Asemenea forme vor fi servit ca prototip celor <le cupru ş i
de bronz cu dublă spirală, şi nu invers 63), fiindcă n e-am gă si
desigur într'un anacronism evident.

Fi g . 3-t· - F rag mente ce ramice din
stratul III.

Fi g . 36. - Idol d e
os d in stratul III.

Fig. 37.- Pi cior de
lut din strat1tl III.

F ig. 35. - Fragm ente de ca pace din stratu l III.

F ig. 38.-Fragment de idol
plat de os din stratul III.

Un tip inedit îl oferă forma de lzarpună cu baza despicată în
(fi g. 39}, care ar fi putut servi şi ca să geată. nu numai ca
uneltă de pescuit. Are un vârf foarte ascuţit ş i nouă rânduri de
dinţi sau «barbelures ». In bibliografia, ce mi-a fost accesibilă, n'am
gă sit nici un exemplar similar celui dela Tan gâru. Aparţine
stratului III c.
Cu aceste descoperiri, faza A şi B (în vechea accepţiune) a
civilizaţiei Gumelniţa se documentează şi la Tan gâru. Poa te că
noile descoperiri să ducă la stabilirea fazei C, ca strat a pa rte.
două

62) D . Rosetti , o. c., pl. III , 4.
63) Vl. Dumitrescu, F igu rine antropomorfice de os din dvz'lz'za(ia balcano-danubi'ană, în «Inclzinar e luz' N. Iorga• 1931, p ag. 1 2 . P ărere combătut ă cu d reptat e
de d -1 D. V. R osetti (o. c., pag . 55-56).
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3

J•ig. 39. -

liarpună

strat11I III

Fig. ,p. - 1 art
idol 1 l t <l

O!:"

de

orn de cerb din

Fig. 40.-Ac de păr
di11 .,tralu!Jllc(os).

(lg. rli cm),

inferi • r
u1111i
din simi/fi li/.

Civilizaţia

Fig . .p.- Pandantiv
d' . din .,traiu/ fli.

de tip Gli na li I.
(fig. 4

i vremuri , în urma
a

ac I a i orn m nte cu
i în stratul III dela
l m n t decorati e unt
imple, al tele purtând
t rque -ul. - Pro-

64) I. N

tor, Zur C!,ro11ologit, fig, 6, 7- ; fig. 7, 3,
-

34 -

https://biblioteca-digitala.ro

filele redau forme de vase cu pereţii analogi literii S, cu siluetă
străchini cu baza plată , pântecul larg deschis şi margini
oblice, aplecate în afară.

joasă,

Fig.

43.---Ceramică

din stratul IV.

Lamele de silex sunt de obiceiu atipice. Două fragmente de
topoare, cu ceafa lată, cu gau ră de înmănu~are, amintesc pe cele
dela Glina 65).

Fig. 44.-Vas-cap:'.lc din stratul I.
65) Ib. , fig . 55.
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VI. CONCLUZII

apă,

u
locuit

făr"

între rup r e
1

ac i 11 a r tă
la l oc uinţe
l 1 h •ili-

66) '. ' hi ld , T he Bro11 e Ag·t\ 19 O, pag. 19.
67) Id., Tl1t: Dawn , pag. 152 qq.
-
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apelor; se construiau locuinţe din gard de lemn împletit numai cu
crăci de copaci sau se adăogau câteodată şi scânduri cioplite, cum
este casa I dela Tangâru. Mai multe locuinţe, apropiate sau risipite,
formau satul preistoric, restrâns doar la o movilă sau tel1, ai căror
locuitori ernu agricultori, crescători de vite, vânători şi pescari: 68).
Săpăturile dela Tangâru aduc preţioase completări pentru cunoaş
terea civilizaţiilor neo şi eneolitice din Dacia. In săpăturile de
anul trecut, am văzut că civilizaţia Boian A este mai bine reprezentată: de aceia vom stărui şi aici mai mult asupra acesteia.
De obiceiu, prin Boian A se înţele g ea o civilizaţie, a cărei
trăsătură caracteristică o forma ceramica excizată (Kerbschnittkeramik) în felul xilogravurii şi apoi încrustată cu materie colorantă, albă sau roşie. In 1928, d-1 I. N estor a clasificat cel dintâiu
ceramica Boian A şi a găsit trei grupe 69). Produsele excizate s'au
bucurat însă atunci de o atenţie deosebită a autorului, atât fiindcă
erau cele mai numeroase cantitativ, cât şi cele mai alese calitativ.
Ceramica excizată era până acum criteriul aproape curent de
a cataloga civilizaţia Boian A.
Descoperirile dela Tangâru aduc pe acelaş plan cu ceramica excizată mai multe specii ceramice, care, la un loc cu cea dintâiu, completează, mi se pare şi mai clar, conţinutul arheolo gic al civilizaţiei Boian A.
Pe baza materialului ceramic variat şi numeros, precum şi pe
baza observaţiilor stratigrafice, cred că se va putea determina în
interiorul civilizaţiei Boian A mai multe faze, asupra cărora sperăm
să revenim în urma continuării săpăturilor. Ceramica excizată pare
a corespunde uneia dintre aceste faze. Existenţa mai multor faze
ale civilizaţiei Boian A ar schimba vechea părere, după care nu
am avea de a face decât cu o sin g ură fază 70).
Formele civilizaţiei Boian A orientează spre Dunărea mijlocie,
spre ţinutul civilizaţiei de tip Tisa (= Lengyel) şi spre Biikk, dar
sunt şi forme caracteristice numai civilizaţiei Boian A. Pe de altă
parte, Boian A transmite multe dintre formele sale civilizaţiei următoare. Chiar suportul cu un picior (fig. IO, I), care duce spre
Danubianul II al lui G. Childe (= Lengyel) îl găsim printre formele civilizaţiei Sălcuţa din Oltenia. dar mai evoluat 71 ).
Vasele piriforme, aşa de caracteristice cercului cu cerarr.ică
pictată şi gumelniţean, apar anterior în civilizaţia Boian A
(fig. IO, 2), ca şi vasele cu pereţi oblici spre interior şi străchinele
cu brâu, moştenite de faza de tranziţie şi Gumelniţa A r.
68) D -l I. Andrieşescu a subliniat la cursul D -sal e diferenţele dintre
de tipul celor din regiunea dealurilor noastre ş i acelora d ela ş es , cu
postulatul cerc etărilor ce lipsesc înc ă . Pentru anumite obs e rv aţii de caracter
antropogeografie al cercetărilor din câmpia Munteniei a se vedea : V. Mi hă ilescu ,
în B ul. S oc. R eg. de Geograf ie, XLVII, 1928, pag. 372/3.
69) I. Nestor, Zur Chro nologze, pag . 114 sqq.
70) Vl. Dumitrescu, L a str atigr aphz'e des stations appartenant a la civil1'satz?n
eniolithz'qu e balkano danubz'enne a la litmiere des fouz'lles d' Atmageaita Tătărească, m
Is tros I, 1934, pag. 40 şi nota 2.
71) V. Christescu, L es fouilles de Vădastra, fig. 62, I.
« cetăţuile >
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pahare canelate în

formă

de trunchiu de con cu

sia. 72
Boian
are un caracter spi ralount element(>le principale ale ceraun ă rea Ge mijloc. In afară de deri aţiile
întAln e c rnament ge metrice, cum e te
1-a m m n ţiona t în
oian
din

I

lU

c re e întâln c
n t d cor ti
i în c rcul

1 r tr i r g iun i.
\ nµar
la înc putu!
a nubianu1 II al lui ~-

che

ar
ca

111

, 1 un
urma

1

f

72) F . Potti r, orpm Tawn,111 a11liq11or 11111, fa c. r lFranc ) pl. r.
73 ) l b., fi . \ J..j.
74) J nn ·, o. i. , pl. \'III, 24.
75 ) Filo" , o. c., pag. r
q q.
76) T/1.: Dawn, pag. 17 . Danubian II = 2500 - 2200 a. r. (1b, pag.
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scrupuloase a materialului existent, să se stabilească faze Boian A,
care să acopere epoca mijlocie a neoliticului, şi poate chiar mai
veche. In cronologie ;:ibsolută această civilizaţie se plasează pela
jumătatea mileniului III-lea a Cr.
O problemă extrem de interesantă este originea civili zaţiei
Boian A. In privinţa aceasta descoperirile dela Tangâru au adus
câteva lămuriri. Ceramica Boian A prezintă strânse legături stilistice
cu Biikk şi cu cercul ceramicei spiralo-meandrice, al cărei teritoriu
de baştină este regiunea Dunării mijlocii. Analogiile stili tice nu
sunt totdeauna cele mai indicate pentru determinarea legăturilor
g enetice dintre tipurile de civilizaţie, dar de data aceasta ele ne
arată, pare-se, calea cea justă a originei civilizaţiei Boian A. Rădă- \
cinile primordiale ale acestei civilizaţii se împlântă în ceramica
lineară sau în benzi, ca şi Biikk şi Vin -;a= Turdaş, cu care Boian A
este înrudit şi din acest punct de vedere 77 ). Civilizaţia Biikk pare
a fi jucat însă un rol de seamă în crearea celei de tip Boian A, ea
fiind probabil intermediarul, prin care ne-am putea explica mai
uşor ongrnea bandceramică a Boianului nostru. Intr'adevăr cele
mai apropiate analogii le-am găsit în cercul Biikk din regiunea
Tisei superioare. Insă numai unele specii Boian A dintre cele
cunoscute merg alături cu cele din Biikk, pe când ceramica excizată
şi incrustată, - în formele sale am zice clasice - , ca şi cea canelată
şi cea pictată cu grafit, precum şi formele de vase înfluenţate de
lumea Orientului, nu-şi mai găsesc legături cu Biikk. Ar fi prin
urmare de văzut aci o evoluţie independentă a civilizaţiei Boian A,
datorită unor influenţe, care nu mai pot străbate spre re g iunea
Biikk şi care evoluţie se efectuiază într'o vreme mai recentă decât
ultimele faze ale civilizaţiei Biikk, cu care Boian A prezintă
analogii.
Dela Dunărea mijlocie până către câmpia Munteniei nu s'a
descoperit încă nicio aşezare Boian A 78 ), ca să putem sesiza pe
teren legătura cu ţinutul de baştină. Aşa că prin intermediul cercului Biikk, din spre Nord s'ar putea face în prezent singura legă
tură. Poate că avem de a face chiar cu o mişcare din regiunea
muntoasă Biikk către cea agricolă a Transilvaniei sudestice şi de
aci peste trecătorile Carpaţilor spre câmpia roditoare a Munteniei 79)
77) I. Nestor a emis ipoteza că Boian A ar avea legături :i.propiate cu
Biikk şi Vinca I-II (Der Stand, p. 56). Elementele Vinca din civilizaţia Boian A
sunt însă puţine şi comune de altfel tuturor civilizaţiil o r spiralo-meandri ce.
In afară de tehnica plisării canelurilor, Boian A pare c ă nu oferă nici o analogie însemnată cu cercul Vinca=Turdaş, cu care el poate este contemporan
foarte puţin timp, dar cu care, după cercetările de până acum, - nu are
contact pe teren.
78) Ţinuturile acestea de Vest fiind ocupate d e către civilizaţi a Tisa
(= Lengyel) şi Vinca = Turdaş, într'o epocă mai timpurie decâ t ci v ilizaţia
Boian A, cel puţin aşa precum o arată cercetările de până acum.
.
79) O mişcare dinspre vechiul regat c ătre Tran s ilv ania, a ş a cum a emis
ipoteza Schroller (o . c., pag. 24) nu o putem accepta, fiindcă ar trebui să admitem o origine sudică a civilizaţiei Boian A , ceiace deocamdată nu se poate
susţine.
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Tangâru, sporeşte cu mult convingerea în continuitatea dintre
Boian A şi Gumelniţa. Totuşi, între manifestările celor două tipuri
de civilizaţie se simţia un gol: formele gumelniţene, şi în general
ale ceramicei pictate, erau mult evoluate faţă de unele prototipuri
Boian A, pe care le reproduceau. Nu se prinseseră încă etapele evolutive ale unor forme ce aveau să ducă la crearea splendidei ceramice
pictate. Stratul II dela Tangâru şi mai ales stratul reprezentativ
dela Petru Rareş vine să suplinească acest gol, mulţumită conţinutului său arheologic.
Ceramica de tip Petru Rareş, prin formele sale, prin ornamentarea sa, fie într'o excizie evoluată şi degenerată faţă de produsele similare Boian A, fie în pictură cu culori, aplicată an terior
ardent' primare sau secundare, ori în tehnica picturii cu grafit, ne
face să credem că s'a sesizat de data aceasta tocmai puntea de
legătură, de sudură, între Boian A şi GumP.lniţa, cu faza sa timpurie A r. Ar fi prin urmare una dintre fazele iniţiale şi cea mai
veche a acestei din urmă civilizaţiuni, în care şi-ar înfige rădăcinile
sale cele dintâiµ. Ea poate fi considerată deasemenea ca o etapă
ultimă a civilizaţiei Boian A.
Faza Petru Rareş face deci impresia unei civilizaţi uni de mixtură,
în care însă nu lipsesc nici apariţiile noui, aşa precum se va vedea
după publicarea materialului nostru dela Petru Rareş. Se moşteneşte
din Boian _ : forme, technică, ornamentare (excizie, încrustaţie, canelură, pictură cu culori şi grafit), dar în toate se observă o vădită
evoluţie, care duce în mod necesar la creiarea unei noui civilizaţiuni,
în care se găsesc atâtea elemente din cea precedentă 8 1). Nu mai
poate fi împărtăşită prin urmare µărerea că ceramica Boian A, ar
fi «cu totul diferită» de cea gumelniţeană şi că purtătorii acestor
două tipuri de civilizaţie ar reprezenta două populaţii deosebite 82 ),
fiindcă însăşi faptele se opun.
Faza de tranziţie din Tangâru IJ şi dela Petru Rareş nu
rămâne izolată numai în Vlaşca. Ea pare a se întâlni aproape pretu6ndeni, unde avem de a face cu staţiuni Boian A sau gumelniţene,
în care să fi apărut fazele mai vechi ale acestei din urmă civilizaţiuni. Astfel, formele dela Boian pe care le-am adus ca paralelă
la formele noastre, par a documenta acolo prezenţa acestei faze,
însă probabil în formt'le sale mai timpurii. Avem deasemenea
convingerea că la Vidra - una dintre cele mai bogate şi mai întens
săpate staţiuni dela noi, - trebue să se fi descoperit acelaş strat
de cultură, intermediar civilizaţiei Boian A (Vidra I) şi Gumelniţa
A r (Vidra II A).
Formele de vase din Bulgaria (Tel1 Denev), pe care O. !fenghin
8r) Pe lângă v;1.sele piriforme, străchin i cu umăr , idoli, se vor întâlni
seria paharelor publicate în raportul de faţ ă (compară de pild ă fig . 19 cu
forma similară dela Ariuşd. lFr. Laszlo, L es types de vases peints d' Arz"ufd, D aair
I, 1924, pl. II. 4).
82) Vl. Dumitrescu, L a stratigr aphie, pag. 42.
şi
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tării ceramicei grafitate dela Tangâru II, ca şi în tehnica lustruirii
metalice pentru scoaterea în evidenţă a ornamentelor pozitive, o
înfluenţă dinspre Sud şi Răsărit. Această înfluenţă trebue însă interpretată numai ca o impulsiune, care imprimă noui orientări în
decoraţiunea unei ceramici, ale cărei forme par a fi în majoritate
originare la Dunăre. Nouile influenţe, cu tendinţele lor aşa de pronunţate spre un geometrism pur, reuşesc să modifice în parte
vechiul spirit al fondului autohton şi să-l atragă într'un nou ritm
de viaţă un timp oarecare, dar nu-l pot scbirn ba complet, fiindcă
el reapare curând în ornamentarea spiralo-meandrică şi în formele
unei ceram1c1, care nu renunţă cu totul nici la motivele curat
geometrice.
.
Privită această interpretare sub înfăţişarea ei istorică şi culturală, putem spune că avem de a face mai de grabă cu un fir
neîntrerupt de viaţă, pe care-l începe în câmpia Munteniei civilizaţia de tip Boian A, pe cât se ştie până în prezent în mod
sigur-, continuat apoi în acest ţinut, ca şi în Bulgaria, de civilizaţia Gumelniţa, prin intermediul fazei Petru Rareş.
Prezenţa ceramicei pictate din Boian A şi mai ales cea din
stratul II dela Tangâru, pune şi problema originei ceramicei pictate,
origină aşa de 2ontraversată şi căutată a fi rezolvată deopotrivă
în Orient, în Transilvania şi Europa sudestică. Dacă privim hărţile
arheologice,. observăm că cercul Ariuşd-Priesterhiigel se întinde peste
colţul din Sudestul Transilvaniei 91), tocmai unde se îngrămădesc
aşezările Boian A, iar cercul Gumelniţa din Muntenia şi Bulgaria
se suprapune în general staţiunilor Boian A din aceste ţinuturi. Grupa
moldavo-ucrainiană nu este în schimb precedată de nici o civilizaţie mai veche decât ea. Cercul cu ceramică pictată din Vestul României stă în strânsă legătură geografică cu aşezările Vin a-Turdaş.
Aceste observaţii, împreună cu alte de ordin stilistic, pe care
le-am subliniat, în măsura posibilă la timpul lor, ne-ar face să credem
că în civilizaţia de tip Boian A trebue văzută originea ceramicei
pictate din Sudestul Transilvaniei, din MuntP.nia, Dobrogea şi Bulgaria, iar pe aceia a cercului din Vestul României în civilizaţia
Turdaş-Vin ca . Trebue de asemenea de remarcat că din varianta
transilvăneană Boian A a 1uat naştere o ceramică pictată aşa cum
o cunoaştem la Ariuşd şi localităţile din jurul Braşovului, pe când
la Sud de Carpaţi şi de Dunăre predomină pictura cu g rafit, fără
a lipsi în~ă şi pictura policromă, ca la Tangâru şi mai ales la Petru
Rareş, unde am con tatat urme de pereţi ale unor case incendiate,
pictaţi cu motive albe pe fond roşu şi încadrate de culoare roşie
cenuşie, motive ce pot intra în repertoriul ceramicei pictate. Ar fi
prin urmare două centre, supuse probabil la influenţe diferite ş i
găsindu-se în faţa unor posibilităţi materiale felurite.
Legătura organică dintre Boian A şi ceramica pictată o face,
după cum se pare, grupa Petru Rareş, identifica tă de noi în câmpia
V

91) H. Schroller, o. c., pl, 39, r.
-

43 -

https://biblioteca-digitala.ro

Munteniei ş i în Bulgaria, fază ce va fi, probab il descoperită şi în
Tran ilvania. rupa molda o- ucrainiană ar putea fi explicată ca o
înaintare spre Est ş i
ord-Est, până pre Kiev (Tripolje A), care
să fi avut loc cam pela sfârşitul ci ili za ţiei Boian A şi începutul
ce l i următoare 92).
u r ace tor probleme d
de sP.b itv im o rtanţă pentru preis toria ţinuturilor n oa tr v m r v ni poate odată cu publicarea
descoperir1lor del Petru Rar ş.
u , cr edem că ăpăturile dela
1 angâru au adu un pr ţi s apo rt şt iinţific în cuno şter a celor
dintâiu
i iliz ţiuni din câmp i munt n ă, a înc uturilor şi a
\ ol u ţi i 1 r ul t rioar , pr cum i
iradi rii lor din r muri d
Jr p ri tat , c.'.'11d poat şt un urplu d popul tie în emna la
caut re al r 1 euri.

In sen ul c I r prezent t

R PP )RT PRL-1 I \I

mai

IR

T

RU CIQ14)

un

u

!unt ni i, cnre aminl

şl

u ut ni , um Iniţa A I şi faza Petru
n tilulului A cucutenian cu Gumelniţa A

-

44 -

https://biblioteca-digitala.ro

Les civzlisatz'ons. Les couches de culture correspondent aux
types suivants de civilisation (nous les citerons en cornmen<;ant par
le plus ancien):
La premiere couche - I - : Boian
L a seconde couclze - II - : Petru
a=
La troixieme couche - III - : b =
{
c=
La quatrieme couche- IV- : Glz'na

A.
Rareş

(pliase de transziiim )
Gumelnita A I.
Gumelnzia A ( A 2).
Gumelnita B.
IJI.
'

La couche III, moins representee dans nos fouilles de l'annee
derniere, contient dans son ensemble le m Ame type de civilisation
divise en trois facies, dont Ies deux derniers so nt connus depuis
Iongtemps, quant au premier il n'est connu que depuis Ies fouilles
de M. Dinu Rosetti a Vidra (L es /ouzlles de Vidra, 1934) et nos
fouilles de Tangâru. Nous employons pour le moment Ies memes
subdivisions pour la civilisation Gumelniţa, mais nous tenons a
exprimer a cette occasion notre conviction qu'elles doivent etre
revues, completees et mises au point, parce qu'en general toute
station, - nouvellement decouverte, - nou s offre u n aspect de
civilisation de type Gumelniţa, qu'on ne peut pas toujours ranger
dans Ies di visions connues. On devra adopter - - croyons nous une c0nception beaucoup plus general~t
La civilisation Boian A. (fig. 4-9; fig. 10, r-2, 4 ; fig. 11-13, r-2 ; fig.
14 - 1 7; fig. 18,

I-2;

fig. 28, 6; fig. 44)

La couche I presente une civilisation du t ype Boian A. C'est
le type le rnieux represente dans nos fouilles de 1934. Dans cette
couche on trouve des buttes et de s mai ~on s rectan g ulaires (fig. 4).
Le niveau des maisons recou vre celui des huttes. La maison I
rappelle la forme des maisons au megaron, On a rencontre de
telles maisons a Ariuşd en Transylvanie, a Troie II et en Thessa1ie.
La cbarpente de la maison I est formee par des poteaux plantes en
terre et puis entrelances de brancbes d'arbres (voy. Ies crepis). On
a egalement employe des plancbes (voy. fig. S, 3-4). La cbarpente
etait recouverte d'un enduit compose de terre et Je paille. La maniere de construire de cette epoq ue ne differe de celle de nos
paysans d'aujourd'hui dans ces regions de plaines (systeme de
palan<;ons).
L a ci ramique Boian A de Tan gâru I est tres riche. On en distingue deux groupes, en ce qui concerne la technique, Ies formes et
l'ornementation: A. La ci ramique soi"g-nie ; B. L a ceram zque pnimtz"ve.
Le premier groupe represente Ies especes suivan tes:
I. D es vases qui· pour la plupart ont une ornementahon geomitrique ,· a, selon la technique de l'xcision et de l'incrustation;
b, selon Ia technique de l'incision simple ou profonde et large.
II. La ci ranzi'que cannelee.
III. La ceramique grise, pas tres fi ne et relatt"venzen t rare.
L 'espece I-a: L'argile tres bien pet rie, avec peu d'impurites.
-
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Une apparition inedite dans ce cercle de civilisation c'est l'ornement
incise, qui copie et schematise la nature vegetale: on peut rernarquer des feuilles, des fleurs ou meme des arbres rendus par des
lignes geometrisees a l'exces. Une plaque d'argile, que j'ai trouvee
en deux exemplaires similaires, represente une petite palme incisee
assez profondement, dont le scheme peut aussi etre compare a une
fleur d'un geometrisme exagere (fig. 18, 2). La presence du style
naturaliste est soulignee par F. v. Tompa dans la ceramique Bukk.
On retrouve le meme style floral en Bulgarie meridionale 38).
II b: de }'argile comme dans le groupe II-a; on trouve cependant des nuances grisâtres. Les couches superficielles sont d'un
gris fonce ou marronnes et bien vernies. Les parois des vases sont
rr.inces et on t de la resonnance. L'on trou ve des verres a ux parois
minces, comme dans le groupe I a, et des verres avec des goulots
eleves et en forme de cylindre (fig. 13, 2), Ces formes sont semblables a celles de la technique de l'excision et de l'incrustation.
Les cannelures sont realisees par la technique du plissage.
Elles sont etroites, quelquefois a peine visibles. Elles e combinent
tres frequent avec des lignes incisees, qui delimitent des champs
a l'interieur desquels les cannelures ferment divers motifs d'ornementation (fig. 13, 2). On peut citer comme motifs: des angles successifs,
avec des câtes paralleles, des zig-zags formant des meandres ou des
chevrons.
La technique de 1 argile et celle du plissage des cannelures, de
meme que Ies motifs ornementaux nous permettent de rapprocher
notre espece II de la ceramique cannelee de Vinca 41 ). Dans nos
fouilles de Vădastra (dep. de Romanaţi) nous avons decouvert dans
la premiere couche (Vădastra I) un ceramique semblable (voy notre:
O colecţie de antichităţz' din fud. Romanaţi· ,· Bttl. Com. Mon. Ist.
XXVII, 1934, fig. r, r-4).
Quelques vases de la station A de Boian 43), que nous rangeons
dans notre espece II b, correspondent aux formes Turdaş = Vinca
et Vădastra I.
I.l c : L'argile est jeune-claire, molle ou toucher, Ies couches
superficielles tres minces et vernies orange-rouge. Les vases brules
dans un incendie sont d'ttne couleur metallique a l'exterieur et
cramoisie dans la brisure. Les cannelures sont disposees quelquefois
en des systemes paralleles, d'autrefois elles forment des spirales
bordees d'incisions (fig. IO, 2). En general, elle font partie de la
technique du plissage, qui realise egalement l'ornement «pastille»
que l'on va rencontrer dans la ceramique peinte au g-raphite du
type Gumelniţa ..
Le vase piriforme (fig. ro, 2) decouvert avec le vase-support
(fig. ro, r) dans les debrits de la meme maison I, presen te une
forme caracteristique de la ceramique peinte.
La technique de !'argile, Ies formes et Ies ornements de l'espece II c se rapprochent beaucoup plus de la ceramique peinte qui
succedera au Boian A .

.
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Ainsi, l'ancienne opm10n que la civilisation Boian A n'a pas
connu la plastiqtie antropomorphe et zoomorphe doit etre retouchee.

La civilisation de type Petru

Rareş

(phase de transition) (fig.

10,

3; fig. 13, 3; fig. 18, 3-5: fig. 19-27; fig. 28, 1-5, 7).

Nous avons nomrne cette civilisation de type Petru Rareş,
parce que c'est la, ou l'on a decouvert une ceramique ca.racteristique.
Cette ceramique marque une phase de transition entre la civilisation
Boian A et Gumelniţa A r. La stratigrapbie etablie par nous a
Petru Rareş pendant nos fouilles de l'annee 1933, et puis a Tangâru, prouve la meme chose. La couche II de Tangâru suit a celle
de type Boian A. Elle est recouverte par la couche Gumelniţa A 1
(= Tangâru III a).
Le con tenu arcbeologique de Tangâru II nous offre: des vases
excises a la maniere de Boian A, mais dans une tecbnique deja
evoluee et degeneree, des vases-supports peints au graphite (fig. !3, 3),
des idoles en tcrre cui te; ce qui constitue la nouveaute de cette
couche, c'est la ceramique peinte aux couleurs et au graphite. La
premiere est faite avant la cuzsson. Pour le moment nous donnons
quelques echantillons de la ceramique graphitee.
On peut distinguer trois especes: a) L'argi1e noire, Ies couches
superficielles d'une conleur noire; b) L'arg-ile marronne; c) L'argile
orange avec des coucbes superficielles de la merne couleur.
Les formes babituelles sont Ies verres, qui apparaissent sous
trois variantes. Variante I : goulot cylindrique et eleve a vec , des
parois toutes droites ou tres peu courbees et la partie infedeure
conique. Cette vari an te rappelle Ies vases de Bulgarie (Tel1 Denev)
que O. Mengbin a ren dus paralleles aux types Lausitz et Amau, 51 )
mais q ui paraissent appartenir au meme cercle de formes decouvertes
par nous a Tangâru. Les bords des verres sont obliques a l'interieur et teints au rouge en «crusted-ware-Technik». On a decouvert
des formes similaires a Boian, mais sans peinture au graphite. La
variante r offre des analogies typologiques avec la serie des vases
excises et cellf~ des vases canneles.
La variante 2 contient des verres formes de trois parties: un
goulot peu prononce en dehors. un ventre cylindrique et le bas en
forme de cone. Du point de vue de la typologie, cette variante semble
presenter des analogies avec Ies formes Vădastra I et Turdaş-Vinca.
La variante 3 nous offre des verres plus elances, d'une technique superieure avec un goulot oblique et en forme d'arc (fig. rg).
Les ecuelles en formes de double tronc de cone avec Ies deux
parties a peu pres egales (fig. 20) different de la serie I des verres
seulement par leurs proportions et leur aspect general. Ces formes
doivent nous faire songer a celles du type Gumelniţa A r.
Comme moyens d'ornementation on emploie l'incision cornbinee
avec l'incrustation rouge ou blanche, la cannelure (fig. 18, 4) et Ies
applications plastiques (fig. 18,3-4). Mais la peinture au graphite
est de beaucoup plus frequente. Sur l'engobe verni on a ajoute du
graphite, de telle sorte que cette peinture forme le fond, la parfze
-

49 -

https://biblioteca-digitala.ro

4

rr

cuit

: fi g. 3 I

A

en o
deux ran ' e de barbe, n ' litiqu de la Daci .
uch

de eul tur ,
U C lui

imi]air

- I
I 'Ja
* * *

Habitu 11 ment 011 ntendait par Boian A un ci ilisation,
dont le tr it aract ' ritiqu est la c'ramique e, ci 'e t incru tee,
ut r
p 11 la xilog raphi . L . d 'couv rtes d Tangâru ont ajoute
-

60 -

https://biblioteca-digitala.ro

d'autres especes ceramiques qui completent et precisent mieux le
contenu archeologique de cette civilisation. La variete et la richesse
du materie} ceramique, de meme que Ies observations stratigraphiques semblent documenter l'existence d'une ou meme plusieurs
phases Boian A.
Les formes des vases de la civilisation Boian A orientent vers
le Danube moyen et vers la region Biikk, mais nous rencontrons
egalement des formes qui lui sont propres. Cette civilisation transmet beaucoup de ces formes aux civilisations suivantes, par exemple
le vase-support a un seul pied (fig. ro, r), qui nous conduit vers le
Danubien II de G. Childe et que l'on trouve dans Ies formes de la
civilisation de type Săkuţa d'Oltenie 71) et en general dans la ceramique peinte. Les vases piriformes, qui sont si caracteristiques au
cercle de la ceramique peinte et au celui du type Gumelniţa ont
deja fait leur apparition dans la civilisation Boian A (fig. ro, 2), de
meme que Ies vases aux parois obliques vers l'interieur et Ies ecuelles a moulures, que l'on retrouve dans la civilisation Petru Rareş
et Gumelniţa A r. Les vases canneles, qui ont une forme de tronc
de cone avec leurs parois evasees {fig. 13, r) sont retrouves dans
la premiere periode proto-elamite de l'Asie.
Dans l'ornementation de la ceramique Boian A on trouve deux
elements fondamentaux: la sjnrale et le meandre, qui sont justement
Ies deux elements principaux de la ceramique a bandes du Danube
moyen. Autre Ies derivation de la spirale et du meandre on trouve
des ornements geometriques, tels que le quadrulatere, le cercle, que
nous avons signale dans le Boian A de Transylvanie et de Bulgarie.
Les elements decoratifs naturalistes, qui copient en la schematisant
la nature vegetale, semblent etre dus a l'influence orientale ou sudmediterraneenne. Sur Ies vases de la premiere periode proto-elamite
l'on trouve des peintures de feuilles et d'arbres stylises dont Ies
formes ne sont pas trop differentes des motifs decouverts par nous
a Tangâru 72). Cette tendance de schematiser Ies elements vegetaux
que nous rencontrons egalement dans la ceramique peinte, se trouve
dans la ceramique Boian A de la pleine valaque, de Transilvanie, de
Bulgarie et dans la civilisation Biikk.
Les cannelures, qui se retrouvent si souvent a Tangâru, peuvent etre comptees parmi Ies elements decoratifs originaires des
regions du Danube.
Les ornements incises dans le gendre de ceux de l'espece tout
a fait caracterisque a Tangâru et qui marque peut-etre une des
phases suposees par nous de la civilisation Boian A, apparaissent
dans le Boian A de la Bulgarie meridionale, tels qu'on Ies trou ve
dans le tumulus Kukuva 75) et tels qu'on les trouvera probablement
en Transylvanie.
La peinture en «crusted-ware» a la maniere du Boian A apparait au commencement de la III-eme periode du neolithique de
la Thessalie et dans le Danubien II de G. Childe 76). II me semble
-
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que rien nous n'empecbe pas de con~iderer cette tecbnique comme
une techniqu e d'orig11u' curoj>i uue.
Nous a ons donc constat' dans Ia technique de 1 ornementation et dan s le m tif decoratifs de la c ' ramique Boian A - ainsi
que dans 1 re1 ertoire d ses formes - , de ieux el 'ment danubien , la spirale et le m 'andre a ec 1 urs d 'rivatiou communs a
toutes Ies civilisations du Danube, des 'J 'rnent
'ornetri q ues et
des motif copi's dâpr' la natur
egetale dont !'origine serait
situ e en dehors du territ ir danubien.
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d 1 ' cole
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ne
l
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hite par exemple, ou
1 rient font comp} ource
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q ui n'ont
nou elle

que Ies phases de la civilisation Biikk avec lesquelles Boian A
presente des analogies. D1autre part, nous ne pouvons a present
suivre geographiquement la liaison du Boian A vers l'Ouest avec
l'aire-mere de la civilisation a bandes 78). La civilisation de type
Vădastra de la Petite Valacbie (civilisation denommee par nous
Vădasfra II) est repandue sporadiquement dans l'Oltenie et elle
semble plutot correspondre a une variante locale du type Boian A,
due problablement a une expansion vers l'Ouest des hommes Boian
A. La seule liaison geographique que Pon pourrait etablir actuellement ce n'est qu'avec la civilisation Biikk.
On peut se demander s 1il ne s 1agissait pas d 1une penetration,
qui aurait eu lieu partant de la reg-ion montagneuse du Biikk, traversant la region agricole du Sud-Est de la Transylvanie, les defiles
des Carpathes pour aboutir dans la plaine fertile de la Muntenie 79),
et peut-etre meme vers le Sud-Ouest de la Moldavie 80), et de la
par de la le Danube en Bulgarie orientale. U ne penetration vers le
Su<l. des Carpathes est plus acceptable qu'une inverse, comme l'a
deja soutenue H. Schroller (o. c.). La possession de la region des
plaines a ete effectuee par les premiers habitants a une epoque ou
1 etablissement des bommes etait possiole: temoin la couche de terre
vegetale prehistorique que l'on trouve sous la couche Boian A a Tangâru. Vaire de civilisation Boian A a etait tres proche vers le Sud
mediterraneen et vers l'Asie Mineure avec ses region orientales envoisinantes, qui n'est separees que par le Bospbore et Ies Dardanelles. La situation geographique permettait donc tres bien Ia penetration des influences de 1 Asie Mineure, de !'Orient plus au moins
lointain et celle du monde egeen, que nous rencontrons dans ses
manifestations.
Il me semble qu'on doit expliquer J>apparition de la plastique dans nos regions par ces influences etrangeres. n regard
attentif sur la plastique de la Dacie prehistorique nous prouve que
Ies civilisations qui ont de sensibles influences mediterraneennes
ou asiatiques (Turdaş - Cucuteni-Ariuşd, Gârla Mare (Vattina-Vârşeţ)
ont une plastique riche et variee, tandis que celles gui ont subi
des influences «septen trionales» (Coţofeni, Glina III) ou celles penetrees d'une caractere local predominant (notre Hallstatt daco-getique et notre la Tene) n'ont que tres peu de representations anthropomorphes et zoomorphes, ou meme en sont completement depourvues. La plastique semble commencer chez nous et prosperer
quand le contact avec le Sud et J>Orient est assure. La civilisation
Vi nea= Turdaş du Sud-Ouest de la Dacie a joui de bonne heure des
biens du monde mediterraneen grâce au boulevard si frequent' a
toutes les epoques du Vardar et de la Moravie. Quant a ses relations avec le Sud et l'Orient la civilisation Boian A ne le noue
que plus tard, --a ce qu'il semble,-ce qui expliquerait J>apparition
tardive de sa plastique. Une fois que ses relations sont etablies,
Boian A les continue et les transmet aux civilisation suivantes.
Les influences orientales et egeennes deviennent de plus en plus
-
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de la ceramique peinte de la Transylvanie meridionale, de la plaine
valaque avec son pendant ethnique de tous les temps: la Dobroudgea, et de la Bulgarie dans la civilisation Boian A avec: la phase
de transition Petru Rares, pendant quE' la ceramique peinte de
de l'Ouest de la Roumanie aurait peut-etre son point de depart
dans le ce cercle Vin ca= Turdaş.
Le groupe moldavo-ucrai'.nien, ou nous ne rencontrons pas des
etablissements Boian A, pourrait etre expliquer comme le resultat
d'une colonisation qui se serait etendue das Carpatles vers l'Est et
Nord-Est, jusqu'a Kiew.
Les frequentes ressemblences stylistiques, - en partie mentionnees pour la premiere fois par le fouilleur de Vidra (Dinu Rosetti ,
o. c. pag. 34 sqq.), - entre Cucuteni A et Gumelniţa Ar, documente
une contemporainete de ces deux plases plutot qu'entre le style A
et l'ancienne plase A du type Gumelniţa, qui doit ceder beaucoup
de son contenu a la plase A r. La ceramique Petru Rareş presente
quelques analogies avec celle du style Cucuteni A.
Les decouvertes de Vidra et celles faites par nous dans le
departement de Vlaşca constituent chez nous le commencement de
la resolution du probleme de l'origine de la ceramique peinte, origine
qu'on ne doit pas chercher dans l'Orient, croyons-nous, mais dans
le milieu de la Dacie neolithique.
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ANEXE
I

TEOHARI ANTONESCU
A fost din generaţia noastră, a stud e nţilor cari mergeam în s tr ă in ă t a te
acum douăzeci de ani cu mai puţină ambiţie strălucitoare ş i rece, si g ur ă de
mecanismul ei, decât alte generaţii. Am studiat la ac-elea ş i Universit ăţi , am
cunoscut în acel e aşi împrejurări şi viaţa modernă, am locuit sub acelaş
acoperământ. Şi , cu toate că , în această strânsă colegialitate, n 'am fost prieteni ,
cu dânsul se duce ceva din tinereţea mea, şi plâng p entru . dân sa când
amintesc cu adâncă păre re de rău pe acest tovară ş de studii din anii tineri.
Antonescu era un elev al lui Odobescu şi un elev al d -lui Maiorescu,
iubit de amândoi şi incercând, cu o recunoscătoare admiraţie, a se apropia
de amândoi. In teza lui despre Cultul Cabirilor, ca şi îr. articol ele şi publi caţiile următoare , se vede spiritul lui Odobesc u: iubirea stilului frumos, cu
draperii largi căzând cam leneş , şi luxul ex punerii, al ilu s traţiei, al ipotezei
şi reveriei ştiinţifice .
ln felul de a - şi face l e cţiile , şi chiar în convorbire, era v ă dită înrâurirea
d -lui Maiorescu, fără a degen e ra în acea jenantă caricatură pe care o afli
la a l ţii.
Inchi s, timp de douăzeci de ani, într'o viaţă d e familie care-i ajungea ,
el n 'a fost om de acţiun e, nici un om de con v ingeri . Profesorul d e arheologi e
din Iaşi trăia estetic, într'o lum e a lnî, pe care o domina un rece ideal de
frumuseţ ă etern ă . Şi aici era în că o înrâurire a unuia dintr e cei doi ma eştrii
ai 1ui.
Se duce în c ă tânăr, lăsând totuşi impresia unei vieţi în ch e iate care-i
plăcea însă , tocmai prin aceea c ă, în pacea ei asi g urat ă în toate privinţele, nu
mai ascundea nici o surprindere. Nu f ă ră un zâ mbet în urm ă a întrat astfel
s ufletul lui în luntrea ce trece pes te apele râ ului de uitare.
17

Ianuarie

N. Iorga

1 9 10

Din «Oameni ca,-i rut /ost •.
Fundaţia Rege le Ca ro l IT.
Voi. I , 1934, p. 396-7.

II

TEOHARI ANTONESCU
Cât de f ă ră p ute r e, Fatalita t e, est e
împ o tri va ta.
Aiscb y los, Prometeu

inţelepciunea

In ziua de 1 I Ianuar c., s 'a sfâ r ş it din viaţ ă dup ă g rele s uferinţi , în
abia de 43 ani , profesorul de arheologie d ela Uni ve rsita tea din Ia ş i Teohari Antonescu
O boală care nu cruţă ]'a răpus înainte d e v reme şi moartea lui l asă
în urmă - i un gol pe care ani de-a rândul nu -l vo r putea împlini.
ăs c ut la Giurgiu din părinţi s ă raci, Antonescu a urmat cursu ril e liceal e
şi apoi Universitatea la Bucureşti, în epoca de p lin ă a cti v itate a î nv ă ţatului
arheolog, profesorul şi maestrul său , Alexandru Odobescu. Burs ier al Şc o al e i
normale superioare şi mai apoi , prin recomandarea profesorului său , bursier
vârs tă
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adesea pe văi şi munţi, în aşa de nesigurele-i cercetări în care credea mai
mult decât în orice, deşi ştia că trebuie să se aştepte uneori la aşa de puţin !
Că pentru o sănătate plăpândă această viaţă neregulată a putut avea urmări
cine se indoieşte ?
'
Un ultin: amănunt: Bolnav, suferind greu , nu mai ţinea , în timpul din
urmă, prelegerile sale aşa de cercetate şi aşteptate. Ministerul Instrucţiei
aprobase o bună sumă pentru încţputt1l unei biblioteci seminariale de arheologie. Se comandase cărţile, planşele, veniseră; cine să le rânduiască însă ? In
f?arte rarele-i ceasuri de puţină alinare, a durerilor, Antonescu s 'a chinuit
s1ngur cum a putut, de le~a catalogat, le-a etichetat şi r&nduit după întrebuinţare; soţia şi nepoata le-au adus la Uni ersitate şi le-au aşezat în rafturil e
pregătite, pentru folosire. Era cea din urmă sârguinţă pentru studenţi şi
Facultate, cea mai neînsemnată, a profesorului Antonescu.
Ce rămâne de pe urma vieţii lui ?
Un om care munceşte o viaţă şi moare muncind e cel mai puternic
îndemn la muncă. ln ţara unei vremi de tulbure pregătire , Antonescu a fost
un om de muncă, de cinste, de energie moral ă activă.
Şi a~estea sunt din temeiurile permanente ale vieţii, pentru care, une ori ,
o nouă pildă înseamnă o victorie mai mult: a desăvârşirii omeneşti mai
apropiate.
Aşa va rămâne învăţatul şi profesorul Teohari Antonescu , pentru cei
ce l'au urmărit, l 'au cunoscut şi l'au iubit.
I.

Din «Arl, iva• Orga n ul Socielă/ii
ştiinjifice şi l iter are din laşi,
Anul X X I.
No. 1 din Ianua ri e 19 10 .

Audrieşescn

III

.... ..... . . .. .. . ... .

.

........ ..........

Cu Teohari Antonescu 1), elev al lui Alexandru Odobescu şi Gr. Tocilescu ,
despre ale cărui cunoştinţe şi spirit pătrunză tor « Cultul Cabirz'lor in Dacia »,
Bucureşti 1889, dăduse o spl e ndidă dovadă, mai apo i elev al lui Furtwăngle r
la l\1iinchen şi al lui Collignon la Paris, Univers itatea din Iaşi câştigă la
catedra de arheologie şi antichit ăţi, nou înfiinţată , unul dintre acele el em ente
ştiinţifice şi , precum s 'a dovedit apoi, şi didactice, care să inaugureze o eră
nouă în cunoaşterea lumii antice, ce, cu niciun chip, nu se putea mărgini la
simple lecţii ex cathedra, fie şi dintre acelea în care Petru Răşcanu era un
adevărat maestru.
Ne aflăm, onorat auditoriu , la cele dintâiu începuturi ale ştiinţe i a nti chităţii la noi , de cea mai mare în s emnătate pentru progresul culturii n?astr~
in genere, şi nimic nu ne poate fi o mai bună căl ăuză ca rememorarea ch1pulu1
în care aceste începuturi au prins , au câştigat teren şi s'au d esvoltat. U rm ă rind
apoi ce s'a făcut aiurea, numai aşa ne putem l ă muri asupr a ceeace î n şi n e
avem de făcut. dacă ne simţim îndatorirea d e a nu l ăsa să se r i s ip e a scă
ostenelile înnaintaşilor, ci de a le duce mai dep a rte, sporindu-le cu cât d e
puţin, ca acel vrednic, talantul din biblie.
De la «Notice sur les antzquitis de la Roumanie» în cepuse, în r868, Al exan d ru
Odobescu cercetările sale arheologice, care, cu ne cesitate, trebui au s ă se coboare
din domen iul arheologiei gen erale la cercetarea propriilor ră m ăş iţi, d e ca!e
încă de pe atunci România se do vedia n eobi ş nuit d e b~gată . De la a l sa~
«Rapor t asupra unei misiim i epigrafz'ce în B ulgaria~ , din I 878, mcepuse, deasem ent ,
1) Ma i înainte se vo rbise d espre un alt profesor d e

s ea m ă

Răşcanu .
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2) Din n feri ir• p nlru studiile el anti hilale, cu o cli per iuue p/\gubitoar lor, prin
pro p eg ln sn lndinan.• u ntru anlichil til şi lr ului nostru mai nou . De altfel, aceasta, dacă
• fim drepţi, •r o urm re fir a el\ n faptului ă, din punct de veder ştiiniîfic, noi am fost şi
n, gll im inc, iutr' r 1. in c-nre nu1u i câ\iva, f rle pu\ini dinlr ' o gen raţie muncesc, dar aceia,
f tnl sunt aduşi s le îndeplinea că pe tont , - p i-e -că pentru a suplini lipsa de ideal, cu care
ni i- g nera\i nu s• p nt pr '7. nta în1111intea viitorului.
3) Ie Tr,>f,/,ee ,r.ldnmrl,ssi, Ja y, IQ05.
4) Cdalen ar1111,e,,:d11~a rt•n111slilt1il,1, !Aşi, 1906.
5) Col111111w Tn,ia11,1 sl11dialil di11 Jun, I de ,,edere arlu10/o ,fr, _i:enrrrnfic ,•i a.·lt'. lu;, vol. I, Iaşi, 1910.
6) l.a Fncultntea d litere din Bucure tl R e t lucru se face de mai mulţi ani, din iniţiativa
d - lui \ . Pân•nn, prores ml de i tori v he şi cu on ursul profesorilor de specialitate înrudite,
dintre care unii au şi d nat o suro de cărţi înc putului de Institut univer itar pentru studiul
anti hită~ii,
· rui bibliot ă e legat cu ac i a l\fuseului
aţional de Anti hitilţi. (Aceasta era
în 191 - 1919).
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din elementele acestui îndreptar, pe care i le dăduse o şcoală mai completă
mai nouă şi mai bună, îndreptar menit să aducă multe şi binefăcătoare roade'.
Din nenorocire, activitatea amândurora laolaltă fu de scurtă durată: nici
:incispr~~ec:. ani: Acestei ~ctivităţi însă s; da~o!eşte, desigur, faptul că până
10 ult111111 sa1 am, Petru Raşcanu, cu o sargu1ţa care nu trebuie uitată şi o
curiozitate veşnic trează, a atras în cadrul lecţiilor sale până şi unel e dintre
cele mai nouă probleme ale ohiectului său: ultimele descoperiri ale Egiptului
faraonic, ale Mesopotamiei elamite şi sumero-acadice, ale Asiei Mici hitite,
ale lumii egeene sau preistorice italiote; mai puţin ale lumii <.'lenistice, care,
ca şi romanismul, altfel decât ar trebui, intră până astăzi aşa de puţin în
cadrul învăţământului secundar şi superior la noi. Abia d. V. Pârvan, dela
începutul activităţii sale profesorale, a introdus o schimbare în această privinţă în cursurile sale dela Facultatea de Litere din Bucureşti.
Alte fapte au împiedicat însă ca, chiar în acest scurt timp, să se realizeze şi la Iaşi ceva mai efectiv, care să pregătească cel puţin noua cale ce
stă deschisă studiilor antichităţii. O înclinare a lui Teohari Antonescu spre,
să-i zicem, arheologia metafizică pe de-o parte, pe de alta firea sa, pomenită,
aplecată spre visare şi poezie, l-au ţinut, un timp destu l de preţios, într'o
lume străină arheologiei şi istoriei, în care ar fi putut să lucreze, îndemnând
şi învăţând pe alţii să facă tot aşa. Ca bucăţi literare studiile sale din trecutul culturii omeneşti: «Patria primitivă, ariană » , «Fi losofia Upanişadelor »,
«Din literatura egipteană », < Din literatura caldee•. etc. 7J, pot fi citite şi astăzi
cu foarte mult interes, pentru limba frumoasă în care sun t scrise, ca şi pentru
atâtea idei nouă din literatura unui îndepărtat trecut exotic. In vreme ce
însă Teohari Antonescu se ridica în domeniul n ecuprins al patriei primitive
ariene, servindu-se doar de presumpţii şi teorii străine, faţă de care, cel puţin ,
nu aducea, personal, tot ce ar fi fost mai interesant şi original dela dânsul:
presintarea laturii arheologice a acestei grele probleme, astăzi încă nedeslegate, în cea mai de aproape preajma a laşilor, la Cucuteni - Băiceni, cercetători
bine intenţionaţi, dar nici pe departe cu pregătirea şi cunoştinţele sale, scormoniau şi ridicau lucruri preţioase, urme ale un ei civilizaţii dispărute, cel
puţin tot aşa de interesante ca şi acelea ale îndepărtatelor lumi orientale.
Scoase oricum, adunate unde s'a întâmplat, aceste lucruri s'au pierdut în bună
parte pentru ştiinţă. Incă în 19u, scotociam în subsolurile Unive rsităţii din
Iaşi lucruri de această provenienţă, lucruri care, altă dată, expuse în dulapuri
concenabile, împodobiau frumoasa ei sală de jos. Am găsit dulapuri stricate,
lucruri împrăştiate, fără nici o însemnare, necum un catalog. Nu li se asigurase nici o plasare trainică şi nu fuseseră măcar fotografiate, spre cea mai
mare pagubă a ştiinţei. Când vă voiu spune, onorat auditoriu, că rămăşiţele
acestei culturi, cu vechimea ei dovedit prehelenică, de o varietate, de o bogăţie
şi frumuseţe cu totul neobişnuite, sunt, împreună cu altele de acelaş fel, răs
pândite în întreg Sud-Estul european, singurele în stare să lămurească în
viitor, odată cu atâtea ştiinţi ce ne lipsesc asupra Tracilor şi llirilor regiu nilor noastre până în Italia răsăriteană şi până în Asia Mică, - începuturile
şi caracterul civilizaţiei greceşti însăşi, - veţi aprecia ca şi mine ce pagub~
reprezintă risipirea unor astfel de rămăşiţi , cu mult mai preţioase pentru noi ,
cel puţin în starea de acum a culturii noastre, decât toate upanişadele şi
poemele caldeo-egiptene. La Cucuteni a venit, mai târziu , un învăţat german,
Hubert Schmidt, care, cu banii unei societăţi ştiinţifice germane (cam 10.000
de mărci), a săpat şi dus la Berlin o bună parte din lucrurile care fac po doaba 11nuia dintre muzeele de acolo. Nu învinovăţesc, ci constat fapte petrecute din care reiese, cred serioase învăţăminte. Titularul catedrei de
istorie 'veche nu putea s'o facă ; alta fu sese pregătirea şi altele erau darurile
sale. O putea face Teohari Anton ec;cu mai bine decât oricine aici. Aplecările
sale dar mai ales o moarte timpurie, o soa rtă rea, am zice, care obişnueşte f ă
ne ;mulgă adesea tocmai cercetători ai trecutului , în plinătatea cunoştinţelor
şi puterilor lor - gândiţi-vă la un G. Popovici , St. Orăşianu, N. Dobrescu,
7) Apărute întâiu în Co1111orbir i literar e, apoi în Lum i u ilal e, S l udi'i lt'lerare şi arlteolog-ice,
Iaşi

1901.
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acum în urmă C. Giurescu 8) - , l-a u împiedecat ş i au pus capă t oricărei activităţi pe acest tărâm, cine ştie pentru cât timp.
Din cele de mai sus se ede, cred, on rat auditorlu, pe ce baze se pornia
acum tr 1zeci şi ceva de ani studi ul antichităţii la niversitatea din Ia i şi
e punct de plecare, potri it, penlru lucrul mai departe, prin chiar ceeace nu
s·a făcut, sau n'a putut să se facă, oferă activitatea acestor doi profesori
înnaintaşi. Profesor înaint de orice, Petru Răşcanu Iolosia lumea an tică drept
cel mai minunat material edueativ, în cadrul i t0riei universale, pentru creş 
ter a , îitoarelor generaţii. C l diotâiu r prezentant a l unei di cipline abia
introdus la
Uni er itate, a însă i nonă, eu red că 11iC'i nu putea face
e a mai bun decât să dea a eastă primă orientar , plină de căldură. în
întregul uprins al lumii 1 ecbi, ă trezea că intere şi puţină iubire pentru
ea, car să se repercuteze i asupra învăţământului la. ic în ele obşte, aşa de
puţin preţuit la n i, iar prin n n rocitul
i t m a l trifurc ări i aşa de rău servit
până în ziua de stăzi 9),
pr paguba ulturii şi vi ţii noa tr suflete ti în
g n re. i efiind l în u i un l i i t, P trn Răşcanu nu
putut fi , fireşt ,
şi pivotul un i mi
ări în aceast
privinţa. Prin le ţiile şi
nvân tnl său d
greutate în învăţ ~mânl, I a fo t însă, <lire t sau indlrect, un t mp rator al
Jip i de incr der
an al tlir el i a\' r iuni cu ar
i astăzi, fă ră ni i
dreptate, se întâmpin, învăţămân tul la i la noi. P nlrn a east încă av m
a-i fi r cun
ăt ri.
ragmati în lral r
i l ri i vechi,
pentru valoarea i
li , şi dorul său le m i bin , r Jizabil în a a d m re m ur numai prin
oală 1
~tru Ră
nu avu în T ohari
u un t t a,a d eotu ia t
olabor l r :;,i onlinuator, p ntru cela
p căile frumo ului . ale artei
chi, al r m - iţilor l lot f lui , în star
invi în
1 mat f rici t bip, pe
âl om n şte
cu putinţa , cel tim1 uri î nd 1 rt t . Eu red
nu
1 ut a
un mai bnn început.

I. Andl'i ,e cu
Dintr• I c p1111c tlc <lcschidc1c,
tinut/l la Fn 11llntcn <1,.. lilcre
şi filos fi
<lin Inşi, 191 - 19,
pul>li nl tn Re , ·u/11 '-'"" trtl n
tl -lni N . lor
şi s •µ ral, 'fip .
ullurn
cnmulul R mdncsc
1 9 20 , p . 9 q

) s rin nven s11. continu crunt şi după război: Vasile Pârvan, Vasile Bogrea,
Mateescu .
9) Ba hinr şi de nsl1!.zi (1935).
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D AT E I N f O R M~A T I V E

MUZEUL JUDEŢEAN „TEOHARI ANTONESCU"
Străduinţa pentru înfiinţarea unui muzeu al judeţului Vlaşca,
de a cărui utilitate fusese preocupat şi d-l profesor Al. Cartojan,
fostul prefect, a ajuns să fie înfăptuită în cursul anului trecut (r934},
prefect al judeţului Vlaşca fiind d-l Anghel Rădulescu, iar director
al Muzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti d-l I. Andrieşescu,
Profesor la Universitatea din Bucurtşti, sub auspiciile căruia au
început primele îndrumări practice ale orânduirii noului aşezământ.
Comisiunea Monumentelor Istorice de sub conducerea d-lui N.
Iorga a fost anunţată oficial de către Prefectura judeţului despre
înfiinţarea şi funcţionarea muzeului, conform legii muzeelor din
1932. Deschiderea oficială se va fare în cursul Iunei Septembrie a. c.
Cu organizarea efectivă a muzeului se ocupă d-l D. Berciu,
numit director onorific al muzeului. Săpăturile d-sale dela Petru
Rareş (r933 şi r935) şi Tangâru (1934) au dat cele dintâiu materiale de muzeu. Din bogatul cimitir dela Oinar, săpat de către d-l
profesor I. Andrieşescu se vor aşeza în muzeu câteva morminte in situ.
D-l Savin Popescu, directorul liceului «Ion Maiorescu» din
Giurgiu a oferit una dintre cele mai potrivite săli ale liceului
pentru aşezarea pieselor de muzeu, dând în acelaş timp tot concursul moral şi material. In această încăpere s'au orânduit noile
vitrine, cele mai moderne şi mai adecuate, procurate de d-l prefect Anghel Rădulescu, a cărui largă înţelegere pentru promovarea
mişcării arheologice judeţene trebue apreciată aşa precum se cuvine,
ca şi bunăvoinţa tuturor, care au sprijinit, într'un fel sau altul, pe
iniţiatori şi organizatori.
Propunerea d-lui profesor I. nd rieşescu de a se da muzeului
recent înfiinţat numele profrsorului de arheologie dela Universitatea
din Iaşi, Teohari Antonescu, originar din Giurgiu, a fost acceptată
în unanimitate de membrii Consiliului judeţean.
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SECŢIUNILE

MUZEULUI

I. SEqlUNEA DE ARHEOLOGIE
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