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Coperta /: a) Giurgiu - Malu Roşu.
Imagine cu o locuinţă aparţinând culturii Dridu;
b) Giurgiu - Malu Roşu.
Imagine din timpul săpăturilor arheologice (Sili/ 1995).
Coperta IV: a) Sultana. Vas zoomorf;
b) Sultana. Vas cu capac, pictat cu "lalele".
Ambele piese se află în colecţia arheologică a
Muzeului Judeţean "Teohari Antonescu" - Giurgiu.
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CUVÂNT INAINTE

Prezentul volum continuă seria deschisă în anul 1995, printr-o iniţiativă
lăudabilă de reluare a Buletinului Muzeului Judeţean "Teohari Antonescu" - Giurgiu.
Deşi conceput într-un timp foarte scurt, credem că acest volum marchează o
creştere valorică semnificativă, atât prin nivelul ştiinţific al contributorilor care au
onorat prin articole şi studii revista noastră, cât şi prin tehnica redacţională mult mai
aproape, credem noi, de cerinţele unei reviste ştiinţifice de ţinută.
În ceea ce priveşte ritmul de apariţie al periodicului nostru, considerăm că un
număr pe an este cadenţa cea mai potrivită, atât cu nivelul cercetărilor arheologice
sau documentare, cât şi cu forţele financiare ale muzeului. Subliniem, de asemenea,
că acest volum acoperă intefîlalul de activitate ştiinţifică 1996-1998. Pentru anul
următor avem deja propuneri de articole din partea unor reputaţi cercetători, care,
onorate, vor face, suntem convinşi, ca nivelul ştiinţific al periodicului nostru să
crească şi să-l înscrie printre apariţiile importante ale domeniului.
Articolele care alcătuiesc acest volum (studii, rapoarte arheologice preliminare,
note etc.) valorifică, pe de o parte, rezultatele cercetărilor arheologice desfăşurate
pe teritoriul judeţului nostru, iar, pe de altă parte, şi cercetări arheologice din alte
zone ale ţării. Am dorit să subliniem, prin aceasta, că, pe lângă prioritatea acordată
valorilor de patrimoniu din muzeul şi din judeţul nostru, considerăm necesară
colaborarea permanentă cu colegi care lucrează în instituţiile centrale de profil sau
în alte muzee regionale din ţară. Prin această conlucrare se va realiza integrarea
corectă a valorilor muzeului nostru în circuitul ştiinţific naţional şi, de ce nu, chiar
internaţional.

În sprijinul celor scrise mai sus, subliniem valorificarea, în acest număr, a
rezultatelor cercetărilor arheologice desfăşurate într-una dintre cele mai importante
aşezări paleolitice din Muntenia, aşezarea aurignaciană de la Giurgiu - Malu Roşu,
precum şi rezultatele săpăturilor arheologice de la Mogoşeşti, o interesantă aşezare
aparţinând culturii Tei. Menţionăm de asemenea publicarea primelor obiecte de artă
paleolitică descoperite pe teritoriul Dobrogei şi a toporului de bronz de la Gostinu,
aflat în colecţiile muzeului şcolar de la Frăteşti. Săpăturile arheologice de salvare de
la Bucşani sunt importante pentru că au permis efectuarea de cercetări
interdisciplinare într-un teii ce urmează să fie distrus de lucrări moderne. Rezultatele
preliminare publicate în numărul nostru marchează începutul integrării teii-ului
gumelniţean de la Bucşani în aria de cercetări realizate în acest tip de aşezări din
Câmpia Română, precum cele de la Borduşani, Vităneşti sau Hârşova. Tot în
domeniul cercetărilor interdisciplinare remarcăm consistentul studiu al microfaunei
aparţinând pleistocenului superior din peştera Gura Cheii - Râşnov (Jud. Braşov),
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precum şi cel legat de sursele de aprovizionare cu silex sau alte roci folosite la
producerea armelor şi uneltelor comunităţilor preistorice de pe teritoriul Dobrogei.
Arătam mai sus dorinţa noastră de a valorifica patrimoniul arheologic al muzeului
în contextul ariilor culturale din Muntenia şi de a integra descoperirile arheologice
din judeţul Giurgiu în circuitul ştiinţi.fie naţional. Acest fapt este ilustrat de două
articole, unul legat de perioada bronzului mijlociu şi final din ~untenia Centrală, iar
celălalt de cultura Sântana de Mureş. A fost o îndatorire de onoare şi un omagiu să
includem În acest număr necrologul celui care a fost o importantă personalitate a
arheologiei româneşti, Dumitru Berciu, precum şi fragmente din corespondenţa
întemeietorului revistei şi al muzeului ce astăzi ii poartă numele, Teohari Antonescu.
După cum am văzut, acest volum a inclus aproape tn exclusivitate contribuţii
ştiinţifice legate de cercetarea arheologică. Dorim să atragem atenţia că tn colecţiile
muzeului se află documente, ziare, obiecte de patrimoniu care aparţin perioadei
evului mediu târziu, istoriei moderne şi contemporane, obiecte de artă sau cu valoare
etnografică ce aşteaptă să fie valori.ficate. Considerăm că aceasta se poate realiza tn
viitor prin publicarea, în seria Buletinului Muzeului "Teohari Antonescu", de volume
separate În care specialiştii muzeului, care lucrează În respectivele domenii, să-şi
poată publica rezultatele cercetărilor.
În Încheiere, dorim ca apari/ia acestui număr să fie de bun augur şi intenţiile
noastre, enunţate mai sus, să-şi găsească drum spre punerea în practică.

Redacţia
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LES MICROVERTEBRES DE LA GROTTE GURA CHEIIRÂŞNOV (DEPARTEMENT DE BRAŞOV, ROUMANIE):
PALEONTOLOGIE ET PALEOECOLOGIE

* Alexandra-Cristina Paunesco

I. Introduction
La grotte Gura Cheii Râşnov est situee a environ 8 km est-sud-est de la ville de
Râşnov (departement de Braşov), sur la rive droite de la petite riviere Cheia et a
presque 200m de l'entree des gorges de Râşnoavei. Se situant a une altitude absolue
de 750 m et creusee dans Ies calcaires jurassiques (figure 1), la grotte presente une
longueur de 14 m sur une largeur de 2,80 m dans le fond et 3, 75 ma I' entree. Son code
est 1230/7 (Goran, 1982).

1. Historique des fouilles

Cette grotte a ete signalee par Franz Podek en 1925. Entre 1934-1935, Alfred
Prox a effectue des fouilles principalement a l'entree (figure 2) et jusqu'a une
profondeur de 0,75 a 1m. Malgre l'existence des niveaux Mousterien, Aurignacien et
Gravettien, A. Prox n'a mentionne que la ceramique neo- eneolithique et de I' Age du
Bronze (Păunescu, 1991 ).
En 1959, C. S. Nicolăescu-Plopsor, Al. Păunescu et Ion Pop reprennent Ies
2
fouilles sur une surface de 24 m (la coupe SI).
Entre 1983 et I 985, Dr. Al. Păunescu mene des fouilles sur une surface d'environ
2
l 3m (la coupe SII).

2. Stratigraphie
Se Ion Păunescu ( 1991 ), la succession stratigraphique de la base au sommet, dans
la coupe Sl/1959 est la suivante (figure 3):
* UMR 9948 du CNRS, Laboratoire Departamental de Prehistoire du Lazaret, 33 bis, bd.
Franck Pilatte, 06300, Nice, France.
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I. Sol rougeâtre, argileux, avec pierres de taille petite a moyenne; des gros
cailloux sont presents a la base (epaisseur de 0,05 a 0,37 m).
2. Sol brun noirâtre, sableux, avec pierres de petite taille (epaisseur de 0,03 a
0,08m).
3. Sol rougeâtre, argileux-sableux, riche en pierres de taille petite a moyenne
(epaisseur de 0,05 a O, 12 m).
4. Sol rougeâtre, moins fonce que le precedent, argileux-sableux, et moins
abondant en pierres de petite taille (epaisseur de 0,05 a 0,07 m).
5. Sol brun noirâtre, argileux-sableux, riche en pierres de taille petite a moyenne;
avec des gros cailloux a la base (epaisseur de O, 12 a 0,55 m).
6. Sol rougeâtre fonce, argileux-sableux, assez riche en pierres de toutes tailles
(epaisseur de 0,07 a 0,75 m).
7. Sol rougeâtre, argileux-sableux, avec grosses pierres et tres peu de petites
pierres (epaisseur de 0,37 a 1,00 m).
8. Sol rougeâtre, plus fonce que le precedent, argileux-sableux fin, sans pierres
(epaisseur de 0,05 a O, 1O m).
9. Sol rouge-grisâtre, argileux-sableux, contenant des foyers (epaisseur de O, 1O a
0,20m).
Du point de vue archeologique, Păunescu ( 1991) a identifie cmq mveaux
d'habitat:
Ni veau I - Mousterien; epaisseur de 0,05 a O, l Om (correspondant a la couche 2),
faible en materiei archeologique. Ce niveau est delimite par deux niveaux steriles.
Niveau II - Mousterien; epaisseur de 0,20 a 0.60 m. contient deux foyers: Ila et
Jlb (correspondant ~l la couche 5).
Nive_au III - Aurignacien; epaisseur de O, 15 a0,20 m (situe a la partie superieure
de Ia couche 6) et delimite au-dessus et au-dessous par deux niveaux steriles.
Niveau IV - Gravettien; epaisseur de 0,20 a 0,35 m (situe a la partie superieure
de la couche 6 ).
Niveau V - Post-paleolithique; epaisseur de 0,20 a0,30 m. Ce niveau est riche en
foyers, ceramiques. objets en os et en pierre polie, appartient a la culture
Schneckenberg, ainsi que des ceramiques et des monnaies datant de l'epoque feodale.
Le materiei lithique decouvert dans cette grotte est assez pauvre.
Selon Păunescu (1991), ii s'agit de:
Dans le niveau I - 7 objets lithiques;
Dans le ni veau II - 35 pieces taillees en quartzite, gres siliceux et silex, ainsi
qu'un percuteur en gres sableux. Les pieces predominantes sont Ies racloirs, Ies
denticules et Ies pieces avec encoche.
Dans le niveau III - 49 pieces lithiques (dont 6 seulement sont des outils). La
matiere premiere est dans 60% des cas, le gres siliceux, et dans 40% le silex de
differentes nuances. Les pieces predominantes sont Ies James simples (seulement 18
pieces) et Ies James retouchees.
https://biblioteca-digitala.ro
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Dans le niveau IV - 56 pieces (dont 22 sont des outils). Presque tout le materiei
est microlithique. La matiere premiere est le silex de differentes nuances (quatre de
ces pieces sont calcinees), et dans certains cas, le gres siliceux. La plupart des outils
sont Ies grattoirs, burins et lamelles a dos.

3. Datation par

c 14

Les analyses de charbons de bois et d' os bn1les recueillis lors des campagnes de
fouilles de 1983-1985 (Păunescu, 1991 ), ont ete effectuees au Centrum voor Isotopen
Onderzoek Rijksuniversiteit - Groningen (Hollande). Les resultats des ces analyses
sont Ies suivants :
-couche 1 (archeologique: sterile): 1,90 a 2, 1Om - GrN-1301 O : 44.900 / + 1800/
-1500 BP.
-niveau Ila - a la base du niveau II Mousterien : 1,52 a 1,62 m - GrN-13009:
33.300 ± 900 BP.
-niveau II - vers la moitie du niveau Mousterien : 1,40 a 1,60 m - GrN-13008:
30.450 ± 300 BP.
-niveau Ilb - a la partie superieure du niveau II Mousterien : 1,20 a 1,27 m GrN-11619: 29.700/ +1700/ -1400 BP.
-niveau Ilb - a la partie superieure du niveau II Mousterien : 1,20 a 1,27 m GrN-14620: 28.900/ +2400/ -1800 BP.
-niveau IV - la moitie basale du niveau IV Gravettien: 0,35 a0,60 m - GrN-1462:
22.160 ± 90 BP.

4. La faune
4.1. La grande faune. Le materiei faunique decouvert lors de la campagne de
fouille de 1959 a ete determine par Alexandra Bolomey.
La liste faunique est la suivante :
Ursus spelaeus Ros. - dans la couche 1, 2, 3, 4, 5 (85,64% du materiei decouvert),
6 (40,8%) et 7 - (a la base, ii est le seul element faunique - et au sommet, en 44,34%).
Vulpes vulpes L. - dans la couche 5, 6 (20% ), au sommet de la couche 7 ( 13,4% ).
Cervus elaphus L. - dans la couche 5, et au sommet de la couche 7.
Capra ibex? - dans la couche 5, 6 (15,2% ), et au sommet de la couche 7 (9,28 % ).
Canis lupus L. - au sommet de la couche 7.
Equus sp. - au sommet de la couche 7.
Sus scrofa L. - au sommet de la couche 7.
Mustela sp. - au sommet de la couche 7.

4.2. Les oiseaux. Selon E. Kessler (1988) Ies especes sont Ies suivantes :
Pyrrhocorax graculus - niveau II, III et IV;
https://biblioteca-digitala.ro
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Turdus sp. - niveau II;
Lyrurus tetrix - niveau II;
Lagopus cf lagopus -niveau III;
Lagopus cf mutus - niveaux III et IV;
Bomhycilla garrulus - niveau III;
. T11rdus philomelos - niveau III;
Tringa cf 1-:lareola - niveau IV;
Crex crex - niveau IV;
Athene 11oct11a - niveau IV;
Amzs crecca - niveau IV.

4.3. La microfaune
La plupart des microvertebres provenant des campagnes de fouille de 1983 et
1984 a ete detenninee par C. Rădulescu et P. Samson. Le materiei a ete recueilli de
I O en 1O cm, jusqu · a 1, 70 m de profondeur - dans la campagne de 1983, et de 5 en 5
cm, jusqu · a 1,45 m - dans celle de 1984 (Păunescu, 1991).
Selon ces deux paleontologues, la liste de microvertebres est la suivante :
Microtlts arrnlis - niveau II, sterile entre Ies niveaux II et III, niveaux IV et V.
Microt11s agresris - niveaux IV et V.
Micror11.\· ar\'lllislagrestis - niveau III, sterile entre Ies niveaux III et IV.
Microllt.\· gregalis - niveaux III, IV et V.
Microllt.\· 11i\'l1/is - niveau III. sterile entre Ies niveaux III et IV, niveaux IV et V.
MicroW.\' oeco11011111s - niveaux IV et V.
Clethrio110111ys glareolus - niveaux li, III. sterile entre Ies niveaux III et IV, niveau IV.
An'icola terresrris - niveau II.
Apode11111s sy/waic11s - niveau II.
Pitv11n·s .rnhrerra11e11s - niveau III.
Cricet11s cricerus - niveau III.
Sicisra .rnhri/is - niveaux IV et V.
Ochotona p11sil/a - niveau sterile entre Ies niveaux III et IV, et Ies niveaux IV et V.
Sore.r a1w1e11s - niveaux li ct V.
Talpa e11ropaea - niveau II.
Remarque: nous n'avons retrouve dans notre materiei aucun reste appartenant

a

Cricetus cricerus.

II. Les microvertebres
1. Etude morpho-metrique
La recuperation seulement partielle du materiei osteologique ne nous pennet pas
d'effectuer une etude aussi complete qu'on le souhaiterait. Aujourd'hui, apres une
https://biblioteca-digitala.ro
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quinzaine d'annees du debut des fouilles, une partie des molaires, des incisives, ainsi
que des postcephaliqes, demeurent introuvables.
Des lors, natre travail consistera en une etude morphologique, metrique et
paleoecologique du materiei dont nous disposons.
La repartition des rongeurs et insectivores, pour Ies fouilles de 1983 et 1984-1985,
est donnee dans Ies tableaux 1 et 2.
Ordre: Rodentia
Familie: Arvicolidae
Genre Microtus

Microtus arvalis Pallas, 1798.
Materiei: 7 Mj D; 5 M1-2 D; 11 M1 G; 14 M1-2 G. On dispose d'un seul fragment
de crâne avec MI- D.
Les M 1 recueillies sur le site Gura Cheii Râşnov presentent une assez large
variabili te morphologique (figure 4 ). On retrouve la forme typique de Microtus arvalis
- avec T6-T7 symetriques et communiquant largement entre eux, avec la boucle
anterieure arrondie et une symetrie generale pour Ies triangles des câtes interne et
externe - ainsi que des formes intermediaires arvalo-agrestoides majoritaires. Dans
ce cas, le complexe anterieur est assez dissymetrique et Ies distances A 7-A8 et A8-A9
etroites. Dans aucun cas, on ne remarque une complication du complexe anterieur
(traduit par I' apparition du T8 ou T9), ainsi que la dissymetrie generale de la dent
caracteristique du morphotype agrestoide.
Les valeurs obtenues sont donnees dans le tableau 3 . Les longueurs des MI sont
en parfait accord avec celles trouvees dans Ies autres sites de meme âge, et des
representants actuels de I' espece (Jurcsak & all., I 984 ).
L'histogramme de frequence des longueurs des M 1 (figure 5) presente un seul pic
et le test de normali te du chi 2 (egal a 0,236 - pour un risque de 62,68%) montre une
7
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Figure 5. Microtus arvalis de la grotte Gura Cheii
Histogramme des longueurs des M 1
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distribution gaussienne; ce qui nous permet d' affirmer que nous sommes en presence
d'une seule population.
On mentionne que Ie rapport de la largeur du T4 (câte externe) et T5 (câte interne)
- selon Ie schema propose par Nadachowski ( 1984), egal a 0,73, est caracteristique au
Microtus arvalis.
Donc, en tenant compte de ces arguments morphologiques et metriques,
considerons la forme de Gura Cheii Râşnov comme appartenant a Microtus arvalis.
Un re gard sur Ies deuxiemes molaires superieures des Microtinae n · a montre que
dans un cas (figure 6) l'existence du petit angle saillant postero-interne
supplementaire, considere par de nombreux paleontologues comme discriminant entre
.,
M. armii.,· et M. agrestis, et caracteristique pour ce dernier. La longueur de la M- est
de 1,7.1 mm.

o

1mm
,

Figuri: 6 . .\ficrot11s agn'.,·ris.·): M~D

On estime plus prudent d' attribuer la forme de campagnol de la grotte Gura Cheii
Râşnov au groupe ll/Talis en faisant attention aussi sur le foit que nous ne disposons
pas de la totalite du materiei recueilli par le dr. Al. Păunescu.

Microtus oeco110111us Pallas, 1776
Materiei: 2 Ml G; Ml-2 G; 2Ml D; 2Ml-2 D (figure 7).
En ce qui concerne la morphologie deces dents, dans 4 cas sur 7, on retrouve le
morphotype oeconomoide (l'absence du T6 et en consequence celle du AS), a boucle
anterieure arrondie. autant que sur Ies trois autres molaires, on decrit le morphotype
malei (avec une ebauche de T6 et d'un AS tres faible). Le T5 s'ouvre dans le complexe
anterieur par un col large (0,215 mm).
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Le tableau 4 presente Ies dimensions de ces molaires. La forme de Gura Cheii
Râşnov est de petite taille - la moyenne des longueurs des MI est de 2,64 mm - par
rapport aux autres sites etudies en Roumanie, mais ces valeurs extremes se retrouvent
dans Ies limites de variation de l'espece.

Type

Site

M,

Grotte Gura Cheii Râsnov

M2

M,.1

M,
Grotte Valea
(Păunesco,

Coacăzei

1998)

M2

M,.2

Sîndominic 1 et 2 · Bihor
(Rădulesco & Samson, 1975)

M,

Moyenne
Min-Max

Moyenne
Min-Max

Moyenne
Min-Max

Moyenne
Min-Max

N

N

N

N

Ecart-tvoe
2,64
2,41-2,78
5
0,153
1.64
1,56-1,70
3
O,Q71
4,65
4,43-5,00
3
0,305
2,71
2,57-2,86
6
0,095
1,62
1,59-1,68
6
0,0339
4,36
4,22-4,44
6
0,0918
2,69
2,50-2,89
15
0,120

Ecart-tvoe
1,08
1.03-1,15
5
0,056

Ecart-tvoc
0,215
o, 133-0,287
5
0,66

Ecart-tvoe
2,88
2,43-3,16
3
0,389

1,07
0,95-1,17

0,222
O, 146-0,296
6
0,0528

6

0,044

0,99
0,90-1,06
15
0,044

Tableau 4. Dimensions des molaires de Microtus oeconomus

Microtus gregalis Pallas, 1778
Materiei: 3Ml G; 3Ml D; Ml-2 D (figure 8).
Le morphotype Ie plus souvent rencontre (sur 4 individus) est gregalo-arvaloide
(A8 present, faiblement ou moyennement developpe), suivi par le morphotype
gregaloide (A8 absent, sur 2 individus) et arvaloi"de (A8 bien marque, surune molaire).
Le tableau 5 donne Ies dimensions de ces dents. La moyenne de la longueur des
Ml est faible, mais rentre dans Ies limites de variabilite connues pour cette espece,
en Roumanie. Par sa petite taille, la forme de Gura Cheii Râşnov, se montre plus
proche de la sous-espece M. gregalis martelensis (Chaline, 1972).
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Microtus nivalis Martins, 1842
Materiei: 2M1 D; 3M1.2 D; 2M1 G; 2M1.2 G (figure 9).
La morphologie des MI recueillies dans la grotte Gura Cheii Râşnov ne varie pas
beaucoup. Dans 6 cas sur 9, Ie A8 est absent, et pour Ies 3 autres molaires, le A8 est
plus ou moins large. T6 est developpe sur 7 molaires, est faible sur Ies deux autres
M 1. La boucle anterieure est large et arrondie (sur 8 M 1). Les valeurs sont donnees
dans le tableau 6.

Type

Site

M1

Moycnnc
Min-Miu

M1.1

N

N

N

Ecan-type

Ecart-lVDC

Ecart-lYPC

2,84
2,51-2,95

1. 15
1,09-1,21

0,085
0,039-0, 144

4,12
3,88-4,36

7
0,050

7

3

0,041

0,240

1,11
0,92-1,25
67
0,069

0,0703
0,008-0,206
67
0,0831

1,68
1,55-1,75
4
0,091
4,72
3,99-5,27
4
0,532
2,88

M1
Grotte Valea
(Păunesco,

Coacăzei

1998)

Mi

M1.1
Grotte Mare · Măgura
(Terzea, 1972)

M1

Moycnne
Min-Miu

N

7

M1

Moycnne
Min-Max

Ecart-typc

0,151

Grotte Gura Cheil Râsnov

Moycnnc
Min-Max

2,51-3,24
67
0,161
1,64

·-

1,44-1,83
56
0,079
4,48
3,96-4,94
56
0,229
2,80
2,60-3,10
33

Tablcau 6. Dimcnsions des molaires de Microtus 11imlis

La moyenne de la largeur de la boucle anterieure entre T6 et 17 est de 0,707 mm
(Min-Max: 0,606-0,83 I mm). L' ouverture de T5 dans le complexe anterieur est assez
etroite (la valeur maximale ne depasse pas O, 144 mm). Les valeurs extremes de la
longueur des M 1 s' inscri vent dans celles mises en evidence dans Ies autres sites
roumams.
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Geme Terricola
Terricola cf subterraneus
I

Materiei : une M D cassee.
On mentionne qu'en Roumanie, d'apres Ies donnees a notre disposition, Ia seule
espece de campagnol souterrain decrite, est celle de T. subterraneus. Comme aucune
etude morphologique et metrique (selon Ie schema propose par Brunet-Lecomte,
1988) sur le campagnol souterrain de la grotte Gura Cheii Râşnov ne peut etre realisee,
on prefere adopter la denomination de Terricola cf subterraneus. Selon Ies nouvelles
methodes, une revision de ce geme, est a prevoir.
Geme A rvicola
Arvicola terrestris Linne, 1758
I

Materiei : 2M D cassees.
En disposant que deces deux molaires fragmentaires, l'etude metrique (longueur,
epaisseur de )'email) n'a pas pu etre achevee.
Geme Clethrionomvs
Clethrionomys glareolus Schreber, 1780
Materiei: une M1-2 G; 2M1 G; M3 G; M3 G; M2 G.
Les molaires appartenant a cette espece, trouvees dans des sites archeologiques
ne sont pas nombreuses - exceptee la grotte Hoţilor (Terzea, I 97 I), et Ies donnees
metriques se resume, dans la plupart des cas, seulement a la longueur des molaires
inferieures.
La Iongueur de la M 1 - de la grotte Gura Cheii Râşnov - est de 2,55 mm sur I ,08
mm de largeur et I' ouverture du T5 dans la boucle anterieure est de O, 192 mm. La M2
presente une longueur de 1,54 mm, tandis que la longueur de la M1-2 est de 3,97 mm.
Ce fragment de mandibule (figure I O. I.) appartenait a un adulte, lorsque Ies autres
molaires devaient appartenir (selon le grand developpement des racines, l'usure
dentaire et a l'epaisseur plus prononcee de )'email) a des individus plus âges (figures
10.2. et I 0.3.).

Familie: Dipodidae
Geme Sicista
Sicista sp.
Materiei: une M1 D.
Les restes de Sicista sont assez rares dans Ies sites archeologiques, souvent
difficiles a recueillir, surtout lorsque les molaires sont isolees, acause de leur petite
taille et en fonction des dimensions des tamis utilises.
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La seule M 1 recueillie presente 1,20 mm de longueur sur 0,934 mm de largeur.
Familie: Muridae
Genre Apodemus

Apodemus sp.
Materiei : une MI D.
Les dimensions de la M 1 (figure 11) sont: 1,88 mm de longueur sur 1, 13 mm de
largeur. Etant en presence seulement d'une molaire, nous ne pouvons indiquer son
appartenance specifique.
Ordre: Lagomorpha
Familie: Lagomyidae
Genre Ochotona

Oclwtona pusilla Pall as, 1769
Materiei : 2 mandibules gauches completes: une mandibule droite avec P4M I-3;
une mandibule gauche avec M J-3Les valeurs deces molaires sont donnees dans le tableau 7. Les mesures ont ete
prises selon le schema propose par Desclaux ( 1992).

Type

P,

p•

M,
Grotte Gura Cheli Rimov
M1

Longueur

Larxeur

Moycnnc
Min-Max

N

Moycnnc
Min-Max
N

Ecar-typc:
1,24

Ecar-typc:
1.31

1,20-1.28
2
0,0S8
1,36
I. 13-1,SO
3
O 201
1,58
1,37-1,68
4
O 145
1.56
1,44-1,62
4
0,08S

o.ss
M,

P,M1

0,44-0,61
3
0,097
7,69
7,06-8,31
2
0,88
4,8

1
1.38
1,16-1,49
3
0,19
1,S9
1,40-1,70
4
0,134
l,51
1.33-1,S8
4
0,116
1,00
0,82-1,09
3
0,1S3

P•M1

I

Tableau 7. Dimensions des molaires d'Ochotona pusil/a de la grotte Gura Cheii
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Les donnees elementaires sur cette espece ne nous permettent pas de comparer et
d' integrer nos resultats dans un cadre plus large.
Ordre: Insecti vores
Familie: Soricidae
Genre Sorex
Sorex araneus Linne, 1758
Materiei: 2 mandibules completes (gauche et droite): une mandibule gauche avec
M 1-3: un fragment de mandibule gauche depourvue de dents .
Type

Site

M1

M1
Grotte Gura Cheii Râsnov

Min-Max

Min-Max

Min-Max

Min-Max

Min-Max

N
&:ar-type
1,70
1,65-1,74
3
0,047
1,51
1,49-1,53
2
0,026
1,06

N
&:ar-type

N
Ecar-type
0,981
0,91-1,02
3
0,059
0,87
0,82-0,91
2
0,064

N
Ecar-tvoe
0,94
0,9-0,98
3
0,04

N
Ecar-tvoe

MJ
2

0,88

0,82-0,94
2
0,087

0,69
0,67-0,71
2
0,03
4,71

3,99

M1.J

M1

M2
Grotte Valea
(Păunesco,

Coacăzei

1998)

MJ

M1.J

Actuel (Terzea, 1970)

M,.,

I
1,7S
1,61-1,83
24
0,0S
1,43
1,33-1,S8
24
0,0S9
1,071
0,85-l,18
24
0,149
3,97
3,S7-4,16
24
0,3S1
4,0-4,10

I

1,026
0,9-1,09
24
0,042
0,928
0,81-~ ,03
24
0,051

0,98
0.92-1,07
24
0,0S2
0,91
0,8S-1, 18
24
0,05S

0,729
0,61-0,78
24
0,043
4,90
4,68-S,25
24
0,2

Tableau 8. Dimcnsions des molaires de Sorex araneus. Abrcviations: Min - Max;
valeur minimale - valeur maximale; N: nombre d'individus; La largeur au niveau
de talonide; Lt: largeur au niveau de trigonidc. La hauteur est celle du bras montant
de la mandibule, du niveau du processus angulaire jusqu'au processus coro110·1de
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Le tableau 8 donne Ies dimensions deces molaires. Les mesures scr6t prises selon
le modele de Reumer ( 1984 ).
Cette especes a ete trouvee dans plusieurs sites, surtout dans I' arc carpatique, mais
sa representation en nombre d'individus est assez pauvre. Les valeurs obtenues pour
la grotte Gura Cheii Râşnov sont proches de celles connues dans Ies autres sites; le
materiei le plus riche etant foumi par la grotte Valea Coacăzei (Păunesco, 1998) ainsi que des formes actuelles (Terzea. 1970).
Familie: Talpidae
Genre Talpa
Talpa sp.
Materiei : un fragment de mandibule depourvue de dents et un humerus droit.

2. Paleoecologie.
La paleoecologie de la grotte Gura Cheii Râşnov
synthese public par Rădulesco & Samson ( 1992).

a fait

l'objet d'un article de

Les espL'ces de rongeurs et d'insectivores que nous avons etudiees, proviennent
de tous Ies niveaux. jusqu'a une profondeur de 1,90 m. L'espece dominante est
Microtus arvalis (51.35 ck du materiei) presente jusqu'f1 1.70 m. avec trois exceptions:
entre O. 70-1.00 m. I. I 0-1.20 m et entre 1.30-1.50 m.
Nous allons regrouper Ies especes identifiees dans ce site, en categories
climalo-ecologiques. selon le decoupage de Marquet ( 1988):
I. Especcs d'espaces decouverts marecageux boreaux: Microtus oeconomus.
II. Especes d'espaccs decouverts peu arides: Microtus arvalis.
III. Especes des slcppes contincntales tres arides: Microtus gregalis, Ochorona
p11silla, Sicista sp.
IV. Especes de prairies el d'cspaces humides: Terricola lf subterraneus.
V. Especes de bordure d'eau: An'icola terrestris.
VI. Especes rupicoles heliophiles: Microflls 11i\'l1/is.
Vil. Especes foreslieres temperees: Clethrionomys glareo!tts, Apodemus sp.,
Sorex ara11e11s.
Vlll. Especes ubiquistes: Talpa sp.
De la base au sommet. Ies associations sont Ies suivantes:
- Niveau archeologique sterile ( 1,90-1,80 m): on ne retrouve que des Microtinae
indeterminables.
- Niveau Mousterien I ( 1,80-1,70 m): lacune de microfaune.
- Niveau archeologique sterile ( 1,70-1,60 m): Microtus arvalis, Apodemus sp. et
d' autres Microtinae indeterminables.
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- Niveau Mousterien II ( 1,60-1,05 m): Microtus arvalis, Clethrionomys glareolus,
Arvicola terrestris, Talpa sp., Microtinae et Insectivores indeterminables.
- Niveau archeologique sterile (1,05-0,95 m): Microtus arvalis et d'autres
Microtinae indeterminables.
- Niveau Aurignacien (0,95-0,75 m): Microtus gregalis, Terricola cf
subterraneus et d'autres Microtinae indeterminables.
- Niveau archeologique sterile (0,75-0,65 m): Microtus arvalis, Microtus nivalis
et d' autres Microtinae indeterminables.
- Niveau Gravettien (0,65-0,40 m): Microtus arvalis, Microtus nivalis,
Clethrionomys glareolus, Sorex araneus, Ochotona pusilla, d'autres Microtinae
indeterminables.
- Niveau post-paleolithique (0,40-0, 1Om): Microtus arvalis, Microtus gregalis,
Microtus nivalis, Microtus oeconomus, Clethrionomys glareolus, Sicista sp.
Ochotona pusilla, Sorex araneus, Microtinae et Insectivores indeterminables.
- Niveau actuel_ (0, I 0-0,00 m): M. arvalis, M. oeconomus, Sorex araneus, d' autres
Microtinae indeterminables.
Ainsi, tenant compte deces associations, on peut evoquer l'existence de 4 phases
climatiques plus importantes:
1. L'association de Microtus arvalis avec des formes forestieres: Apodemus sp,
Clethrionomys glareolus, Sorex araneus et l'espece d'eau: Arvicola terrestris - du
Niveau Mousterien II - montre un climat adouci, avec une extension de Ia foret et une
certaine humidite. La presence d'un cours d'eau principal ainsi que des torrents durant
Ies periodes pluviales, font partie du paysage. Une terre plus humide, des arbres
bordant des cours d'eau, la plai ne, peuvent nous donner une idee des paysages de cette
periode.
2. Dans le niveau Aurignacien, l'association de Terricola cf subterraneus et de
Microtus gregalis et la disparition totale des elements forestiers, montre Ia reduction
de la foret en faveur des prairies et des steppes. L' ari di te du paysage est soulignee
par la presence de M. gregalis.
3. Vers Ia periode Gravettienne, l'aridite diminue; Microtus gregalis - la forme
de steppe tres aride disparaît, laissant place aux elements forestiers: Clethrionomys
glareolus, Sorex araneus. Ceux-ci sont associes aux M. arvalis et Ochotona pusilla,
indiquant toujours la presence de surfaces decouvertes. M. nivalis, forme rupicole
heliophile fait son apparition.
Remarque: Actuellement, M. nivalis n' occupe plus celte region. Dans Ies
Carpates, on le retrouve qu'aux altitudes superieures a 1700 m (Hamar, 1960).
4. Les depots post-paleolithiques associent des elements tres differents. En plus
de l'association precedente, ce niveau renferme: M. gregalis, Sicista sp. et M.
oeconomus. Donc, l'aridite est plus marquee, le climat plus froid et sec. La presence
de M. oeconomus s'apparente aune certaine humidite - cause de Ia presence d'endroits
marecageux dans cette vallee.
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Resume
L · association des Rongeurs, Insecti vores et Lagomorphes de la grotte Gura Cheii
Râşnov (departement de Braşov, Roumanie). provenant de plusieurs niveaux
archeologiques (Mousterien, Aurignacien, Gravettien, Post-paleolithique), foit l'objet
de notrc etude. Des precisions d'ordre paleontologique (morphologique et
biometrique) - ainsi qu'un essai de reconstitution du climat et du paysage durant les
derniers 47 millcnaires - ont ete realises.

Mots-clcs:
Rongcurs. Insecti vores, Lagomorphes, ni veaux archeologiques, paleontologie,
climat, paysage.
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REZUMAT
Asociatia de rozătoare, insectivore si lagomorfe din pestera Gura Cheii Râşnov
Uudetul Brasov) provenind din mai multe niveluri arheologice (Musteriene,
Aurignacian, Gravetian, postpaleolitic), fac obiectul prezentului studiu. Pe lângă
precizările de ordin paleontologic (morfologic si biometric), noi am schitat si
principalele momente din evolutia climatului si a peisajului de acum aproape 47 de
mii de ani.
Cuvinte cheie: rozătoare,
paleontologie, climat, peisaj.

insectivore.

lagomorfe,
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Figurc 7
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1.
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1mm

4.

Microtlls oeconomus:
I, 2, 4, 6 - M 1 D;
3, 5 - M 1 G.
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Figure 8

3.

1.
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1mm

ft-licrotus gregalis:
l,4,5-M 1 D;
2, 3, 6 - M1G.
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7.

6.

iHicrotus niva/is:
I-~. 7 - M 1 D:
5. b - M1 G
Figurc 9
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Figure 10

a.
I.

2.

[
3
3

a.

3.

Clethrionomys glareolus:
l. M1 .2 G;
2. MI G: a. vue occlusale; b. vue laterale:
3. M3 G a. vue occlusalc: b. vuc laterale.
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Site

Type

M,

Grotte Gura Cheli Râsnov •

M1

M1.1

M,

Grotte Valea Coacăzei •
(Piunesco, 1998)

M1

M,.1

Dealul Burziu - actuel
Jurksac & all., 1984 •
Mons CilimanJ (Ha.rabita) actuel ••
(Hamar 1963)

M,

M1

Moyenne
Min-Max
N
Ecart-tvoe
2,76
2,49-3,01
28
0,137
1.52
1,39-1,7
16
0,089
4,32
3,95-4,8
16
0,25
2,80
2,40-3,32
100
0,166
1,55
1,40-1,71
52
0,099
4,32
3,69-4,91
52
0,257
2,72
2,40-3,08
53
J,00
2,70-3,32
10

Moyenne
Min-Max
N
Ecart-tvoe
1,04
0,9-1,22
0,066

Moyenne
Min-Max
N
Ecart-type
0,217
0,117-0,311
28
0,041

Moyenne
Min-Max
N
Ecart-tvoe
0,780
0,615-0,9
28
O,Q7

0,185
0,062-0,248
28
0,04

1.05
0,92-1,26
100
0,067

0,226
0,032-0,388
100
0,065

0,789
0,66-0,936
100
0,057

0,206
0,06-0,288
100
0,037

28

Moyenne
Min-Max
N
Ecart-lVDC

Tableau 3. Dimensions des molaires de Microtu.s arva/is • el de Microtu.s agrestis ••. Abr~viauons: N nomhrc d'ind1vidus; Min-Mox - volcur minimale - valcur maximale; b - distancc cntrc A8 ct A9; w - largcur de Io
boucle anlt!rieurc cntrc T6 el T7; c - distnncc cntrc A 7 el A8.

Type

Site

Longueur
Moyennc
Min-Mox

N
Ecart-typc

M,

Grotte Gura Cheii Rimov

M1

2,57
2,42-2,64
6
0,084
1,41

Largeur
Moycnnc
Min-Mnx
N
Ecart-typc
1,04
0,91-1.11
6
O,Q7

I
M1.1

Grotte Valea Coacăzei
(Păunesco, 1998)

M,

Sindominic 2 - Bihor
(Riidulesco & Samson, 197S)

M,

4,11
1
2,66
2,50-2,79
24
O,Q71
2,61
2,37-2,82
9
0,148

1,02
0,97-1,12
24
0,0509

Tableau S. D1mens1ons des molaires de M1cro1us gregalis.
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Hauteur
Moycnnc

Min-Max
N
Ecnrt-type
2,87
2,63-3,27
4
0,275

OBSERV ATII ASUPRA INDUSTRIEI LITICE
'
DE LA GIURGIU - MALU ROŞU

* Emilian Alexandrescu

1. Cantitatea de material litic este în această mare aşezare aurignaciană,
impresionantă ( dacă se iau în calcul şi campaniile de dinainte de 1992 cifra pieselor
1
de silex depăşeşte probabil 100.000) . Pe de altă parte dorim să atragem atenţia că
industriile litice de la Giurgiu - Malu Roşu sunt foarte puţin diferite de la un nivel la
altul şi chiar faţă de alte aşezări ale complexului aurignacian din Câmpia Română 2 .
La acest stadiu al cercetării ne-am limitat la o analiză tipologică ( după sistemul
listelor-tip şi al graficelor cumulative) a relativ puţinelor unelte descoperite şi am
subliniat câteva elemente de tehnologie şi traseologie, atât cât a fost posibil.
Considerăm că nu este inutil să spunem că încă din 1992, când au reînceput cercetările
sistematice la Giurgiu - Malu Roşu, am avut în vedere desfăşurarea săpăturilor astfel
încât să putem recupera toate fragmentele litice şi să le înregistrăm, îndeosebi pe cele
3
din ateliere, în funcţie de planul "O" şi de sistemul de caroiaj

.

2. Încă din timpul primelor campanii, ca şi în cele de după 19924, la Giurgiu Malu Roşu s-a putut constata caracterul de aşezare-atelier al acestui important sit
aurignacian (fig. 1). În favoarea acestei ipoteze pledează cantitatea foarte mare de
ma.terie primă (galeţi naturali de silex), resturile de prelucrare a silexului (un procent
mare cu cortex), prezenţa unui destul de mare număr de nuclee şi instrumente de
percuţie, numărul scăzut de piese finite găsite în zonă.
Forajele geologice au pus în evidenţă un nivel de pietrişuri de Frăteşti, aflat în
zona aşezării, care conţine bolovani de silex în egală măsură de origine Carpatică sau
Balcanică 5 . Menţionăm că satul Frăteşti, unde pietrişurile menţionate mai sus apar la
zi, se găseşte la circa 6 km de Malu Roşu. Industria litică de la Giurgiu - Malu Roşu
apare sub forma unor aglomerări intense de obiecte litice, unele având concentraţii de
cenuşă sau chiar vetre amenajate din bolovani din gresie cuarţoasă, aşezaţi circular
sau elipsoidal. Nu s-au găsit până la acest nivel al cercetării structuri de amenajare a

* Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Str. Henri
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habitatului au structurări mai elaborate ale nivelurilor de locuire. E te încă una din
situaţiile care ugerează că a em de-a face cu o zonă de prelucrare a silexului 6 . Analiza
noa tră e va limita doar la SI/1992-1993 suprafaţă care, pe de-o parte, este cea mai
întinsă dintre cel cercetate până la acea tă oră (aproape 180 mp) şi pe de altă parte,
cuprinde toate tipurile de situaţii stratigrafice pe care le-am întâlnit până acum la
iurgiu - Malu Ro u (vezi fig. I şi 2). Menţionăm de a emenea, că au fo t elecţionate
pie e litice din zonele emnificative arheologic (ateliere cu etr , zone cu uprapuneri
tratigrafice de niveluri aurignaciene ).

2.1. uprafaţa I/1992-1993, orientare V- 13:, 5 x 5- m. În cur ul celor două
ampani1 a
tă uprafaţă a fo t adâncită până la până la 2 90 m şi a fo t e ecutat
un ondaj pană la baza tera ei, în dreptul uprafi ţei L adân cu încă 4 m ub nivelul
a e tei . r zultând tD I un pr tl de I O m (fig. _)_ e cri rea pro 1lului tratigrafic
-a făcut în alt art1 ole i e ac a nu mai în i tăm a upra lui remarcând d ar că e t
a mai compl tă
v nţă tr tigrafi ă aurigna iană uno ută până în c t moment
R
"
_7
m ampta
mana
2 I 1 At "li ruf d "pr lucrar a ,I \Ulw r 1
I/19 2-1 93, tratul ungn 1 n 11, adâncim cuprin - într l 5 m i 1, 55 m
(fig. ), upă o upr f: iă d apr , 1m ti
mp ( r urile 4 i 5). P lângă obiecte
"

A

I
.FUI/

f .:..=-J strat
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li

... • piese l1t1ce

Figura 3
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litice s-au găsit şi bolovani din gresie cuarţoasă, care au funcţionat ca "nicovale" sau
percutoare. Nu s-au găsit urme de ar ură sau de amenajări de vatră. În general stratul
Aurignacian II e te sărac, în întreaga suprafaţă săpată la Giurgiu - Malu Roşu fiind
cunoscute până acum două mici ateliere de prelucrare a silexului. Materialul litic pe
categorii de pie e se prezintă astfel:
8
2.1.1.1. Unelte. O lamă cu retuşe continue pe o singură latură (65) şi un racloar
transversal (77), care nu a fost găsit în atelierul Nr. 1, sunt singurele unelte găsite până
acum în stratul Aurignacian II din SI (fig. 4).
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Au fost descoperite în atelier 14 aşchii de dimensiuni mijlocii şi
mari, iar în întreaga suprafaţă: 171 (ne referim numai la cele care au fost găsite într-o
poziţie stratigrafică sigură). Am arătat că stratul Aurignacian II se află într-un depozit
sedimentar de tranziţie, dintre cel vegetal şi cel loessoid, având limitele greu de stabilit
din cauza gangurilor de rozătoare. Majoritatea acestor aşchii este de dimensiuni
mijlocii şi mari, din silex albăstrui-vineţiu, mai rar maroniu-alburiu şi foarte rar din
9
alte roci decât silex . Materia primă nu este de bună calitate, influenţând de aceea
debitajul, care este anarhic. Cele mai multe dintre aşchii au talonul neted şi bulbul de
percuţie proeminent, atestând, după opinia noastră, o percuţie directă, cu percutoare
de mari dimensiuni, din roci dure. Unele dintre aşchii prezintă urme de folosire,
situ~ ţie care a fost semnalată atât la Giurgiu - Malu Roşu cât şi la Lapoş sau Ciuper1
cem .
2.1.1.3. Lamele şi lamelele sunt mult mai puţin numeroase (3 lame şi 2 lamele)
şi atipice, cu nervurile neparalele. În marea lor majoritate sunt fragmentare. Pe
întreaga suprafaţă au fost găsite 13 lame şi 12 lamele.
2.1.1.4. Nucleele sunt informe, mijlocii sau mari, cu excepţia unui nucleu bipolar
şi altul conic, reflectând caracteristicile debitajului enunţate mai sus. În atelier au fost
găsite două nuclee, iar în Suprafaţa I: 9 nuclee . Trebuie spus că la această adâncime
au apărut şi alte piese litice, a căror poziţie stratigrafică a fost considerată incertă şi,
în consecinţă, nu le-am luat în calcul (fig. 5).
2.1.2. Nivelul Aurignacian Ic al stratului Aurignacian I este relativ sărac în piese
litice, nedescoperindu-se, la acest nivel de locuire al Suprafeţei I, nici un atelier de
prelucrare a silexului. S-a putut observa, totuşi, că în zona dinspre platoul terasei al
Suprafeţei I (careurile A/1-25 şi 8/1-25), piesele de silex atribuite acestui nivel de
locuire (între adâncimile de 1,90 m şi 2, 15 m) sunt mai numeroase, situaţie care .se
leagă de faptul că, în această perioadă de evoluţie a populaţiilor aurignaciene de la
Giurgiu - Malu Roşu, a avut loc, probabil, un proces de retragere treptată a acestora
spre interiorul terasei, comparativ cu perioada nivelurilor Aurignacian Ib şi
Aurignacian Ia. Amintim, în acest sens, în SIII/1995, un mare atelier de prelucrare a
silexului situat pe platoul terasei.
2.1.2.1. Uneltele (4) (vezi fig. 4) sunt următoarele: gratoar carenat (11) pe aşchie
masivă nucleală cu talonul faţetat, gratoar atipic (2), burin pe trunchiere retuşată (36),
racloar simplu drept (77).
2. 1.2.2. Materialul brut are aceleaşi caractensttc1 semnalate pentru
stratul Aurignacian II, poate cu o dominaţie cantitativă a aşchiilor mijlocii şi mari mai
accentuată decât la nivelul precedent. Trebuie spus că aceste rapoarte numerice pe
care le-am stabilit pentru Suprafaţa I, nivelul A Ic, sunt relative dacă ţinem cont de
lipsa complexelor de prelucrare a silexului în opoziţie cu situaţia din Suprafeţele II şi
III (fig. 6).
2. 1.3. Nivelul Aurignacian lb este mai bogat în această suprafaţă, unde a fost găsit
şi un atelier de prelucrare a silexului de dimensiuni destul de mari (Sl/1 992-1993/
atelier nr. 4/careurile 8 9-12, C 9-12, D 9-12, E 9-12/ adâncime cuprinsă între 2,20 2,45 m). Piesele litice sunt în număr de peste 1OOO. Nu există urme de arsură sau de

2.1.1.2.

Aşchii.
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amenajări

de vetre. S-au descoperit câteva fragmente osoase, gasteropode fosilizate,
dar nu fosile şi, de aceea, neconcludente (fig. 7).

2.1.3.1. Unelte s-au găsit puţine , raportat la cantitatea de material litic atipic.
Gratoar atipic (2) pe aşchie masivă cvasicirculară , gratoar pe lamă mas ivă
aurignaciană (5), retuşată numai pe o latură, 3 gratoare nucleiforme (15), pe aşchii
masive nucleiforme, cu partea activă convexă, burin pe trunchiere oblică retuşată (35),
burin diedru dejete (28) pe aşchie masivă, burin diedru de unghi pe aşchie (29), burin
de unghi pe spărtură (formă atipică), pe lamă, cu o trunchiere oblică, retuşată la capătul
opus, racloar transversal convex (77), lamă cu trunchiere dreaptă (60), parţial retuşată,
având o mică encoche pe latura stângă, lamă aurignaciană fragmentară (67) cu retuşe
ecailleuse pe ambele laturi, lamă etranglee (78), vârf (92) cu retuşe subţiri pe latura
dreaptă, aşchie cu trunchiere concavă (92), (fig. 8).
2.1.3.2. Materialul brut din atelierul nr. 4/AI b este dominat cantitativ de aşchii
(aproximativ 30% cu cortex), cu un indice lamelar destul de scăzut (la un total de 1049
de piese există 65 de lame şi 72 de lamele), cu nuclee unipolare sau bipolare,
piramidale, conice sau informe (cele mai multe) de dimensiuni mari (unele ajung la
dimensiuni de peste 20 cm, cântărind 2 kg). Din punctul de vedere al materiei prime,
am putut constata că 950 sunt din silex categoria "A" şi 99 din categoria "M" . Aceasta
din urmă fiind de bună calitate, a fost folosită pentru realizarea celor mai frumoase
piese. După dimensiuni domină piesele mijlocii (între 4 şi 8 cm). Cu toate că din 1049
de piese ale atelierului nr.4/AI b, 581 sunt micro litice, 434 sunt mijlocii şi 34
https://biblioteca-digitala.ro
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macrolitice. Între cele microlitice însă trebuie subliniat că domină fragmentele
micro litice atipice care rezultă din procesul cioplirii (este încă un argument care
pledează în favoarea considerării acestor concentraţii masive de obiecte litice,
caracteristice aşezării de la Giurgiu - Malu Roşu, ca fiind ateliere de prelucrare a
silexului) (fig. 9).
2.1.3.3. În atelierul nr. 4/Alb/SJ s-au găsit 3 percutoare din gresie cuarţoasă şi
unul din silex categoria "A", de dimensiuni macrolitice (cele din gresie) şi mijlocie
( cel din silex). În afara atelierului, în nivelul Alb au fost descoperite 2395 de piese de
silex, din care doar trei unelte (ele au fost descrise mai sus). Mai putem semnala
prezenţa a 3 percutoare din gresie de dimensiuni macrolitice şi dominaţia pieselor de
dimensiuni mijlocii din silex, categoria "A", de slabă calitate, care a împiedicat un
debitaj regulat.
2.1.4. Nivelul Aurignacian Ia este cel mai bogat şi singurul care, până la acest
stadiu al cercetării, are şi vetre amenajate cu bolovani aşezaţi circular sau elipsoidal.
Au fost determinate patru ateliere de prelucrare a silexului, aflate la adâncimi cuprinse
între 2,55 m şi 2,80 m (vezi fig. 1). Atelierul nr. 6/Sl/1993 are în zona sa centrală şi
o vatră (nr. 3) amenajată cu bolovani care prezintă urme de arsură puternică sub care
se afla un strat de cărbune şi pământ ars, de unde au fost colectate probe pentru analiză
11
C 14 (GMMR-1, SI/El 8 şi El 9/-2,60 m adâncime/ 21.140 ± 120 BP) (fig. 1O).
2.1.4.1. Uneltele sunt puţine în raport cu întreaga cantitate de resturi de prelucrare.
Gratoar carenat atipic (2), gratoar carenat ( 11) pe aşchie nucleată masivă cu cortex,
gratoar pe lamă aurignaciană retuşată (5), gratoar pe aşchie (8), cu cortex,
cvasi circulară, are pe partea stângă o denticulare, gratoar carenat ( 11 ), pe aşchie
nucleată cu cortex, gratoar în evantai (7) pe aşchie retuşată, gratoar dejete (92) pe
aşchie masivă, gratoar atipic pe lamă fragmentară a crete, lamă fragmentară, cu
cortex, slab denticulată pe latura stângă şi cu retuşe continui pe latura dreaptă, piesă
cu două encoches, inverse (tip omega) pe o latură şi cu o altă encoche directă şi retuşe
subţiri continui, aşchie fragmentară cu trunchiere dreaptă retuşată, aşchie cu cortex
uşor denticulată pe latura stângă, cu retuşe directe şi inverse pe latura cealaltă, aşchie
fragmentară nucleată cu encoche directă,
racloar simplu convex (77) pe lamă
fragmentară cu cortex, retuşe semiabrupte, aşchie cu cortex având la extremitatea
distală un coup de burin aflat pe latura dreaptă şi cu o mică encoche pe latura stângă,
lamelă cu encoche la extremitatea unei laturi, creând astfel un fel de cran (fig. 11 ).
2.1.4.2. Materialul brut are aceleaşi caracteristici semnalate pentru nivelurile
celelalte, fiind foarte bogat în aşchii de dimensiuni mijlocii şi mari, cu un indice
lamelar mai ridicat faţă de nivelurile AI b şi AI c (fig. 12). Nu dorim să mai insistăm
asupra caracteristicilor acestui material litic decât doar pentru a semnala că de la acest
2
nivel provine cel mai mare număr de piese 1 . Acest material, în marea lui majoritate
grupat în ateliere de prelucrare a silexului, are o mare valoare tehnologică, analiza lui,
13
din această perspectivă, fiind foarte potrivită .
2.1.5. În SJ/1992/1993, nivelul Al a, au fost determinate patru ateliere de
prelucrare a silexului (atelierele nr. 2, 3, 5, 6) şi trei vetre dintre care doar una se află
în centrul unui atelier (vatra 3/atelier nr. 6).
https://biblioteca-digitala.ro
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2.1.5.1. Uneltele care au fost găsite în acest atelier: lamelă fragmentară spartă în
zona distală, cu o mică porţiune de c_ortex şi un cran atipic retuşat cu retuşe
semiabrupte pe latura dreaptă, lamelă fragmentară spartă pe partea distală cu un cran
obţinut din retuşe semiabrupte pe latura dreaptă şi cu o encoche pe latura opusă,
lamelă Dufour (90) cu re tuşe semiabrupte scurte pe o bună parte a laturii stângi, lamelă
Dufour (90) cu retuşe semiabrupte pe ambele laturi, racloar simplu drept (77) pe lamă
fragmentară cu retuşe oblice, lamelă Dufour fragmentară cu retuşe semiabrupte. În
interiorul acestui atelier s-a găsit o grupare de piese micro litice neretuşate şi un nucleu
conic de dimensiuni miJ'locii, care sugerează existenta unui mic atelier de fabricare a
14
'
lamelelor Dufour .
2.1. 5.2. Materialul brut nu necesită o analiză specială întrucât se poate observa,
cu uşurinţă, din compararea histogramelor pe niveluri, că acest material este foarte
omogen de la un nivel la altul, având aceleaşi caracteristici şi rapoarte numerice între
diferitele categorii tehnologice şi tipologice (vezi fig. 12).
2.1. 6. În Suprafaţa I au fost găsite, atât în ateliere, cât şi în nivelurile de locuire,
percutoare din gresii cuarţoase sau silex, de dimensiuni mijlocii şi macrolitice cu urme
de folosire specifice. Analiza preliminară a acestora ne sugerează că s-a folosit atât
percuţia indirectă sau cea pe nicovală (dacă ţinem cont de prezenţa a numeroşi
15
bolovani de dimensiuni mari şi de acea piesă considerată de noi percutor-nicovală ),
cât şi percuţia directă. O situaţie similară descrie Florea Mogoşanu în zona Banatului,
https://biblioteca-digitala.ro
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aurignacianul de aici fiind considerat foarte apropiat cultural de tehnocomplexul
aurignacian din Câmpia Română 16 . Anumite caracteristici ale materialului (talonul
neted sau diedru, foarte rar punctiform, bulbul de percuţie proeminent cu undele de
şoc vizibile) sugerează utilizarea percuţiei dure (să ne amintim de percutoarele de
mari dimensiuni). Probabil s-au folosit şi percutoare din materii organice ,dure şi,
implicit, percuţia "moale" sau prin presiune (pentru retuşare), dacă ne gândim la
procentul destul de important de piese microlitice (unele a cran sau lamele Dufour).
2.1. 6.1 . Materia primă care se găseşte din abundenţă în zona aşezării are două
mari categorii de silex ("A", ''M"). Alte roci au fost folosite cu tohtl accidental
(amintim cele trei frumoase gratoare din şist negru). Despre sur a de materie primă ,
care trebuie să fi fost foarte aproape dacă ţinem cont de cantitatea mare de galeţi de
Giurgiu - Malu Roşu 1992-1993 / SI /
Nivelul Aurignacian I a/ Atelierul nr. 6 I 2,55-2,80 rn
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silex şi de caracterul de aşezare-atelier al acestui sit aurignacian, nu ştim unde a fost
exact. Putem doar presupune că undeva în albia minoră a Dunării de atunci a existat
o cantitate iMportantă de materie primă. Astăzi terasa inferioară a Dunării este
afundată, nivelul de pietrişuri aflându-se la 18 m adâncime faţă de nivelul aşezării 17 .

3. Din punct de vedere tehnico-tipologic industria litică de la Giurgiu - Malu
Roşu, având în vedere lista tipologică de aici (gratoare carenate tipice şi atipice,
gratoare pe aşchie, gratoare nucleiforme, racloare simple sau duble, burine diedre,
burine pe trunchiere retuşată, lame cu retuşe continui, lame aurignaciene, lame
etranglee, piese d cran, lamele Dufour), a fost atribuită tehnocomplexului aurignacian
târziu din Câmpia Română. Importanţa specială a acestei industrii constă în faptul că
ea, prin fazele succesive de evoluţie, se desfăşoară pe cea mai completă secvenţă stratigrafică din complexul cultural amintit, cronologic plasându-se în perioada 23 00018
17 OOO BP .
3.1. Pe lângă elementele tipologice amintite mai sus se poate remarca dominaţia
grupei gratoarelor, burinelor, lamelor retuşate şi a piesele cu encoche sau denticulate.
Debitajul lamelar, care nu este dominant din cauza calităţii proaste a silexului, are
toate caracteristicile tehnologice specifice paleoliticului superior (un număr destul de
mare de lame <l l"l"l~te). Prezenţa nucleelor conice, prismatice, informe, uni sau
bipolare, a lamelelor cu retuşe abrupte sau semiabrupte şi a retuşelor ecailleuse sau
lamelare este caracteristică, în acest context, paleoliticului superior (aurignacianului).
3.2. Dintre cele şase aşe::âri aparţinând tehnocomplexului aurignacian din
19
Câmpia Română , Lapoş şi Ciuperceni, punctele "La Vii" şi "La Carieră" se apropie
tehnico-tipologic foarte mult de aşezarea de la Giurgiu - Malu Roşu. Din nefericire
20
importantele aşezări de la Ciuperceni-Turnu Măgurele sunt insuficient publicate şi
din această cauză greu de evaluat ştiinţific. Din descrierile sumare publicate şi din
puţinul material aflat în depozitele Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" din
Bucureşti, considerăm apartenenţa la aurignacianul târziu din Câmpia Română, în
afară de orice îndoială (ne referim la dominaţia netă a materialului brut, la prezenţa
gratoarelor carenate, burinelor etc.). În ceea ce priveşte aşezarea de la Lapoş
informaţiile sunt mai precise (fig. 13 ), observându-se dominaţia materialului brut din
1
care unele piese au urme de întrebuinţare ca şi la Malu Roşu sau Ciuperceni2 . Între
unelte, grupa gratoarelor carenate, nucleifonne, a lamelor retuşate, domină cantitativ
celelalte categorii tipologice. În aceste condiţii considerăm că aurignacianul din
Cânwia Româ_nă, mai ales în faza lui de maximă de~volt~re ( etap~ l~/fazele Ila ş!
Ilb
se prezintă ca un tehnocomplex extrem de unitar ş1 caractensttc, cu o lunga
evoluţie până târziu în tardiglaciar prin aşezările de la Giurgiu-Malu Roşu/ Stratul
Aurignacian II, Giurgiu-Slobozia, punctul "Râpa Bulgarilor", Nicolae Bălcescu,
punctul "La Vii". Legăturile sale cu regiunile învecinate par să fi fost foarte reduse.
3.2.1. Singura zonă cu care considerăm că ar fi putut avea legături (poate chiar
originea sa să fie din această zonă) este nord-estul Banatului, unde se găsesc trei
aşezări aurignaciene (Tincova, Coşava şi mai ales Româneşti - Dumbrăviţa I şi II)

r-,
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(fig .14). Listele-tip alcătuite pentru ace te ituri dovedesc multe asemănări tipologice
şi tehnice. Am emnalat deja prezenţa lamelelor Dufour, într-un număr ceva mai
ri dicat în Banat>prezenţa gratoarelor carenate a debitajului anarhic, a caracterului de
aşezări-atelier (mai ale la Române ti - Dumbră iţa) a celor trei ituri amintite23 .
Figura 14
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Singura împrejurare care ne împiedică să fim convinşi că lucrurile stau în acest fel
este aceea că în zona Olteniei nu au fost descoperite (cel puţin până în acest moment)
aşezări aurignaciene.
3.2.2. Originea mai îndepărtată a complexului aurignacian din Banat, implicit şi
a celui din Câmpia Română, a fost legată, pe bună dreptate, credem noi, de Centrul
Europei. Pe de aită parte, în aceeaşi regiune, s-au semnalat în intervalul cronologic
dintre 23000 şi 17000 BP, aşezări precum Cracovia - Spadzista şi Piekary în Polonia,
Moravany, Nitra, Cejkov, Kasov în Slovacia, Stadice în Boemia, Albendorf,
24
Grub graben, Langmannersdorf în Austria de jos . În Moravia de Est, aurignacianul
foarte târziu este reprezentat prin câteva aşezări al căror utilaj este format dintr-un
procent foarte ridicat de gratoare a museau pe aşchii mijlocii şi macrolitice cu retuşe
lamelare şi burine busquees sau diedre (fig. 15). Debitajul lamelar este foarte scăzut.
Figura 15
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Această situaţie tipologică,

precum şi datele C 14, care sunt sincrone cu nivelul
Aurignacian Ia de la Giurgiu-Malu Roşu (uneori, având în vedere caracterul
conservator al acestui orizont cultural, chiar mai recent), demonstrează dacă nu
legături culturale directe, măcar apartenenţa la un orizont cultural aurignacian foarte
târziu (epiaurignacian, industrii aurignacoide), cunoscut nu numai în Centrul Europei
5
dar şi în vestul şi sudul ei2 . Considerăm că trebuie amintită şi o aşezare mai apropiată
de Banat (Arka, Ungaria). care deşi aparţine complexului cultural gravetian, cunoaşte,
la nivelul industriei litice, o reînviere a tehnicilor de cioplire aurignacoide (?),
caracterizată prin prezenţa burinelor carenate, a gratoarelor înalte şi a unui debitaj
26
lamelar scăzut . Analogiile ar putea merge şi mai departe pentru că în zona amintită
mai sus aşezările se prezintă sub forma unor mari concentraţii litice corespunzând
unor sejour-uri
scurte şi repetate ale unor populaţii epiaurignaciene şi/sau
,; .
cpigravcliene-'. In concluzie. studiul unei părţi semnificative a industriei litice de la
Giurgiu - Malu Roşu sugereaz[1 apartenenţa la această secvenţă cultural-cronologică,
în care, din motive dificil de precizat. s-au păstrat până foarte târziu tehnici şi tipuri
de piese specifice aurignacianului, care evoluează, după cum am văzut, paralel cu faze
târzii gravcticnc. Greu de spus dacă această situaţie se leagă de o economie specifică,
de un mediu paleogeografic specific sau de nişte populaţii foarte conservatoare ce
perpetuează tehnici străvechi.

NOTE

I. C. S. Nicolăescu -

Plopşor.

Eugen Comşa, Gh. Rădulescu şi Mihai Ionescu, Paleoliticul
de la Giurgiu. Aşe:area de la .Halu Roşu. în SC/J ·. VIL 3-4, 1956. p. 229; Alexandru Păunescu,
Evoluţia

111,eltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite pe teritoriul României, Bucureşti,
1970, p. 123-124; Alexandru Păunescu şi Emilian Alexandrescu, Săpăturile de la Giurgiu Malu Roşu. campaniile 199]-1993, în Cercetări Ar/reologice, X, 1997, p. 23-25; idem
Rc:ultatele preliminare ale cercetârilor pril'i11d aşe:arca aurignaciană de la Giurgiu - Malu
Roşu (campaniile 1992-1996). în Cultură şi Ci,•ilizaţie la Dunărea de Jos, XV, Călăraşi, 1997,
p. 16-20.
2. Emil ian Alexandrescu, O ipote:ci d,:spre evoluţia complexului aurignacian din Câmpia
Ro11uî11â. în volumul Timpul Istoriei, I. Istorie şi Patrimo11iu, Universitatea Bucureşti, 1997,
p. 17-18.
J. Alexandru Păunescu şi Emil ian Alexandrescu, op. cit., în Cercetări Ar/reologice, X, p.

17-18; pentru a fi mai expliciţi cităm următoarea observaţie: <<Materiei d'etude privilegie (D.
de Soncville-Bordcs, I974-1975) parce que generalcment conserve dans son intcgralite au
sein des depots fossi Ies, I' industrie lithique peut, si clle est suffisament abondante, non
mclangce, non artificiellement appauvri par tri selectif ct recueillie dans parfaites conditions
stratigraphiques (F. Bordes, 1950, a et b) donner lieu a un decompte statistique destine a
mesurer la frequence d'entites morpho-techniques distinctes reconnues comme des "types" et
pcrmettre ainsi des comparaisons d 'assemblages issus de differents niveaux d'un meme
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gisement ou de gisements differents», Michel Lenoir, La Typologie du Paleolithique
Superieur, în Le Temps de la Prihistoire, Edition Archeologia, 1989, p. 163.
4. C. S. Nicolăescu- Plopşor, Eugen Comşa, Gh. Rădulescu şi Mihai Ionescu, op. cit., p.
5; Alexandru Păunescu, Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperită pe
teritoriul României, Bucureşti, 1970, p. 19; Alexandru Păunescu şi Emilian Alexandrescu, op.
cit., p. 17.
5. Lucian Badea, Cadrul geomorfologic al aşezării paleolitice de la Giurgiu - Malu Roşu,
în Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, XV, Călăraşi, 1997, p. 11.
6. Fără a susţine în totalitate ipotezele mai vechi despre existenţa în zona imediat apropiată
a unor alte ~ezări care ar fi funcţionat ca locuri de habitat (vezi C. S. Nicolăescu - Plopşor,
op. cit.), nu le putem exclude cu totul, dacă ne gândim la întinderea aşezării-atei ier, la cantitatea
de silex şi la numărul foarte redus de unelte, extrem de caracteristice. Situaţii în care anumite
microregiuni au fost "administrate" de grupuri paleolitice, în sensul că în anumite puncte se
prelucrau galeţi de silex, în altele se amenajau spaţiile de locuit, zonele "menajere", sălaşurile
sezoniere de vânătoare etc., se cunosc şi în alte zone ale Europei (vezi Catherine Perles, Les
industries lithique taillees de Frachthi (Argolide, Grece), tome I, Presentation generale et
industries paliolithiques, Indiana University Press, 1987, p. 52-84.
7. Emilian Alexandrescu, op. cit., în Timpul Istoriei, I, Memorie şi Patrimoniu,
Universitatea Bucureşti, 1997, p. 15, 17-18; Alexandru Păunescu şi Emilian Alexandrescu,
op. cit., în Cercetări arheologice, X, 1997, p. 18-19 şi fig. 7.
8. Pentru determinarea tipologică s-a folosit lista tipologică a uneltelor din paleoliticul
superior realizată de D. de Sonneville - Bordes şi J. Perrot.
9. Precizăm că am operat cu trei categorii de dimensiuni (microlitică - între O şi 4 cm,
mijlocie - între 4 şi 8 cm şi macrolitică - peste 8 cm) şi două categorii de silex (varietatea
albăstruie şi cea maronie, care însumate înseamnă peste 96% din întreg materialul litic. Pentru
descrierea completă a materiei prime vezi Alexandru Păunescu şi Emilian Alexandrescu, op.
cit., p. 25. Pentru varianta de silex albăstruie vom folosi sigla "A", iar pentru cca maronie sigla
"M".
I O. Alexandru Păunescu şi Emil ian Alexandrescu, op. cit., p. 19; Florea Mogoşanu,
Probleme noi în aşezarea de la Lapoş, în SC/V, 3, 15, 1964, p. 342; Vasile Boroneanţ,
Descoperirile arheologice de la Ciuperceni, în Materiale de istorie şi muzeografie, X, 1980,
p. 24.
11. Alexandru Păunescu şi Emilian Alexandrescu, op. cit., p. 22.
12. În Sl/nivelul A la, avem peste 8000 de piese, adică mai mult de 2 treimi din totalul
pieselor descoperite în întreaga suprafaţă. Aceeaşi situaţie am putut-o observa şi pentru
campaniile 1958-1959, la un total de peste 16000 de piese litice (informaţie Alexandru
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OBSERV A TIONS PRELIMINAIRES
SUR L'INDUSTRIE LITHIQUE DE GIURGIU-MALU ROşU
(Resume)

Les industries lithiques de Giurgiu-Malu Roşu sont a attribuer du point de vue
technique et typologique au techno-complexe aurignacien tardif de la Plaine
Roumaine sur la foi du repertoire typologique: grattoirs carenes typiques et atypiques,
grattoirs sur eclats, grattoirs nucleiformes, racloirs simples ou doubles, buri ns diedres,
burins sur troncature retouchee, lames a retouches continues, lames aurignaciennes,
lames etranglees, pieces a cran, lamelles Dufour. L'importance particuliere deces
industries est due au fait que, grâce a leurs phases successives d'evolution, elles
s'echelonnent le long de la plus complete sequence stratigraphique du complexe
culturel mentionne gui commence vers 23 OOO BP et finit avant 16 OOO BP. Ă part Ies
elementes typologique mentionnes plus haut, ii convient de remarquer la
predominance du groupe des grattoirs, des burins et des lames retouchees. des pieces
a encoche ou denticulees, le debitage des lames (meme s'il n'est pas predominant), la
presence des nucleiconiques, prismatiques. informes, unipolaires ou bipolaires, des
lamelles a retouches abruptes ou a moitie abruptes, des lamelles a retouches
ecailleuses ou des retouches lamellaires caracteristiques pour Ies industries
aungnac1ennes.
Parmi Ies six stations appartenant au techno-complexe aurignacien de la Plaine
Roumaine (voir n. 19), Ies plus proches du point de vue technique et typologique sont
celles de Ciuperccni ( "La VII" I et "La Vii" II) et de Lapoş. Les importantes stations
de Ciuperccni-Turnu Măgurele sont malheureusement insuffisamment publiees et ii
est. par consequent, difficile d'en evaluer la portee. Sur la foi des descriptions
sommaires publiees et des peu no.mbreux materiels conserves de !'Institut
d' Archeologie "Vasile Pârvan" de Bucarest, nous considerons que ces stations
appartiennent sans l'ombre d'un doute a l'aurignacien tardif; nous pensons a la nette
predominance du materiei brut, a la presences des grattoirs carenes, des burins etc.
En ce qui concerne la station de Lapoş, Ies informations en sont plus precises (fig.
13): on constate le meme predominance du materiei brut don't quelques exemplaires
presentent des traces d'utilisation comme a Giurgiu-Malu Roşu ou a Ciuperceni.
Parmi Ies outils. c'est le groupe des grattoirs carenes nucleiformes et des lames a
retouches qui domine du point de vue quantitatif. Dans ces conditions, nous
considerons que l'aurignacien de la Plaine Roumaine se presente, notamment dans
sa phase de developpement maximum (etape II, phases II a et II b), comme un
techno-complexe particulierement unitaire et caracteristique, a une longue evolution
jusqu'au tardiglaciaire par Ies stations de Giurgiu-Malu Roşu (niveau Aurignacien II),
Giurgiu-Slobozia ("Râpa Bulgarilor"), Nicolae Bălcescu ("La Vii").
Les liaisons avec Ies regions voisines semblent avoir ete plus reduites. La seule
zone avec laquelle onest en droit d' etablir quelques liaisons (et on pourrait sans doute
en chercher I' origine meme) est le nord-est du Banat, avec trois stations
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aurignaciennes (Tincova, Coşava, Româneşti-Dumbrăviţa I et II). Les Listes-type
dressees pour ces stations rendent evidentes nombre de similitudes typologigues: Ia
presence des lamelles Dufour et des grattoirs carenes, le debitage anarchigue, Ia nette
predominance des restes de taille par rapport aux outils (a l'exception de Coşava, ou
le rapport en est d' environ 6 a I) ainsi gue le caractere de sites-ateliers des stations de
la Plaine Roumaine et du Banat. II convient pour autant de signaler l'absence des
trouvailles acaractere aurignacien en Oltenie jusgu' ace jour.
L'origine plus eloignee du techno-complexe aurignaciene du Banat, et par
conseguent de celui de la Plaine Roumaine, a ete mise en relation avec l'Europe
centrale (Autriche orientale, Boheme, Moravie, Allemagne meridionale, Pologne
meridionale, nord-ouest de la Hongrie). D'autre part, dans l'intervalle 23 OOO- 17 OOO
BP, des stations de cette meme region comme Albendorf, Grubgraben,
Langmannerdorf, Moravany, Nitra, Cejkov, Kasov, Stadice etc. presentent des industries lithigues caracterisee par un tres haut pourcentage des grattoirs a museau sur des
eclats moyens et macrolithigues, ades retouches lamellaires, et des buri ns busgues ou
diedres. Le debitage lamellaire est tres reduit. Cette situation technigue et typologigue,
de meme gue Ies donnees Cl4 gui sont syncrones avec le niveau Aurignacien I a de
Giurgiu-Malu Roşu (et, eu egard au caractere hautement conservateur de cet horizon,
parfois meme plus recentes), prouvent, sinon des liaisons culturelles directes, au moins
I' appartenance a un horizon cui turei aurignacien commun tres tardif (epiaurignacien,
industries aurignacoYeds) gui est connu non seulement en Europe centrale, mais aussi
en Europe occidentale et meridionale (voir n. 25).
Les analogies pourraient meme aller encore plus loin, puisgue Ies stations
mentionnees se presentent comme de grandes concentrations lithigues correspondant
a des sejours de courte duree et repetes des populations "epiaurignaciennes et/ou
epigravettiennes" (voir n. 27). L'etude d'une partie significative des industries lithigues de Giurgiu-Malu Roşu suggere, en conclusion, l'appartenance de la station a
cette seguence culturelle et chronologigue gui, pour des raisons mal precisees, a
conserve jusgue bien tard des technigues et des types d'industries specifigues pour
I'aurignacien et gui (en Europe centrale) evolue, on l'a vu, parallelement aux phases
gravettiennes tardives.
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A. AŞEZAREA AURIGNACIANĂ

Emilian Alexandrescu

· 1. Săpăturile arheologice din acest an au avut ca principal scop stabilirea limitei
nordice a aşezării aurignaciene. Acesta este motivul pentru care am inclus în acest
raport şi sondajul realizat în 1996 (Cas. A I S III). Practic, în 1998 a fost săpată
Suprafaţa IV şi Martor/ Cas. A/ S III, ambele sondaje însumând aproximativ 25 mp
(SIV, 10 x 2 m, MI Cas. A/ S III, 2 x 2,25 mp) (fig. I).
Al doilea motiv pentru care săpăturile s-au desfăşurat în acest fel a fost dorinţa
de a obţine un profil perpendicular pe terasă însumând 46 m măsuraţi pe laturi le estice
ale S II, S III, M / Cas. A I S III, Cas. A/ S III şi S IV (vezi fig. I).

depozitelor sedimentare din suprafeţele săpate este
asemănătoare celei din anii trecuţi cu diferenţa că, faţă de planul "O", adâncimile la
care se găsesc nivelurile culturale aurignaciene sunt ceva mai mici. În general
considerăm că această împrejurare nu afectează observaţia noastră din anii trecuţi
legată de relativa orizontalitate a straturilor atât sedimentare cât şi culturale
( diferenţele sunt de ordinul a 15-20 cm la aproximativ 50 m spre interiorul platoului
terasei).

2. Stratigrafia.

2.1.

Situaţia

Situaţia stratigrafică

în

suprafeţele săpate

(M / Cas. A/ S III, Cas. A/ S III,

S IV) se prezintă astfel:
O - 0,90 m. Depozit vegetal. La nivelul solului arabil, în poziţie secundară, au
fost găsite fragmente ceramice postpaleolitice şi a fost surprinsă o groapă din perioada
La Tene (G I / M / Cas. A/ S III, pentru detalii vezi secţiunea "B" a acestui raport).
0,90 - 1,40 m. Depozit de tranziţie afectat masiv de ganguri de rozătoare. În acest
depozit, la baza lui, între I, I O- 1,40 mau fost găsite, în zonele neafectate, piese litice
aparţinând stratului Aurignacian II.
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1,40 - 2,60 m. Depozit loessoid cu nuanţe şi granulaţii diferite. În acest depozit
a fost determinat stratul Aurignacian I cu trei niveluri (a, b, c), despărţit de stratul A
II printr-un steril a cărui grosime variază între 0,30 - 0,40 m.
1, 40 - 1,65 m. Depozit loessoid gălbui-alburiu fin granulat, steril din punct de
vedere arheologic.
1,65 - 1,95 m. Depozit loessoid galben-roşcat, deschis, cu granulatie mai mare.
În acest depozit, între 1,65 - 1,80 m, a fost determinat nivelul Aurignacian Ic, destul
de sărac în obiecte litice, cu un mic atelier de prelucrare a silexului în S IV.
1,95 - 2, 15 m. Depozit loessoid galben-roşcat, deschis, cu granulaţie mai mare.
Conţine piese litice relativ numeroase atribuite nivelului A Ib. De asemenea a fost
surprins un mic atelier de prelucrare a silexului în S IV la adâncimea de 1,95 - 2, 1O m.
2, 15 - 2,60 m. Depozit loessoid galben-roşcat, deschis, cu granulaţie mai mare.
Între 2, 15 - 2,30 m a fost determinat nivelul A Ia precum şi un atelier de prelucrare
a silexului care avea în zona centrală o suprafaţă cu pământ ars şi mici fragmente de
cărbune. Sub adâncimea de 2,40 m nu au mai fost găsite piese litice (fig. 2).

3. Materialul litic. Este mai puţin bogat decât în suprafeţele săpate în anii trecuţi
dar suficient de numeros pentru a infirma ipoteza noastră după care la nord de Cas. A
1
/ S III s-ar afla limita nordică a aşezării . Aceasta, conform situaţiei din S IV/ 1998
este mai în interiorul platoului terasei. Subliniem şi împrejurarea că atelierele de
prelucrare a silexului, este adevărat de mici dimensiuni, au fost găsite înspre limita
nordică a SIV (atelierul nr. I /SIV/ nivel A Ic, careul 88, adâncime 1,65 - 1,75 m;
atelierul nr. 2 /SIV/ nivel A Ib, careurile 8-9 / A-8, adâncime 1,95 - 2,05 m; atelierul
nr. 3 I S IV/ nivel A Ia, careurile 7-8 / A-8 cu urme de arsură, adâncime 2, 15 - 2,30
m) (fig. 3, 4).
3.1. Materialul brut păstrează în general caracteristicile semnalate cu privire la
industria litică din celelalte suprafeţe cercetate. Debitajul este anarhic cu o dominaţie
evidentă a aşchiilor simple şi de decorticare în toate nivelurile de locuire. Lamele şi
lamelele sunt într-un număr redus comparativ cu celelalte tipuri de suport (remarcăm
numărul ceva mai ridicat al lamelor din nivelul A II şi A Ic (fig. 5). Nucleii sunt de
dimensiuni mari, atipici, cvazipiramidali sau informi cu unul sau două planuri de
lovire. Au fost găsite un număr redus de lame a crete a căror prezenţă dovedeşte
folosirea tehnicilor de preparare a nucleului, specifice aurignacianului.
În ceea ce priveşte dimensiunile, am putut constata dominaţia pieselor litice
macrolitice şi mijlocii, mai ales a celor din urmă. Numărul relativ mare de piese
microlitice este legat de produsele secundare care rezultă din procesul cioplirii (fig.
6). Ca şi în suprafeţele cercetate în campaniile trecute, caracteristicile materialului
brut nu diferă în mod evident de la un nivel la altul ( cu sublinierea că nivelul A Ic are
un număr mai ridicat de unelte comparativ cu materialul brut, vezi fig. 5, histograma
pentru nivelul A Ic). Tot la acest nivel s-a găsit şi un număr mai mare de nuclei tipici
iar indicele lamelar este mai mare. Această împrejurare o legăm de prezenţa marelui
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atelier de prelucrare a silexului din S III / 1995 şi de ipoteza noas tră mai veche cu
privire la retragerea treptată a comunităţilor aurignaciene 2 s~re platoul terasei în
perioada de evoluţie corespunzătoare nivelului A Ic - Faza II b .
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Materia primă dominantă e te ile ul albă trui-c nu iu (categoria "A") 4 . ilexul
maroniu-de hi (cat goria ''M") e t mai bin r prezentat în ni elurile A Ic i A II
(14%) . lt cat gorii d roci ( i t negru, opal gr ii te.) nu au fo t folo ite cu
excepţia a 3 p0r utoare dm gr ie cuarţitică fig. 7) .

3.2. Unelt le. În uprafi ţel c re lat nul a e ta au fi t g- ite 15 un lt grupate
pe m eluri ullurale în fi lul următ r:
3.2.1 1velul A Ia Racloar impiu conv , p lamă fragmentară (L=35 mm, 1=32
mm, gr- 9 mm) u r tu ecailleu e din il categoria " 11 • Menţi năm i a chi
atipică ar
r p tal nul r latI n t zon cu rt . P latura dr aptă în part a
pr 1mală
Dă
~neo he r tu tă . P1 n t d dimen iuni mijlo ii (L= 6 mm,
I I mm, g l mm) i t dm i1

igura 4
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3.2.2. Nivelul Alb. Gratoar pe capăt de lamă, atipic, care păstrează pe partea
dorsală o porţiune întinsă de cortex. Piesa este de dimensiuni mijlocii (L=60 mm, 1=27
mm, gr=7 mm) şi este din silex categoria "M". Menţionăm o aşchie masivă
nucleiformă (L=94 mm, 1=66 mm, gr=31 mm) care prezintă pe latura stângă două
encoches (tip omega) retuşate şi o altă aşchie atipică care prezintă o paiie activă
concavă cu retuşe ecailleuses, de dimensiuni mijlocii (L=68 mm, 1=44 mm, gr= 14
mm) . An1ândouă piesele sunt din silex categoria "A".
3.2.3. Nivelul A Ic. Gratoar pe capăt de lamă fragmentară, cu retuşe pe latura
stângă este din silex categoria "A", de dimensiuni mijlocii (L=41 mm, 1=22 mm, gr=6
mm) (fig. 8/8). Gratoar pe capăt de lamă retuşată, fragmentară, din silex categoria
Figura 8
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"A", cu dimensiuni mijlocii (L=50 mm, 1=29 mm, gr=lO mm)(fig.8/5). Gratoar pe
capăt de lamă, masivă, retuşată pe latura stângă având talonul înlăturat datorită unei
porţiuni retuşate aflate pe latura dreaptă în zona imediat proximală . Dimensiunile sunt
mijlocii (L=65 mm, 1=35 mm, gr=l 7 mm) piesa fiind din silex catego1ia "A" (fig. 8/1).
Gratoar carenat atipic pe lamă masivă, fragmentară ce păstrează porţiuni de cortex pe
partea dorsală . Dimensiunile sunt macro litice (L=84 mm, 1=38 mm, gr=2 l mm) şi este
din silex categoria" A" (fig. 8/2). Gratoar amuseau atipic pe aşchie, talon faţetat având
porţiuni de cortex şi bulbul relativ proeminent. Pe latura dreaptă prezintă denticulaţii
foarte fine . Dimensiunile sunt mijlocii (L=54 mm 1=37 mm, gr=l Omm) şi este din
silex categoria "A" (fig 8/7). Burin diedru multiplu pe lamă masivă, dimensiuni
macrolitice (L=85 mm, 1=36 mm, gr-15 mm) cu retuşe în zona proximală a laturii
drepte. Este din silex categoria "A" (fig. 8/6). Burin diedrupe lamă masivă, dimensiuni
mijlocii (L=75 mm, 1=35 mm, gr=l 7 mm), din silex categoria "M". Pe latura stângă
în zona distală are retuşe fine (fig. 8/3). Mai putem menţiona o lamă din silex categoria
"A" cu dimensiuni macrolitice (L=91 mm, 1=32 mm, gr=lO mm) având pe latura
dreaptă două encoches (tip omega)şi o aşchie atipică de dimensiuni mijlocii (L=54
mm, 1=34 mm, gr=l4 mm) din silex categoria "A" având latura stângă cu retuşe
ecailleuses.
3.2.4.Nivelul A II. Gratoar pe capăt de lamă retuşată, de dimensiuni mijlocii
(L=49 mm, 1=21 mm, gr=8 mm) din silex categoria "A") (fig. 8/4) .
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Dridu, descoperite într-o groapă de mari dimensiuni (G 1 / SIV / 1998) a cărei parte
superioară a fost distrusă de săpături modeme întâmplătoare. O observaţie specială
putem face în legătură cu o groapă din perioada La Tene (G 1 / M I Cas . A / S III /
1998, fig. 1O) care a fumizat material ceramic destul de bogat (3 vase întregi bile, fig .
11 ), oase de animale încă nedete1m.inate, cenuşă şi fragmente de cărbune diseminate
în umplutura gropii .
Figura 10

a.

O
I

Martorul casetei A/Sili/ 1998

; /

/

15
I

-r--------

7 7 7 / / 7 T7--r----.

"T-;,' ,, ,t ,,, / t / , 1 7 1 /
7' 7 >' ,, ;,' ;,' 1 1
////////////
///////////1//////
///////////
/////
///////////
~
0

0

/

//////////
///////ai/~..,......,~..,.
////////
///

b.

Martorul casetei A/ S 111/199 8

~~Fragmente cera mlce
~ Oase
·:: Arsura
o

1m

https://biblioteca-digitala.ro

70

Emilian Al xandre cu, Traian Popa

Figura 11

-· ~ rogm 'ntele ra1111ce dt:
nt în gr ap m
nată mai u pot fi grupat
în p tru ·::itcg lll : a) er, 1111 n gr · 1eră d ul ar
nu 1 , 1 ărămiz1e cu d cor
, l -tmt din râuri al
Iar · b ·eram1 , t.:1111 fină d ul oare c nu i au ărămizie
u va e b1tr n 111 e u t rţ1 tL, r upraînăltat : ) ram1 a fină gn- nu i lab
r~1 re; nt tă num n pnn fragm ntc erami
hp1c ; d) d uă fragment c ramie
alipi drn 1n C u a lin ·1lb-g-lbu1c d imp rt.
D111tr as I întrcg1bile m nţ1 n·'.lt mai _u
mnalăm , ul-b r an d cop rit
111 , l / I
HI / 1
la • d ~ n 1111 a d 1,2 m, d dim n rnni 1mj Io 1i
(înălţim a - 2_ m, i metrul baz i -= 12 cm, di m trul la gură= 1 cm), mod lat din
pa tă gr i ră d ul ar ărămizi a ând în mp ziţi pl a ă i pietnc le. D corul
v, ului t al ătuit din 4 but ni di pu i 1m tn p umărul a ului, între care e află
un ir mpu din al
l r alizat prin impr 1uni cu degetul. O altă pie ă te a ul
bitron 111
l / M / ~ . / III/ 1 9 laadân im ad O 6 - 0,95m
https://biblioteca-digitala.ro

Şantierul

arheologic Giurgiu - Malu

Roşu.

Campania 1998

71

de mici dimensiuni (înălţimea = 14 cm, diametrul la bază = 6 cm, diametrul la gură
imposibil de stabilit din cauza absenţei părţii superioare), modelat din pastă semifină,
supusă unor procese de ardere secundară ce au provocat denaturarea nuanţei iniţiale,de
la cărămiziu-roşcată, spre tonalităţi gri-cenuşii. Pasta are în compoziţie pleavă şi mici
fragmente de scoică.
Aceste vase, prin analogie, pe de o parte cu alte descoperiri din S I, S II, S III de
la Giurgiu-Malu Roşu, şi, pe de altă parte cu descoperiri din zona apropiată (zona
5
Greaca-Prundu) , se încadrează în perioada secolelor III-II î.Chr.

3. Concluzii. În campania din 1998, deşi redusă la un simplu sondaj, am realizat
un profil director transversal pe terasă, care a precizat situaţia stratigrafică a nivelurilor
aurignaciene, ce se întind, după cum am văzut, mult mai în interiorul terasei. În acelaşi
timp am putut observa şi faptul că descoperirile postpaleolitice sunt mai reduse în
zona cercetată anul acesta. În campaniile viitoare, se impune, pentru obţinerea unui
profil director, paralel cu terasa, să fie cercetată porţiunea rămasă între S I/ 1992-1993
şi S II / 1994, obţinându-se astfel două axe stratigrafice (axa transversală pe terasă
alcătuită din profilul pereţilor estici din S II / 1994, S III I 1995, M I Cas. A I S III,
Cas. A I S III şi S IV I 1-998 şi axa paralelă cu terasa alcătuită din pereţii nordici ai S
I / 1992-199 3 şi S II / 1994) ce vor direcţiona cercetări le viitoare.

NOTE
1. Alexandru Păunescu şi Emil ian Alexandrescu, Rezultatele preliminare ale cercetărilor
privind aşezarea aurignaciană de la Giurgiu-Malu Roşu, campaniile (1992-1996), în Cultură
şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, XV, Călăraşi, 1997, p. 16 şi urm .
. 2. Idem, Săpăturile de la Giurgiu-Malu-Roşu, campaniile 1992-1993, în Cercetări
arheologice, X, 1997, p. 20 şi urm.
3. Emilian Alexandrescu, O ipoteză despre evoluţia complexului aurignacian din Câmpia
Română, în volumul Timpul Istoriei, I, Istorie şi Patrimoniu, Bucureşti, 1997, p. 17-18.
4. Precizăm că am operat cu trei categorii de dimensiuni (microlitică - între O şi 4 cm,
mijlocie - între 4 şi 8 cm, macrolitică -- peste 8 cm) şi două categorii de silex (varietatea
albăstruie şi cea maronie care însumate înseamnă peste 96 % din întreg materialul litic). Pentru
descrierea completă a materiei prime vezi Alexandru Păunescu şi Emilian Alexandrescu, op.
cit., p. 25. Pentru varianta de silex albăstruie vom folosi sigla "A", iar pentru cea maronie sigla
"M".
5. Traian Popa, Descoperiri arheologice din perioada La Time În campaniile de la Malu
Roşu (Giurgiu), în BMJG, serie nouă, I, 1, 1995, p. 10-11.
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Fig. 7. Giurgiu - Malu Roşu 1996, 1998 .. Histogrammes avec Ies industries lithique selon
Ies categories de matiere premiere. Niveaux A II, A Ic, A Ib, A Ia de M / Cas. A/ S III, Cas.
A I S III, S IV.
Fig. 8. Giurgiu - Malu Roşu. lndustries lithiques aurignaciennes appartenant aux niveaux
A II, A Ic, A lb, A Ia de M / Cas. A/ S III, Cas. A/ S III, S IV.
Fig. 9. Giurgiu - Malu Roşu. Fragments ceramiques appartenant aux cultures de
Cernavoda et de Glina et a l'epoque de La Tcne.
Fig. 1O. Giurgiu - Malu Roşu. a) Temoin de la cassette S III/ 1998. Detail stratigraphique
avec G 1 / M / Cas.A / S III/ 1998. b) Plan de detail avec le contour de G I / M / Cas.A / S III
I 1998.
Fig. 11. Giurgiu - Malu Roşu. Fragments ceramiques et deux vases reconstitucs
appartenant a I' epoque de La Tene dccouverts dans G I / M / Cas. A / S III / 1998.

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
DE GIURGIU -MALU ROŞU. CAMPAGNE 1998
(Resume)

Les fouilles archeologigues de 1996 et 1998 n' ont pas abouti a identifier la limite
septentrionale de la station aurignacienne. Ce n'est gu'un profil d'environ 46 m gui a
ete reali se perpendiculairement par rapport au front de la terasse. On a determine deux
couches culturelles aurignaciennes (A II et A I), don't la derniere a trois niveaux
(a,b,c). De ce point de vue, la situation concorde entierement avec Ies resultats
anterieurs, si ce n'est gu'une densite plus reduite de !'habitat gui a ete signalee dans
cette zone de Ia station. L'inventaire lithigue comprenant plus de 400 exemplaires
conserve du point de vue technigue et typologigue Ies caracteres deja etablis pendant
Ies campagnes precedentes: preominance massive du materiei brut, debitage atypigue,
indice Iamellaire tres reduit, outils peu nombreux, mais caracteristigue (grattoirs sur
bout de lame, gratoirs carenes, burins diedres) (fig.8). Les dimensions des industries
lithigues sont majoritairement moyennes (entre 4 et 8 cm, plus rarement au-dessus de
8 cm); ii existe pour autant un pourcentage important d'industries microlithigues
(au-dessous de 4 cm). La matiere premiere employee est representee a un tres haut
pourcentage par le silex bleuâtre a intrusions blanchâtres, de mauvaise gualite et ades
noduli ayant empeche un debitage normal (fig. 5,6,7).
Cette station ayant fourni une seguence stratigraphigue a valeur d' etalon pour
tout Ie techno-complexe aurignacien de la Plaine Roumaine est datee par son plus
ancien niveau d'environ 22 OOO BP. On a etabli des similitudes culturelles avec des
stations du Banat (Coşava, Tincova et notamment Româneşti-Dumbrăvita) ou de la
zone de !'Europe centrale (Moravie).
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Quant aux trouvailles post-paleolithiques, elles ont ete plus pauvres: elles
appartiennent a l'eneolithique, au bronze ancien, al'epoque de La Tene etala culture
de Dridu. II Convient d'en retenir le complexe G 1 / M / Cas. A/ S III/ 1998 ayant
fourni trois vases getiques qui ont pu etre reconstitues ainsi que d'assez nombreux
fragments ceramiques dates du lile et du Ile siecles av. J.-C. (fig. 9,10,11 ).
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Este îndeobşte cunoscut faptul că obiectele de artă atribuite paleoliticului
superior sau epipaleoliticului cunoscute până acum pe teritoriul României sunt destul
de puţine.
Cercetările din ultima vreme au dus la descoperirea a două asemenea obiecte în
spaţiul cuprins între Dunăre şi Marea Neagră. Ele au fost găsite în 1993 de către
neobositul şi pasionatul întru cele ale antichităţilor dobrogene, Mihail Eugen din
1
Medgidia , pe teritoriul localităţii Ţibrinu, mai precis, pe plaja din zona aşezării
gravetiene din punctul III - malul stâng (sudic) al lacului Ţibrinu. Acest punct este
situat la circa 3,600 Km vest-nord-vest de sat şi la aproximativ 0,800 Km est-sud-est
de cherhanaua mică construită pe digul aflat în marginea vestică a lacului. În această
aşezare au fost determinate, în urma unui sondajului executat în 1996, două niveluri
de locuire atribuite gravetianului.
Din punct de vedere geomorfologic zona de care ne ocupăm se află în partea
vestică a Podişului Carasu. În cadrul general al acestui podiş, Valea Ţibrinului, pe
care a fost amenajat în ultimele două decenii lacul Ţibrinu prin construirea digurilor
atât la est cât şi la vest, separându-l în două părţi inegale, Ghiolul Mare şi Ghiolul
Mic, s-ar încadra, după geografii I. Petrescu -Burloi şi N. Basarabeanu, ca un culoar
depresionar de legătură între valea largă a Dunării şi ulucul depresionar Stupina Crucea - Gălbiori - Dorobanţu - N. Bălcescu - M. Kogălniceanu.
În ceea ce priveşte versanţii văii Ţibrinului, după aceeaşi cercetători, se observă
o terasare a lor, concretizată prin unele trepte de relief, mai evidente în sectorul din
aval de satul Gherghina. Aceste trepte, imediat superioare fundului văii, dezvoltate în
general pe fonnaţiuni de loess, nu sunt terase, ci deluvii la baza versantului, într-o
fază imediat anterioară fazei limanice actuale precum şi în timpul acesteia 2 .
În ceea ee priveşte poziţia stratigrafică ea este neclară, piesele provenind din
sedimentele prăbuşite "în pachete" ale malului stâng al pseudoterasei la care ne-am
referit mai sus. Cu toate acestea, noi înclinăm să le atribuim, mai curând, nivelului I
*Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Str. Henri

Coandă,
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(inferior), decât nivelului II (superior), mai ales dacă avem în vedere că, în sondajul
executat de noi în 1996, cele mai multe şi cele mai bine conservate resturi osoase
provin din nivelul inferior.
Primul dintre obiecte este o aşchie de os perforată la un capăt, având dimensiunile
de: 8,4 cm lungime, 2 cm lăţime maximă, 1 cm grosime maximă la perforaţie şi 0,6
cm grosime minimă la extremitatea opusă perforaţiei. Acest obiect se înscrie într-o
formă de trapez neregulat, având latura mică dispusă oblic, cea dinspre orificiu şi uşor
curbată, cea opusă perforaţiei. Suprafaţa internă a aşchiei de os, care provine de la un
animal mare (probabil ierbivor), este uşor concavă şi a fost puţin şlefuită iar
extremitatea opusă perforării a aceleiaşi suprafeţe a fost pronunţat subţiată, tot prin
şlefuire. Suprafaţa externă. uşor convexă, prezintă un interesant decor incizat care
constă din trei şiruri de liniuţe în zigzag dispuse pe lungimea osului. Este de notat că
şirul median este mai mic decât celelalte două, el fiind despărţit de acestea prin câte
două grupe de câte două linii drepte dispuse cvasiparalel, delimitate de alte două
liniuţe. mai pronunţat incizate, dispuse de astă dată pe lăţimea osului. Sub acestea,
până la extremitatea piesei, se mai disting nouă liniuţe dispuse vertical, cvasiparalele
între ele (fig. I /I).
Prin decorul său incizat de şiruri de liniuţe în zigzag sau de linii drepte dispuse
vertical (în lungimea osului) ori onzontal (în lăţimea lui), acest obiect perforat la un
capăt, a cărui semnificaţie rămâne de precizat. el fiind folosit, credem, şi ca pandativ,
prezintă similitudini cu piese de os descoperite în mai multe aşezări aparţinând unor
culturi ale paleoliticului superior. fie de tip Kostenki-A vdeevo, gravetiene sau
tardigravetienc. fie magdaleniene, cunoscute atât în Europa răsăriteană cât şi în cea
centrală. De pildă, în stratul I (superior) al staţiunii Kostenki I. atribuit culturii
Kostenki-Avdecvo. s-au găsit piese fragmentare din fildeş de mamut sau din os, unele
3
cu perforaţie la un capăt, având un decor incizat de liniuţe în zigzag . Tot în bazinul
4
Donului (Kostenki-Borşevo ). mai exact în staţiunile Kostenki 8 (Telman) , Kostenki
6
5
14 (Markina Gora) şi Kostenki 21 (Gmelin) s-au descoperit obiecte de os sau fildeş
al căror decor constă din grupuri de linii drepte, în unghi sau în zigzag. dispuse mai
mult sau mai puţin paralel. De asemenea, în cunoscuta locuire epigravetiană de la
Mezin pc Desna (nu departe de Novgorod-Seversk), datată pe la I 5 100 ± 200 BP
(OxA-719), s-au găsit fragmente de diademe(?) şi brăţări din fildeş având un bogat
decor. în care predomină motivul de linii în zigzag, linii paralele, linii în unghi (în
"V") şi altele 7. Într-o zonă mai apropiată de noi, ne referim la cea a Nistrului mijlociu
(Republica Moldova), s-au descoperit, în aşezarea de la Cosăuţi, numeroase obiecte
de artă mobiliară şi de podoabă, aparţinând gravetianului. Printre acestea remarcăm
un vârf de corn de ren (lung de 12,7 cm) cu capătul distal oblic, şlefuit, iar celălalt
frânt, având ca decor cinci şiruri de linii incizate ondulate din care două pe o faţă,
8
dispuse paralel, şi, alte trei subparalele, pe faţa opusă .
Obiecte decorate cu motive în zigzag s-au găsit şi în alte aşezări sub cerul liber
sau în peşteri, atribuite atât gravetianului cât şi magdalenianului de pe teritoriul
Europei centrale. Dintre acestea amintim bagheta din fildeş descoperită în stratul 9
(gravetian) din staţiunea Willendorf II (Austria inferioară) precum şi vârfurile de
https://biblioteca-digitala.ro

Două

obiecte de

artă paleolitică

descoperite la

Ţibrinu

Figura 1

https://biblioteca-digitala.ro

77

Alexandru

78

Păunescu

(sagaies abiseau simple şi sagaies a rainure et acrochet) aparţinând locuirilor
magdaleniene din peşterile Balcarova şi Novă Dratenickă, ambele situate pe teritoriul
. -9
C e h 1e1 .
Cât priveşte teritoriul României, obiectele de artă atribuite gravetianului sau
10
tardigravetianului sunt puţine . Ele aparţin artei nonfigurative, având un decor
geometric. În stadiul actual al cercetărilor considerăm că cel mai vechi obiect ar fi
discul din cortex de silex cu decor de liniuţe pe ambele feţe şi pe contur, perforat la
partea superioară, descoperit într-un nivel de locuire gravetiană la Mitoc-Malu Galben
11
Uud. Botoşani) şi datat la 26 700 ± I 040 BP (GX-9418) .
Tot in nord-estul Moldovei s-a găsit un alt obiect atribuit unei etape evoluate a
gravetianului. Este vorba de o bucată de grafit de forma oval-alungită descoperită în
cea de a II-a aşezare cunoscută şi sub denumirea de Dorohoi-Strachina sau Stracova,
aflată pe teritoriul comunei Şendriceni Uud. Botoşani), pe care erau adâncite patru
şănţuleţe dispuse oarecum paralel 12 . Ceva mai multe obiecte din os şi corn având un
decor geometric incizat, constituit din liniuţe duble în zigzag, meandre sau linii drepte
duble, paralele, au fost gftsite cu precădere în stratul I (inferior) tardigravetian de
aspect mediteranean, din adăpostul sub stâncă Cuina Turcului de la Dubova Uud.
Mehedinţi), situat în Cazanele Mari ale Dunării. Aparţimînd Tardiglaciarului, vârsta
lor ne este indicată de cele două date C 14: 12 600 ± 120 BP (Bln-803) şi 11960 ± 60
13
HP (GrN-12 665) .
Cel de al doilea obiect descoperit in aşezarea din punctul III de la Ţibrinu îl
reprezintă un pandativ din canin (probabil inferior stâng, aparţinând unei femele) de
urs de peşteră. Dimensiunile sale sunt: 7,3 cm lungime, 2,2 cm lăţime maximă şi 1,4
cm grosime maximă (fig. 1/2). Perforarea a fost tăcută la partea apicală a rădăcinii iar
coroana prezintă la partea ci antero-externă o suprafaţă de uzură, determinată de
contactul cu caninul superior. Piesa are un grad relativ pronunţat de fosilizare.
Pandativul din canin de Ursus spaele11.y la care ne referim, este unicul exemplar
cunoscut p,înă acum în gravetianul din Ro1rnînia. Asemenea piese au fost descoperite
atât in epigravetianul cu v,îrfuri foliacee din stratul I (superior) de la Kostenki IV
14
(Alexandrovskaya) pe Don , cât şi în nu mai puţin cunoscuta staţiune Avdeevo,
15
aflată în apropiere de Kursk, într-o locuire aparţinând culturii Kostenki-Avdeevo
În încheiere, putem afirma că, dacă stratigrafic, cele două obiecte descoperite la
Ţibrinu, aparţin nivelului l (inferior), atunci cronologic, ar putea fi atribuite celei de
a III-a etape probabile de evoluţie a gravetianului cunoscut pe teritoriul Moldovei
(dintre Carpaţi şi Prut) şi al Dobrogei. Vârsta lor s-ar putea situa, pe baza datei de care
dispunem pentru nivelul I la 18 350 ± 200 BP (GrN-23 073 ). Dacă aceste obiecte
vor fi provenit din nivelul II (superior), atunci ele ar aparţine celei de a Vil-a etape
probabile de evoluţie a gravetianului din acelaşi spaţiu, vârsta lor plasându-se la 13
760 ± 170 BP (GrN-23 074). Cu alte cuvinte, datorită condiţiilor nesigure de
descoperire, obiectele în discuţie, nu pot fi, pe temeiul datelor amintite, mai vechi de
aproximativ ·18 l 00 - 18 500 ani BP şi mai noi de aproximativ 13 600 - 13 900 ani
BP, ele înscriindu-se, prin similitudinile la care ne-am referit, în ansamblul artei
paleoliticului superior din Europa răsăriteană şi centrală.
suliţă
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NOTE
1. Aducem şi pe această cale mulţumirile noastre cordiale domnului Mihail Eugen pentru
importantele descoperiri făcute.
2. I. Petrescu - Burloiu şi N. Basarabeanu, Studii şi cercetări de geografie aplicată a
Dobrogei (volum festiv), Constanţa, 1972, p. 57-64.
3. Z.A. Abramova, Paleoliticeskoe iskusstvo na territorii SSSR, Arheologija SSSR, A
4-3, Moscova, 1962, p. 21, 23, pi. 15/9, 10, 12; pi. 18/9, 12; Pa/eolit Kostenkovsko Borscevskogo rajona na Donu, 1879-1979 (sub redacţia lui N.D. Praslov şi A.N. Rogacev),
Leningrad, 1982, p. 56-62, fig. 20/15, 16; fig. 21 /4. Din punct de vedere cronologic, cele opt
date C 14 încadrează stratul I (superior) de la Kostenki I între 24 I 00 ± 500 BP
(GIN-2529)
şi 21 300 ± 400 BP (GIN 2534).
4. Ibidem, p. 107, fig. 33/1-. În stratul II (inferior) atribuit gravetianului vechi datat la
27 700 ± 500 BP (GrN-1 O 509) s-au descoperit baghete cu decor incizat în zigzag şi dinţi
perforaţi de vulpe (Alopex).
5. Ibidem, p. 148 -154. În stratul II aparţinând culturii Gorodţovo, care a evoluat paralel
cu industriile gravetiene din acelaşi bazin al Donului mijlociu, s-au găsit două obiecte de os
fragmentare cu decor incizat de liniuţe în zigzag (fig. 50/9, 10). Se cunosc trei date C 14 pentru
această locuire: 28 200 ± 700 BP, 26 400 ± 660 BP (LU-59) şi 19 300 ± 200 BP (LE-1400).
6. Ibidem, p. 209. În stratul III (inferior) aparţinând gravetianului cu vârfuri a cra11, s-a
găsit un aşa zis sceptru din fildeş, decorat cu linii în zigzag incizate (fig. 72/7) precum şi dinţi
de ren, perforaţi ( fig. 72/4 ). Pentru acest strat se cunosc trei date de radiocarbon: 22 270 ± 150
BP (GrN-7363), 21 260 ± 340 BP (GrN-10513) şi 16 960 ± 300 BP (LE-1043).
7. Z.A. Abramova, op. cit., p. 33-36, pi. 30/4, 11; pi. 31/2, 5;pl. 32/2, 5; pi. 33/24-27,
30-31; Janusz Kozlowski, L 'art de la Prehistoire en Europe Orientale, Paris. 1992, p. 74-78,
210.
8. Ilie Borziac, Thraco-Dacica, 15, 1994, 1-2, p. 28, fig. 7 /18; Ilic Borziac, Marcel Ottc,
Pierre Noiret, Revista Arheologică, 2, 1998, Chişinău, p. 11, fig. 3/2.
9. Janusz Kozlowski, op. cit., p. 200, 205-206. Vârfurile de suliţă de la Novă Dratenicka
au fost atribuite, de 8. Klima, magdalenianului mijlociu(?) datat la 13 860 ± 140 BP şi respectiv
12 900 ± 140 (cf. B. Klima, Quartăr, 9, 1957, p. 126, fig. 22).
l O. Nu vom lua în discuţie, în afara obiectelor de artă gravetiană la care ne vom referi în
continuare, descoperirile recente (1995-1996) din Peştera Ci oarei de la Boroşteni (jud. Gorj).
Într-un articol apărut în revista SCIV A, 48, 1997, I, p. 31-62, intitulat Paleoliticul superior
din Peştera Cioarei (Boroşteni), M. Cârciumaru şi Roxana Dobrcscu menţionează, între altele,
şi descoperirea în partea superioară a stratului O, a şase obiecte · de "artă şi podoabă". Este
vorba de un pandativ gravat din gresie marnoasă puternic silicifiată care conservă urme de
culoare, un incisiv şi o falangă de urs de peşteră perforate (incisivul în partea sa mijlocie iar
falanga la nivelul diafizei, spre extremitatea distală), o mărgea confecţionată dintr-o stalactită
tip "macaroană", o mărgea dintr-o stalactită subţire, o altă mărgea din os puternic fosilizat
precum şi un obiect de piatră de culoare neagră cu gravuri circulare ce ar fi putut îndeplini,
după autori, un rol de pandativ. Ceea ce ne surprinde la acest "tezaur" de obiecte, este bogăţia
şi diversitatea, atât a tipurilor de piese, cât şi a materiei prime din care au fost confecţionate
(gresie marnoasă, piatră neagră(?), dentiţie şi oase de animale, stalactite minuscule calcaroase).
De asemenea este izbitor şi faptul că trei dintre ele (pandativul, falanga şi incisivul) s-au găsit
pe o suprafaţă de numai 75 cmp, lângă ele aflându-se şi două piese litice (o lamă de obsidiană
şi o lamelă de silex). Este de reţinut că numărul total al pieselor litice gravetiene găsite în mica
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(85 mp), nu depăşeşte cifra de 27. De altfel chiar autorii articolului ajung la concluzia
a îndeplinit "doar funcţia de popas de vânătoare foarte atrăgător pentru
comunităţi diverse venite probabil, mai degrabă dinspre sud fără a exclude întru totul
posibilitatea' izitării peşterii de comunităţi umane din nord, venite pe Valea Jiului" (p. 60). Ne
întrebăm: dacă este vorba de simple popasuri ale unor comunităţi gravetiene pătrunse aici
dinspre Câmpia Română (unde, din păcate, nu a fost depistată până acum nici o aşezare
gravetiană) cum de s-au putut descoperi atunci, atâtea obiecte de artă şi podoabă într-un spaţiu
de locuire atât de mic. Alte semne de întrebare care planează asupra acestei descoperiri (care
frizează mistificarea) sunt legate atât de patină, după noi neuniformă a obiectelor găsite în
acelaşi tip de sediment (cu o structură în marc parte lutoasă şi cu o culoare ce variază de la
gălbui roşcat la gălbui brun), cât şi în ceea ce priveşte stratigrafia locuirilor
aurignaco-gravetiene şi postpaleolitice de aici. În această privinţă autorii menţionează că stratul
P, care suprap:.me direct stratul O, a fost deranjat de numeroase zone locuite de om în
postpaleolitic (neolitic de tip Starccvo - Criş, Coţofeni, Hallstatt, medieval) ce "prin
excavaţiile destul de adânci au afectat uneori şi stratul O, ceea ce a dus la distrugerea vestigiilor
de locuire din paleoliticul superior" (p. 32). Pe baza acestor observaţii, oferite de autori, ne
întrebăm dacă obiectele litice şi îndeosebi cele zise de artă şi podoabă, aparţin stratului
paleolitic superior sau sunt mai târzii, postpaleolitice. Din aceste considerente nu am luat în
discuţie "tezaurul" de artă de la Boroşteni.
11. V. Chirica, în La Gc11est' et I 'i:vol11tio11 des cult11res Pali:olirhiq11es sur le territoire de
la Ro11ma11ie. Bibliothec:a Arc:haeologic:a /auiensis, II, Iaşi, 1987, p. 66-71; idem, SC/VA,
33, 1982, 2, p. 229-231.
12. Al. Pfmnescu, SC/V. 19. 1968, I, p. 31-38.
13. Al. Păunescu, SC/V, 21, 1970. 1, p. 17-24; idem, L 'Amhropo/ogie (Paris), 93, 1989,
1, p. 146-151, fig. 1512 ,5; fig. 1613 ,4.
14. Paleolit Kostenkovsko- Borsccvskogo ... , p. 79; J. Kozlowski, op. cit., p. 79, 212-213.
La Kostenki IV, pc lângă alte obiecte de podoabă (perle duble de os, discuri perforate din calcar
etc.). s-au găsit şi doi dinţi de urs perforaţi la partea apicală a rădăcinii.
15. J. Kozlowski, op. cit .. p. 62,212; Z.A. Abramova, op. cit., p. 32, pi. 30/8-9. În locuirea
de Ia Avdcevo. datată pc baza celor nouă probe analizate prin C 14, între 22 700 ± 700 şi 16 565
± 270 BP, s-au descoperit, în afară de obiectele de artă, cum ar fi plachetele trapezoidale,
diademele decorate etc. şi un număr de 23 dinţi perforaţi (8 incisivi de A/apex. 13 de Canis
l11p11s şi 2 canini de Ursus spaele11s aceştia fiind identici celui găsit la Ţibrinu).
că această grotă

LEGENDA FIGURILOR

şi

Fig. I. Ţibrinu - punctul III - malul stâng al lacului: I, obiect de os perforat la un capăt
cu decor incizat pc suprafaţa externă: 2, pandativ din canin de urs de peşteră.

EXPLICAT/DNS DES FIGURES
Fig. I. Tibrinu - versant gauche du lac: l.objets d'os peree a une de ses extremites et a
decor incise sur Ia surface extericure; 2. pendentif travaille a partir d'une canine d'ours de
grotte.
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DEUX OBJETS D'ART PALEOLITHIQUE
DECOUVERTS A ŢIBRINU
(COMMUNE DE MIRCEA VODĂ, DEP. DE CONSTANŢA)
Resume

Dans la station III-versant gauche (meridional) du lac de Ţibrinu on a decouvert
Ies premiers objets d 'art mobilier paleolithique connus jusqu'a ce jour sur le territoire
de la Dobroudja. Meme si la position stratigraphique fait defaut, puisque ces objets
proviennent de sediments de la pseudo-terrasse s' etant ecroules, ii est sur qu' ils
appartiennent aun des deux niveaux gravettiens qui ont ete identifies. Sur la foi donnes
C 14 don' t nous disposons, ces objets ne pouvent pas etre plus anciens que 18 100 18 500 BP et plus recentes que 13 600 - 13 900 BP. Par leurs similitudes de style, ils
trouvent leur place dans I'ensemble de l'art du paleolithique superieur de !'Europe
orientale et centrale.
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În toate aşezările paleolitice şi mezolitice, ca de altfel şi în cele neo-eneolitice şi
din epoca bronzului, descoperite în Dobrogea, roca de bază folosită pentru cioplirea
uneltelor a constituit-o silexul aflat la zi sub formă de noduli alungiţi, galeţi (sferici,
ovoidali, neregulaţi) mai mari ori mai mici, sau foarte aplatizaţi (de tipul plăcilor),
aflaţi în depozitele de calcar.
Numeroasele studii gc-ologice, începând cu cele ale lui Ion Simionescu din anii
1909-191 O, ne-au permis identificarea a foarte multe depozite naturale, îndeosebi ale
silexului, depozite ce au constituit, după noi, sursele probabile de aprovizionare cu
materie primă a diverselor comunităţi preistorice. Pe baza acestor studii se poate
afirma că Dobrogea de sud reprezintă zona cea mai bogată în cretă senoniană iar
zonele centrală şi de nord sunt mai puţin bogate în asemenea depozite de roci
silicioase. De altfel, cercetările de până acum au dovedit că cele mai multe puncte cu
descoperiri paleolitice şi mezolitice se găsesc în Dobrogea de sud, îndeosebi în Podişul
Carasu ca şi pe versantul stâng al văii Carasu. Este important să reţinem că multe
asemenea puncte, unele constituind aşezări bogate în material litic finit (unelte) şi
brut, se întâlnesc chiar pe locurile unde apar, la zi, asemenea depozite de silex.
Pentru a avea o imagine mai clară asupra acestor depozite, vom căuta să luăm în
discuţie fiecare din cele trei zone menţionate, începând, cum este şi firesc, cu cea
nordică. Astfel, pe temeiul investigaţiilor geologice, în Dobrogea de nord s-au putut
identifica şase microzone în care apar accidente silicioase de tipul spongolitelor,
chert-urilor spongolitice, silicolitelor cenuşii, alburii, negre (lidiene), chailles-urilor,
silexitelor şi silexurilor precum şi gresii cuarţoase, gresii cuarţitice sau cuarţite
cenuşii. Prima microzonă cuprinde partea sudică a Munţilor Măcin 1, cea de a doua
spatiul Cataloi-Frecătei-Somova-Tulcea2, cea de a treia se întinde de la est de Tulcea
(N~făru-Beştepe-Mahmudia-Dunavăţu) 3 , cea de a patra o constituie microzona din
nord-nord-vestul Lacului Razim (între localităţile Agighiol-Sarichioi-Zebil)4, cea de
a cincea cu~rinde vest-sud-vestul Lacului Razim (Caramanchioi-Capul Dolojman-La
Bisericuţă) şi în sfârşit, ultima o reprezintă Bazinul Babadagului. Dintre toate,
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din urmă microzonă a fost cea mai intens cercetată de geologi, ea fiind, de
altfel şi cea mai bogată în roci silicioase. Un studiu interesant privind geologia acestui
bazin asupra căruia ne vom opri puţin îl datorăm lui Orest şi Elena Mirăuţă. Astfel,
ei menţionează în depozitele atribuite Devonianului inferior, gresii cuarţitice şi
cuarţite cenuşii-verzui în nordul Bazinului Babadag, ele fiind identificate, pe o mică
suprafaţă situată la sud-vest de localitatea Cerna. În ceea ce priveşte depozitele
aparţinând Cenomanianului, acestea cuprind între alte roci şi calcare cu silexuri de
diferite mărimi (frecvent de 5-15 cm). ele ocupând zonele marginale ale acestui bazin,
începând sub forn1ă de iviri la Capul lancina şi continuând spre vest în localităţile
Enisala, Yisterna, Babadag, Mihai Bravu, Izvoarele, Mircea Vodă, mergând până spre
sud de satul Cerna.
Referindu-se la depozitele atribuite Turonianului, aceiaşi cercetători afirn1ă că
acestea apar în localităţile Visterna, Codru (gară) şi Slava Cercheză, ele cuprinzând
spre partea lor superioară bancuri de calcare gresoase cu lentile silicioase şi chiar
silexuri. De asemenea, depozitele Turonianului mediu şi superior din acest bazin
reprezentate de calcare gresoase cu lentile de silex. se întâlnesc în apropierea localităţii
Turda (la Uzum-Bair), pe dealurile de la nord de Slava Rusă, precum şi ceva mai la
sud, la Caugagia (pc Pârâul Slava). Referitor la depozitele Senonianului inferior, Orest
şi Elena Mirăuţă fac menţiunea că acestea apar ca o alternanţă de calcare gresoase,
gălbui, grosiere, cu silexuri. de găsindu-se atât în estul bazinului (în dealul Bal-Bair
de la Caugagia. în preajma gării Codru) cât şi în centrul (în dealurile de la sud de
localitatea Nicolae Bălcescu, în Dealul Ciucurova-Uspenia) şi vestul aceluiaşi bazin
6
(în zona satelor Dragalina Ardealu, până în apropierea localităţii Traian pe Cerna) .
Într-un alt studiu privind geologia Bazinului Babadag, Eugen Grădinaru afirmă
că Formaţiunea de Başpunar (dezvoltată mai ales în bazinul cu acelaşi nume, având
şi o arie mai mică de aflorimente pe Pârâul Camena) aparţinând Oxfordianului, este
alc:1tuită dintr-o alternanţă de roci carbonatice, silicioase şi marne. În ceea ce priveşte
rocile silicioase organogene, acestea sunt reprezentate în special prin spongolite
cenuşii (În spărtură proaspătă) şi gălbui-brune (pe suprafeţele de alteraţie). În
extremitatea estică a zonei de afloriment din valea Başpunar, pe o grosime de 15 m,
apar tufite cu tranziţie spre spongolite, gaize-uri spongulitice cu radiolari, uneori
chert-uri spongolitice cu radiolari (în strate de 2-8 cm). în alternanţă cu şisturi
marnoase siltice (în strate de 1-10 cm). În zona de afloriment de pe Pârâul Camena
(în punctul Pădarniţa), ca şi în aflorimentul de la Gura văii Bichit, apar gresii cuarţoase

alb-gălbui 7 .
În Dobrogea centrală au fost distinse trei fâşii (microzone de depozite jurasice,
în care. începând din Callovianul mediu, se întâlnesc, în calcare, accidente silicoase
(chailles-uri, chert-uri) iar în Oxfordian şi în Oxfordian-Kimmeridgian calcare cu
silexuri. Prima microzonă este cea situată spre Dunăre, între localităţile
Hârşova-Topalu-Dunărea şi Băltăgeşti-Gălbiori-Crucea, cea de a doua este cuprinsă
între localităţile Dorobanţu-Nicolae Bălcescu-Mihail Kogălniceanu, iar cea de a treia
se află în lungul văii Casimcea şi Lacul Taşaul (între Capul Midia-Corbu-Gura
Dobrogei-Târguşor-Mireasa) 8 . Dintre toate aceste microzone, cea mai bogată în roci
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silicioase este cea dinspre Dunăre. În studiul său referitor la stratigrafia Jurasicului
din vestul Dobrogei centrale, Aurelia Bărbulescu ajunge la concluzia că , în acea s tă
zonă dunăreană, începând din Callovianul mediu, apar, în gresii calcaroase şi în
calcare, accidente silicoase (chert-uri , chailles-uri) iar în Oxfordianul superior şi în
Oxfordian-Kimmeridgian inferior, silexuri care se detaşează uşor din calcare,
prezentându-se sub cele mai variate forme fie perfect sferice, ovoidale, alungite, fie
aplatizate (formând strate groase de 2-8 cm) sau neregulate. Macroscopic, aceste
silexuri au o culoare cenuşie până la negru sau galben brun mchisă (în s părtură
proaspătă) şi alburie (pe suprafeţele de alteraţie) 9 .
În ceea ce priveşte celelalte două microzone şi îndeosebi cea din lungul văii
Casimcei s-a arătat că, litoiogic, avem de-a face cu calcare compacte albe, alb-gălbui
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şi

calcare cu silexuri aparţinând Callovianului şi de calcare cu silexuri de vârsta
10
Oxfordianului inferior şi mediu .
În Dobrogea de sud formaţiunile atribuite Senonianului (cu subetajele sale
Campanian-Maestrichtiene), aflorează pe suprafeţe destul de întinse pe valea Carasu,
pornind de la localitatea Remus Opreanu, spre est, la Nazarcea, Basarabi, ajungând
până la Valu lui Traian, apoi pe malul vestic al lacului Siutghiol (între localităţile
Palazu Mare şi Ovidiu) precum şi în microzona Satu Nou-Medgidia-Cuza
Vodă-Docuzol (aflat la 5 Km nord-est de Medgidia)-Caratai (situat la est de Docuzol).
Spre sud de Valea Carasu, se întâlnesc doar petece de depozite Senoniene cum ar fi
pe Valea Peştera (în apropierea satului cu acelaşi nume, la circa 15 Km sud-vest de
Medgidia), pe Valea Techechioi din împrejurimile satului Lespezi precum şi pe Valea
11
Enisemlia, de lângă satul Văleni (fost Valea Rea) . Aceste depozite senoniene sunt
reprezentate prin crete silicifiate, calcare, gresii calcaroase, marne cretoase în care
predomină creta albă cu silexuri 1-_
Este interesant de reţinut că, în partea dinspre Dunăre, pe o lăţime de circa 20
Km, depozitele Senoniene lipsesc, ele fiind indepărtate prin eroziune iar în microzona
dinspre Marea Neagră, acestea se afundă, treptat, cu o cădere domoală sub
. 13
S armaţian .
În cele expuse mai sus. am încercat să prezentăm, pe temeiul numeroaselor studii
geologice privind teritoriul dobrogean, depozitele identificate în multele deschideri
naturale, ce au format, după noi, sursele probabile de aprovizionare cu materie primă
(îndeosebi silex), ale diferitelor comunităţi preistorice (paleolitice, mezolitice,
neo-eneolitice etc.), care au locuit, zeci de milenii, în acest spaţiu cuprins între Dunăre
~i Marea Neagră. Descoperirea acestor surse prezintă , credem, o dublă importanţă.
Prima este aceea de identificare a locurilor cu roci silicioase necesare prelucrării
uneltelor, iar a doua constă în faptul de a depista, în viitor, pe terase, platouri sau chiar
în peşteri şi adăposturi. noi puncte paleolitice şi mezolitice, aflate în apropierea
14
aflorimentelor de pe văile mai mari sau mai mici unde asemenea roci se găsesc la zi .

NOTE
I. În partea sudică a Munţilor Măcin (microzona cuprinsă între satele Turcoaia-Cema şi
Hamcearca-Horia, ambele pc Pârâul Taiţa), depozitul Senonianului inferior este constituit din
calcare gresoase gălbui, grosiere, cu noduli de silex în alternanţă cu calcare albe (cf. Orest
Mirăuţă, Elena Mirăuţă, DS Com Geo/, 46 (1958-1959), 1962, p. 135.
2. În satul Cataloi (corn. Frecăţei) pe Pârâul Teliţa se poate urmări o succesiune de
depozite, începând de la est către vest, în care apar calcare concreţionare, în bancuri groase de
aproape 1 m; în masa lor se întâlnesc rari noduli de silex sau accidente silicioase care manifestă
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de a se dispune în benzi paralele cu suprafaţa stratelor ( cf. V. Mutihac, DS Com Geo/,
48 ( 1959-1960), 1962, p. 197). În zona Cataloi-Somova, Formaţiunea de Cataloi se
caracterizează litologic prin mame şi calcare fine cenuşii-negricioase, asociate cu silicolite fin
stratificate ce conţin chailles-uri şi radiolari (cf. Liviu Ionesi, Geologia României. Unităţi de
platformă şi Orogenul nord-dobrogean, I, Iaşi, 1988, p. 187-204. Triasicul mediu din zona
Tulcea este reprezentat de calcare bioclastice, dolomite, calcare micritice şi mamocalcare
având silicolite la partea inferioară (cf. Ş. Vlad, SC Geo/ Geojiz Geogr-Geol, 23, 1978, 2, p.
250).
3. Printre depozitele care constituie Colinele Mahmudiei (între localităţile Nufărul şi
Mahmudia, mai exact Dealul Beilia, Piatra lui Boboc, Colinele Beştepe), se distinge şi un
complex silicolitic aparţinând Devonianului superior. Rocile cele mai caracteristice ale acestui
complex sunt jaspurile (cenuşii, alburii, verzui) şi liditele negre, stratul de lidite având o
grosime de 2-1 O cm ( cf. Orest Mirăuţă, DS Com Geo/, 5212 ( 1964-1965), 1966, p. 119-130).
Tot în segmentul Nufărul-Victoria, apare o alternanţă ritmică de roci ca gresii cuarţitice şi
şisturi argiloase ( cf. Orest Mirăuţă, Elena Mirăuţă, DS Com Geo/, 51 / I ( 1963-1964 ), 1965, p.
283). În Dealul Carabair din apropierea localităţii Dunavăţu de Jos, depozitul Jurasicului
superior este reprezentat de calcare fine, negre, cu rare accidente silicioase atribuite
Oxfordianului mediu (cf. V. Mutihac şi L. Ionesi, Geologia României, Bucureşti, 1974, p.
145).
4. Deasupra calcarelor masive de la Agighiol, pe Pârâul Căuşa Mică, urmează în
continuitate de sedimentare, o alternanţă strânsă de calcare în plăci cu accidente silicioase şi
şisturi argiloase; în partea superioară, stratele de calcar devin din ce în ce mai groase iar
accidentele silicioase capătă înfăţişarea unor benzi cum este cazul culmii Dealului cu Cunună
(de lângă Agighiol), alcătuit din calcare în plăci cu silexite (cf. V. Mutihac, ACG, 34/1, 1964.
p. 232-234; idem, DS Com Geo/, 46 ( 1958-1959), 1962, p. 249-250).
5. Seria de Dolojman este formată din mame, calcare marnoase, în strate groase cu
silexuri, alternând cu alte strate subţiri, silicioase, printre care şi chailles-uri răspândite pe mari
spaţii, mai ales la piciorul falezei Lacului Razim, pornind de la Caramanchioi (în apropiere de
Iancina) până la Capul Dolojman şi La Bisericuţă (cf. Ion Simionescu, BSSAR, 11-eme annee,
1913-1914, 2, 1913, p. 70-72); N. Oncescu, Geologia României, Bucureşti, 1965, p. 79.
6. Orest Mirăuţă, Elena Mirăuţă, ACG, 33, 1964, p. 348-367. Pentru rocile silicioase din
acelaşi bazin vezi şi: Grigore Alexandrescu, Elena Mirăuţă, Ladislau Szasz, DS Inst Geo/
Geofiz, 64/4 (1976-1977), 1978, p. 34-35; G. Murgoci, AIGR, 5, 1911, 2 (1914), p. 418; R.
Givulescu, Th. Neagu et O. Dragastan, Rev Roum Geo/ Geophys Geogr-Geol, 24, 1980, p.
157; Virgil Ianovici, Dan Giuşcă, Vasile Mutihac, Orest Mirăuţă, Mircea Chiriac, Privire
generală asupra geologiei Dobrogei. Ghidul excursiilor D - Dobrogea. Asociaţia geologică
Carpato-Balcanică. Congresul al V-lea, 4-19 septembrie 1961- Bucureşti, 1961, Bucureşti, p.
31-32; V. Mutihac şi L. Ionesi, Geologia României, Bucureşti, 1974, p. 146-147; I. P. Voiteşti,
Revista Muzeului Geologic-Mineralogic al Univesităţii din Cluj, 5, 1935, 2, Cluj, 1936, p.
59; L. Szasz, D. Grigorescu, Gh. Martinof, SC Geo/ Geofiz Geogr-Geol, 23, 1978, 2, p.
313-315. Autorii menţionează că, în carierele din marginea sudică a satului Caugagia, aflate
în partea sud-estică a Dealului Bal-Bair precum şi în unele escarpamente dintre localităţile
Baia şi Ceamurlia de Jos, în depozitele cretacice superioare, ce apar la zi, pe grosimi de 3-6 m
s-au observat strate de 30-40 cm grosime de calcare cenuşii deschise, cu accidente silicioase
de tip chaille; Ion Simionescu, AIGR, 3, 1910, 1, p. 4; G. Macovei et I. Atanasiu, AIGR, 16,
1931 (1934), p. 212-213.
7. Eugen Grădinaru, Analele Universităţii Bucureşti-Seria Geologie, 30, 1981, p. 94-97.
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8. V. Ianovici, D. Giuşcă, V. Mutihac, O. Mirăuţă, M. Chiriac, op .cit., p. 37-38.
9. Aurelia ~ărbulescu, Stratigrafia Jurasicului din vestul Dobrogei centrale, Bucureşti,
1974, p. 32-94. In Dealul Hârşova (Dealul Baroi) de la nord de oraş, într-un afloriment situat
la sud de drumul dintre acest deal şi Dealul "La Vii" (prelungirea nordică a Dealului Baroi),
autoarea a observat circa 1O m de gresii calcaroase, fine, albe-gălbui, în care, din bază, apar
accidente silicioase (reprezentate de chaille-uri, urmate de chert-uri) ce constituie cordoane
paralele cu stratificaţia sau strate lenticulare ori tabulare, groase de 4-5 cm, având o culoare
albăstruie (în spărtură proaspătă) şi albicioasă (în stare alterată). Asemenea accidente silicioase
atribuite Callovianului, se mai întâlnesc în valea Tichileşti (la sud-est de sat), în apropierea
văii Tichilcşti cu Valea Cichirgcaua, pc versantul nordic al Dealului Stupinei, în Valea
Zăvalului, la Băltăgcşti, pe versantul vestic al Dealului Muntele Nr. 8-Alah Bair (de la sud-est
de satul Crucea), pe versantul nord-estic al Dealului Sarages Bair (de la vest de satul Gălbiori).
După aceeaşi cercetătoare, Oxfordianul este reprezentat pe versantul nordic al Dealului"La
Vii", de calcare albe stratificate în bancuri groase de 0,50-1 m, cu numeroase silexuri, depozite
urmate, de asemenea, spre sud, de calcare stratificate separate prin niveluri de silexuri. În
Cariera Varoş (aflată în partea de vest a oraşului Hârşova), ca şi în Cariera Abator, au fost
observate calcare în bancuri groase care cuprind silexuri în mod frecvent şi de dimensiuni
mari. Calcarele de Varoş sunt acoperite de calcare brecioase sau noduloase, cu silexuri
stratificate în bancuri groase. Silexuri abundente se găsesc şi în calcarele din marginea de est
a portului Hârşova precum şi în Dealurile Celea Mică (situat la circa 1,2 Km est-sud-est de
oraş) şi Celea Marc precum şi în cariera "La Kilometru" (aflată ceva mai la sud). La confluenţa
Văii Cichirgcaua cu Dunărea, în Dealul Drăgaica (de la nord de satul Topalu), seria
Oxfordianului începe prin calcare cu bancuri groase de silexuri, aproape orizontale, acestea
înclinând spre sud şi suportând calcare moi urmate de calcare compacte cu silexuri. De altfel
şi în carierele de la vest de şoseaua Tichilcşti-Topalu, Oxfordianul este reprezentat prin calcare
moi, stratificate în hancuri groase, uşor brccioasc. noduloasc sau concreţionare cu silexuri.
Asemenea calcare cu silexuri apar atât în Valea Cichirgcaua cât şi în porţiunea dintre Valea
Cichirgcaua şi Valea Scrofcni precum şi pc Valea Verigii (la nord de Topalu). În Valea
Tichilcştilor. calcarele oxfordicnc urmează în continuitate de sedimentare peste calcarele
callovicnc ele prczcnt.înd silexuri, în mod frecvent, iar Oxfordianul superior este reprezentat,
începând de la confluenţa Văii Scrofcni, cu Valea Verigii. printr-o succesiune de calcare
(precum cele marnoase). separate prin nivele de silexuri cenuşii-negricioase, neregulate. După
Aurelia Bărbulcsu. la Topalu, peste calcarele organogene, se aştern calcarele pelitice, bine
stratificate, cu silexuri aparţinând Oxfordian-Kimmeridgianului inferior; idem, SCG, 6, 1961,
4, p. 700- 706; idem, Rei• Ro11111 Gt!ol Gt!ophys Geogr-Geol, 2311. 1979, p. 103-107. Pentru
aceeaşi microzonă dunăreană vezi şi: Ion Simionescu.A/GR, 3. 1909, I. p. 1-25; idem,Annales
Scie11tijiq11es ,le /'V11iversite de Yassi, laşi, 1909, p. 4; G. Macovei, Geologia stratigrafică.
C11 privire specială la teritoriul Ro111â11iei, Bucureşti, 1958, p. 312; M. Savul, A. Movileanu
şi Gr. Pop, SCG, 7, 1962. 1, p. I 03-104; Gogu Pârvu, DS Com Geo/, 4912 ( 1961-1962), 1964,
p. 203-207. După autor. orizontul litologic XI aparţinând Kimmeridgianului din segmentul
Tichileşti-Topalu este alcătuit din bancuri groase de calcare cafenii, compacte, cu numeroase
concreţiuni de silex, dure, având o grosime de 3-4 m.
1O. Liviu Ionesi, Geologia României ... , I, Iaşi, 1988, p. 135; Constantin Mircea
Brătuianu, /G St tel111 econ, Seria A - Prospecţiuni, 12, 1977, p. 6; Aurelia Bărbulescu, SC
Geo/ Geofiz Geogr-Geol, 17. 1972, 1, p. 104; V. Mutihac şi L. Ionesi, Geologia României ... ,
Bucureşti, 1974, p. 111-113; V. Ianovici, D. Giuşcă, V. Mutihac, O. Mirăuţă, M. Chiriac, op.
cit., p. 74-75.
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11. V. Ianovici, D. Giuşcă, V. Mutihac, O. Mirăuţă, M. Chiriac, op. cit., p. 47, vezi şi
tabel III; Mircea Chiriac, Rev Giol Giogr, I, 1957, p. 93, vezi şi tabel B; idem, Comunicările
Academiei R.P.R., 12, 1962, 4, p. 467-471; Gh. Vasilescu, V. Vamvu, E. Frugină, DS Com
Geo/, 4912 (1961-1962), 1964, p. 246; G. Macovei, AIGR, 6, 1912, p. 14; idem, DS Inst Geo/
Rom, 2, 191 O, p. 69; idem, Geologia stratigrafică ... , p. 368; Amelia Bărbulescu et Theodor
Neagu, Analele Universităţii Bucureşti - Seria Geologie, 37, 1988, p. 41; M. Savul, Amelia
Movileanu, Iuri Donos şi Maria Donos, SCG, 8, 1963, 4, p. 511; Viorel Brana, Zăcămintele
nemetalifere din România, Bucureşti, 1967, p. 421-422; Liviu Ionesi, Geologia României ... ,
I, laşi, 1988, p. 112; V. Mutihac şi L. Ionesi, Geologia României, Bucureşti, 1974, p. 99-1 O1.
12. G. Macovei et I. Atanasiu, AIGR, 16, 1931 (1934), p. 203-207; R. Ciocârdel şi M.
Popovici, DS Com Geo/, 38 (1950-1951 ), 1954, p. 322; R. Ciocârdel, DS Com Geo/, 37
(1949-1950), 1953, p. 157; M. Chiriac, Amoniţii cretacici din Dobrogea de sud. Studiu
biostratigrafie, Bucureşti, 1981, p. 12-22. Autorul afirmă că Cenomanianul este reprezentat
în segmentul inferior al văilor Carasu şi Peştera, de orizontul gresos care înregistrează aici o
importantă schimbare facială, trecând într-un facies cretos (cretă sau mamă cretoasă), în a
cărei masă se întâlnesc silexuri; idem, DS Inst Geo I, 56/4 ( 1968-1969), 1970, p. 89-112; idem,
SC Geo/ Geofiz Geogr-Geol, 9, 1964, 2, p. 336. Mircea Chiriac grupează numeroasele iviri de
Tortonian din Dobrogea de sud în trei subzone: cea de la nord de Valea Carasu (Seimenii
Mari-Ţibrinu-Tortomanu), subzona Valea Carasu cu afluenţii săi (Valea Adâncă, Valea lui
Chiriţescu, Valea Agi Cabul) şi subzona de la sud de Valea Carasu (între localităţile Cochirleni
pe Dunăre şi Peştera). După acelaşi cercetător, constituţia geologică a orizontului inferior al
Tortonianului din această subzonă conţine, în partea sa bazală, uneori şi accidente silicioase
(concreţiuni de silex) şi bolovani de cretă remaniaţi din Senonian.
13. N. Oncescu, Geologia României, Bucureşti, 1965, p. 96-99; M. Chiriac, Aurelia
Bărbulescu, Th. Neagu, O. Dragastan, Rev Roum Giol Giophys Giogr-Giol, 21, 1977, p.
148-152.
14. Al. Păunescu, Paleoliticul şi epipaleoliticul de pe teritoriul Moldovei cuprins între
Carpaţi şi Siret, 1/1, Bucureşti, 1998, p. 59.

ABREVIERI
ACG - Anuarul Comitetului Geologic ( 1950-1964). Anuarul Comitetului de Stat al
Geologiei ( 1966-1969), Bucureşti.
AIGR - Anuarul Institutului Geologic al României, Bucureşti.
BSSAR - Bulletin de la Section Scientifique de l 'Academie Roumaine, Bucureşti.
1. DS Com Geo/; 2. DS Inst Geo/; 3. DS Inst Geo/ Rom; 4. DS lnst Geo/ Geofiz
1. Dări de seamă ale şedinţelor Comitetului Geologic
2. Dări de seamă ale Institutului Geologic al României
3. Dări de seamă ale Comitet ului de Stat al Geologiei - Institutului Geologic
4. Dări de seamă ale Institutului de Geologie şi Geofizică, Bucureşti
IG St tehn econ - Institutul Geologic - Studii tehnice şi economice, Seria A, Bucureşti
Rev Geo/ Geogr - Revue de Geologie et de Geographie, Bucureşti.
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Rev Roum Geo/ Geophys Geogr-Geol - Revue Roumaine de Geologie Geophysique et
Geographie - scrie de Geologie, Bucureşti
SCG -- Studii şi Cercetări de Geologie, Bucureşti.
SC Geo/ Geojiz Geogr-Geo/ - Studii şi Cercetări de Geologie, Geofizică, Geografie seria Geologie, Bucureşti.

LISTA FIGURILOR
Fig. l. Harta Dobrogei cu localităţile si punctele în care au fost descoperite roci silicioase
(silex etc.), gresii cuarţoase şi cuarţitice.

LISTE DES FIGURES
Fig. I_ Carte de la distribution des localitcs ct des pointcs avec roches siliceuses (silex).
grcs quartzcux de la Dobroudja.

CONSIDERATIONS SUR LES DEPOTS NA TURELS
A YANT CONSTITUE DES LIEUX D'APPROVISIONNEMENT
A YEC DES ROCHES NECESSAIRES Ă LAT AILLE DES OUTILS
PAR LES COMMUNAUTES PREHISTORIQUES
SUR LE TERRITOIRE DE LA DOBROUDJA
(Resume)

Les nombreuses recherches geologiques a partir des etudes realisees par Ion
Simionescu dans Ies annees 1909-191 O ont rendu possible l'identification de nombre
de depâts naturels. notamment de silex. ayant constitue, selon nous, Ies sources
probables de matiere premiere pour Ies differentes communautes prehistoriques. Sur
la foi deces etudes onest en droit d'affirmer que la Dobroudja meridionale represente
la zone la plus riche en craie senonienne, alors que Ies zones centrale et septentrionale
sont moi ns riches en depâts de telles roches siliceuses. Les recherches menees jusqu 'a
ce jour ont d'ailleurs demontre que Ies plus nombreuses trouvailles paleolithiques et
mesolithiques se situent en Dobroudja meridionale, notamment sur le plateau de
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Carasu et sur le versant gauche de la vallee de Carasu. II est interessant de retenir que
de nombreuses trouvailles, don't quelques stations ayant foumi de riches materiels
lithiques ( outils) ou bruts, se trouvent juste aux endroits ou affleurent de tels dep6ts
de silex.
La decouverte deces sources de matiere premiere presente sans aucun doute une
double importance. II s'agit tout d'abord de l'identification des endroits a roches
siliceuses necessaires a la taille des outils. II est, d'autre part, question de depister
desormais sur des terrasses, des plateaux ou meme dans des grottes ou dans des abris,
de nouvelles trouvailles paleolithiques et mesolithiques situees dans la proximite des
affleurements de telles roches sur Ies vallees grandes ou plus petites.
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Necunoaşterea

sau nemediatizarea potenţialului arheologic al fiecărei regiuni ori
zone geografice nu poate conduce, în principiu, decât la intervenţii ştiinţifice limitate
în timp. O săpătură arheologică, rapidă în atari condiţii, chiar dacă este realizată cu
fonduri de cele mai multe ori rezonabile, nu poate întruni toate elementele ce definesc
acest demers ştiinţific.
Lucrări de ameliorare teritorială, edilitare sau de orice altă natură, care au ca primă
11
consecinţă o excavare a solului, nu pot fi riguros dirijate" sau controlate arheologic
fără existenţa a ceea ce se numeşte arheologie preventivă, o sintagmă aparent bine
cunoscută. Spre deosebire de arheologia de salvare, cea preventivă nu are ca scop
imediat o investigare ştiinţifică directă asupra subsolului - cu alte cuvinte, săpătura
propriu-zisă nu intră între scopurile sale decât în ultimă instanţă, practic, ca element
al altei etape. Dimpotrivă, ea este menită a reduce la maximum posibil numărul
săpăturilor arheologice impuse de varii situaţii. O inventariere şi o cartare cât mai
complete a tuturor siturilor cunoscute, care să se constituie într-o bază informativă
solidă, pot conduce la o imagine globală asupra a ceea ce numeam mai sus potenţial
arheologic naţional. Protejarea acestuia de intervenţii trebuie să fie o etapă anterioară

* Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, Str. Henri Coandă, nr. 11, Sector I ,Bucureşti.
** Muzeul National de Istorie a României, Calea Victoriei, nr. 12, Sector 3, Bucureşti.
*** Muzeul judeţean Teohari Antonescu, Str. C.D. Gherea, nr. 3, Giurgiu
**** Centrul Naţional de Cercetări Pluridisciplinare, Muzeul Naţional
României, Calea Victoriei, nr. 12, Sector 3,

Bucureşti.
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şi esenţialmente diferită de cuprinderea noţională efectivă a arheologiei de salvare.
Cu alte cuvinte, în primul rând trebuie să se aibă în vedere protecţia şi abia apoi,
conştientizând existenţa unei laturi distructive a arheologiei, să se deruleze alte etape

sau aspecte c.:e demersului ştiinţific.
Evidenţa şi cartarea arheologică, în condiţii legislative adecvate, contribuie şi pot
impune devieri rutiere sau feroviare, schimbări de amplasamente sau reproiectări
edilitare. Mentalitatea de a sacrifica un sit pentru o şansă de a executa o săpătură
arheologică în a zecea, a douăzecea sau chiar a o suta parte din suprafaţa afectată, nu
este, însă, de natură să entuziasmeze. În plus la cele scrise, adăugăm că însuşi
constructorul care intervine într-o zonă al cărei potenţial istoric îi este necunoscut,
ceea ce poate deveni extrem de costisitor, va fi avantajat de dezvoltarea unei arheologii
preventive.
Nu discutăm aici despre legislaţie sau indiferenţă şi rea voinţă. Aceasta tocmai
pentru că suntem departe de a fi beneficiarii unei legislaţii coerente şi departe de a
putea spune că asistăm la o schimbare relevantă a mentalităţii. Posibilitatea de a
preveni nu există. Posibilităţile de control strict a celor cc derulează activităţi ce
presupun excavări nu sunt dintre cele mai eficiente. Rămâne, din păcate, săpătura de
salvare ca primă şi de cele mai multe ori unică formă la îndemâna arheologiei.
Necunoaşterea obiectivă a realităţilor arheologice din zonă a determinat ca
proiectul traseului drumului de legătură a podului peste Neajlov în dreptul satului
Bucşani (jud. Giurgiu) cu DJ 4 l 2C să includă aproximativ jumătate din suprafaţa
unui teii gumelniţean. Schimbarea acestui traseu, care ar fi permis constructorului să
economiseascf1 timp şi resurse financiare iar arheologilor să evite efectuarea unei
săpături sub presiunea unui termen contractual, nu a mai fost posibilă datorită
amplorii construcţiilor deja ridicate. Teii-ul, situat în lunca, uneori inundabilă
primăvara, a Ncajlovului. la cca. 75 m de albia sa actuală, nu este unul dintre cele mai
impresionante ca dimensiuni. Are un diametru maxim, pe direcţia E-V de 67 m şi doar
56 m pe direcţia N-S. Înălţimea sa, calculată de la nivelul luncii nu depăşeşte 3,20 m,
dar se pare că nu aceasta este grosimea depunerilor antropice. Taluzarea unei
intervenţii moderne din extremitatea vestică a aşezării, continuată printr-un sondaj de
2 x 2 m pentru surprinderea momentului iniţial al locuirii şi a legăturii acestuia cu
I
depunerile naturale, au relevat faptul că stratigrafia nu are o amplitudine mai mare
de 2.80 m.
Începutul săpăturii arheologice a vizat atât porţiunea de teren peste care se va
construi drumul cât şi suprafeţele susceptibile de a fi în viitor afectate de lucrări. Pentm
o cât mai bună înregistrare planimetrică şi stratigrafică, suprafaţa a fost împărţită în
sectoare de 8x8 m (ca elemente cvasiindependente) cu martori de 0,30 m între ele,
peste acestea suprapunându-se un caroiaj de 2 x 2 m. S-a obţinut astfel o suprafaţă
cercetabilă de 688 mp şi un profil magistral pe diametrul maxim păstrat (aproximativ
E-V) de 67 m.
Stratigrafia, cel puţin aşa cum se prezintă în momentul de faţă (după campania
anului 1998), nu este complicată. După solul actual (vegetal), care pe alocuri nu
depăşeşte I O cm grosime, urmează primul nivel arheologic (numit convenţional NI).
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din locuinţe incendiate Gumelniţa BI, vetre exterioare şi spaţiile menajere
contemporane acestora. Disparat şi foarte aproape de suprafaţă s-au descoperit câteva
fragmente ceramice din epoca bronzului căreia îi pot fi atribuite şi trei intervenţii
postgumelniţene - două gropi şi un şanţ de fundaţie. Acesta din urmă taie o locuinţă
gumelniţeană (L4) şi are o orientare aproximativ NE-SV. Relativ adânc (nu mai puţin
de 0,75 m) şi extrem de regulat, are pe traseul surprins de 7,2 m, şase gropi de stâlpi.
Funcţionalitatea acestui complex este dificil de precizat - ne putem gândi, însă, la o
palisadă de dimensiuni importante, chiar dacă aceasta secţiona teii-ul Ia o treime de
marginea sa nord-vestică. Individualizarea sa stratigrafică, în plan şi în profilul
magistral, nu lasă nici o umbră de îndoială asupra datării postgumelniţene. În plus,
cele câteva fragmente ceramice din epoca bronzului din umplutura şi de deasupra
acesteia pot contribui la o încadrare cronologică mai exactă. Materialul extrem de
puţin şi faptul că, practic, nu există un nivel coerent arheologic din această perioadă
nu poate semnifica decât o scurtă locuire postgumelniţeană a teii-ului, care nu este
de natură să creeze probleme de ordin stratigrafic. Nu există, de asemenea, nici cazuri
de amestec de material (decât în ceea ce priveşte gropile). Oricum, extrem de puţi
nele fragmente osteologice descoperite în primii I 0-20 cm, care nu au putut fi exact
atribuite cultural, au fost eliminate din analiză, ceea ce s-a întâmplat şi cu materialul
osteologic din intervenţiile stratigrafice. Aceasta pentru că nu credem că o groapă, de
exemplu, întruneşte, în cazul nostru, toate condiţiile unui "complex închis". Etapele
de umplere ce se pot întinde pe un segment temporal, probabil însemnat, credem că
reprezintă un argument suficient.
Nu ne vom propune în rândurile de faţă să analizăm detaliat satul gumelniţean
de la Bucşani ci, aşa cum o impune caracterul lor preliminar, vom încerca să realizăm
o scurtă prezentare generală a principalelor descoperiri. Săpătura arheologică din campania anului 1998 (30 iunie - 2 noiembrie) a afectat ultimul nivel de locuire al teii
-ului, (în fapt primul nivel săpat de noi-NI) demontat integral pe întreaga suprafaţă
decopertată. Între ceea ce am numit sol actual şi nivelul propriu-zis gumelniţean,
căruia totuşi i l-am atribuit pentru că s-a format şi în dauna lui, a putut fi individualizat un nivel general de abandon al aşezării. Surprins mai cu seamă deasupra
construcţiilor gumelniţene, se prezintă ca un strat de 5-1 O cm de sediment nisipos
care conţine numeroase fragmente de chirpic ars de mici dimensiuni, din ce în ce mai
puţine spre limita sa superioară. Depăşind evident limitele locuinţelor, acest strat, din
păcate, nu a mai putut fi surprins, confundându-se cu ceea ce îl acoperă - solul actual.
Omogenizarea pedogenetică a unei succesiuni de două sau mai multe straturi nu
este un proces întâlnit doar la Bucşani. Consecinţele sale apar în mai multe situri,
reprezentând o caracteristică cvasigenerală a nivelurilor superioare din aşezările
2
pluristratificate .
Procesele pedogenetice de natură fizico-chimică au contribuit, fără îndoială,
decisiv la distrugerea, în numeroase cazuri totală, a resturilor organice. Ne referim
îndeosebi la lipsa oaselor de peşte şi a resturilor vegetale nearse (teoretic, numeroase
într-o aşezare de luncă), dar nu în ultimul rând şi la raritatea resturilor lemnoase arse,
păstrate în cantităţi mici doar sub pereţii incendiaţi sau între podelele arse ale
https://biblioteca-digitala.ro
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locuinţelor gumelniţene.

Cele mai multe dovezi ale utilizării lemnului în constructie
(pari, piloni, scânduri pentru podele) sunt amprentele, de altfel foarte numeroa~e,
păstrate în lutul folosit la construirea pereţilor şi a podelelor. Friabilitatea accentuată
a oaselor de mamifere şi diminuarea numărului lor spre suprafaţă pot fi puse pe
seama aceluiaşi fenomen.
Din punct de vedere structural şi compoziţional, în cadrul ultimului nivel de
locuire gumelniţeană se individualizează trei zone de interes care corespund, foarte
probabil, necesităţilor interne de organizare a spaţiului aşezării. În primul rând, este
vorba de zona centrală a tell-ului (aproximativ V. sect. 5, sect. 6-8, sect. 16 şi SE. sect.
17) destinată efectiv locuirii, unde se concentrează cele patru locuinţe incendiate
descoperite (Ll=L7, L2, L3 şi L4), o anexă (L5) şi o vatră (Cl8) (fig. 1). Extinzând
informaţia deţinută şi asupra celei de-a doua jumătăţi a tell-ului, putem presupune
existenţa unui sat cu 6- 7 locuinţe, câteva anexe şi vetre exterioare, amplasate lângă
locuinţele cărora le lipseau din interior - este cazul, pentru suprafaţa cercetată, al vetrei
exterioare (C 18) locuinţei nr. 7. Toate locuinţei~ au axul lung, orientat aproximativ
E-V, cu suprafaţa variind între cel puţin 26,5 m- (L2) şi 36 m- (LI =L 7). Diferă, în
schimb, destul d.e semnificativ, soluţiile constructive alese pentru fiecare în parte.
Avem în vedere existenţa a două tipuri de locuinţe.
Primul dintre acestea este cel cu spaţiul interior amenajat (podeaua) şi cu pereţii
construiţi direct pe sol (L2 şi L3 ), eventual, după incendierea prealabilă a vegetaţiei
(L2). Pereţii, păstraţi foarte puţin în elevaţie (5-8 cm) şi nu pe întreaga lor lungime,
au fost construiţi în clasica tehnică a paiantei - dintr-o structură de rezistenţă lemnoasă
alcfituită din pari înfipţi în pfm1.înt şi o dublă împletitură, orizontală şi apoi verticală,
totul fiind acoperit cu lut preparat (amestecat cu păioase tocate). Dacă în cazul L3
aceste elemente sunt certe (cu menţiunea suplimentară că s-a putut observa pe o
lungime de cca. I J m o refacere integrală a peretelui de NV cu o uşoară schimbare a
amplasamentului său spre interior), pentru L2 ele sunt doar indirect sesizabile, prin
amprentele pfistrate în chirpicul ars cc formează "distrugerea". O menţiune în plus
este necesară şi pentru această locuinţă - este singura compartimentată (printr-un
perele ce păstrează locul de trecere dintre camere) şi, de asemenea, singura care
beneficia, except.înd vetrele, de amenajări interioare din lut. Peretele interior al
acesteia este construit diferit faţă de cei portanţi, exteriori. Soluţia aleasă ţinuse cont,
fără îndoială, de necesităţile interioare ale infrastructurii de rezistenţă. Complexul
constructiv în discuţie a fost realizat din două componente verticale din lut nisipos
amestecat cu paie tocate, spaţiul dintre ele fiind apoi umplut cu material şi sediment
din aşezare (antropic). Cele trei elemente, deşi au împreună 18-21 cm grosime, nu
puteau face parte cu eficienţă din structura de rezistenţă a locuinţei, ci erau menite
numai la a realiza o compartimentare interioară. Spaţiul considerat de noi ca fiind cel
ce făcea legătura între cele două încăperi are o lungime de 1,29 m. Pe axul peretelui,
în această zonă şi în imediata sa vecinătate nordică, s-au păstrat trei amprente de picior
uman, ceea ce argumentează în plus existenţa unui spaţiu liber.
Cel de al doilea tip de locuinţă individualizat (LI =L 7 şi L4) este în principal
caracterizat de existenţa unui gol între sol şi spaţiul interior amenajat. Cu alte cuvinte,
https://biblioteca-digitala.ro
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locuinţele acestei categorii erau uşor supraînălţate pe un postament din lut nisipos şi

lemn (sau doar din lemn - L 1=L 7) completat cu şiruri mai mult sau mai puţin paralele
de piloni (butuci) scl!nzi ( 12-16 cm), neîngropaţi, plasaţi în interiorul suprafeţei
închise de postament. In cazul LI, piloni de dimensiuni semnificative (diam.de 25-35
cm) reprezentau elementul esenţial al postamentului. O reţea complexă de scânduri
şi un strat din sediment nisipos preparat completează etapa constructivă anterioară
ridicării pereţilor. Aceştia, neavând o structură lemnoasă de rezistenţă, vor fi fost
construiţi într-o variantă a tehnicii ceamurului. Grosimea lor nu o putea depăşi pe cea
a postamentului, din raţiuni evidente, şi, de asemenea, pereţii nu puteau suprapune o
refacere a podelei, acţiune gospodărească ulterioară momentelor iniţiale ale
construcţiei. Putem astfel estima o grosime de 23-28 cm, având în vedere tocmai
dimensiunile postamentelor şi ale amprentelor în negativ. Trebuie remarcat şi faptul
că aceste două locuinţe sunt şi cele mai "bogate" , nu numai prin prisma numărului
mare de vase ceramice (peste 55 în fiecare), dar şi prin varietatea şi cantitatea relativ
însemnată de obiecte casnice sau de altă natură. Aceasta în comparaţie cu locuinţele
primului tip (L2 şi L3) care, deşi nu sunt sărace, nu au inventarul de calitatea şi
cantitatea celorlalte - conţin, fiecare, sub 25 de vase ceramice şi doar câteva unelte de
silex.
Ci.:a <..k a doua zonă de interes de care aminteam mai sus se individualizează în
sudul şi sud-vestul spaţiului acoperit cu locuinţe (în sect.17-18 şi 26-27). Cantitatea
imensă de ceramică, fragmente inutilizabile de unelte şi resturi osteologice indică un
caracter predominat menajer al acesteia, chiar dacă accesul spre interiorul aşezării era
posibil şi pe aici. Lipsa altor resturi organice am discutat-o mai sus, deci nu trebuie
să surprindă. Panta mai puţin accentuată a depunerilor în această porţiune a tell-ului
şi uşoara alungire a acestuia spre sud pot fi consecinţa tocmai a acţiunii de depozitare
a deşeurilor casnice care, uneori, erau, fără îndoială, nivelate. Avansând spre est, cu
începere din estul sect. 26 şi vestul sect. 15, cantitatea de material arheologic descreşte
vizibil. pentru ca în sect. 2-4 şi estul sectoarelor 5 şi 15 aceasta să fie, practic,
insignifiantă în raport cu ceea cc se înt,împlă în restul suprafeţei tell-ului. Credem că
cea de a treia zonă de interes, cca de est şi sud-est, poate fi considerată principala cale
de acces în aşezarea reprezentată de locuinţele nivelului în discuţie. Vecinătatea
imediată {aprox. I 00 m) a terasei stângi a Neajlovului de estul tell-ului nu poate fi
dec~ît un argument al acestei presupuneri. Oricum, avem de-a face cu un spaţiu nelocuit
efectiv şi neutilizat ca zonă de depozitare a deşeurilor menajere (deci "curat"), format
dintr-un sediment nisipos bnm-cenuşiu, identic cu cel care constituie marea majoritate
a depunerilor arheologice care alcătuiesc ceea ce am numit NI. Singura deosebire este,
aşadar, de natură compoziţională, dar suficientă pentru o individualizare spaţială şi
funcţională.

Rândurile de faţă nu se înscriu decât în ceea ce poate oferi o cercetare în curs de
desfăşurare 3 . O analiză detaliată a organizării spaţiale, a locuirii gumelniţene de la
Bucşani, dar mai ales a materialului arheologic descoperit şi a condiţiilor de vieţuire,
vor face obiectul unui studiu separat, de amploare, cu valoare monografică.
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II. CONSIDERA ŢII PRELIMINARE ASUPRA FAUNEI ENEOLITICE

**** Adrian Bălăşeşcu

Săpătura arheologică4 de salvare din teii-ul în discuţie a scos la lumină material
arheozoologic care provine din stratul de cultură Gume Iniţa B 1, notat nivelul 1 (N 1).
Materialul faunistic aparţine unor diferite clase de animale: moluşte - 34 (scoici),
reptile - 26, păsări - 2 şi mamifere. Surprinde lipsa resturilor de peşte în cadrul zonei
cercetate. Absenţa acestora o punem, în principal, pe seama caracteristicilor
fizico-chimice ale solului, dar şi pe seama taliei mici a peştilor care în aceste condiţii
nu s-au conservat.
Studiul arheozoologic ia în considerare numai resturile de mamifere care au fost
prelevate atât din stratul de cultură, cât şi din diferitele complexe arheologice
(locuinţele cu nr. 2, 3, 4, 7) (tabel nr. I). Resturile osoase, extrem de fragmentate, fac
parte din categoria deşeuri lor menajere, ele prezentând toate caracteristicile acestei
categorii de vestigii arheologice (urme de ardere, de tăiere, de dinţi etc.). Materialul
osos este bine conservat, starea de conservare îmbunătăţindu-se pe măsură ce creşte
adâncimea săpăturii (de exemplu resturile osoase din primii 30 de centimetri ai stratului arheologic sunt friabile, calitatea analizei arheozoologice reducându-se mult).
Din stratul arheologic aparţinând primului nivel de locuire s-au prelevat 2451 de
resturi osoase, din care s-au determinat 878 (35,84%). Procentul destul de mic al
determinării specifice se datorează in primul rând stării de fragmentare a oaselor. S-au
identificat 19 specii de mamifere, din care 5 domestice: Bos taurus, Ovis aries, Capra
hircus, Sus domesticus, Canis familiaris şi 14 sălbatice: Equus caballus, Bos
primigenius, Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Sus scrofa attilla, Ursus arctos,
Vulpes vulpes, Meles meles, Martes sp ., Mustela putorius, Lutra lutra, Felis sylvestris,
Castor jiber, Lepus europaeus (vezi tabel nr. I).
În cadrul statisticii din tabelul nr. I am luat în considerare şi resturile osoase cu
determinare incertă care sunt în număr de 70 (7,97%) şi care nu au putut fi atribuite
unei specii datorită gradului mare de fragmentare a oaselor. Astfel au apărut gmpări
de animale ce reunesc specii înrudite în cadrul aceluiaşi gen (specia domestică/ specia
sălbatică - strămoşul speciei domestice) - Bos taurus I Bos primigenius, Sus
domesticus I Sus serofa attilla, dar şi specii neînrudite care fac parte din genuri diferite,

****

Centrul Naţional de Cercetări Pluridisciplinare, Muzeul Naţional de Istorie a
României, Str. Calea Victoriei, nr. 12, Sector 3, Bucureşti.
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Tabel or. 1: Repartiţia
ş 1 drn stratul cultural

numerică şi procentuală

1.2

a resturilor osoase (N R ) pe spec11 prcleYate dm complexe arheologice (l ocu inţe l e 2, 3,

LJ

L4

Tola! complexe Tot.al slral
arheologice
cultural

1,7

o
o

TOTAL NI
(romplexe

arheologl<·c +
strat culluralj
sp„-ţ· (a

Hos laurus

NR

N.R.

%

sa

3.2,95

N.R.

%

22

56,4 1

N.R

%
9

45

%
13

%

N.R.

50,00

102
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dar greu de separat din cauza fragmentării oaselor - Ovicaprine / Capreolus capreolus,
Bos taurus I Cervus elaphus.
Raportul dintre animalele domestice şi cele sălbatice (eliminând resturile cu
determinare incertă) este de 64,2% la 3 5,8 %. În cadrul complexelor arheologice s-au
determinat 261 de resturi (29,72%), restul fragmentelor osoase descoperindu-se în
stratul de cultură. Complexul arheologic L2 este cel mai bogat în resturi faunistice
( I 76), fiind urmat de L3 (39), L 7 (26), L4 (20).
În cadrul grupului mamiferelor domestice cele mai multe resturi aparţin bovinelor
domestice: 275 (31,32%), acestea fiind urmate de resturile de porc: 163 ( 18,56%) şi
ovicaprine: 66 (7,52%). Datele biometrice ale bovinelor indică animale de talie medie
cu o conformaţie gracilă. Ovicaprinele sunt gracile şi par să aibă o talie medie spre
mică. Vârstele de sacrificare ale bovinelor şi ovicaprinelor indică predominanţa
animalelor adulte, ceea ce sugerează creşterea lor în principal în scopuri utilitare. Cele
mai multe porcine prezintă vârste de sacrificare între 1 an - I an şi jumătate (70%),
porcul fiind crescut exclusiv în scopuri alimentare. Resturile osoase de câine sunt
extrem de puţine: 15 (1, 71 % ), pe ele neevidenţi indu-se urme de tăiere şi/sau ardere,
fapt ce ar putea sugera neutilizarea acestui mamifer în alimentaţie.
M':miferele sălbatice sunt bine reprezentate ca număr de specii ( I 4) şi ca număr
de fragmente. Procentele destul de mari sugerează că vânătoarea ar juca un rol
important în economia alimentară a aşezării. Cel mai vânat mamifer este cerbul
(12,41%), urmat de bour (5,81%), cal sălbatic (3,76%), mistreţ (2,51%), căprioară
(2,05%). Cerbul rămâne pentru comunităţile gumelniţene unul dintre animalele cele
mai vânate, produsele obţinute în urma vânătorii fiind extrem de diverse: carnea,
pielea, oasele şi coamele (folosite la confecţionarea uneltelor). Carnivorele formează
un grup distinct foarte numeros (7 specii - 3,64%). Lista lor cuprinde atât specii de
talie mare (ursul - 1, 14%), cât şi specii de talie mică (vulpea - 0,57%, bursucul- 1, 14%,
jdeml de pădure - O, 11 %, dihorul - 0,23%, vidra - O, 11 %, pisica sălbatică - 0,34%).
Carnivorele erau vânate atât în scopul obţinerii de came şi blană, dar şi pentru a
combate acţiunea lor predatoare asupra comunităţii.
Spectrul faunistic identificat la Bucşani este încheiat de resturile de iepure de
câmp (Lepus europaeus) şi castor ( Castor fiber).
În momentul actual al studiului arheozoologic nu am socotit necesar să calculăm
numărul minim de indivizi (N.M.I.), care s-ar putea modifica ulterior având în vedere
că săpătura arheologică nu s-a încheiat.

Concluzii preliminare
În strategia alimentară a comunităţii gumelniţene de la Bucşani creşterea
animalelor pare să joace un rol important. Animalele crescute cu predilecţie sunt
bovinele, fiind urmate de porcine şi ovicaprine (acestea se găsesc într-un procent mic).
Vânătoarea pare să fie şi ea o ocupaţie de bază având în vedere procentul ridicat de
https://biblioteca-digitala.ro
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oase determinate şi specii identificate. Erau preferate animalele de talie mare: cerbul,
bourul, calul sălbatic, mistreţul.
Aşezări preistorice ce prezintă niveluri culturale eneolitice Gumelniţa B 1
5
analizate din punct de vedere arheozoologic sunt: Căscioarele (Jud. Călăraşi) şi
Vităneşti 6 (Jud. Teleorman). Dacă la Căscioarele ponderea· cea mai mare o au
mamiferele sălbatice (84% ca N .R.) şi la Vităneşti acestea reprezintă 50%, în cazul
aşezării Bucşani ponderea cea mai mare o au mamiferele domestice (64,2%), cele
sălbatice reprezentând doar 35,8%. Fiecare aşezare probabil avea o economie
animalieră bazată pe posibilităţile comunităţii de a exploata mediul, care la rândul său
putea fi bogat sau nu în resurse. Dovadă este ponderea extrem de mare pentru această
perioadă preistorică, a mamiferelor sălbatice descoperite la Căscioarele, aşezare
situată în Valea Dunării, în apropierea Dunării şi a atl uenţilor săi. Aşezarea de la
Vităneşt/ prezintă o economie animală intermediară între Căscioarele şi Bucşani,
unde creşterea animalelor şi vânătoarea par să-şi dispute locul întâi. Aşezarea de la
Bucşani se găseşte la polul opus faţă de Căscioarele, activitatea de creştere a
animalelor jucând un rol important. Nu trebuie neglijat însă faptul că Dunărea oferă
alte condiţii de mediu, mult mai bogate în vânat decât Teleom1anul sau Neajlovul.
Desigur fiecare comunitate gumelniteană exploata mediul într-un mod specific ei şi
nu credem că se poate emite ipoteza existentei unor grupe umane specializate pe un
anume tip de procurare a hranei animale (vânători sau crescători de animale).
Diferitele strategii alimentare abordate de diferitele comunităţii preistorice sunt
adaptări la mediul natural în care acestea trăiau.
Trebuie subliniat faptul că săpătura arheologică de la Bucşani nu s-a încheiat şi
ea se va relua în primăvara anului 1999. În aceste condiţii, analiza arheozoologică se
poate îmbogăţi cu noi loturi faunistice care pot modifica sau completa ulterior
asociaţia faunisticfl. frecvenţele procentuale ale diferitelor specii de animale, implicit
pe cele ale mamiferelor sălbatice.
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III. REZULTATE PRELIMINARE ASUPRA PETROGRAFIEI
MATERIALULUI LITIC DIN AŞEZAREA GUMELNIŢ A

**** Mihai Tomescu
**** Constantin Haită

Studiul petrografic macroscopic asupra materialului litic descoperit în aşezarea
gumelniţeană de la Bucşani a evidenţiat, alături de silicolite, asupra cărora nu vom
insista în cele ce um1ează, toate categoriile genetice de roci: sedimentare, magmatice
şi metamorfice. În cadrul fiecărei categorii au fost identificate mai multe tipuri de roci.

1. Conglomerate

şi

microconglomerate

Acestui tip petrografic îi corespund două conglomerate şi două varietăţi de
microconglomerat. Primul conglomerat are granulaţie medie, ciment carbonatic şi
claste predominant cuarţitice, este slab sortat, crem gălbui, şi a fost utilizat pentm
realizarea unei râşniţe. Cel de al doilea conglomerat este cuarţitic, foarte omogen
compoziţional, slab sortat, de culoare alb cenuşiu, şi a fost utilizat ca râşniţă.
Prima varietate de microconglomerat are ciment carbonatic, matrice nisipoasă
micacee şi elemente cuarţitice fine, bine sortate, este friabilă, cenuşiu deschisă şi a
fost utilizată ca frecător. Din această varietate a mai fost descoperit un fragment. Cea
de a doua varietate este reprezentată de un microconglomerat cu ciment feruginos,
matrice nisipoasă şi elemente cuarţitice fine, bine sortate, compact, cărămiziu, utilizat
pentru realizarea unei râşniţe.

2. Gresii
O gresie grosieră cu ciment silicios, matrice nisipoasă fină şi elemente nisipoase
grosiere cuarţitice, bine sortate, compactă, cenuşiu-gălbuie, a fost utilizată ca râşniţă.
Altă râşniţă este realizată dintr-o gresie grosieră silicioasă, slab sortată, compactă,
cenuşie. O altă gresie grosieră, cu ciment carbonatic, micacee, friabilă, cenuşie, a fost
utilizată ca râşniţă-frecător. Două fragmente de râşniţă sunt realizate dintr-o gresie cu
granulaţie medie, silicioasă, slab sortată, compactă, cenuşiu-roşietică. Un polissoir
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este realizat pe un galet dintr-o gresie fină silicioasă, omogenă, compactă, cenuşiu
roşietică. Două frecătoare sunt realizate din gresii fine, carbonatice, bine sortate,
friabile, de culoare cenuşiu gălbui şi gălbui. Au mai fost descoperite două fragmente
din gresii silicioase fine, una micacee, de culoare cenuşie, iar cealaltă cenuşiu
roşietică. Un alt fragment provine dintr-o gresie carbonatică, cu laminaţie paralelă
fină, compactă, cenuşiu-deschisă. A mai fost descoperit un polissoir dintr-o
concreţiune carbonatică din gresii fine, micacee, de culoare cenuşiu-bmn.

3. Calcar

lumaşelic

O râşniţă-frecător este realizată dintr-un calcar
bivalve, de culoare gălbuie.

lumaşelic

grezos, cu cochilii de

4. Silicolite
Patru herminete sunt realizate din silicolite ce corespund la două varietăţi. Prima
varietate este reprezentată printr-o rocă silicioasă fină, cu laminaţie fină, poroasă,
uşoară, crem deschis, ce poate corespunde diatomitului. Din aceasta sunt realizate trei
topoare. Cel de al patmlea topor este realizat dintr-o rocă silicioasă silitică, compactă,
cenuşiu deschis. Un frecător este realizat dintr-un alt tip de silicolit, foarte fin,
neomogen, cenuşiu. ce poate reprezenta o concreţiune de tipul silexului. Alte două
fragmente sunt constituite din silicolite fine, omogene, cenuşiu închis, sunt arse şi pot
reprezenta silexuri. Un alt tip de silicolit este reprezentat de o rocă foarte fin
cristalizată, cu laminaţie fină, cu benzi feruginoase, de culoare crem roşietică, din care
au fost descoperite două fragmente.

5. Tuf vulcanic
Tuful vulcanic identificat este fin, compact, cenuşiu cu vinişoare verzui, şi a fost
utilizat pentru realizarea unui cilindru şlefuit ce are o lungime de aproximativ 5cm şi
diametrul de 2 cm.

6. Roci vulcanice '
Opt râşniţe sau fragmente de râşniţă şi două fragmente de rocă sunt constituite
dintr-o rocă vulcanică cu pastă silicioasă fină şi fenocristale feldspatice alterate, foarte
compactă, de culoare gălbuie, ce poate corespunde unui riolit alterat.
Alte 8 râşniţe şi 12 fragmente de rocă sunt constituite dintr-un alt tip de rocă
vulcanică, cu pastă fin cristalizată şi fenocristale larg cristalizate, alterate, de culoare
alb roşietică, ce poate corespunde, de asemenea, unei roci vulcanice acide alterate.
O rocă vulcanică cu fenocristale feldspatice fine, alterate, şi minerale mafice
foarte fine, vacuolară, cărămiziu roşcată, a fost utilizată pentru realizarea unei râşniţe.
https://biblioteca-digitala.ro
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Dintr-o rocă vulcanică foarte fin cristalizată, cu fenocristale de minerale mafice
foarte fine, cărămiziu deschisă, a fost descoperit un galet.
Un alt tip de rocă vulcanică prezintă fenocristale fine de feldspaţi şi cuarţ, bine
individualizate şi fenocristale mafice foarte fine, are culoare cenuşiu roşietică şi a fost
utilizată pentru confecţionarea unei râşniţe.
O rocă vulcanică cu fenocristale feldspatice alterate, de culoare crem rozalie,
poate reprezenta un porfir şi a fost utilizată la confecţionarea unei herminete.
O rocă vulcanică bazaltică cu fenocristale foarte fine, vacuolară, de culoare
neagră, a fost utilizată la realizarea unui topor.
În cazul acestor roci, este necesar studiul petrografic microscopic, în vederea
stabilirii precise a tipului şi varietăţii petrografice.
7. Roci plutonice
O
cuarţ,

rocă plutonică

fin

cristalină, constituită

predominant din cristale de felspaţi şi
poate reprezenta o rocă dioritică ce a fost utilizată pentru

de culoare cenuşie,
unei râşniţe.

confecţionarea

8. Argilit
Acest tip de

rocă

laminaţie paralelă

dimensiuni cu
9.

este reprezentat printr-o varietate foarte fină, compactă, cu
fină, cenuşiu brună, din care a fost realizat un topor de mici

secţiune distală circulară.

Cuarţit

Acest tip de rocă este foarte răspândit în materialul petrografic studiat. Cele 8
piese sunt utilizate ca frecă tor (4 ), percutor-frecă tor (1 ), răşniţă (1 ). Două piese
reprezintă galeţi fără urme de utilizare, iar unul dintre frecătoare este realizat pe un
galet. Cuarţitele sunt fin până la larg cristalizate, albe sau cenuşiu deschis - cu
vinişoare feruginoase roşietice sau roşcat cărămizii.
10. Gnaise
Gnaisele identificate în materialul litic corespund la 4 varietăţi. Prima varietate
în benzi cuarţitice cenuşii şi feldspatice roz, şi este utilizată ca
frecător. A doua varietate este foarte fin laminată, conţine, alături de cuarţ şi feldspaţi,
muscovit şi clorit şi este utilizată la confecţionarea a două frecătoare, ambele piese
reprezentbnd galeţi. O altă varietate, care nu prezintă o şistozitate foarte evidentă,
conţine mai mult muscovit şi minerale mafice foarte fine, de culoare crem rozalie, a
fost folosită pentru realizarea unei râşniţe. Un alt şist cristalin, cu laminaţie foarte fină,
fin cristalizat, conţinând feldspaţi, cuarţ, clorit şi minerale mafice foarte fine, a fost
inclus în categoria şisturilor gnaisice şi este fragmentar.
are

laminaţie fină,
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11.

Micaşist

Un

micaşist

şi cuarţ, granaţi

12.
O

Şist

cu

granaţi

larg cristalizat de culoare verzuie închis ' ce cantine
'
,
larg cristalizaţi, reprezintă un fragment de râşniţă.

alături

de mice

verde

râşniţă

a fost

şi şistozitate slabă,

Repartiţia

Tip de

Haită

realizată

dintr-un şist verde omogen, cu granulometrie foarte
de culoare verde închis.

tipurilor de roci În funcţie de tipul de

unealtă:

Tipuri de roci

unealtă

Râşniţâ

conglomerat, microconglomerat, gresie grosieră,
gresie medie, calcar grezos, cuarţit, rocă vulcanică,
diorit, gnais, micaşist. şist verde.

Frecător

microconglomerat, gresie grosieră, gresie fină,
calcar grezos. silicolit, cuarţit, gnais.

Polissoir

gresie

Percutor

cuarţit.

Hcrminctâ

diatomit. silicolit,

Topor

argilit.

Cili11dr11

şle.fi,it

fină

fină, concreţiune carbonatică.

gnais.
rocă vulcanică.

rocă bazaltică

tuf vulcanic

Este interesant de remarcat că la categoria galeţilor şi a diverselor piese
fragmentare. toate cele trei tipuri genetice de roci sunt bine reprezentate, ceea ce
ilustrează faptul că, cel puţin pentrn tipurile de roci identificate, sursa materialului
petrografic era reprezentată de depozitele aluvionare din văile râurilor din apropiere,
cum sunt Neajlovul sau Argeşul.
O altă posibilă arie-sursă este indicată de şistul verde a cărui ocurenţă este situată
în zona Dobrogei Centrale. Această piesă poate indica prezenţa unor schimburi de
material litic între comunitatea gumelniţeană de la Bucşani şi comunităţile
gumelniţene din Dobrogea, fapt care poate fi confimrnt prin descoperirea altor roci ce
provin din Dobrogea.
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IV. REZULTATE PRELIMINARE PRIVITOARE LA FLORA
ARBORESCENTĂ OBŢINUTĂ PRIN ANALIZA MATERIALULUI
LEMNOS PROVENIT DIN AŞEZAREA ENEOLITICĂ

**** Iulia Tomescu

1.

Prelevări

Obiectivele antracologiei pot fi grupate în două categorii majore:
• reconstituirea modalităţilor de utilizare a lemnului de către om de-a lungul
timpului, selecţia unor esenţe lemnoase în funcţie de calităţile lemnului - obiective
paleoetnografice,·
• reconstituirea florei şi vegetaţiei, a evoluţiei acestora în timp - obiective
paleoecologice.
Situl a relevat două tipuri de conservare a lemnului: fragmente de lemn ars (FLA)
şi amprente.
Amprentele, păstrate în lutul folosit la construirea pereţilor şi a podelelor,
reprezintă mărturii certe ale utilizării lemnului ca material de construcţie (pari, piloni,
scânduri pentru podele). Pe baza lor nu se poate determina specia lemnoasă utilizată,
dar se poate deduce modul de prelucrare a lemnului şi în anumite cazuri modelul
folosit la construcţia respectivă.
Spre deosebire de alte aşezări neo - eneolitice, cantitatea de lemn ars conservată
în această aşezare este foarte redusă, lucru pus pe seama condiţiilor pedogenetice
defavorabile conservării lui şi în general a resturilor organice. Practic, fragmente de
lemn ars s-au conservat doar sub pereţii incendiaţi sau între podelele arse ale
locuinţelor. Acest fapt a impus recoltarea tuturor fragmentelor descoperite în decursul
săpăturii. Deşi nu s-a încercat sitarea unităţilor stratigrafice ce conţineau resturi arse
de lemn, observaţiile directe de teren certifică faptul că sedimentul lor nu îngloba şi
alte FLA (fragmente de lemn ars) în afara celor vizibile în timpul demontării unităţii
respective. Prelevarea propriu-zisă a materialului de interes antracologic s-a făcut
manual, direct în teren. Astfel, au fost prelevate 20 de eşantioane după cum urmează:
- majoritatea eşantioanelor, în număr de 14, au fost recoltate din cadrul unor
unităţi stratigrafice interpretate ca unităţi de distrugere prin incendiere;
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- un eşantion include resturile lemnoase găsite într-o vatră (lemn de foc);
- 5 eşantioane reprezintă resturi ale unor activităţi specializate, şi anume resturi
provenite din construcţii (3 piloni şi două scânduri).
Menţionez că toate probele se prezentau în teren ca depozite concentrate,
prelevările fiind precise. Dacă pentru depozitele de interes paleoetnografic acest lucru
este absolut normal, pentru depozitele de interes paleoecologic acest fapt nu este de
dorit. Depozitele cu FLA concentrate nu au semnificaţie ecologică. S-a demonstrat că
studiul unor astfel de depozite pune în evidenţă un număr mic de taxoni, iar frecvenţa
relativă a unui taxon nu are reprezentativitate din punctul de vedere al frecvenţei sale
în vegetaţie; procentajele taxonilor sunt întâmplătoare şi fără semnificaţie, iar
rezultatele obţinute nu sunt reproductibile. Reprezentativitatea lor este numai una
calitativă, deoarece taxonii respectivi demonstrează doar existenţa speciilor lemnoase
în cadrul florei din perioada respectivă, neputându-se interpreta ponderea lor în
vegetaţia din trecut. Singurele depozite ale căror FLA oferă toate garanţiile
reprezentativităţii paleoecologice, sunt cele cu FLA provenite din lemn de foc
domestic dispersate în cadrul unui nivel arheologic. Acest tip de depozit însă nu a fost
încă întâlnit în aşezarea de la Bucşani, drept care informaţiile ce pot fi obţinute prin
analiza a ceea ce s-a prelevat sunt de natură paleofloristică şi paleoetnografică.

2. Rezultate
Fragmentul de lemn ars constituie unitatea de măsură în antracologie, oricare ar
fi mărimea sa.
Determinarea taxonomică a lemnului ars se realizează cu ajutorul microscopului
optic în lumină reflectată, instrument ce permite observarea directă şi imediată a
structurii anatomice a lemnului. Microscopia în lumină reflectată se bazează pe
opacitatea materialului. Fiecare FLA este fracturat în mod simplu, cu mâna, după trei
planuri: plan rrans\'ersal (perpendicular pe axul trunchiului), plan longitudinal
tangenţial (paralel cu axul trunchiului, tangent la inelele anuale de creştere şi
perpendicular pe razele medulare) şi plan longitudinal radial (paralel cu axul
tnmchiului şi cu direcţia razei medulare).
În antracologie identificarea speciilor lemnoase este posibilă în marea majoritate
a cazurilor până la nivel de gen şi mai rar până la nivel de specie.
Din totalul eşantioanelor, au fost analizate 11 probe - 6 probe de interes
paleofloristic (5 provenite din niveluri de distrugere prin incendiere şi una dintr-o
structură de combustie) şi 5 probe de interes paleoetnografic (3 piloni şi 2 scânduri).
Teoretic, resturile lemnoase găsite într-un nivel de distrugere prin incendiere,
prezintă interes paleoetnografic deoarece se presupune a priori că ele provin din
structura de lemn sau din mobilierul locuinţei distruse prin incendiu; studiul de
laborator urmează să demonstreze veridicitatea acestei supoziţii. Subliniez faptul că
depozitele de interes paleoetnografic aduc implicit şi informaţii paleofloristice, dar
latura paleoetnografică este prioritară. În cazul de faţă, având în vedere tafonomia
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incertă

a resturilor provenite din astfel de depozite, ele prezintă într-o primă abordare
interes paleofloristic.
Eşantioanele studiate relevă prezenţa a 8 specii lemnoase (tabel nr. 2): Ulmus
(ulm), Quercus caducifoliat (stejar cu frunze căzătoare 8 ), Alnus (arin), Carpinus
(carpen), Prunus cf. cerasifera (corcoduş), cf. Cornus (corn), Populus-Salix
(plop-salcie) şi Fraxinus cf. excelsior (frasin).
Cele 5 probe de interes paleoetnografic (arhitectural) au evidenţiat în patru cazuri
(AIO, A17, A19, A20) taxonul Quercus şi într-un caz (A18) taxonul Ulmus. Altfel
spus, cei trei piloni (A I O, A 17 şi A20) sunt din stejar, iar cele două scânduri (A 17 şi
A 18) aparţin la două specii lemnoase - stejar, respectiv ulm.
Din cadrul eşantioanelor de interes paleofloristic s-au analizat 92 FLA ce au
evidenţiat toţi cei 8 taxoni menţionaţi mai sus.

3. Concluzii
În utilizarea unei specii lemnoase în construcţii, se pot distinge două tipuri de~
de ordin tehnic, bazate pe calităţile lemnului, şi motivaţii ce au în
vedere economia efortului de căutare, transport şi prelucrare a lemnului.
Numărul redus de eşantioane de interes paleoetnografic (arhitectural) oferite de
săpătură (toate fiind studiate în laborator), nu pern1ite interpretarea rezultatelor
obţinute prin analiza lor. Probabil că la Bucşani au existat ambele tipuri de motivaţii,
însă acest lucru va fi demonstrat prin cercetările viitoare. Este foarte probabil că
motivaţiile de ordin tehnic au stat la baza selecţionării lemnului ca material de
construcţie. Lemnul de stejar este un lemn dur, dens, bogat în taninuri, cu proprietăţi
tehnologice deosebite şi destul de durabil dacă nu este supus frecvent unor alternanţe
repetate de uscăciune şi umiditate. Lemnul de ulm este şi el o esenţă tare, fiind folosit
cu succes în construcţii. Ambele esenţe lemnoase corespund unor cerinţe de
durabilitate a construcţiilor.
Analizând tabelul, se observă că două eşantioane de interes paleofloristic
provenite din nivele de distrugere (A4 şi A 15), au evidenţiat doar câte un taxon stejarul. Cum fragmentele celor două probe au fost studiate în totalitate, se poate
afirma că ele reprezintă pentru fiecare eşantion în parte resturile unei singure bucăţi
de lemn. A vând în vedere că este vorba despre stejar ( esenţă lemnoasă foarte folosită
în construcţii) şi că unitatea stratigrafică din care s-au prelevat cele două eşantioane
este una de distrugere prin incendiere, este destul de probabil că cele două bucăţi de
lemn ce au generat fragmentele recoltate să provină din structura de lemn a locuinţelor
respective.
Aproape toate eşantioanele provenite din distrugeri conţin stejar, exceptând A8.
Singurul eşantion prelevat dintr-un cuptor (A2) a evidenţiat trei taxoni, dar cu totul
alţii decât cei găsiţi în celelalte probe provenite din distrugeri (arinul, corcoduşul şi
plopul sau salcia). Se remarcă astfel diferenţa netă între compoziţia taxonomică a
celor două tipuri de depozite. Distingerea în teren a acestor două categorii de depozite
motivaţii: motivaţii
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Rezultatele analizei antracolog1ce pentru teii-ul eneolrtic Bu cşani
BUCŞANI

1998
Inf o rmaţii
Eşa n tio n

Natura

eşant ionului

Taxoni
Ulmus (ulm)
Quercus caducifoliat (stejar)
Alnus (arin)
Carpinus (carpin)
Prunus cf cerasifera (corcoduş)
cf. Comus (corn)
Populus-Salix (plop-salcie)
Fraxinus cf. excelsior (frasin)
Număr minimal de taxoni
Număr

de fragmente determinate

A1

dep conc

paleofloristice
A4
A8
dep conc dep . conc. dep conc
A2

I

A14
A15
dep conc . dep conc

1
15

3

30

7

A17
pilon pilon
A10

.

.

:>aleoetnoqrafice
A18
A19
scândură

"'

A20
scândură pilon

.

.

11
4

4

1

1
4

11
3

5

3
16

1
15

1,5

2

1

34

7

-

Tabel nr. 2

i::

!:>)

i--J

o

3

(1)
Cil

g
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este fundamentală atât pentru modul de prelevare a FLA, cât şi în interpretarea
rezultatelor.
Rezultatele prezentului studiu au, fără îndoială, un caracter preliminar, iar
informaţiile pe care le oferă sunt limitate. Raritatea materialului lemnos conservat în
această aşezare eneolitică nu a permis aplicarea metodelor clasice de prelevare şi
analiză în antracologie. Oricum, campania anului 1999 va contribui la îmbogăţirea
materialului antracologic şi implicit la informaţiile ce se pot obţine prin studiul lui.

NOTE
1. Taluzarea şi sondajul vor face obiectul unui studiu separat. Ne limităm a preciza că
există cel puţin două niveluri de locuire, despărţite de un nivel de abandon al aşezării, evidenţiat
macroscopic. Analizele sedimentologice şi micromorfologice vor fi cele care vor indica exact
dacă ne aflăm în faţa unei astfel de perioade din evoluţia istorică a tell-ului. În plus amintim
numai că sub podelele unei locuinţe (LI O) şi care aparţine primului nivel de locuire a teii-ului,
a fost depus, fără a i se săpa groapă, un copil (M 1). Vârsta acestuia, estimată după ceea ce s-a
păstrat dintr-o dentiţie de lapte, nu depăşeşte 4 ani.
2. Amintim numai exemplul, cel mai clar, al nivelurilor superioare ale teii-ului
neo-eneolitic de la Borduşani (jud. Ialomiţa) - Silvia Marinescu-Bîlcu et alli, Gumelniţa levels
( 3.1.), în Archaeological researches at Borduşani-Popină (1alomita county). Preliminary
report 1993-1994, în Cercetări Arheologice, X, 1997, p. 64.
3. În contractul încheiat cu R.A. "Drumuri şi Poduri" Giurgiu este prevăzută continuarea
săpăturilor arheologice şi în anul 1999, cel putin încă trei luni (aprilie-iunie).
4. Vezi articolul Silvia Marinescu-Bîlcu et alli., Şantierul arheologic Bucşani (jud.
Giurgiu). Raport preliminar, aflat în acest volum.
5. Alexandra Bolomey, Considerafii asupra faunei neolitice din Valea Dunării de la
Căscioarele, în Studii şi Cercetări de Antropologie, I, 2, 1964, p.189-192; idem, Ober die
Săugetierfauna

der Neolitihischen Siedlung von Căscioarele. Massangaben cler Hâufigsten
Wildtierarten, Annuaire Roumain d'Anthropologie, 5, 1968, p.19-29.
6. Adrian Bălăşescu, Considerations concernant la faune de Vităneşti (dep. Teleorman),

sub tipar.
7. Trebuie subliniat faptul că săpătura arheologică de la Vităneşti nu s-a încheiat şi că
analiza arheozoologică poate aduce în viitor alte date cu privire la paleofaună.
8. Actualmente, la noi în ţară există doar specii de stejar caducifoliate. Având în vedere
faptul că în holocen au existat variaţii de temperatură, nu este exclusă existenţa speciilor de
stejar sempervirescente.
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prelevate din complexe arheologice (locuinţele 2, 3, 4, 7) şi din stratul cultural.
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ABlllLDUNGEN
Abb. I. Bucşani (jud. Giurgiu). Gcsamtplan der archăologischen Ausgrabungen im Teii.
Kampagnc I 998.

TA FEL \'ERZEICHNIS
Tatei I - Zahlcnmă~ige unde prozentuellc Verteilung der Knochenreste (N.R.) auf
Gattungcn. Knochcn aus den archăologischcn Komplcxen (Wohnungcn 2, 3. 4, 7) und aus der
Kulturschicht.
Tafcl 2 - Ergcbnisse dcr anthrakologischcn Analyse aus dcm ăneolitischen Tel1 von
Bucşani (jud. Giurgiu).

DIE ARCHĂOLOGISCHEN AUSGRABUNGEN
VON BUCŞANI (KR. GIURGIU)
(Zusammenfassung)

Die Kampagne des Jahres 1998 (30 Juni - 2 November) hat 60% des
(stratigraphisch umgekehrt, konventionell als NI bezeichneten) ersten Niveaus
beri.ihrt. Das in seiner Komplexităt einheitliche archăologische Material, gehort
ausschliePlich in die Phase BI der Gumelniţa- Kultur.
Der Tel1 hat einen maximalen Durchmesser von 67 m (etwa O - W) und eine
stratigraphische Dicke von 2,80. Vom Standpunkt ihrer Struktur und Komposition
ist die Mittelzone die merkwiirdigste; sie ist der eigentlichen Bewohnung bestimmt,
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wobei sich dort die vier abgebrannten Wohnungen konzentrieren. Wenn zwei davon
den klassischen Fachwerkbau aufweisen, so wurden die anderen auf einem Sockel aus
Lehm und Holz errichtet, wobei der Unterbau mit Pfahlreihen und einem komplexen
Netz bearbeiteter Bretter ergănzt wurde.
Die Analyse der Keramik, der i.ibrigen Funde, der răumlichen Ordnung, vor aliem
aber der Lebensbedingungen wird Gegenstand einer breiteren Studie monographischen Charakters sein.

*
Die archăozoologischen Funde sind wenig zahlreich, jedoch lassen sie einige
Angaben i.iber die Fauna, die Umwelt und die Ernăhmngswirtschaft der Gumelniţa
Gemeinschaft liefem. Die Tierzucht scheint die Hauptbeschăftigung gewesen zu sein,
wobei der Viehzucht, die den ersten Platz einnimmt, die Schweine- und Schafzucht
danebenstehen. Auf die Jagd weist die grope Menge an Gattungen (14) und
Fragmenten (Tabelle I) hin, was anzunehmen lăPt, dap auch diese Beschăftigung zur
Emăhrungswirtschaft beitmg.
*

Das petrographische Studium der Steinfunde hat auf das Bestehen mehrerer
Gesteine hingewiesen. Die Mi.ihlsteine werden aus Sedimentgesteinen hergestellt, so
Steingeroll, Sandsteinen, Sandkalksteinen, Quarzit, Gneis, Glimmerschiefer, gri.inem
Schiefer und magmatischen Gesteinen. Die Reibe- und Schlagsteine sind aus
Sedimentgesteinen (Kleingeroll, Sandsteinen, Kalksteinen und Silikolit), Quarzit und
Gneis. Die Schleifsteine sind aus Sandsteinen, die Ăxte aus Diatomit, Silikolit und
vulkanischen Gesteinen. Zudem wurde auch ein Gegenstand aus vulkanischem Tuff
identifiziert. Die Anwesenheit der drei gropen genetischen Gesteinarten (Sandsteine,
magmatische und metamorphe Gesteine) als Gegenstănde und als Geroll weist darauf
hin, dap der for die Anfertigung der Werkzeuge benutzte Rohstoff groPtenteils dem
Steingeroll am Ufer der in der Năhe der Siedlung fliePenden Gewăsser entnommen
war.
*

Die Ergebnisse des anthrakologischen Studiums sind vorlăufig und die
gelieferten Angaben beschrănkt. Die Seltenheit des in dieser ăneolithischen Siedlung
erhaltenen Holzmaterials hat die Verwendung der klassischen anthrakologischen
Methoden for die Abhebung und Analyse nicht erlaubt. Die Kampagne 1999 wird zur
Erweiterung des anthrakologischen Materials, demnach der darauf bemhenden
Angaben beitragen.
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DESPRE ARTA NEOLITICĂ ŞI ENEOLITICĂ
DIN ZONA OLTULUI INFERIOR (I)

* Cristian Schuster
** Sabin Popovici

Apariţia

figurinelor antropomorfe în zona Oltului Inferior s-a produs, aidoma ca
în alte regiuni, concomitent cu procesul de neolitizare (Comşa, 1995, 21 ). Aşa cum
s-a constatat, "ele simbolizează manifestări magico-religioase, fiind în acelaşi timp şi
expresia unor înclinaţii artistice" (Lazarovici, 1977, 87) cadrul unor culturi se poate
vorbi chiar şi de anumite canoane plastice.
Figurinele, atât cele antropomorfe cât şi cele zoomorfe, sunt în general legate de
cultul fertilităţii sau al fecundităţii. Cele antropomorfe sunt îo majoritate feminine,
probabil zeităţi ale fecundităţii şi naşterii.
Figurinele masculine sunt socotite în general ca reprezentând acoliţi ale acestor
zeiţe. În unele interpretări se consideră, măcar o parte a figurinelor feminine ca
reprezentând divinităţi protectoare ale celor decedaţi ( cele descoperite în morminte),
ale căminului sau adorante ale zeiţelor (Comşa, 1995, 122).
În ceea ce priveşte unele figurine descoperite cu capul rupt din vechime, se crede
că ar fi vorba de o pedeapsă pentru neîndeplinirea vreunei rugăminţi adresată
divinităţii (Comşa, 1995, 123). În funcţie de materialul din care au fost lucrate,
figurinele pot fi din lut, piatră (marmură) sau os.
Prezentăm în continuare un lot de figurine din lut din colecţia Muzeului de
Arheologie şi Etnografie din Slatina (ţinem să mulţumim şi pe această cale doamnei
Aurelia Grosu, directoarea Muzeului, pentru sprijinul acordat demersului nostru. De
asemenea, exprimăm un gând bun domnilor Mihai Butoi, Marin Nica şi Traian
Zorzoliu pentru materialele şi sfaturile date).
Toate au fost descoperite în aşezări de pe Valea Oltului Inferior şi aparţin
culturilor neoliticului târziu (Boian şi Vădastra) cât şi eneoliticului reprezentat de
culturile Gumelniţa şi Sălcuţa.

* Institutul de Tracologie, str. Schitu Măgureanu 1, 70626 Bucureşti.
** Muzeul de Arheologie şi Etnografie, str. Ionaşcu 7, 0500 Slatina, jud. Olt.
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Figurine antropomorfe
I.

eoliti e

1.1 . Figurine antropomorfe aparţinând culturii Văda tra.
I.1 .1. Slatina, carNerul rişan 11.
I.1 .1.1. igurină (fig. 1/1a-c = r er , profil faţă , probabil feminină de coperită
în urma un r in e ttgaţii 1 tematic din anul 1 71 Butoi 1973 . -apă trat numai
part mD ri ară I puţin dm p t . P ta din are te lu rată e te bine frământată iar
eul ar a t - răm1 z 1 .

Ftgur I

2

b

d

a
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Deoarece partea din faţă este spartă din vechime nu ne putem pronunţa asupra
decorului. În schimb , patele e te ornamentat prin linii oblice incizate ce figurează
pirala. Fesele sunt proeminente şi unt de părţi te de spate printr-o linie incizată (pie a
are nr. de inv. 3132).
I.1 .1.2. Tot în urma unor săpături i tematice, a fo t recuperată de pe strada Piteşti
o figurină feminină fragmentară (fig. 1/2 a-d = faţă , profil dreapta, profil stânga,
revers), cu capul lip ă şi partea din spate ciobită , care are corpul stilizat şi decor cu
lilCIZll.

Lutul folosit a fo t de bună calitate, iar culoarea este cenuşiu închi (pie a are nr.
de inv. 3193).
1.1 .1.3. Din acelaşi lut, însă de culoare cărămizie e te şi fragmentul dintr-o
figurină feminină (fig. 2/ 1 a-b = faţă, pate) (analogii : Nica 1970, 45 , nr. 9 Fărcaşu
de Jo ), gă it în urma unor cercetări de alvare. Bu tul e te incizat, braţele parţial
rupte sunt întinse lateral, iar ânii , nişte proeminenţe , un~alungiţi . Spatele e te drept.
Braţele sunt decorate cu şiruri de incizii în formă de paranteze, flancate spre interior
de câte un şir de impresiuni circulare (piesa are nr. de inv. 3133) .

a

b

b

a

Figura 2

2
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I.1.1.4. Figurină feminină reprezentată în picioare ( ornşa, 1995, fig. 19, nr. 4,
Hotărani). Trup cilindric fig. 2/2 a-c = faţă, profil tânga, pate), braţele prelungite
în lateral. ânii unt redaţi ca două proeminenţe conice. Picioarele unt lipite, iar fe ele
proemmenle de părţi te printr-o incizie. Decorul e te reprezentat prin linii incizate în
formă de V, pirale şi în faţă de un careu umplut cu împun ături tip de ornament ce
e gă e te i ub decorul în
(pie a ar nr. d in . 157).
I 1.1.5. ăpăturile i t matice din 1 71 au du la de cop rirea unei alt figurine
~ mmine dm ar
e pă trează numai apul 1 bu tul (fig. / I a-b = pate, faţă)
ica,
1971, pl. 13 ), lucrată dmtr-un lut de bună alitat , de culoar ărămizi . Pi a ar
apul în lmat p pat după lrad1pa \!Il i n- . D111 p-cat f: ţa e t 10b1tă . apul e te
lipit d1r ct d trunchi, fără hiţar a gâtului P1 ptul t dr pt, iar braţele unt întin
lateral în rmă d crnc , d c rul e t l ătwt dm z1g-z g-un in 1zate. patele te
dr pt 1 împod bit tot u z1g-zag-uri m iz t p1e a are nr. d in . 121 .

a

2

d

1gura

3
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1.1.1 .6. Pe strada Piteşti , a fost găsită întâmplător în anul 1993 o figurină feminină
fragmentară (fig. 3/2 a-d = faţă , profil stânga, spate). Abdomenul este îngroşat, iar
picioarele lipite. Decorul, realizat prin incizii în formă de V întors, având spaţiile goale
umplute cu împunsături care figurează îmbrăcămintea . Fesele sunt proeminente, fiind
ornamentate cu spirale incizate ( piesa nu are nr. de inv.).
I.1 .1.7. Împreună cu piesa descrisă anterior, a fost descoperită o alta, tot feminină
şi fragmentară , dar nedecorată (fig. 3/3 a-d = faţă , profil dreapta, profil stânga, spate).
Capul şi gâtul sunt rupte . Sânii se prezintă ca două mici proeminenţe , abdomenul fiind
îngroşat , picioarele lipite, iar braţele rupte. Spatele este drept, fesele şi şoldurile
proeminente. Fesele sunt despărţite printr-o linie incizată (pie a nu are nr. de inv).
1.1 .1.8. De culoare cărămizie , dintr-un lut cu grijă ale , este o figurină feminină
fragmentară, găsită prin săpături sistematice în anul 1971 (fig. 4/1 a-b = faţă, spate).
b

a

2

a

b

C

b

Figura 4

a

3.
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Capul a fost rupt din vechime. Piesa nu are sâni, şoldurile în schimb sunt proeminente,
iar picioarele lipite. Partea din spate este ciobită. Picioarele sunt lipite, fără linie de
despărţire. Figurina se sprijină pe un suport circular (piesa are nr. de inv. 3173).
1.1.1.9. Un foarte frumos cap de figurină, aparţinând culturii Vădastra, a fost
descoperit probabil tot la Slatina-Crişan II (fig. 4/2 a-c = profil, faţă, spate) (Comşa,
1995, 149, fig. 13, pl. 19). El se păstrează de la gât în sus. Gâtul este ornamentat cu
spirale incizate. Chipul este modelat realist cu nasul proeminent şi ochii ca două
înţepături. În lateral are reprezentate urechile. La spate, capul este bombat (piesa are
nr. de inv. 7930).
I. 1.1.1 O. Descoperită întâmplător, în anul 1971, o figurină feminină de culoare
cărămizie se păstrează de la brâu în jos (fig. 4/3 a-c = faţă, spate, profil stânga).
Abdomenul este îngroşat, iar picioarele lipite, fără linie de despărţire. Partea din spate
este ciobită (piesa are nr. de inv. 3122).
I. 1. I .11. În urma cercetărilor sistematice din anul 1971, a fost scoasă la lumină o
figurină feminină, de culoare cărămizie (piesa are nr. de inv. 3144 ). Capul este rupt
din vechime, pieptul drept, abdomenul îngroşat, ca semn al gravidităţii (?). O linie
incizată desparte abdomenul de restul corpului. Braţele
nu sunt reprezentate.
Şoldurile sunt îngroşate, iar picioarele fragmentare sunt despărţite. Spatele este drept,
iar fesele proeminente (Comşa, 1995, fig. 3/3 ).
1.1.1.12. Fără a avea date clare despre contextul descoperirii, dar în orice caz
găsită în cartierul Crişan li, amintim o figurină feminină dintr-o pastă semifină, de
culoare cărămizie. ( fig. 5/ a-d .;.:_faţă.profil dreapta, spate, suport). Figura este stilizată,
b

a

Figura 5

o

d

având nasul proeminent, ochii realizaţi prin două înţepături, gura o linie incizată,
urechile ca două proeminenţe. Gâtul este o prelungire a trunchiului cilindric. Braţele
sunt întinse lateral, în forma unor proeminenţe conice. Sânii sunt figuraţi prin două
pastiluţe. Picioarele sunt lipite, fesele proeminente şi despărţite printr-o linie incizată.
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Capul este bombat la spate. La limita inferioară, figurina se sprijină pe un suport de
formă circulară (piesa are nr. de inv. 3196).
1.1.2. Piatra-Olt (Nica, 1989, 34).
1.1.2.1. Figurina înfăţişează o femeie însărcinată, cu braţele pe abdomen şi
picioarele lipite. Are capul rupt din vechime şi nu prezintă decor. Fesele sunt
proeminente şi sunt despărţite printr-o linie incizată (piesa nu are nr. de inv.).
1.1.2.2. Bust al unei figurine feminine (Nica, 1971, pl. 13/3 ). Decorul este spiralic
incizat, sânii sunt redaţi ca două proeminenţe. Braţele sunt rupte de la umeri. Capul a
fost şi el rupt din vechime (piesa nu are nr. de inv.).
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USER DIE NEOLITHISCHE UND ĂNEOLITHISCHE
KUNST IM GEBIET DES UNTEREN OLT (I)
(Zusammenfassung)

Die Verfasser stellen einige neolithische und ăneolithische Tongegenstănde
(anthropomorphe und Tieridole, Gefiisse, Kulttische), die im Museum aus Slatina
(Bezirk Olt) aufbcwahrt werden, vor.
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TOPORUL DE BRONZ DE LA GOSTINU
(JUDEŢUL GIURGIU)

* Alexandru Vulpe

În muzeul şcolar din Frăteşti (jud. Giurgiu), organizat de profesorul Dumitru
1
Burlacu , se află, între altele, un topor de bronz de un tip deosebit, a cărui publicare
prilejuieşte şi reluarea unor probleme puse de datarea, funcţia şi răspândirea acestei
categorii de descoperiri ale epocii bronzului carpato-dunărean.
Gostinu, jud. Giurgiu. - Topor de bronz, cu gaura de înmănuşare transversală,
descoperit în mod întâmplător în locul "Grindu Buii". Cercetări de suprafaţă făcute la
faţa locului au dus la identificarea unei aşezări de epocă La Tene timpurie, fără însă
2
a afla şi materiale din epoca bronzului . Exemplarul a fost turnat în formă bivalvă.
Patina este de culoare verde închis. Deşi nu s-au făcut analize speciale, se poate
presupune, după aspectul metalului, că este din bronz. Caracteristică este forma
alungită şi zveltă a lamei în raport cu dimensiunile mici ale tubului de înmănuşare.
Lama este neobişnuit de subţire, iar secţiunea ei se remarcă prin lăţirea muchiilor,
atât în partea superioară cât şi în cea inferioară. Interiorul tubului de înmănuşare este
neted; nu se observă obişnuita adâncitură în direcţia lamei, fapt frecvent întâlnit la
securile din această categorie şi care era destinat să fixeze dopul de lut în timpul
turnării. Tăişul a fost uşor deteriorat, datorită coroziunii şi îndoit în partea de jos de
către descoperitor. O altă urmă de lovire, probabil tot recentă, se observă la capătul
de jos al tubului de înmănuşare. Cusăturile de turnare sunt vizibile, dar impurităţile
au fost înlăturate din antichitate. Dimensiunile piesei sunt următoarele: L: 17 cm, din
care lama: 14 cm; grosimea minimă a lamei: 0,4 cm; înălţimea tubului de înmănuşare:
4,5 cm (fig. 1).
Particularitatea piesei de la Gostinu rezidă în forma lamei, vezi secţiunea: subţire
şi cu muchiile reliefate. Asemenea situaţii se întâlnesc foarte rar la topoarele cu gaură
de înmănuşare transversală. De obicei, secţiunea lamei este masivă, având contur
3
hexagonal (sau pentagonal la exemplarele din perioada timpurie a bronzului) . Nici
prin silueta sa, toporul de la Gostinu nu poate fi încadrat în nici unul din multele tipuri
de topoare aflate până acum în sud-estul Europei. Cele mai apropiate din punct de
* Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Str. Henri Coandă, nr. 11, sector 1, Bucureşti.
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Figura 1

vedere fomial piesei noastre sunt topoarele de tip Hajdusamson (vezi o piesă de la
Şimleu! Silvaniei), dar şi acest tip se deosebeşte prin secţiunea groasă a lamei şi prin
construcţia tubului de în mănuşare 4 . Sec uri ale căror lame au muchiile reliefate sunt
de găsit în seriile Apa-Nehoiu (numite şi "topoare cu ceafa prelungită") sau ale unor
5
topoare cu disc . Dar şi la aceste categorii lama este masivă, net deosebită de cea a
exemplarului de faţă. Dacă luăm în consideraţie în primul rând subţirimea lamei şi
conturul acesteia din urmă, atunci, o analogie relativ apropiată exemplarului nostru
ar fi reprezentată de o iesă descoperită întâmplător, într-un loc necunoscut din
preajma oraşului Slatina . Acest exemplar, oarecum singular, a fost alăturat, datorită
formei tubului de înmănuşare, tipului Apa-Nehoiu.
Mai apropiată de piesa de la Gostinu este secţiunea lamei unui topor din depozitul
7
de bronzuri de la Melz (Mecklenburg, Germania de nord-est) . În pofida marii
depărtări - peste 1400 Km - referinţa nu este lipsită de interes. Exemplarul de la Melz
este cu totul singular în acea zonă şi analogiile cele mai apropiate se află în spaţiul
carpato-dunărean: topoarele de tip Şanţ-Dragomireşti, atestate mai ales în nordul tării
noastre, dar şi, printr-un exemplar, în depozitul de la Drajna de Jos, jud. Prahova'8_
Cu un alt prilej am arătat că aceste analogii implică şi o oarece contradicţie de
datare - depozitul de la Melz, cu halebardele specifice cercului cultural Aunjetitz (Br
A2), este sensibil mai vechi decât depozitele din grupul Uriu-Domăneşti, în care apar
de obicei topoarele de tip Şanţ-Dragomireşti. Această situaţie, aparent contradictorie,

f
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se poate explica numai prin funcţia de arme de "paradă", de distincţie socială sau
însemne ale puterii, pe care astfel de piese de excepţie le-au avut cu siguranţă.
Asemenea exemplare erau îndelung purtate - poate chiar mai multe generaţii - şi doar
9
în anumite condiţii erau depuse în pământ . De fapt, este dificil de precizat care dintre
sutele de topoare descoperite în sud-estul Europei - cele mai multe provenind din ţara
noastră - au servit ca arme propriu-zise şi care au fost piese cu semnificaţie de rang
social / cultic. În cazul toporului de la Gostinu este greu de imaginat eficienţa lui în
luptă. Lama subţire nu îngăduia executarea unor lovituri zdravene. La aceasta se
adaugă şi lungimea disproporţionată a lamei faţă de dimensiunile modeste ale tubului
de înmănuşare. Aceste din urmă caracteristici se regăsesc pe un topor provenind de
la Măluşteni, jud. Vaslui, lama fiind subţire şi lungă, dar tubul de înmănuşare este de
o formă diferită (fig. 2) 10 . Şi acest topor are deocamdată o poziţie singulară în schema
tipologică a securilor cu gaură de înmănuşare
transversală din spaţiul
carpato-dunărean.

o
5

O cm

Figura 2

În ceea ce priveşte datarea exemplamlui aici discutat, se cuvine precizat că în
ciuda unei scheme tipologice detaliate, aparent evolutive şi precise, elaborată de
11
autorul acestor rânduri cu un sfert de veac în urmă , încadrarea cronologică apare
astăzi mult mai vagă. Toporul de la Gostinu, prin relaţiile tipologice cu unele piese
de tip Apa-Nehoiu sugerate mai sus, poate foarte bine să corespundă stadiului de
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dezvoltare a acestui tip . Ceea ce revine perioadei de înflorire a culturilor principale
ale bronzului românesc şi care, după o serie de redatări mai recente, se situează în
13
prima jumătate a mileniului al Ii-lea . Această încadrare, ce-i drept destul de largă,
indică doar ~ erioada de creaţie a respectivelor tipuri, nu şi depunerea în pământ a
fiecărei piese în parte. Acest ultim fapt putea să aibă loc şi mult mai târziu, spre
sfărşitul epocii bronzului. În cazul de faţă nu avem nici un indiciu în această direcţie.
Zona în care a fost găsit toporul de la Gostinu se cuprinde în aria culturii Tei 14 ,
iar secvenţa de timp în care putea să apară acest tip de am1ă ar corespunde fazelor II
şi III ale acestei culturi, după V. Leahu (respectiv fazele Tei-"Tei" şi Tei- "Stejar"
după A. Vulpe) 15 . Depunerea piesei putea să se fi produs însă şi spre sfărşitul acestei
culturi (fazele Tei-"Fundeni" şi -"Fundenii Doamnei") sau chiar în timpul a ceea ce
recent a fost denumit aspectul final al epocii bronzului în bazinul Argeşului, aspect al
16
complexului cultural Zimnicea-Plovdiv . Aceleaşi consideratii privind datarea se
17
potrivesc şi pentm piesa provenind din împrejurimile Slatinei , aflată în zona de
contact între culturile Tei şi Yerbicioara (respectiv grupul Govora).

NOTE
1. Mulţumesc şi pc această calc domnului profesor Dumitru Burlacu pentru a-mi fi permis
desenarea mai multor materiale din colecţia şcolară organizată de domnia sa.
2. Cercetările au fost intreprinse de prof. D. Burlacu. În zonă s-au semnalat şi descoperiri
de epoca bronzului, uncie amintite în publicaţiile de specialitate: E. Comşa şi S. Morintz, SC/V
4, 1953, 3-4, 762; G. Rădulescu şi M. Ionescu, SC/V 5, 1954, 1-2. 327; D. Popescu, SC/V 21,
1970, 3. 502 (semnalează o aşezare de tip Tei); V. Leahu. SC/VA 39, 1988, 3,223 şi urm. (în
special 237, nota 105). Aşezarea getică menţionată în contribuţia de faţă este, se pare, cea
semnalată de O. Popescu.SC/V, 10, 1959, I, 148.
3. Vezi în general. A. Vulpe, Die .,hu u11d Beile i11 Rumii11ie11 I, Mi.inchen, 1970 (PBF
IX. 2), 9 şi urm., fig. I; cf. şi A. Vulpe şi E. Tudor, SC/V 21, 1970, 3, 417 şi urm.
4. Vulpe. Die Â:r:re .. . , 49.
5. Ibidem, 53 (tip Apa-Nehoiu), 13 şi urni., fig. 2 şi 66 şi urm. (topoare cu disc).
6. Ibidem, 55, nr. 245, pi. 16/245.
7. U. Schocknccht, Jalirb11c/1 far Bode11de11kmalpjlege i11 Meckle11burg, 1971, 233 şi
unn.; H. Mi.illcr-Karpc, HandbrlC.'lr der Vorgeschic/rte IV. Bro,rzezeit, Mi.inchen, 1980, 309,
pi. 490/A 4.
8. A. Vulpe, Die Â:r:re .. . , 59, nr. 268, pl. 17/268 şi 67/1.
9. Idem, în: Festscliriftfiir H. Miiller-Karpe z,1111 70. Geburtstag (ed. A. Jockenhovel),
1995, 59 şi um1. Cu privire la datarea "înaltă" a descoperirilor aunjetitziene pe baza analizelor
14c - calibrate şi dendrocronologic, cf. B. Becker, R. Krause şi B. Kromer, Germania 67,
https://biblioteca-digitala.ro

Toporul de bronz de la Gostinu

127

urm.; cf. recent, A. Vulpe, Tezaurul de la Perşinari. O nouă prezentare, Cultură
şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, 15, 1997, p. 275.
1O. G. Coman, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui,
Bucureşti, 1980, 174, fig. 116/9. Descoperirile întâmplătoare în 1970, la cca. 700 m est de sat,
în punctul "Leaua"; din zonă sunt cunoscute numeroase descoperiri, din diferite perioade
preistorice (N. Zaharia, M. Petrescu-Dâmboviţa şi E. Zaharia, Aşezări din ll..foldova. De la
paleolitic până în sec. al XVIII-iea, Bucureşti 1970, 349). Având în vedere ilustraţia precară
a toporului de la Măluşteni în lucrarea lui G. Coman, profit de ocazia prezentă pentru a publica
desenul întocmit de mine în Muzeul "Ştefan cel Mare" de la Vaslui (nr. inv. 4). Piesa are o
patină verde foarte închis; nu prezintă nici o adâncitură în interiorul găurii de înmănuşare; este
bine finisată; cusăturile şi impurităţile de turnare au fost înlăturate cu grijă ( o turnare prin
procedeul "â circ perdue" nu este exclusă); Tăişul este puţin tocit, o mică parte fiind probabil
ruptă în antichitate. L: 16, 7 cm (la Coman: 16,5 cm); înălţimea tubului de înmănuşare: 5, 7 cm.
Caracteristică acestui exemplar este şi profilarea accentuată a tubului de înmănuşare.
11. A. Vulpe, Die Âxte ... , 13, fig. I şi passim, în cadrul prezentării fiecărui tip în parte.
12. IbiderI?, 55.
13. Relaţiile cu descoperiri din aria cgeo-anatoliană, pe de o parte, şi cu cele din Europa
centrală (vezi mai sus nota 9), pe de alta, implică şi o "ridicare" a datării principalelor culturi
ale epocii bronzului românesc. Aceste chestiuni le-am expus pe larg în cadrul cursului special
de epoca bronzului ţinut la Universitatea din Bucureşti în anii 1993-1995. O privire generală,
de sinteză, a epocii bronzului carpato-dunărean am prezentat-o în voi. Comori ale epocii
bronzului din România, Bucureşti, 1995, 17 şi urm.; idem, Memoriile secţiei de
Istorie-Arheologie, seria IV, tom XXI, 1996 ( 1997), 33 şi urm.
14. V. Leahu, Cultura Tei, Bucureşti, 1966, 17 şi urm.
15. Idem,SCIVA 39, 1988, 3,229.
16. N. Palincaş, SC/VA 47, 1996, 3, 239 şi urm.
17. Vezi mai sus nota 6.
1989, 432

şi

LISTA FIGURILOR
Fig. I - Gostinu, jud. Giurgiu. Descoperire întâmplătoare
Fig. 2 - Măluşteni, jud. Vaslui. Descoperire întâmplătoare

ABBILDUNGEN
Abb. 1 - Gostinu, jud. Giurgiu. Einzelfund.
Abb. 2 - Măluşteni, jud. Vaslui. Einzelfund.
https://biblioteca-digitala.ro

128

Alexandru Vulpe

DIE BRONZENE SCHAFTLOCHAXT VON GOSTINU
(Zusammenfassung)

Die Axt wurde zufiilligerweise auf der Flur "Grindu Buii" bei Gostinu, jud.
Giurgiu gefunden. Kennzeichnend ist die ungewohnlich lange und schmale Klinge im
Verhăltnis zu der kleinen Schaftlochpartie (Abb. 1), ein Merkmal wodurch das Sti.ick
eine Sonderstellung im typologischen Entwicklungschema der si.idosteuropăischen
Schaftlochăxte einnimmt. Dieses Exemplar steht dem Typen Hajdusamson und
Apa-Nehoiu formal am năchsten (Anm. 3-6). Durch seine schmale mit leicht
eingezogenen Seiten gebildete Klinge kănnte die vorliegende Axt mit einem
Exemplar aus dem mecklenbi.irgischen Hort von Melz verglichen werden, das dort
auch eine Sonderstellung darstellt (Anm. 7). Verf. betrachtet die Axt von Gostinu als
Reprăsentationstiick und ist der Meinung, dal3 derartige Sondergegenstănde in vielen
Făllen lange Zeit als solche gedient habcn mi.issen. Deswegen besagt die
Deponierungszeit - die im vorliegenden Falie unfal3bar ist - wenig oder gar nicht fiir
die Datierung der Herstellung der einzelnen Typen (Anm. 8). Verf. fiihrt weiter eine
Schaftlochaxt aus der Moldau, von Măluşteni, Jud. Vaslui an, die durch ihre ăhnlich
gebildete Klinge dem Exemplar von Gostinu nahe steht (<las Sti.ick wird in Anm. 9
beschrieben) - (Abb. 2). Der Fund von Gostinu liegt im Bereich der Tei-Kultur, im
Argeş-Becken und ăhnliche Schaftlochăxte hătten wăhrend der Tei 11-und 111-Phasen
cntstehen konnen ( Anm. I 0-15 ).
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RAPORT PRELIMINAR PRIVIND SĂPĂTURILE
DE LA MOGOŞEŞTI (JUD. GIURGIU) - CAMPANIA DIN 1998

* Traian Popa

I. Introducere
În anul 1998 Institutul Român de Tracologie şi Muzeul judeţean "Teohari
Antonescu" au continuat cercetările în staţiunea arheologică de la Mogoşeşti,
inaugurate în 1989 şi reluate în 1993 şi 1995 1.

II. Campania din 1998
II. 1. Amplasamentul. Zona de interes arheologic se află amplasată pe o fnmte a
terasei I a Argeşului, mai precis la circa o sută de metri nord-vest de satul Mogoşeşti
(fig. I). În campania din 1989 au fost trasate nouă secţiuni (S 1-9); în cea din 1993
trei secţiuni (notate S l /1993 = S I O, S2/l 993 = S 11, S3/l 993 = S 12) şi o casetă
(C 1/1993) la S 1O, iar în cea din 1995 au mai fost deschise încă două (S 1/1995 = S 13,
S2/l 995 = S 14 ). Săpăturile din S 14 nu au putut fi finalizate, fapt ce ne-a determinat
să le continuăm în anul 1998.
În campania arheologică din anul 1998 au fost trasate cinci secţiuni (notate
Sl/1998 = Sl5, S2/1998 = Sl6, S3/1998 = Sl7, S4/1998 = Sl8 şi S5/1998 = S19) şi
2
o casetă la S l 8(C I ) . Suprafeţele S 15, S 16, S 17 şi S 19 au fost orientate perpendicular
pe latura de vest a terasei, iar S 18 a fost orientată paralel cu latura amintită.
Dimensiunile secţiunilor au fost: S 15 = 1O x 4 m, S 16 = l O x 2 m, S 17 = 1O x 2 m,
S 18 = I O x 4 m, S 19 = I O x 2 m, iar caseta de la S I 9 = 4 x 2 m.
II. 2. Stratigrafia. Imediat sub solul arabil (gros de 0,30 - 0,35 m), care conţine
un material arheologic eterogen, aparţinând epocilor feudal-târzie, La Tene,
halstattiene şi bronz), se găseşte un orizont al solului vegetal, gros de circa 0,35 - 0,80
m, de culoare cenuşiu-neagră, ce conţine material arheologic aparţinând Culturii Tei.
La baza stratului cultural Tei au fost descoperite şi câteva fragmente de ceramică
specifice culturii Glina (fig. 2).

* Muzeul judeţean "Teohari Antonescu" Giurgiu, Str. C.D. Gherca, nr. 3, Giurgiu
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II. 3. Complexele. În cursul investigaţiilor noastre au fost descoperite urmele a
două locuinţe de suprafaţă, notate cu LI şi L2. Prima locuinţă (LI) a fost surprinsă în
suprafaţa S 15 I careurile: A, B, C, 0/1,2 având o dimensiune de 4 x 2 m cu orientarea
în direcţia NV-SE (fig. 3 ). În zona locuinţei respective au fost găsite fragmente de
ceramică, oase de animale şi un strat subţire de cenuşă. Materialul arheologic din L 1
a fost descoperit între - O, 70 m şi 0,80 m.
Cea de a doua locuinţă (L2) a fost surprinsă în S I 8, la adâncimea de -0,60 m,
coborând până la -0, 75 m, orientarea fiind greu de precizat din cauza distrugerilor
provocate de eroziunea terasei ( fig. 4 ). Inventarul acestei locuinţe este mult mai
substanţial, în comparaţie cu cel din LI, conţinând o mare cantitate de ceramică
(fragmente şi vase întregibile), lipitură arsă, fusaiole. un împungător de os, o mare
cantitate de oase de animale şi un strat de cenuşă mult mai consistent.

li. 4. Materiale arheologice
II. 4. I. Piese litice. Numărul pieselor litice descoperite în perioada acestor
campanii este redus: o lamă silex, 3 fragmente provenite din lame de silex (fig. 5),
aşchii de silex şi nuclee mici de silex, găsite atât în complexe, cât şi în stratul de cultură.
La acestea se adaugă şi un percutor din gresie nisipoasă (vezi fig. 5) descoperit în S 18
şi câteva fragmente provenite dintr-o râşniţă.
II. 4. 2. Obiecte de lut. În L2 au fost descoperite fragmente de fusaiole
bitronconicc dintre care una de dimensiuni mai reduse, recuperată integral, la care se
adaugă o rotiţă de car miniatural (vezi fig. 5).
II. 4. 3. Ceramica. Această categorie de material arheologic constituie peste 90%
din întregul lot recuperat. Au fost stabilite trei categorii de ceramică: a) grosieră (80%,
b) semifină ( 15%) şi fină (5%).
Din cele două complexe a fost recuperată o mare cantitate de ceramică, constând
din fragmente de buză şi un mare număr de torţi, care au aparţinut unor tipuri şi forme
de vase diverse, specifice culturii Tei (ceşti. castroane. fructiere) (fig. 6,7,8).
Un caz mai special îl reprezintă un vas de mari dimensiuni (înălţimea= 0,40 m,
diametrul fundului= O, 16 m şi cel al gurii= 0,26 m), descoperit în S 19, la adâncimea
de O, 7 5 m. Vasul este bombat în zona mediană şi prezintă opt proeminenţe conice (4
dispuse spre bază şi 4 pe umărul vasului) (fig. 9). În jurul proeminenţelor dispuse în
zona umărului, mai precis în partea inferioară a acestora, sunt reliefate câte 3 caneluri
în formă de semicerc.
Vasul are gâtul în fonnă cilindrică şi se termină cu o buză evazată. În interior au
fost găsite fragmente ce provin dintr-un vas cu pereţii groşi, de culoare cărămizie,
câteva oase atipice greu de detem1inat şi câteva fragmente de lipitură arsă. Menţionăm
că o astfel de situaţie arheologică nu a mai fost întâlnită la Mogoşeşti. Vasul poate fi
atribuit. credem noi. perioadei Hallstattului Mijlociu.
Un alt vas, cu dimensiuni ceva mai mici. spart în întregime, a fost descoperit în
aceeaşi secţiune. Pasta, de culoare neagră-cenuşie, este de calitate inferioară şi are în
compoziţia sa mult nisip şi pietricele. Ambele vase sunt în curs de restaurare la
laboratorul de ceramică din cadrul Muzeului judeţean "Teohari Antone·scu". Decorul
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ceramicii este compus din brâuri simple şi duble (vezi fig. 6), "S"-uri, decor geometric
încrustat cu pastă albă, caneluri făcute cu măturica, proeminenţe conice (vezi fig. 8).
II.4.3. Piese din os. Dintre acestea se remarcă două împungătoare (unul găsit în
LI şi celălalt în L2), două ace şi un tub din os, descoperite în L2 (vezi fig. 5).

III. Încadrare cronologică
Analiza ceramicii scoasă la lumină din această aşezare, aflată în centrul ariei de
răspândire a culturii Tei 3 , pune în evidenţă apartenenţa acesteia la o fază de tranziţie
4
între Tei II şi Tei 111 prin specificul decorurilor, tipul şi forma vaselor, pasta utilizată.
De asemenea subliniem că prezenţa vasului hallstattian amintit mai sus pune şi
problema existenţei unui nivel cultural nesemnalat până acum în aşezarea de la
Mogoşeşti.

NOTE
I. Cristian Schuster, Symposia Thraco/ogica, 8, Satu Mare-Carei, 1990, p. 103 - 105;
Cristian Schuster, Traian Popa, Cercetări arheologice 111 aria nord-tracă, I, 1995, p. 147 - 156;
idem, Cercetări privind epoca bronzului înjude(ul Giurgiu, B.M.J.G., I, 1995, I, p. 33 - 36.
2. Iniţial au fost trasate două casete (4 x 2 m fiecare) exact pe marginea terasei.
Descoperirea unui bogat material arheologic ( ceramică, lipitură arsă, oase de animale etc.) ne-a
determinat să extindem săpătura şi în porţiunea dintre cele două casete, rezultând în felul acesta
S 18.
3. Cristian Schuster,AnaleleBanatului, S. N., III, 1994, p. 171- 178.
4. Cristian Schuster, Traian Popa, op. cit., p. 36.
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VORLĂUFIGER

BERICHT DER GRABUNGEN VON MOGOŞEŞTI,
BEZIRK GIURGIU - DIE KAMPAGNE AUS OEM JAHR 1998.
(Zusammenfassung)

Im Jahr 1998 haben das Rumănische Institut fi.ir Thrakologie und das Museum
"Teohari Antonescu" die 1989 eroffneten und 1993 und 1995 weitergefiihrten
Forschungen am archăologischen Fundplatz von Mogoşeşti fortgesetzt. Wăhrend
dieser archăologischen Kampagne wurden 19 Schnitte (S I I 1998 = S 15, S2 / 1998 =
S 16. S3 I 1998 = S 17, S4 I 1998 = S 18 şi S5 / 1998 = S l 9)angesetzt. Die mit L 1 (in
S 15) und L2 ( in S 18) bezeichneten Hă user wurden wăhrend unserer Nachforschungen
entdeckt.
Das Inventar der zwei Wohnungen um fapt gebrannte. Keramik,Werkzeuge aus
(Lehm, Stein und Knochen). sowie eine grape Menge an Asche. Die Keramik stellt
i.iber 90% des Materials dar.
Interessant ist ein GefaP von gropen AuPmassen (Hohe = 0,40 m, Durchmesser
der Basis = O, 16 m und der Offnung = 0,26 m). Im Inneren des GefaPes wurden
Bruchstiicke von einem anderen Gefap, gebrannter Lehmbewurf und einige schwer
zu bestimmende Knochen gefunden. Die Analyse der wăhrend unserer Nachforschung
entdeckten Keramik weist auf ihre Zugehorigkeit zu einer Obergangsphase von Tei
II zu III hin.
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UNELE PROBLEME ALE BRONZULUI MIJLOCIU (BM)
ŞI FINAL (BF) DIN CENTRUL MUNTENIEI (I)

Cristian Schuster

Într-un articol publicat în anul 1992, Valeriu Leahu va reafirma o idee valabilă
încă de la descoperirea primelor um1e ale culturii Tei: "Întreg ansamblul materialelor
ceramice de tip Tei - acestea definind pregnant fizionomia culturii, procesul apariţiei,
deplinei constituiri şi disoluţia ei - a fost divizat şi este şi acum, în câteva faciesuri
evolutive, considerate, de la Dinu V. Rosetti şi până astăzi ca faze. Detem1inarea
fazelor a pus, de o parte, problema de a preciza succesiunea lor reală în timp, iar de
alta, de a stabili criteriile cu ajutorul cărora fiecare trebuie individualizată. În absenţa
unei stratigrafii care să precizeze poziţia tuturor fazelor Tei, cronologia relativă a
culturii se întemeiază pe coroborarea unor constatări stratigrafice cu observaţiile
comparativ-tipologice" (Leahu, 1992, 62). Acelaşi autor va sublinia: "se poate
considera ca fiind justificată menţinerea sistemului de periodizare a culturii Tei cu
ajutorul cifrelor din tabela aritmetică romană, ordonând deocamdată fazele după cum
urmează: Tei I= faza Căţelu Nou, Tei II= faza Tei, Tei III = faza la Stejar, Tei IV
= faza La Fundeni, Tei V = faza Fundenii Doamnei" (Leahu, 1992, 67), precizând
totodată că periodizarea "va putea fi ameliorată sau modificată prin cercetări viitoare"
(Leahu, 1992, 72).
Din păcate, ultimii ani s-au dovedit puţin fructuoşi în ceea ce priveşte cercetările
arheologice în situri cu vestigii Tei. Dintre investigaţii, amintim cele de la
Bucureşti-Militari Câmpul Boja ( Schuster şi Negru, 1998, sub tipar), Mironeşti-Pe
Coastă (Schuster, Popa, 1995, 37-38), Mironeşti-La Panait (Schuster, Popa, 1995,
38-40) , Mogoşeşti (Schuster, 1990, I 03 - 105; Schuster 1996a, 102 - 103; Schuster,
Popa, 1995, 33 - 36 ; Schuster, Popa, 1995a, 14 7 - 156; Schuster, Popa, 1996, 79 - 80;
Schuster, Popa, 1997, 63 - 77), Adunaţii-Copăceni-Dăneasca (Schuster, Popa, 1995,
31 - 33), Schitu-La Conac, (Schuster, Popa, 1995, 26 - 28, 40), Schitu-Gaura Despei
( Schuster, Popa, 1995, 28 - 30; Schuster, 1997, 204 - 205), Schitu-La Vie, (Schuster,
Popa, 1995, 41 ), Popeşti-Nucet (Palincaş, 1996, 239 - 288; Palincaş, 1997, 173 - 192;
Fischer, 1996, 289 - 295; Vulpe, 1997, 163 - 171 ), Bila-La Fântână (Schuster, Popa,
1995, 41 ), Căscioarele-D'aia Parte (Şerbănescu, Bălteanu, 1996, 349- 350) etc. Unele,
cum sunt Bucureşti-Chitila Fem1ă (Boroneanţ, 1984, 157 - 166; Boroneanţ, 1985, 22
- 29; Boroneanţ, 1992, 109 - 117). Mogoşeşti (corn. Adunaţii-Copăceni,jud. Giurgiu),
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Popeşti-Nucet (oraş Mihăileşti,

jud. Giurgiu), Bila-La Fântână (corn. Schitu, jud.
Giurgiu), Schitu-La Vie (corn. Schitu, jud. Giurgiu), Căscioarele (corn. Căscioarele,
jud. Călăraşi) (Sârbu, Damian, 1992, 11 - 16), Cătunu (corn. Sălcioara, jud.
Dâmboviţa) '-Stoica, 1989, 259), sunt importante din punctul de vedere al contribuţiei
la modificarea periodizării culturii.
La Căscioarele, în punctul Valea Coşarului, situat la aproximativ 2 km de partea
sudică a lacului Cătălui, investigaţiile de salvare au dus, printre altele, la identificarea
unui strat gros 0,45 - 0,50 m aparţinând culturii Tei (Sârbu, Damian, 1992, 11 ). A
fost, de asemenea, cercetată o groapă, considerată de autorii investigaţiei una rituală,
în care "toate piesele erau depuse oarecum grupat, la aceeaşi adâncime, numai în
jumătatea vestică a gropii, pe când cea estică era complet lipsită de inventar, conţinea
patru figurine antropomorfe, două ceşti aproape întregi, fragmente de la numeroase
vase, marca majoritate de la gură, ilustrând poate o anumită selectivitate şi resturile
unui vas-cuptor" (Sârbu, Damian, 1992, 13). Ţinând seama de faptul că "sunt numai
figurine feminine este posibil să fie vorba de un ritual cu anumite practici magice
legate de fecunditate, poate pentru asigurarea creşterii recoltelor" (Sârbu, Damian,
1992, 14 ). Atât stratul dt şi complexul sunt atribuite finalului "fazei Bungetu I şi
continuarea ci în timpul fazei Bungetu II · Căţelu Nou", adică în cronologie "la nivelul
fazei Monteoru I C3" (Sf1rbu. Damian. 1992, 15 ).
Faza Bungetu a fost definită de Ion Chicideanu în urma săpăturilor de la
Bungetu-Brăteştii de Sus şi Costeştii din Vale (Chicideanu, 1973, 27 -43; Chicideanu,
1977, 225 - 238; Chicideanu, 1980, 127 - 128; Chicideanu, 1982, 101 - 116).
Descoperirea de la Cf1scioarcle-Valea Coşarului ar fi încă un punct al acestei faze.
Respectiva etapă din dezvoltarea culturii Tei este socotită de Valeriu Leahu ca
fiind prima secvenţă a fazei I ( Leahu, 1992. 69). "caracterizată de prezenţa unor
forme arhaice (cum este ceaşca cu torţi) sau de tradiţie Coţofeni (?, recipiente cu
marginea teşită oblic) ori Glina sau Odaia Turcului (castroane cu margine trasă arcuit
spre interior. vase cu torţi tubulare)" (Leahu. 1992, 69), la care se adaugă şi cultura
Cenavoda III (Leahu, 1995, 254). Surprinde oarecum încercarea de a stabili o relaţie
cu culturile Coţofeni şi Cernavoda III ale perioadei de tranziţie de la eneolitic la Bronz
( Unii autori, ca Alexandru Vulpe, 1995, 18, sau Mihai Rotea, includ cultura coţofeni
în epoca bronzului. Asupra acestui subiect vezi şi Schuster, 1994 ), dat fiind că distanţa
temporală este destul de mare. Această constatare este valabilă şi în ceea ce priveşte
cultura Ccrnavoda li (Leahu, 1966, 150) şi manifestarea Folteşti-Glina (Leahu, 1995,
254. Autorul se referă probabil la descoperirea de la Bucureşti - Căţelu Nou, cf. Leahu
1963) despre care, de asemenea, s-a afirmat că au avut un rol în dezvoltarea culturii
Tei.
Răstimpul dintre perioada de tranziţie la bronzul Mijlociu este "umplut" în
Muntenia vestică şi centrală, adică zone unde cultura Tei se va manifesta cu precădere
(Schuster, 1994, 171 - 178), cu manifestările Bronzului Timpuriu, cultura Glina
(Schuster, 1997, 29 - 117), grupele Odaia Turcului (Tudor, 1982, 59 - 75; Tudor, 1983,
I 08 - 11 l; Vulpe, 1990, l 05 - l l l; Băjenaru, 1996, 82 - 83; Schuster, 1997, 119 - 125)
şi Năeni-Schneckenberg (Vulpe, Drâmbocianu, 1981, 171 - 193; Vulpe, 1983, 71 https://biblioteca-digitala.ro
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75; Vulpe, 1990, 105 - 111) şi a orizontului mormintelor în cistă (Schuster, 1997, 126
- 131).
Analiza ceramicii Năeni-Schneckenberg şi a orizontului mormintelor în cistă ne
arată că nu există nici o legătură cu cea Tei. Despre Odaia Turcului, autoarea primelor
investigaţii, Ersilia Tudor, va nega cu tărie aportul acesteia la devenirea culturii Tei
(Tudor, 1982, 74). În schimb, Valeriu Leahu afirmă că Odaia Turcului a influenţat
"într-o măsură redusă" (Leahu, 1995, 154). Singurele în discuţie ar rămâne cultura
Glina şi un probabil orizont cu ceramică ornamentată cu scrijelituri şi impresiuni
textile şi sub formă de fagure (Roman, 1986, 31 ). Referitor la ultima manifestare,
proprie Banatului (Gogâltan, 1993, 51 - 64; Gogâltan, 1995, 55 - 79; Gogâltan, 1996,
43 - 67; Gumă, 1996, 21 ), Olteniei (Boroneanţ, 1971, 5 - 12; Petre Govora, 1988, 137
- 146; Petre Govora, I 995, 41; Roman, 1981, 166; Roman, 1986, 31; Nica, 1996, 18
- 20) şi Transilvaniei (Roman, 1984, 269; Roman, 1988, 219 - 222; Roman, Nemeti,
1990, 36 - 37; Ciugudean, 1996, 11 O - 112; Cavruc, 1997, 157 - 172; Cavruc, 1997,
17; Lazarovici, 1997, 15 - 16), aşa cum am afirmat şi cu un alt prilej (Schuster, 1997,
161 ), exprimăm unele rezerve privind prezenţa ei în Muntenia, dat fiind că
descoperirile certe în acest sens lipsesc deocamdată.
Contrar opiniei noastre, Valeriu Leahu, vorbind de procesul de formare al culturii,
precizează că diferitelor elemente de influenţă "va trebui să le fie adăugată, de
asemenea cu rol de factor genetic, o ceramică cu decor striat, extrem de apropiată de
materialele fazei Tei I, cu care, totuşi, nu se identifică ... O asemenea ceramică a fost
identificată în zona sud-centrală a Munteniei, dar în conditii incerte, neverificate"
(Leahu, I 995, 254 ), fără însă a ne da detalii suplimentare.
Nu este exclus, chiar dacă nu se poate sesiza deocamdată o filiaţie nemijlocită în
Muntenia, ca în drumul lor spre teritoriul în discuţie, populaţia, din care ulterior se
vor dezvolta comunităţile culturii Tei, să fi fost contaminată sau chiar să provină din
acestea(?), din Banat? Oltenia? Transilvania?. de purtătorii orizontului cu ceramică
ornamentată cu scrijelituri şi impresiuni textile şi sub formă de fagure.
Acest curent cultural ce vine din vest, împins probabil de fenomenul
Glockenbecher, şi se scurge de-a lungul Dunării şi râurilor mari (Mureş, Tisa), care
se varsă în ea, a cuprins destul de rapid regiunile apusene ale României. Mersul spre
est, adică spre Muntenia poate a fost încetinit sau chiar oprit(?) de pătrunderi estice
şi sudice.
Revenind la cultura Glina, singura perioadă a acesteia care ar putea intra în
discuţie este cea clasică (Schuster, 1997, 86, 161 ), mai exact fază Govora Sat Runcuri
(= Glina III, după Roman) (Roman, 1985, 279 - 297), a cărei prezenţă este bine
documentată în aşezări Glina de pe râul Argeş (Tudor, 1982; Tudor. 1983; Schuster,
1992, 35 -41; Schuster, 1992a, 7 - 10; Schuster, 1995, 53 - 63; Schuster, Popa, 1995,
20 - 26), exact acolo unde ulterior va exista nucleul cel mai puternic şi constant al
culturii Tei (Kerngebiet) (Schuster, 1994). În afara unor forme de vase, în special
acelea din ceramică grosieră (Schuster, 1997, anexa 4, T. 1 - 6), unor tipuri de torţi
(tubulare) (Schuster, 1997, 66), alte analogii ce pot fi stabilite între cele două
culturi, sunt unele ornamente, ne referim la acelea realizate cu măturica
https://biblioteca-digitala.ro
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(Besenstrichverzierungi) (Schuster, 1997, 71 ), şi modalitatea de a umple impresiunile
cu pasta albă (Schuster, 1997, 70 - 71 ).
Dacă se are în vedere distribuţia în teren a celor trei puncte cu vestigii Tei Ia, se
poate obser :a că, Bungetu şi Costeştii din Vale se găsesc în partea centrală a judeţului
Dâmboviţa, în apropierea râurilor Argeş şi Dâmboviţa, iar Căscioarele nu departe de
Dunăre. Să fi existat, anterior întemeierii în acele locuri de aşezări Tei, pătrunderi ale
unor comunităţi Gomea-Orleşti? Malurile Dunării au fost întotdeauna căi de
pendulare a unor populaţi, venite atât din est cât şi din vest. Este drept că în Bronzul
Timpuriu ele au fost o rută folosită cu precădere de nomazii sosiţi din stepele
nord-pontice.
Dar este posibil, ca acest curent să fi slăbit spre finalul respectivei perioade,
permiţând o pătmndere inversă.
În ceea ce priveşte zona de nord a Munteniei, adică şi spaţiul unde s-au găsit cele
două aşezări Tei Ia, este ştiut că ea a fost intens folosită ca rută de marş a unor
comunităţi, care veneau din Oltenia, sau a unor puternice curente culturale. Exemple
în acest sens fiind aşezările cu ceramică de influenţă vU<;edoliană (Odaia Turcului,
Mihăileşti-Tufa, Varlaam) şi orizontul mormintelor în cistă, ce se leagă de un
fenomen european specific mai ales părţilor vestbalcanice şi nu numai.
Pentru Oltenia, acest fenomen cultural a fost recent analizat de Marin Nica (Nica,
1996, 18 - 21 ). Ceramica, descoperită nu numai în zona de nord-est, adică în
împrejurimile Riimnicu-V.ilcea, unde s-au identificat primele materiale de acest fel,
ci la Rogova, Locusteni-Predeşti, C.hcea-Viaduct, Reşca-Villa suburbana, Orodel, a
permis sesizarea a două etape ale orizontului Gomea-Orleşti, manifestare culturală
care va sta la temelia naşterii culturii Verbicioara.
Descoperirea la Sfântu Gheorghe-Orko (= Piatra Veche) (Szekely, 1973, 129 134; Leahu, 1997, 123) în sud-estul Transilvaniei, dar şi la sud de Dunăre (Leahu,
1983: Devetaki, Kadăkioi ), a unor fragmente Tei I sunt dovezi ale unei pătrunderi
grupuri ale culturii, fapt petrecut, poate, chiar în momentul iniţial sau, în cazul
Ardealului, în drumul lor spre Muntenia, venind din vest, au trecut şi pe acolo. Dar
ele pot fi şi simple importuri în medii străine culturii Tei.
Este posibil, ca ulterior, după o anumită perioadă de dezvoltare, comunităţile Tei,
aflate de data aceasta în faza lb ( Leahu, 1992, 69), să continue a locui în regiunile
iniţiale (al Ii-lea nivel Bungetu-Brăteştii de Sus), dar şi să cucerească noi teritorii, în
speţă, centrul Munteniei p.ină la Mostiştea: Bucureşti-Căţelu Nou (Leahu, 1964, 309
- 321 ), Bucureşti-Pantelimon (Leahu, 1983), Greci (corn. Grădiştei, jud. Ilfov)
( Ulanici, 1978, 82 - 83; Ulan ici, Trohani, 1979, 9 - 22), Popeşti-Leordeni-Botul
Malului (com. Popeşti-lcordeni, jud. Ilfov) (Turcu, Ştefănescu, 1992, 218,
Tâncăbeşti-La Ogresie (com. Snagov,jud. Ilfov) (Sandu, 1992a, 299), Frăteşti-Dealul
Lagărului (com. Frăteşti, jud. Giurgiu) (Leahu, 1992, 61; Constantin Isăcescu şi
Dumitru Burlacu, 1978, 43, 46 - 47), Frasinu (com. Băneasa, jud. Giurgiu) (Leahu,
1983), Grădiştea-Valea Verzişorului (com. Grădiştea, jud. Ilfov) ( Leahu, 1983,),
Surlari (corn. Petrăchioaia, jud. Ialomiţa) (Leahu, Trohani, 1976, 73 - 75, 77;
Şerbănescu, Trohani, 1978, 39), Moineasca-Puţul lui Pătm (com. Petrăchioaia, jud.
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Trohani, 1978, 39), Petrăchioaia (corn. Petrăchioaia, jud.
Ialomiţa) (Şerbănescu, Trohani, 1978, 39), Sultana-Gheţărie (corn. Mânăstirea, jud.
Călăraşi) (corn. Petrăchioaia,jud. Ialomiţa) (Şerbănescu, Trohani, 1978, 22), Ulmeini
( corn. Ulmeni, jud. Călăraşi) (corn. Petrăchioaia, jud. Ialomiţa) (Morintz, 1978, 48)
etc.
Analiza ceramicii, mai ales, permite a considera faza Tei I, cu cele două momente
Ia şi Ib, văzute de unii ca fiind poate expresii locale şi parţial contemporane ( corn.
Petrăchioaia, jud. Ialomiţa) (Boroneanţ, 1981, 214 ), etapa de început a culturii, iar în
cadrul mai larg al Bronzului Mijlociu din centrul şi vestul Munteniei prima perioadă
a acestuia (BM I, care se împarte în BM Ia = Tei Ia şi BM lb = Tei lb ). Posibil ca
această perioadă să cuprindă şi alte manifestări culturale, care au făcut legătura dintre
Bronzul Timpuriu III (după Roman) şi Bronzul Mijlociu, astăzi încă necunoscute.
Trecerea aceasta am numit-o cu altă ocazie, poate nu prea fericit, Obergangsperiode
(perioadă de tranziţie) (Schuster, 1996, 343).
Factori interni, mai cu seamă la început, şi externi, spre sfârşit, vor duce la
cristalizarea celei de a doua etape, cea clasică, a culturii, etapă ce trebuie considerată
perioada a doua a Bronzului Mijlociu din zonele analizate (BM II). Această etapă a
culturii cuprinde fazele Tei II (Tei-Tei) (Leahu, 1992, 63, 69), divizată la rândul ei în
două momente: Tei Ila (Leahu, 1992, 69 - 70) şi Tei Ilb (Leahu, 1992, 70) (adică BM
Ila 1 şi Bm Ila 2) şi Tei III (La Stejar) (Leahu, 1992, 63 - 64, 70), având şi ea două
subdiviziuni: Tei IIIa (Leahu, 1992, 70 - 71) şi Tei Illb (Leahu, 1992, 71) (respectiv
BM Ilb 1 şi BM Ilb 2). Armonia acestei periodizări suferă unele perturbări. Astfel,
Vasile Boroneanţ (Boroneanţ, 1981, 214) crede, că nivelele I şi II din sit-ul Tei de la
Bucureşti-Chitila Cărămidărie corespund "sfârşitului fazei I Căţelu şi etapei II
postulate de Valeriu Leahu ... Colectivitatea umană de la Chitila-Cărămidărie preia
fondul fazei I şi îi duce evoluţia spre etapele următoare", adică un moment ce cu greu
poate fi inclus în una din fazele definite de Valeriu Leahu. Această concluzie ar
confirma părerea emisă de ultimul specialist amintit, anume "apare mai mult ca sigur
faptul că între fazele I şi II a mai existat un aspect de cultură, pe care însă, ... , cercetarea
arheologică nu l-a surprins şi definit" (Leahu, 1966, 154 ). Dar, acelaşi Valeriu Leahu,
când se referă la inelul de buclă, descoperit la Bucureşti-Chitila Cărămidărie, îl
atribuie fazei I (Leahu, 1995, 256), punând prin aceasta, indirect, sub semnul întrebării
concluziile lui Vasile Boroneanţ.
Opinia lui Vasile Boroneanţ pare să aibe o susţinere şi în descoperirea de la
Viforâta (corn. Aninoasa, jud. Dâmboviţa), de unde, conforn1 lui Petre Roman,
provine o ceramică, atestând "un aspect de trecere de la faza Tei I la faza Tei 11" (apud
Leahu, 1983).
Tot cu greutate atribuibile unei faze anume, sunt şi vestigiile de la Mogoşeşti,
unde ceramica fină, dar şi cea semifină, are elemente de decor specifice fazelor Tei II
şi Tei III, fapt care i-a făcut pe autorii săpăturii să vorbească de "materiale de tip
Mogoşeşti" (Schuster, Popa, 1997, 66), care ar dovedi că acolo s-a identificat "o
comunitate care reflectă momentul de trecere de la Tei II la Tei III" (Schuster, Popa,
1995a, 149).
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În sit-ul de aici, de-a lungul celor trei campanii desfăşurate (1989, 1993 şi 1995),
s-au cercetat patru construcţii: L 1 - de mari dimensiuni şi, probabil, o destinaţie aparte
(Schuster, Popa, 1995, 34; Schuster, Popa, 1995a, 148- 149); L2-un bordei (Schuster,
Popa, 1995a, 148 şi fig. 1); L3 - o locuinţă de suprafaţă (Schuster, 1997, 64,); L4 posibil un "şopron" (Schuster, 1997, 64). Prima construcţie menţionată, prin
amplasamentul central în cadrul aşezării, prin vetrele de foc identificate în perimetrul
ei (Schuster, Popa, 1995a, 148; Schuster, 1996, 102 - 103), a materialului ce îl
adăpostea - ceramică fină, în special recipiente mici (ceşti şi pahare) (Schuster, Popa,
1995a, fig. 2; Schuster, 1997, fig. 5), folosite, credem noi, la libaţii, piese din metal
(Schuster, 1992b, 81 - 83) şi lut ars, cât şi prin platforma de lut (Schuster, 1997, 64),
dotată cu câte o vatră de foc la fiecare din colturi, situată în fata clădirii, a avut un rol
'
'
deosebit pentru comunitate. Deocamdată, complexul este unic în aria culturii Tei şi
unul din puţinele din Bronzul românesc. Acest complex, ca şi groapa rituală de la
Căscioarele-Valea Coşarului, oferă prilejul descifrării unei părţi, din păcate foarte
mici, a \·ie!ii spirituale a comunităţilor Tei.
Vestigiile de la Bucureşti-Chitila Cărămidărie, la fel ca şi cele de la Mogoşeşti,
pot fi, eventual, apreciate ca apariţii locale. Numai că regiunea Bucureştiului şi cursul
inferior al Argeşului, locuri în care sunt amplasate cele două sit-uri şi care aparţin
Kerngebiet-ului culturii Tei, pri!1 relieful lor, judecat în starea de acum, nu a oferit
condiţiile necesare dezvoltării unor facies-uri strict locale, izolate de restul ariei de
locuire. Totuşi, dacă avem în vedere ambientul natural de atunci - păduri, locuri uşor
inundabile sau, dimpotrivă, foarte aride - trebuie să acordăm o mai mare atenţie
ipotezei avansate, ea putând fi eventual nuanţată.
Odată cu trecerea la faza a doua. numărul aşezărilor Tei creşte - Bucureşti-Lunca
Bârzeşti (Sandu, I 992, 16 7), Bucureşti-Băneasa (Leahu, 1965, 3 - 16; Leahu, 1992,
70), Bucureşti-Bucureştii Noi (Leahu, 1992, 70), Bucureşti-Otopeni (Leahu, 1992,
70), Bucureşti-Tei (Leahu, 1992, 70). Bucureşti-Glina (Leahu, 1983 ), Căldăraru (corn.
Cernica, jud. Ilfov) (Leahu, 1983 ). Brăteştii de Sus (com. Văcărăşti, jud. Dâmboviţa)
(Leahu, 1983), Cornişani (corn. Comişani, jud. Dâmboviia) (Leahu, 1983), Movila
(com. Sălcioara, jud. Dâmboviţa) (Leahu, 1983), Hăbeni (com. Bucşani, jud.
D,îrnboviţa) (Leahu. 1983 ), Bila (com. Schitu, jud. Giurgiu) (Leahu, 1983; Suchster,
Popa, 1995, 43 ), Vărăşti (com. Vftrăşti, jud. Giurgiu) (Leahu, l 983), Mironeşti IV
(com Gostinari,jud. Giurgiu) (Schuster, Popa, 1995, 44), Şoimeşti (corn. Ceptura,jud.
Prahova) (Leahu, 1983) şi se concretizează mai ales în partea centrală a Munteniei,
1!1 zona Bucureştiului şi împrejurimi. În schimb surprinde lipsa unor aşezări în
regiunea Mostiştei. Oare în zona respectivă să fi fost în uz în acea perioadă tot aşezările
Tei I? Sau să fie faza Tei li o expresie locală, care a evoluat din Tei I numai în
perimetrul Capitalei şi la nord şi la sud de ea Uud. Dâmboviţa), aşa cum par să indice
materialele din aşezările de la Bucureşti-Chitila Cărămidărie şi Viforâta? Dar dacă
Valea Mostiştei a fost pur şi simplu abandonată de comunităţile Tei, imediat după faza
întâi? Această constatare ar fi în flagrantă contradicţie cu ipoteza general acceptată
de specialişti, a abandonării Mostiştei abia la sfârşitul fazei II începutul fazei III.
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A doua expresie a perioadei clasice a culturii Tei, respectiv a BM II, din regiunea
enunţată, este faza a III-a a culturii. După acelaşi Valeriu Leahu şi această fază se
împarte în două subdiviziuni: Ilia (Leahu, 1992, 70) şi lllb (Leahu, 1992, 71 ).
În afara unor schimbări, care au fost sesizate la ceramică, sunt de notat creşterea
remarcabilă a numărului aşezărilor şi primele dovezi ale ritului de înmormântare.
Aşezările se concretizează mai ales în regiunea Bucureştiului şi zonele apropiate:
Bucureşti-Căţelu Nou (Leahu, 1965, 41 -49), Bucureşti-Dealul Piscului (Leahu, 1992,
70), Bucureşti-Văcăreşti (Turcu, Ciuceanu, 1992, 196 - 197), Bucureşti-Otopeni
(Leahu, 1968, 30 şi urm.), Bucureşti-Băneasa Luncă (Leahu, 1992, 71 ),
Bucureşti-Chitila Cărămidăn-ie (Boroneanţ, 1992, 109 - 11 O), Bucureşti-Berceni
(Leahu, 1983 ), Bucureşti-Bobeşti (Glina) (Leahu, 1983 ), Bucureşti-Glina (Leahu,
1983), Bucureşti-Tei (Leahu, 1983), Bucureşti-Lunca Bârzeşti (Sandu, 1992, 165),
Căldăraru (com. Cernica,jud. llfov) (Leahu, 1983), Călugăreni (corn. Călugăreni,jud.
Giurgiu) (Leahu, 1983), Mironeşti-La Panait (corn. Gostinari,jud. Giurgiu) (Schuster,
Popa, 1995, 38 -40), Mironeşti-Coastă ( com. Gostinari,jud. Giurgiu) (Schuster, Popa,
1995, 3 7 - 38), Mihăileşti-Tufa ( oraş Mihăileşti, jud. Giurgiu) (Schuster, Popa, 1995,
40), Novaci ( oraş Mihăileşti, jud. Giurgiu) (Leahu, 1983 ), Adunaţii-Copăceni-Pod
( com. Adunaţii-Copăceni, jud. Giurgiu) (Schuster, Popa, 1995, 40), Mironeşti-Malu
Roşu (com. Gostinari, jud. Giurgiu) (Schuster, Popa, 1995, 40), Schitu-La Conac
( corn. Schitu, jud. Giurgiu) (Schuster, Popa, 1995, 40), Crivina ( oraşul Bolintin Vale,
jud. Giurgiu) (Schuster, Popa, 1995, 43), Mogoşeşti II (corn. Adunaţii-Copăceni,jud.
Giurgiu) (Schuster, Popa, 1995, 43), Mogoşeşti III (corn. Adunaţii-Copăceni, jud.
Giurgiu) (Schuster, Popa, 1995, 43), Comana (com. Comana,jud. Giurgiu) (Schuster,
Popa, 1995, 43), Comana II (com. Comana, jud. Giurgiu) (Schuster, Popa, 1995, 44 ),
Grădiştea (com. Comana,jud. Giurgiu) (Schuster, Popa, 1995, 44), Letca Veche (corn.
Letca Nouă, jud. Giurgiu) (Schuster, Popa, 1995, 44 ), Viaşi nu ( corn. Schitu, jud.
Giurgiu) (Schuster, Popa, 1995, 44), Naipu (com. Ghimpaţi, jud. Giurgiu) (Leahu,
1983), Chimogi Uud. Călăraşi) (Leahu, 1983), Butimanu-Motoroi (corn. Butimanu,
jud. Dâmboviţa) (Boroneanţ, 1992, 100), Butimanu-Sterianu Fermă ( corn. Butimanu,
jud. Dâmboviţa) (Boroneanţ, 1992, 100), Bărbuceanu (com. Butimanu, jud.
Dâmboviţa) (Boroneanţ, 1992, I 00), Nucet Uud. Dâmboviţa) (Leahu, 1983), Morteni
Uud. Argeş) (Leahu, 1983), Ploieşti-Nord Uud. Prahova) (Leahu, 1983) etc. Tot din
această perioadă sunt descoperite în Ţara Bârsei (Leahu, 1966, 17; Leahu, 1997, 124
- 127; Schuster, 1997, 131 - 135) şi la sud de Dunăre, în Bulgaria (Leahu, 1983), şi
până la Troia (Leahu, 1983).
Ce a determinat această înmulţire a aşezărilor şi, totodată, extinderea ariei
culturale a fost recent reanalizat de Valeriu Leahu (Leahu, 1997, 123 - 129) şi de noi
(Schuster, 1997, 131 - 135). În actualul stadiu de cunoaştere al problemei, credem ,
că trebuie acceptată ideea, că factorul extern, pătnmderea unor elemente nomade din
est - ce fac parte după Valeriu Leahu dintr-un fenomen mai larg, ipoteza combătută
de Alexandrn Vulpe (Vulpe, 1995, 20), care au presat graniţa de est a teritoriului
stăpânit de comunităţile Tei (Leahu, 1997, 125; Schuster, 1997, 131 - 132), conjugat
cu cel intern, probabil o creştere demografică consistentă, a dus la roirea unor grupuri
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Tei spre nord, peste Carpaţi, în sud-estul Transilvaniei, şi spre sud, peste Dunăre. Cum
am notat şi mai sus, poate acest proces a început mai devreme, în faza Tei II.
Chiar dacă descoperirile arheologice nu sunt întotdeauna prea elocvente, se poate
admite prezenţa fizică a purtătorilor culturii atât în Transilvania, cât şi în Bulgaria, şi
nu numai unele importuri de ceramică. Nu trebuie uitat că în sud-estul Ardealului
s-au găsit vestigii Tei şi în peşteri (Nicolăescu-Plopşor, Păunescu, Pop, 1962, I I 8;
Leahu, 1966, 52 - 53; Schroller, 1933, 75, nr. 68; Boroftka, 1994, 56), ceea ce vorbeşte
despre folosirea vremelnică a respectivelor adăposturi naturale de grupuri de indivizi
aflaţi, probabil. în marş. Pătrunderea Tei este însoţită şi de apariţia unor elemente
Monteoru (Szekely, 1971, 329; Eugenia Zaharia, 1990, 37). Nu este exclus ca şi grupul
Petrişoru-Racoviţeni să fi jucat şi în Transilvania Sud-Estică, în acea perioadă, un rol
important (Oancea, 1982, 54, 57; Leahu, 1997, 127).
Pentru ţinuturile de la sud de Dunăre, noile descoperiri confirmă ideea că aici s-au
manifestat puternice comunităţi Tei, fapt ce este în deplină concordanţă cu ipoteza
mai veche a unei variante sud-dunărene a culturii Tei (Alexandrescu, 1973, 83).
Este evident că, ceramtea Tei sin BM ll, adică în fazele Tei II şi III, cât şi
materialele de tip Mogoşeşti, cu greu ne pern1it a sesiza o evoluţie. În schimb, ulterior,
în BF. aşa cum nota şi Vakriu Leahu "trebuie avut în vedere faciesul prea deplin
constituit al fazei Tei IV, ueosebirea prea frapantă a acesteia faţă de faza anterioară.
Ipoteza existenţei unui aspect tranzitoriu, de la locurile şi manifestările Tei III, se
impune" (Leahu, 1992, 68, 72 ).
Semnificativ şi oarecum surprinzător este faptul că, începând cu faza a III-a, sunt
de consemnat primele vestigii funerare ale culturii Tei. Notăm aici mormintele de la
Chirnogi (Morintz, Ionescu, 1968, I 03 - 105; Leahu, 1969, 27; Leahu. 1987, 49;
Morintz, 1978, 48), Căscioarele-D'aia parte (Şerbănescu, 1995, 17 - 18; Şerbănescu.
1996, 349 - 350) şi, probabil. Sitaru (Comşa şi Schuster, 1997, 137 - 145). Aşadar,
aşa cum am subliniat şi cu alt prilej. în răstimpul fazei Tei III "nu este exclus să putem
vorbi numai de schimbări în planul culturii materiale, ci şi în cel al vieţii spirituale"
(Schuster, 1997a. 133 ). fapt care s-ar putea să aibă rădăcinile în perioada anterioară,
dovadă în acest sens poate fi ceramica Tei în complexele funerare ale populaţiei
răsăritene (Baldovineşti).

•
În concluzie. se poate afirma di, BM din zona avută în vedere în analiza noastră,
a cunoscut două etape mari: BM I şi BM li, care la rândul lor se pot împărţi în subetape.
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EINIGE PROBLEME DER MITTLEREN
UND SPĂTEN BRONZEZEIT IM ZENTRUM DER W ALACHEI (I)
(Zusammenfassung)

Der Verfasser unternimmt eine Analyse der Probleme der mittel- und
spătbronzezeitlichen Funde im Zentrum der Walachei. Es werden u.a. die Problematik
des Obergangs von der Friih- zur Mittelbronzezeit, die Stufen der Tei-Kultur und die
Moglichkeit, diese zu bereichem, angeschnitten.
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AŞEZĂRI DE TIP SÂNTANA ÎN JUDETUL GIURGIU
'

* Vasile Barbu

Atestări

arheologice pentru locuiri de tip Sântana sunt multiple pe toată suprafaţa
actuală a judeţului Giurgiu. Elementele pe baza cărora au fost detem1inate aceste
aşezări, au fost, în principal, materialul ceramic, foarte frecvent şi unitar în mai toate
aşezările identificate. Deşi ceramica descoperită n-a fost recoltată totdeauna în
aceleaşi condiţii, totuşi maniera sa unitară dovedeşte atât răspândirea generală a
aceloraşi tipuri de vase, cât şi o continuare, în timp, a elementelor din substratul
anterior.
Numărul mare al aşezărilor, unitatea materialului ceramic precum şi datarea sa
generală, ridică o serie de probleme legate de cultura Sântana, de cadrul de formare
şi perioada de geneză a materialului ceramic.
Întregul material ce ne stă la dispoziţie provine pe trei căi diferite:
a - din cercetările făcute prin anii '60 în câteva necropole, singurele, până acum,
consemnate într-o lucrare monografică generală despre toate necropolele din secolul
1
al IV-iea d.Chr. din Muntenia .
b - din periegheze şi descoperiri întâmplătoare făcute de-a lungul timpului,
consemnate în diferite publicaţii sau menţionate de diferiţi martori, uneori simpli
amatori.
c - din cercetări întreprinse de membrii muzeului de la Giurgiu în anii 1987-1992
atât prin săpături de salvare pe marile şantiere de investiţii (Canalul Dunăre-Bucureşti,
lucrări de îmbunătăţiri funciare etc.), cât şi prin cercetări de suprafaţă.
Chiar din enumerarea acestor trei surse de informare se vede clar diferenţa mare
între calitatea şi exactitatea datelor obţinute, încât unele informaţii dacă nu au fost
verificate ulterior, trebuie folosite cu maximă prudenţă. De aceea, în cele ce urmează,
voi prezenta, în special, aşezările sau locuirile determinate prin cercetări de suprafaţă
şi săpături de salvare din anii 1987-1992 şi necropolele cercetate prin anii '60 şi
consemnate în amintita monografie.
Prin aceste mijloace de obţinere a datelor, s-a ajuns să se depisteze 17 aşezări şi
4 necropole. Dintre aşezări, numai în 6 s-au efectuat săpături de salvare, de fapt câteva
sondaje în care au fost surprinse locuinţe şi două cuptoare pentru ars ceramica2. Cât

* Muzeul judeţean "Teohari Antonescu" Giurgiu,
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priveşte necropolele, din cele patru identificate 3, numai în două au fost descoperite
mai multe morm_inte cu inventar_; este vorba~ de cea ~el~ Izvoru (~os~ Cac~leţQ, ~nde
au fost descopente 32 de mormmte (31 de mhumaţie ŞI unul de mcmeraţie) ŞI cea
de la Oinacu, cu 70 de mom1inte cercetate (49 de inhumaţie şi 21 de incineraţie ) 5 .
Toate mormintele descoperite au fost datate în secolul IV d.Chr., deşi chiar
dintr-o analiză sumară a materialului din inventarele funerare, unele dintre ele nu pot
depăşi secolul al 111-lea. Faţă de ceramica cenuşie, fină sau grosieră, prezentă în toate
mormintele cercetate, elementul mai precis de datare îl constituie fibulele (fig. 1),
prezente în câteva morminte de la lzvom (M 8, 21 şi 30) şi în multe din celelalte
necropole din Muntenia, din estul zonei în discuţie: Spanţov (M 4, 24, 32, 37, 40 şi
6
7
53) , Inde·pendenţa (M 3, 13, 17 şi 19) , Al. Odobescu (M 18) 8 şi Căscioarele (trei
fibule cu picioml întors, una din bronz şi două din argint, din morminte deranjate) 9 .
Toate fibu1ele descoperite, fie că erau lucrate din bronz sau din argint, sunt tipic
romane, cu picioml întors pe dedesubt, care nu depă,fsc secolul al Iii-lea d.Chr.; în
1
unele contexte ele sunt datate chiar în sec. 11-111 . Autorii monografiei despre
necropolele din sec. al IV-iea din Muntenia le datează, global, în secolul al IV-iea
d.Chr., fără nici un argument despre o datare mai târzie, singurul criteriu fiind datarea
generală a tuturor necropolelor în secolul IV, precum este datată, în general, cultura
Sântana. Totuşi o analiză mai atentă chiar a unora dintre inventarele enunţate pot fi
11
datate în secolul al III-iea; de altfel, unele chiar au fost datate astfel de primii editori .
A data global, în secolul al IV-iea d.Clu.,o întreagă necropolă şi chiar toate necropolele
similare dintr-o anumită arie teritorială numai pentru faptul că se încadrează într-o
anumită culturft materială, contravine uzanţelor nonnale. Atâta timp cât cultura
S,întana nu arc precis fixată limita inferioară de apariţie, este aberant să o încadrăm
global în limitele unui secol. Această datare sui-gcneris vine în contradicţie cu unele
obiecte din inventarul funerar, precizate, fără tăgadă. într-o etapă mai timpurie. Este
cazul fibulelor cu piciorul întors, de care am amintit. datate precis în restul lumii
romane şi chiar în aşezări de tip Sântana. Este vorba de două fibule de acest tip, găsite
în 1989 într-o aşezare din satul Varlaam de pe malul Argeşului, împreună cu o monedă
de argint Gordian III. În această aşezare, ceramica era în totalitatea ei de tip Sântana,
atât cenuşie lucrată la roată. cât şi cărămizie lucrată de mână. Dacă moneda nu ar fi
putut fi asociată cu acest tip de fibulă, era mai greu să fie socotită ca element precis
de datare, pentru că, prin natura metalului din care a fost făcută, putea fi socotită că a
rămas mai mult timp în circulaţie. Prin asocierea ei cu cele două fibule, se poate
considera că era în circulaţie normală, deci nu cu mult de la data emisiei, dar în nici
un caz nu putea depăşi secolul al Iii-lea d. Chr.
Cât priveşte locuinţele descoperite în câteva din punctele cercetate, ele pot fi
grupate în două categorii: a) de suprafaţă (Adunaţii Copăceni, punctele 2 şi 3 şi cea
din sondajul de la Mironeşti); b) semiingropate (cea de la Varlaam cu monedă
Gordian 111).
În ambele tipuri de locuinţă, depunerile materiale sunt foarte slabe, ceea ce
dovedeşte o scurtă perioadă de locuire. Frecvenţa lor foarte mare de-a lungul malului
Argeşului, asociată cu slaba depunere stratigrafică, dovedeşte că toate locuinţele
https://biblioteca-digitala.ro

Aşezări

de tip Sântana în judeţul Giurgiu

cercetate

până

157

acum au avut un caracter sporadic, sezomer, legate, probabil, de
acestor comunităţi în sezonul cald.
La Adunaţii Copăceni în Punctul 3 şi la Mironeşti în apropierea unor locuinţe de
suprafaţă s-a descoperit câte un cuptor de ars ceramică. Detalii şi analiza lor, într-un
studiu separat.
La Adunaţii Copăceni, în Punctul 2, numai într-o secţiune (20 m x 2 m),
perpendiculară pe malul Argeşului, s-au descoperit două locuinţe de suprafaţă, cu
urme de vatră arsă. Întregul strat de cultură fiind la suprafaţă, a fost deranjat, parţial,
de lucrările agricole. În afara ceramicii cenuşii, fină şi grosieră, şi de cea lucrată de
mână, într-una din cele două locuinţe s-a găsit o cataramă de fier, specifică acestei
perioade şi o mărgea din sticlă albastră.
În locuinţa semiîngropată de la Varlaam, pe lângă ceramica cenuşie fină, s-au mai
aflat: două fibule din bronz (fig. I), una cu piciorul din tablă, iar alta din bronz masiv;
o placă de fier de la o cataramă pentru încălţăminte; verigă de bronz. gen inel, subţiată
spre locul de împreunare; lamă de cuţit din fier; monedă de argint Gordian III. Datorită
fibulelor, care nu depăşesc sec. III d. Chr., în unele locuri găsindu-se chiar în
complexe din sec. II d.Chr. sau din sec. II-III, a monedei Gordian III, locuinţa de la
Varlaam se datează în sec. III d.Chr., poate chiar la mijlocul acestui secol. Prin aceste
elemente precise de datare, se pune problema fazei de început a culturii Sântana, care
12
trebuie diferenţiată cel puţin pentru această zonă la o perioadă mult mai timpurie .
Fără a avea elemente precise de datare pentru celelalte aşezări de acelaşi tip
descoperite în judeţul Giurgiu, pe malul drept al Argeşului, prin natura ceramicii, care
este unitară atât în privinţa manierei de lucru şi a calităţii pastei (lucrată cu mâna,
ceramică lucrată la roată fie din pastă fină de culoare cenuşie, fie ceramică cenuşie,
grosieră cu foarte mult nisip în pastă), cât şi în ceea ce priveşte forma vaselor, toate
aceste aşezări au un caracter comun, înscriindu-se în aceeaşi perioadă de existenţă,
fără diferenţe mari în timp. O caracteristică a ceramicii din locuinţe, spre deosebire
de necropole, este frecventa mult mai mare în locuinte a ceramicii lucrată cu mâna,
13
care în unele locuri le depă,şeşte pe cea cenuşie grosie;ă şi cea fină, luate împreună .
În privinţa ceramicii cenuşii fine lucrată la roată, atât în locuinţele din apropierea
cuptoarelor de ars ceramică de Ia Adunaţii Copăceni şi Mironeşti, cât şi în unele aşezări
mai îndepărtate de acestea, este bine arsă, de culoare cenuşiu deschis, unele având de
cele mai multe ori pereţii foarte subţiri. În schimb, cele aflate în necropolă sunt lucrate
dintr-o pastă mai densă, cu mai puţin nisip şi, foarte des, exteriorul netezit cu un slip
de aceeaşi culoare, pe care se păstrează um1e de lustruire. Acestea din urmă se
aseamănă mai mult cu cele geto-dacice din La Tene. Ce e drept că ceramică similară
cu cea din inventarele funerare a fost găsită, uneori, şi în aşezări, numai în cercetări
de suprafaţă. Fără elemente precise de datare, din cercetările de până acum, nu se
poate face o precizare dacă sunt contemporane, iar dacă nu, care dintre ele fac parte
din faza mai timpurie a culturii. Este greu de stabilit aceste deosebiri în stadiul de azi
al cercetărilor, mai ales că şi în mom1inte, deci unde este prezentă ceramica cenuşie
densă şi cu puţin nisip în pastă, s-au găsit fibule cu piciorul întors. Cât priveşte
caracteristicile celei descoperite în locuinţa de la Varlaam, împreună cu acelaşi tip
ocupaţiile
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de fibule şi cu monedă Gordian III, ea se încadrează în aceeaşi grupă. Diferenţa între
aceste două categorii nu poate fi făcută cronologic ci, mai degrabă, prin specificul
întrucâtva diferit al modului de lucru, între un atelier sau altul. Numărul mic al
necropolelo• cercetate nu ne dă dreptul să tragem alte concluzii pentru aceste
diferenţieri. Ce se poate distinge clar în interiorul mom1intelor, este faptul că vasele
lucrate de mână sunt într-un număr foarte mic faţă de cele din pastă cenuşie, fină sau
grosieră, lucrate la roată. Această diferenţă nu poate fi socotită prin faptul că cele de
mari dimensiuni erau aproape în exclusivitate lucrate de mână şi că în inventarul
funerar predomină cele de dimensiuni medii sau mici. Nu poate fi acceptată această
judecată, pentm că şi în cazul ceramicii de mână, atât la geto-daci, cât şi în această
perioadă se lucrau şi vase miniaturale. Preferinţa pentm cele lucrate la roată poate fi
o caracteristică de "modă", aşa cum în morminte getice apar de mai multe ori vase de
import, tot astfel şi în cazul sec. III-IV sunt preferate cele lucrate la roată. Dacă ar fi
să dăm crezare unor statistici din alte săpături, dintr-o zonă apropiată cu cea pe care
o avem în discutie, unde ceramica lucrată de mână reprezintă numai 2% fată de cea
cenuşie, cu mult· nisip, lucrată la roată 14 , atunci pare normal raportul care e~istă între
cele dou{l categorii.
Pe baza elementelor de care dispunem din descoperirile de până acum, este cert
că ceramica cenuşie, fină şi gro,.;ieră, lucrat,i la roată poate fi datată încă din secolul
al III-iea d. Chr., poate chiar de pc la mijlocul acestui secol. Acest lucru este dovedit
prin multe localităţi din Muntenia în care s-au descoperit, în complexe închise, fibule
cu piciorul întors. Acelaşi lucru se observă şi în alte zone decât cea pe care o avem în
discuţie, cum ar fi Transilvania 15 .
Deci, dacă acest tip de ceramică se înt,îlneşte în Muntenia încă din sec. III d.Chr.,
dnd noi credem că putem vorbi de Sântana ca de o cultură constituită, ea trebuie
atribuită, negreşit, altor grupuri care au produs-o. Pentru acest moment istoric, nu
putem socoti ca făuritori ai ceramicii cenuşii. dedt pe autohtonii care continuă astfel
într-un nou stadiu o tehnicfl şi o tradiţie anterioară. la care se adaugă influenţele
romane. În tot acest proces de trecere la alte tipuri de prelucrare a ceramicii, ceramica
lucrată de mână, întâlnită în proporţii at,ît de mari în aşezări, este elementul care
asigură continuitatea substratului autohton. Ceramica de mână băştinaşă, fără
modificări esenţiale, nici în forma vaselor mici, nici în privinţa calităţii pastei,
continuă să persiste, -chiar predominând numeric celelalte tipuri noi apămte. De
aceea, alături de noi tipuri apărute. nu poate fi trecută cu vederea ceran1ica lucrată de
mână, care într-un fel defineşte specificul general local.
Dacă în Moldova este frecventă pentru secolul al III-iea d.Chr. ceramica
Carpică 1(1_ în Transilvania, în aşezări rurale şi în localităţile extraprovincia şi apoi la
sud de Carpaţi, în Muntenia, pentru acest secol este cunoscută ceramica lucrată de
mână şi cea cenuşie. Aspectul Militari-Chilia este singular pentru zona de la sud de
Carpaţi, chiar şi el putând fi considerat ca o fază locală a procesului de cristalizare a
ceram1c11 cenuş11.
Ceramica, una dintre componentele oricărei culturi, s-a constituit într-un cadru şi
în condiţii unanim acceptate, dar precedând celelalte componente care formează o
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cultură materială.

Pentru că în a defini o cultură trebuie să ţinem seama de toate
elementele care o caracterizează. Or, numai ceramica cenuşie nu este elementul
hotărâtor în această privinţă. De aceea, de multe ori, aşezări în care s-a descoperit
ceramică ce• uşie, au fost atribuite culturii Sântana, deşi aceasta era numai unul dintre
multiplele elemente care definesc o cultură. Chiar şi în necropole, cum ar fi cele
cercetate în judeţul Giurgiu şi în toată Câmpia Română, în inventarele funerare nu au
fost descoperite, în afară de ceramică, alte obiecte caracteristice acestei culturi.
În orice caz, înaintea anarhiei militare nu pot fi admise enclave de goţi la sud de
Carpaţi. Perioada Gallienus-Aurelian şi chiar până la Diocleţian nu se poate considera
suficientă pentru constituirea unei noi culturi. Numai dacă admitem că unele elemente
erau în curs de constituire sau constituite, cum ar fi ceramica, se poate admite
începutul act:stei culturi încă din ultimele decenii ale secolului al III-iea d.Chr., ceea
ce a fostl, de altfel, afinnat mai de mult de unul dintre principalii cercetători ai acestui
.
Ir
su b 1ect .
În privinţa ceramicii, constituit[1 prin tradiţia celei dacice sub influenţa romană,
explică uşor crearea noului tip de ceramică cenuşie în centre, în locuri sau în zone
din extraprovincia romană. Cât priveşte judeţul Giurgiu, aproape în toate locurile
unde s-a găsit ceramică cenuşie de tip Sântana au fost mai înainte aşezări getice,
încadrate în La Tene-ul t.îrziu l fig.2 ). De fapt în toate aceste locuri şi în general în
restul teritoriului, clementul de continuitate şi întrncâtva comun între La Tene şi
ceramica de tip S.întana îl constituie ceramica lucrată de mână, în care brâul alveolar
aplicat pc corpul vasului sau sub buză, apucătorile de tip butoni, alveole sau crestături
aplicate pc buză sunt caracteristice acestor două grupe de ceramică.
Elementele comune de apropiere sunt clare şi mai uşor de explicat în contextul
genezei ceramicii de tip Sântana din cea a La Tene-ului getic. Mai greu sunt de înţeles
componentele care deosebesc cultura getică de cea de tip Sântana; sunt mai greu de
surprins şi mai ales este greu de explicat aria întinsă de răspândire a culturii Sântana.
Pentru acest aspect este greu de dovedit influenţe gotice pe o arie atât de întinsă şi
care să fie dominante şi hotărâtoare pentru unele aspecte ale acestei culturi. Socotim
că pentru ducidarea mai simplă a unor probleme, trebuie luaţi în consideraţie şi alţi
factori locali, în afară de ceramică, ce au dus la fom1area unor aspecte diferite pe o
asemenea întindere.
De la bun început, trebuie să recunoaştem că unele componente puse pe seama
goţilor sunt exagerate sau nu se verifică cronologic, pentru că la stabilirea lor în zona
Munteniei erau deja atestate unele caracteristici care sunt atribuite goţilor. Ne referim,
spre exemplu, la riturile funerare. Prezenţa inhumaţiei în unele necropole Sântana,
este greu de admis că se datorează influenţei gotice, pentru că ea este prezentă încă
înainte de atestarea lor în această zonă. Creştinismul care făcuse prozeliţi şi în
teritoriile extraprovincia, poate fi socotit un factor mai plauzibil care a favorizat
trecerea la inhumaţie. Trebuie reamintit că, încă de la mijlocul secolului al III-iea în
aşezările romane din Dobrogea şi din Dacia Inferior, ritul inhumaţiei era aproape
generalizat. Aceste schimbări de rit şi ritual au influenţat, negreşit şi enclavele
creştine de la nord de Dunăre. Dovadă în acest sens sunt o serie de misionari creştini
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De aceea, prezenţa creştinilor la nord de Dunăre , încă din prima jumătate a
secolului al III-lea este un factor consemnat cu prisosinţă, încât, în acesta ar trebui
căutate influenţele asupra ritului funerar şi nicidecum în prezenţa goţilor. Pentru că
stabilirea goţilor la nord de Dunăre nu poate fi localizată mai devreme de Kniva şi de
dezastrul de la Abrittus, când creştinismul era destul de răspândit în teritoriul
respectiv.
În cadn1l per ecuţiilor din vremea lui Diocleţian, mulţi dintre misionarii
martirizaţi propovăduiau credinţa în Cristos nu numai în Dobrogea ci şi la populaţiile
de pe malul stâng al Dunării . Chiar şi persecuţiile ulterioare, culminând cu cele din
vremea lui Atanaric (369-372), de bună seamă că nu se răsfrâng numai asupra
enclavei de vizigoţi, ci şi contra populaţiei creştine autohtone, care, desigur, dăinuia
aici cu mult înainte de stabilirea goţilor.
O populaţie în migrare este greu de presupus că ar fi putut influenţa atât de mult
şi într-un timp atât de scurt o serie de locuitori de etnii diferite, dispuşi pe o întindere
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foarte mare. Transmiterea de obiceiuri şi de credinţe, cum ar fi cele legate de ritul
funerar, nu se face printr-un singur contact direct, ci printr-un proces de lungă durată,
printr-o serie de asimilări care nu au loc decât în urma unei lungi convieţuiri intense.
Dar, toate aceste aspecte, socotite inadvertenţe în procesul genezei culturii Sântana,
vor fi dezvoltate pe larg, ulterior, într-un studiu special asupra apariţiei şi dezvoltării
acestei culturi.
Dintre componentele acestei culturi, ceramica este singura care îşi justifică
evoluţia, pornind de la substratul geto-dacic şi la transformările suferite sub influenţa
romană. Această evoluţie este nonnală, pentru că aproape tot spaţiul pe care este
atestată cultura Sântana-Cemeahov, deci din Transilvania până la Nipm, a fost
anterior locuit de geţi. Chiar dacă admitem că partea de est a ariei de răspândire a
19
fost influenţată de cultura Lipiţa şi Pşevorsk , e greu de admis acelaşi lucru pentm
aria de vest, adică cea care cuprinde teritoriul ţării noastre. De fapt, nici nu se
pretinde aceeaşi influenţă pentru aria ce cuprinde teritoriul României. Deci, cum să
fie unitară o cultură care arc influenţe diferite? De aceea trebuie să admitem că pe o
arie atât de mare, cât cuprinde cultura Sântana-Cemeahov. trebuie să existe unele
aspecte diferite, legate de influenţele suferite şi de impactul cu substratul respectiv.
De fapt. chiar la prima vedere, se observă diferenţele clare. mai ales în privinţa
ceramiciii, atât în calitatea pastei, cât şi în forma vaselor. Nu mai departe decât în
Muntenia, sunt diferenţe mari între ceramica de la Tîrgşor şi cea dintr-o serie de
necropole de la sud, din zona Argeşului Inferior şi a Dunării.
Credem că s-au foqat mult datele când s-a considerat cultura din secolul al IV-iea
d.Chr. de pe o arie atât de întinsă. ca unitară. şi. s-a botezat cu numele aşezărilor
eponime extreme. De aceea cu migală şi cu argumente în plus trebuie clarificată
geneza sau straturile cu aspecte culturale diferite care au dat acest colos cultural.

NOTE

I. Bucur Mitrea, Constantin Preda. Necropole din sec:0/111 al IV-iea e.n. în Muntenia,
1966; deşi după materialul din inventarele funerare. unele morminte sunt mai
timpurii, totuşi autorii au încadrat global şi general toate mormintele în secolul al IV-iea d.Chr.
2. Cele mai multe sunt pe malul drept al Argeşului; trei de la Adunaţii Copăceni, într-una
dintre ele s-a descoperit şi un cuptor de ars ceramică; una la Varlaam; una la est de satul
Mironeşti, în care se afla şi un cuptor de ars ceramică; una în satul Schitul în apropiere de
Bucureşti.

Câlniştca.

3. Necropole la Izvoru, Oinacu şi Gogoşari; la Hcreşti, morminte izolate.
4. Gh. Rădulescu şi M. Ionescu. Descoperiri arheologice În raionul Giurgiu. SC/V, 5,
1954. 1-2, p. 327-328; Gh. Rădulescu, Un 11011 mormânt descoperit în necropola din secolul
al /V-lea e.n. la Izvorul (r. Gi11rgi11),SCJV, 18, 1967, 1. p. 123-125; Bucur Mitrea şi Constantin
Preda. op. cit.. p. 67- 79.
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5. D. Berciu şi colab., Săpăturile de la Oinacu 1960-1962 (r. Giurgiu, reg. Bucureşti),
SC/V, 17, 1966, 2, p. 375-381; Bucur Mitrea şi Constantin Preda, op. cit., p. 93.
6. B. Mitrea şi C. Preda, Şantierul Spanţov, SC/V, 4, 1953, 2, p. 228-236; Sebastian
Morintz şi Constantin Preda, Săpăturile de la Spanţov, Materiale, 5, 1959, p. 167-171; Bucur
Mitrea şi Constantin Preda, Necropole din secolul al IV-iea În Muntenia, Bucureşti, 1966, p.
13-42.
7. Bucur Mitrea şi Constantin Preda, op. cit., p. 43-57.
8. Ibidem, op. cit., p. 96-103.
9. Ibidem, p. 104-108.
10. Faţă de datarea în sec. III sau chiar în sec. 11-111; K. Horedt, Unele probleme privind
răspândirea culturii Sântana de Mureş-Cerneahov tn România, SC/V, 18, 1967, 4, p. 584,
fără nici un argument le datează din sec. III până în sec. V ceea cc contravine datărilor clare,
ba mai mult, într-o locuinţă scmiîngropată de la Varlaam s-au găsit două fibule de bronz şi o
monedă de argint Gordian III.
11. Gh. Diaconu, Despre datarea rnlturii Sântana-Cerneahov, SC/VA, 34, 1983, 3, p.
23 7-241, acceptă limita de început la sfârşitul sec. III
12. Data de început a culturii este încă neprecizată de unii specialişti datorită fazelor de
geneză. K. Horedt, op. cit., p. 584-586; Gh. Diaconu, op. cit., p. 240 şi nota 36.
13. În Punctul 3 de la Adunaţii Copăceni, ceramica lucrată de mână depăşeşte cu mult pe
cca fină şi pe cea cu mult nisip lucrate la roată. În schimb în alte aşezări (C. Isăcescu, Sondajul
arheologic de pe teritoriul Fierbinţi Târg, jud. lalomifa, Cercetări Arheologice. VI, 1983)
ceramica lucrată de mână nu reprezintă decât 2% din totalul materialului ceramic.
14. C. Isăcescu, loc. cit.
15. E de menţionat aspectul de la Mcdieşu Aurit, unde fibulele cu piciorul întors se află
în complexe databile în sec. III d.Cr.: S. Dumitraşcu şi T. Bader, Aşezarea dacilor liberi de la
Medieşu Aurit, Satu Mare, 1967, fig. 22-23; S. Dumitraşcu, în Studii şi Comunicări, Satu
Mare, 1975, p. 56-58; K. Horcdt, Apulum, 11, 1975, p. 97 şi fig. 5.
16. Pentru întreaga problemă a culturii Sântana în Moldova vezi I. Ioniţă, Contribuţii cu
privire la cultura Sântana de Mureş-Cerneahov pe teritoriul Republicii Socialiste România,
Arheologia Moldovei, 4, 1966, p. 189 şi unn.
17. Gh. Diaconu. Despre datarea rnlturii Sântana-Cerneahov, SC/VA, 34, 1983, 3, p.
235-242.
18. Bucur Mitrea şi Constantin Preda, op. cit., p. 160 cu referiri la o arie mult mai mare
decât cea avută în discuţie.
19. Gh. Diaconu, Noi contribuţii la cunoaşterea culturii Sântana de Mureş-Cerneahov,
SC/V, 19, 1968, 3, p. 441-449 cu toată bibliografia citată.

LEGENDA FIGURILOR
Fig. 1. Fibule cu piciorul întors.
Fig. 2. Aşezări învecinate La Tcne şi Sântana
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Abb. I. Fibeln mit umgeschlagenem Fu~
Abb. 2. La Tene- und Sântana- Siedlungen in der Nachbarschaft

SIEDLUNGEN DER SÂNT ANA-KUL TUR IM KREIS GIURGIU
(Zusammenfassung)

Der Verfasser behandelt ein paar Wohnungen aus Siedlungen am Unterlauf des
Argeş, in dencn
archăologische Ausgrabungen durchgefiihrt wurden. Die
Wohnungen sind an der Oberflăche oder halbeingetieft. Die neben dem DorfVarlaam
entdeckte, halbeingetiefte Wohnung datiert um die Mitte des 3. Jhs., wobei diese
Ansetzung auf Munzen des Gordian III und zwei Fibeln mit umgeschlagenem Fu~
beruht. Die Wohnung an der Oberflăche wurde auf Grund der Funde in das 4. Jh. n.
Chr. angesetzt. Ein Merkmal aller erforschten Wohnungen, wenn an der Oberflăche
oder halbeingetieft, ist ihre beschrănkte \Vohnzeit; es handelt sich womăglich um
Saisonwohnungen.
Zugleich wurden im Zusammenhang mit den untersuchten Wohnungen auch die
vier bekannten, in den 50er Jahren crforschten Grăberfelder erneut behandelt. Obwohl
sie allgemein in das 4. Jh. datiert wurden, sprechen die archăologischen Funde, vor
aliem dic Fibdn mit umgeschlagcnem Fu~ fi.ir eine fri.ihere Datierung, welche liber
die Grcnzcn des 3. Jhs. nicht hinausreichen kann.
Diese durch archăologische Funde gesicherten friiheren Datiemngen schneiden
Fragen an, die sich der angenommenen Theorien zur Herausbildung der
Sântana-Tschernjachow-Kultur widersetzen. So kann es sich wenigstens fiir die
Anfangsperiode nicht tun die cntscheidende Rolle der Goten im Obergang vonBrandzu Korpergrăbern handeln, soweit Korpergrăber in einer Zeit belegt werden, die der
Ansiedlung der Goten in Muntenien vorausgeht. Daher lassen sich die Kărpergrăber
eher mit der Verbreitung des Christentums an der Donau schon seit dem 3. Jh. n. Chr.
verbinden.
Andererseits weist die Sântana-Tschernjachow-Kultur angesichts ihrer gro~en
Verbreitung zwischen Siebenburgen und dem Dnjepr-Gebiet unterschiedliche, lokale
Aspekte auf, welche einige Besonderheiten sogar innerhalb dieser Kultur hervorrufen.
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Am aflat cu durere că, la mijlocul acestui an, s-a stins din viaţă întemeietorul
pe care o slujim, fostul nostru profesor, Dumitru Berciu.
A văzut lumina zilei la 27 ianuarie 1907, în satul Bobaiţa din Mehedinţi. A urmat
liceul la Turnu Severin şi facultatea la Bucureşti, devenind doctor în 1938 cu lucrarea
Arheologia preistorică a Olteniei.
În epocă a întreprins cercetări în toate judeţele Olteniei, în Muntenia centrală
(Ilfov şi Dâmboviţa), precum şi în Transilvania (judeţele Alba şi Turda). A fost şeful
misiunii arheologice, apoi secretar şi director al Institutului Român din Albania.
Format de Ion Andrieşescu, Scarlat Lambrino, Nicolae Iorga, Simion Mehedinţi,
Constantin Rădulescu-Motru şi alţi corifei ai facultăţii de Litere şi Filosofie, Dumitru
Berciu a ajuns la rându-i formator al numeroaselor promoţii din perioada postbelică.
Până în 1945 a publicat peste 60 de lucrări, dintre care un loc important l-au ocupat
cele trei numere ale Buletinului Muzeului.Judeţului Vlaşca "Teohari Antonescu". De
altfel, pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor arheologice întreprinse în judeţul
nostru, tânărul profesor a fost distins cu premiul "Vasile Pârvan" al Academici
Române. Sub îndrumarea lui Ion Andrieşescu, el a fondat în 1934 muzeul de la
Giurgiu, al cărui director onorific a fost până în 1948. Zestrea noului muzeu a început
cu obiectele provenind din necropola de la Oinacu şi a continuat cu descoperirile de
la Tangâru, Petru Rareş şi Pietrele. Dumitru Berciu a întreprins cercetări şi la Vlad
Ţepeş, Grădiştea, Comana şi în general în bazinul inferior al Neajlovului.
Ajutat, în deceniul patru, de directorul Savin Popescu şi de profesorii de istorie
ai Liceului "Ion Maiorescu" (Mircea Adameşteanu şi Alexandru Cartojan) şi sprijinit
de prefectul liberal Anghel Rădulescu - toţi vlăşceni - tânărul arheolog oltean s-a
făcut remarcat în oraşul şi judeţul nostru. Printre altele, la Giurgiu a fost profesor
titular al liceului comercial şi a conferenţiat de la tribuna Ateneului Român "Nicolae
instituţiei

Bălănescu".

În anii '60 el a revenit, împreună cu reputatul său coleg şi prieten de la Institutul
de Arheologie din Bucureşti - Bucur Mitrea - şi a reluat cercetările de la Oinacu. Tot
atunci a început şi şantierul de la Izvoru. Colaborarea cu muzeografii giurgiuveni
autodidacţi, Gheorghe Rădulescu şi Mihai Ionescu a dat rezultate importante, relevate
în comunicări şi în cărţi de specialitate.
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În 1975, la prima sesiune ştiinţifică a noului muzeu judeţean, profesorul Berciu
a fost prezent cu două lucrări. Următorul său popas giurgiuvean a venit abia după 17
ani, la aniversarea marilor arheologi giurgiuveni Teohari Antonescu şi George G.
Mateescu. Cel care a întemeiat şi condus Institutul Român de Tracologie a prezidat
masa rotundă "Cercetări arheologice În Vlaşca". În anul 1995, la propunerea noastră,
Consiliul local al municipiului Giurgiu i-a conferit titlul de cetăţean de onoare. În
aceeaşi perioadă a apărut seria nouă a Buleti1111/11i Arheologic, cu cuvântul său
introductiv şi documente inedite semnificative. Tot atunci, profesorul Dumitru Berciu
a fost invitatul de onoare al celui de-al XVI-iea Simpozion Naţional de Istorie şi
Retrologie Agrară, cea mai complexă manifestare ştiinţifică pluridisciplinară găzduită
vreodată în oraşul nostru.
La începutul anului trecut. felicitându-l cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de
90 de ani, Consiliul ~tiinţific al muzeului îi reînnoia preşedenţia de onoare. Cu acel
prilej, profesorul ne anunţa intenţia de a dona o parte din biblioteca instituţiei unde-şi
începuse cariera de cercetător de talie internaţională.
Cercetările din tinereţe privind epoca neolitică, realizate în primul rând în Vlaşca,
s-au extins din Muntenia în Dobrogea, prilejuindu-i descoperirea şi definirea culturii
Hamangia, cu celebra statuetă "Gânditorul". De numele profesorului Berciu sunt
legate contribuţii remarcabile la cunoaşterea problemelor ridicate de descoperirile
arheologice de la sud de Carpaţi, atât în ceea ce priveşte neoliticul. cât şi epoca
bronzului (cultura Verbicioara) şi prima vârstă a fierului (necropole hallstattiene din
Mehedinţi ~i Dolj). Treptat, preocupările sale s-au extins ~i s-au cantonat în sfera
cunoa~tcrii civilizaţiei geto-dacilor.
Dumitru llcrciu arc meritul primei sinteze privind arta traco-getică şi al
demonstrării caracterului local getic al tezaurelor princiare de la Agighiol,
Poiana-Coţofcnc~ti, Craiova etc. În ultimele două decenii efortul său a fost axat pe
constituin:a şi conducerea Institutului Rom~in de Tracologie (până în 1992), precum
şi pc valorificarea cercetărilor de la Ocniţa Uudeţul Vâlcea), localitate identificată cu
antica lluridava.
Multe dintre lucrările sale au apărut în străinătate, în limbi de circulaţie
internaţional[1. Amintim numai Romania before Burehista (Londra - New York Washington, 1967) şi Daco-Ro111a11ia (colecţia "Arheologia Mundi", cu versiuni
editate la Geneva-Paris, Londra, Mi.inchen şi Roma în anii 1976-1980).
Activitatea prodigioasă desfăşurată la catedră şi în institutele de specialitate,
opera vastă şi variată i-au asigurat un loc important în cadrul istoriografiei şi
arheologiei româneşti.
Va fi datoria urmaşilor să-i continue şi să-i desăvârşească opera, iar a instituţiilor
pe care le-a slujit să-i cultive şi să-i veşnicească amintirea. Ne exprimăm convingerea
că muzeul giurgiuvean se va achita de această datorie!
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Inaugurăm,

în acest număr, o rubrică de valorificare a moştenirii culturale pe care
patronul spiritual al instituţiei - Teohari Antonescu- a lăsat-o generaţiilor um1ătoare,
în calitatea sa de deschizător de drumuri.
Începem prin a publica fragmente din corespondenţa sa inedită, depistate de noi
sau puse la dispoziţie cu amabilitate de cercetători din varii domenii. Trebuie să
menţionăm că, din păcate, corespondenţa primită de profesorul Antonescu, ca şi cea
mai mare parte a bibliotecii şi arhivei sale personale au pierit odată cu cele ale familiei
poetului junimist Anton Naum. Ceea ce s-a salvat a fost donat, de către soţii Adriana
şi Theodor Naum (fiica şi ginerele lui Teohari Antonescu), Muzeului Literaturii din
laşi. În acest lot de manuscrise nu se găsesc scrisori.
Dintre scrisorile avându-l ca emitent pe elevul preferat al lui Alexandru Odobescu
au fost publicate - mai mult sau mai puţin complet - câteva loturi. În volumul Titu
Maiorescu şi prima generaţie de maiorescieni (Bucureşti, 1978) au văzut lumina
tiparului toate cele 24 de scrisori către Maiorescu şi 44 din cele 49 rămase de la Mihail
Dragomirescu. Originalele lor se păstrează la Cabinetul de manuscrise al Bibliotecii
Academiei Române. În acelaşi loc, în fondul Dimitrie Onciul, se mai află 21 de scrisori
de la Teohari Antonescu, dintre care Ioan Lăcustă a publicat parţial 13 (în "Magazin
istoric", nr. l /1986, p. 3 7-41 ), precum şi 7 de la soţia sa, legate de apariţia postumă a
monografiei Columna lui Traian. Epistolele către Nicolae Iorga au fost publicate
parţial în colecţia lui I. E. Torouţiu, Studii şi documente literare, voi. VIII, Buc., 1939
şi, apoi, în primul volum al seriei Scrisori către Nicolae Iorga, Buc., 1972. Torouţiu
a mai publicat 6 scrisori adresate lui Simion Mehedinţi (voi. IX, 1940).
Referiri în corespondenţa vremii la personalitatea şi activitatea primului profesor
de arheologie al Universităţii ieşene, îndeosebi în cea a junimiştilor, sunt fără îndoială
numeroase. Există multe depozite incomplet cercetate şi - suntem convinşi - vom
primi şi în viitor semnale referitoare la noi descoperiri.
* Muzeul judeţean "Teohari Antonescu" , str. C-tin Dobrogeanu Gherea, nr. 3, Giurgiu
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În 1985, în fondurile Bibliotecii Centrale Universitare din laşi, am constatat
prezenţa (la cota Arh. 75) unui grup de trei scrisori ale lui Teohari Antonescu. Numai
aveau plicuri, iar două purtau aceeaşi însemnare, făcută cu creionul: "răsp[ uns]",
despre care nu avem certitudinea că aparţinea adresantului. Dat fiind personalitatea
excepţională a acestuia, socotim necesară o scurtă rememorare a principalelor sale
repere biografice.
Ioan Bogdan, născut în 1864 la Braşov, licenţiat în 1885 la laşi, a devenit profesor
universitar în 1891 la Bucureşti. după studii de specializare strălucite la mai multe
universităţi europene. Consident primul nostm mare slavist, a fost ales membru
corespondent al Academiei Române la 28 de ani şi membm activ 11 ani mai târziu.
A fost director al "Convorbirilor literare" şi preşedinte al Comisiei Istorice a
României. Activitatea şi opera lui s-au bucurat de o recunoaştere internaţională, cum
puţini savanţi români aveau în epocă. A încetat din viaţă, în plină maturitate creatoare,
în 1919. Despre soarta arhivei sale particulare cele mai importante date le-a prezentat
:.-icademicianul l. Lupaş, într-o comunicare ţinută la sfărşitul anului 1944: Ioan Bogdan
În lumina wwr.fi·agmente clin coresponclenfa sa. Printre partenerii epistolari amintiţi
în această comunicare nu figurează însă Teohari Antonescu.
lată şi textele depistate de noi:

1901 Ianuarie 5

Juhite colega, m-am rugat la atâta lume, prieteni şi neprieteni, să-mi spuie un
1
cuvânt despre soarta articol11/ui me11 "Literatura egipteană " , încât aproape să mă
de!ipere::. Mai_/(1c Încercarea această şi te rog sâ-mi scrii lămurit, mai aveţi intenţie
sâ p11blicaţi sa11 ,w articol11I? Dacâ da, pentr11 ce măfacefi s-aştept un an Întreg, mai
ales câ articol11I pre::intâ o norii variată faţâ de cele obişnuite? Dacă nu, de ce nu
mi-o sp11neţi lâmurit, trimiţându-mi şi scrierea îndărăt? Nu cred, că mă socotiţi aşa
de copil, fncât să mâ supâr pentru că fn "Convorbiri" n-a putut pătrunde lucrarea
mea. E11 sunt
., convins, şi această convingere o 1i1temeie:: şi pe câteva scrisori ale lui
Maiorescu-. că tot ce scriu nu este tocmai aşa fărâ valoare, după cum se pare faţă cu
greutatea ce IÎltâmpin la publicare. Ştii că şi 111 laşi avem Reviste, carii s-ar simţi
fericite să mă aibă de părtaş. Şi m, văd ce motiv m-ar 1inpinge să nu trimet articolul
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decât cea a Convorbirilor. Vorba Românului, dar

întoarsă, broaşte

să.fie, că

lac se ~ăseşte.
4
Evolceanu îmi spune că Dragomirescu a luat articolul şi tot îl ciopleşte. Te
rog, şi această rugăminte trebuie să _fie cu atât mai eficace, cu cât D-ta ca Director
al Revistei, eşti absolut responsabil, dacă este să se publice, să nu-l ciopârţească
nimeni, fie şi de 1O palme în frunte; căci nu vroiu să mă fac răspunzător decât de
faptele mele nu şi de ale altora. Îţi mărturisesc, că spiritul care domneşte la
"Convorbiri" mă nemulţumeşte, deşi D-ta cauţi, după cum mi s-a spus, să îndrepţi
p-alocuri lucrurile.
D~rindu-ţi multă fericire şi spor la lucru, mai ales pentru că e ziua numelui
D-tale rămân
Al D-tale
Teohari Antonescu

1. Articolul a apărut abia în nr. 3 din 1901, deşi fusese trimis lui Titu Maiorescu încă de
la 1O mai 1900 (vezi Titu Maiorescu şi prima generaţie de maiorescieni, p. 21)
2. Nu s-au păstrat acele scrisori, dar există multe alte aprecieri în opera mentorului
"Junimii".
3. Dimitrie Evolceanu (l 865-1938), profesor de limba latină la Universitatea din
Bucureşti, colaborator marcant al "Convorbirilor literare".
4. Mihail Dragomirescu ( 1868-1942), profesor de literatură română la Universitatea din
Bucureşti, colaborator al "Convorbirilor literare" până în 1906, într-o perioadă factotum în
redacţia revistei.
5. Evidentă aluzie la ziua de 7 ianuarie.

2
Iubite Domnule Bogdan,
Faţă cu dorinţa exprimată de D-ta în cartea poştală trecută, de a nu pune în
vânzare volumu/ 1 meu, te anunţ că am suspendat trimiterea cărţii pe la librarii din
Bucureşti. Voi face se înţelege acelaşi lucru şi pentru cărţile hotărâte la prieteni.
Însă nu trebuie uitat, că odată cu cartea dată D-tale, eu am mai trimes şi altor prieteni,
ca Evolceanu, Dragomirescu, Bianu, Onciu etc.; Aşa că pentru aceştia apariţia
2
articolului meu "Cum s-a format preistoria" în "Convorbiri" este tot o simplă
reproducere după volumul meu publicat. Bine ar fi, ca D-ta să spui un cuvânt în
"Convorbiri" despre reproducerea articolului din publicaţia mea.
Odată cu aceasta îţi trimit şi o poezie de A. Naum 3, cu rugămintea s-o rânduieşti,
de se poate, în numărul din Noembre. În acelaşi timp, ar fi bine să-mi răspunzi imediat
asupra următorului lucru: Naum are gata şi ultimul cânt din poema sa asupra Vulpe/
El l-ar trimete, însă cere să se republice în "Convorbiri" şi Cântul al Xlll[-lea}, apărut
în «Omagiu». Eu cred că are foarte multă dreptate, pentru simplul motiv, că toţi
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Revistei noastre, care n-au cumpărat volumul «Omagiu lui T. Maiorescu»,
nu vor Înţelege absolut nimic din mersul poemei în cânturile următoare. Ai putea
proceda în această afacere prin a pune deodată cântul al XJJl[-lea} şi cântul care-l
are gata acum, al XIV[-lea}. În orice caz trebuie să-mi scrii un cuvânt în această
privinţă, până ce Naum nu scoate la tipar poema întreagă, după cum are de gând să
facă.

Multă Închinăciune şi sănătate

Teohari Antonescu
1901 Oct. 111 24

I.
2.
3.
4.

laşi

Este vorba despre Lumi uitate, laşi, 190 I.
Articolul a apărut în Convorbiri literare, nr. 11, 1901.
Poezia Stejarul a apărut în nr. 11 din I 90 I.
Povestea vulpii va apare în cursul anului 1902.

3
1

iubite Dom1111le Bogdan •
Te ştiu i11totdea11na imlar,11 ·,,,.şi bun, de aceea Î11drăznesc să-ţi fac
.., o rugăminte:
Sunt câteva zile, mai hine d1· ,, :•riimânâ, de când am scris lui Socec~, Întrebându-l
să-mi scrie de primeşte cw111 u 1•0/11111111 meu "L11111i 11itate", ca să-l expuie la vitrinele
maga::i111d11i sâ11 şi deci sâ-1 vâ11dâ. li lâsasem, se Înţelege, un rabat de 20%, de
altminteri aş p11tea sâ-i las şi mai 11111lt, 25%, numai să-mi.fiică acest sefîliciu. Mi-e
teamă câ din toate 11nghi11rile mahalalelor B11c11reşti11/ui vor veni să-mi cumpere
volumul şi 11-a11 1111de sâ-l găseascâ. Ca sâ m, se 1i1tâmple asemeni catastrofa Încerc
şi eu sâ i11tr111i1 Înţelegere c11 Socec. Din nefericire la scrisoarea mea n-a răspuns nici
1111 cuvânt. De ce? Nu mâ pricep.
D-ta ai mai .făc11t multe minuni În viaţa D-tale, mai fă-o şi pe asta, şi îndeamnă
pe Mecenate al autorilor noştri sâ ia În librăria lui şi cărţulia mea, asigurându-l de
recunoşti11ţa cititorilor din prezent şi cei di11 generaţiile viitoare. Sper să desfac măcar
cinci volume (vezi. cât de modest sînt!) în haosul cela de la Bucureşti. În cazul
favorabil eu ii voi trimete 25 de volume pe socoteala mea, rămânând ca Socec să
ii11partă la câteva librării în Bucureşti şi să expuie şi la vitrinele sale,· altminteri atâtea
comori de.fhmrnseţe vor rămâne în depozit la mine, să mă bucur eu numai de dânsele.
3
De pe la laşi vei fi citit, cred. triumji,I lui Carp şi a celor din jurul său.
Sărbâtorire maifnmwasă nu cred săfi avut alt om de stat. Şi cu atât mai frumoasă a
fost, cu cât se pregătise de către foştii 11oştri tovarăşi de lupte câteva mizerii. Sala
chiar la 1i1ceput era lwuleuse 4 [sub/. aut.]; apostrofările şi ameninţările ploau spre
tribună. Demnitatea asistenţilor şi elocinţa oratorilor a salvat situaţia şi a mers totul
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strună.

Aici este o însufleţire şi o viaţă cum nu-mi aduc aminte să.fi văzut niciodată
în laşi. De ar fi şi în literatură aşa!
Dorindu-ţi multă sănătate şi noroc, rămân
Al D-tale
Teohari Antonescu

I. Scrisoarea nu este datată, dar a fost expediată la scurtă vreme după întrunirea
conservatoare de la Iaşi, prin care P.P. Carp a sărbătorit 35 de ani de activitate politică.
2. Cunoscut librar-editor bucureştean.
3. Este vorba despre întrunirea din 28 octombrie 190 I. V czi C. Gane, P. P. Carp, voi. II,
Buc., 1936, p. 275; Jon Bulei, Sistemul politic al României moderne. Partidul Conservator,
Buc., I 987, p. 237.
4. În franceză, adjectiv derivat de la hula marină, cu sensul de "agitată".

Schimbul de scrisori ce a avut loc în cursul anului 190 I, ultimul an din perioada
de conducere colectivă a revistei "Convorbiri literare", arată o relaţie cordială între
cei doi corespondenţi, bazată pe afinităţi metodice şi ideologice. Opinăm că dialogul
a continuat, cel puţin în legătură cu următoarele colaborări la revistă, trei la număr în
următorii 5 ani, când Ioan Bogdan devine conducătorul efectiv al "Convorbirilor".
Totuşi se va fi înregistrat o răceală în timp, dacă avem în vedere încetineala cu care
au apărut amintitele colaborări, de care se plânge ulterior lui Simion Mehedinţi.
Într-un număr viitor al "Buletinului" vom reveni cu informaţii noi legate de această
corespondenţă.
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O SCRISOARE DE-A LUI TEOHARI ANTONESCU
CĂTRE POMPILIU ELIADE

* Nicolae

şi

George Trohani

Coleg de generaţie, Pompiliu Eliade s-a născut la 13 aprilie 1869, deci la vreo doi
ani după Teohari Antonescu şi a murit la 24 mai 1914. la patru ani după decesul
profesorului de arheologie de la Iaşi. Unul dintre primii elevi români ai Ecole Normale
des Hautes Etudes din Paris, Pompiliu Eliade şi-a luat licenţa în litere la Bucureşti, cu
teza Silogismul şi adversarul său Herbert Spencer. în 1891. În urma doctoratului luat
la Paris cu lucrarea De / 'injluence Ji·a,u,:aise sur / 'esprit public en Roumanie. Les
origines, în 1898, este numit profesor suplinitor de franceză, la 17 mai 1900, la
Universitatea din Bucureşti. Pe 8 februarie 1901 devine profesor agregat provizoriu,
iar în 13 decembrie 190 I profesor agregat definitiv. Profesorul agregat (din francezul
agrege) era profesorul universitar ce funcţiona pe lângă o catedră condusă de un alt
profesor.
Din această perioadă, când era profesor agregat, datează scrisoarea plină de
prietenie, tandreţe şi sentimentalism a binecunoscutului profesor ieşean Teohari
Antonescu, scrisoare pe care o redăm alăturat.
Dorim a mai prezenta, pe scurt, câte ceva din viaţa şi activitatea celui ce a fost
Pompiliu Eliade. La 21 aprilie I 904 va deveni profesor definitiv de franceză la
Universitatea din Bucureşti, iar în 1907 deputat liberal. A fost pentru câtva timp
director general al Teatrelor Naţionale, iar din 1912 membru corespondent al
Academiei Române. În viaţa privată s-a căsătorit, prin 1906-1907, cu văduva Eliza
Popescu Carp, ce era soră cu soţia lui Spiru Haret. În urma căsătoriei s-au născut doi
copii - Cristina şi Andrei - ce se vor stabili, după decesul lui Pompiliu Eliade,
împreună cu mama lor în Franţa.
După cum se vede, perioada de "burlăcie" de care este vorba în scrisoare, a durat
ceva mai mult decât urările de scurtime ale colegului din Iaşi, iar zâmbetele de copil
nu le-a putut admira decât câţiva ani.
lată textul:
1901 August 23 laşi
Iubite prietene,
Vei.fi primit, sper, săcuşorul cu actele pe care le cereai. Îmi pare rău că n-ai
reuşit, precum am ţinut eu să reuşeşti, dar mult a fost şi puţin a rămas, cu toată

• Muzeul

Naţional

de Istorie a României, Calea Victoriei, nr. 12, sector 3,
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a lucrului. Dar cu idila de care-mi scriseseşi ce s-a făcut?
Se vede că n-ai dat urmare impulsului inimei. Eu dacă aş avea vreun sfat de dat, celor
în situaţia mea de acum doi ani, ar fi să se însoare, să părăsească pe cât mai repede
posibil situaţia de burlăcie. Un singur argument: când eram singur întotdeauna lumea
şi natura din prejur fmi părea tristă. Nu-ţi poţi închipui câtă nespusă tristeţă îmi
stărnea în suflet, ori un apus de soare. ori vreun răsărit de lună plină. Acum mă uit
la aceleaşi lucruri, le prive,sc, se fnţelege, cu aceiaşi plăcere ca altă dată, dar lipseşte
nota tristeţii de atunci, carefăcea nesuferit momentul de plăcere. Trebuie să mai.fie
şi alte argumente, mai intime, - un surâs de copil, - darfiindcă nu le poţi cunoaşte
toată dulceaţa lor, nu ţi le mai Înşir. Încolo bună pace, Fţi doresc multă sănătate şi
voie bună.
Al D[umz}tale
Teohari Antonescu

Plic mic de 12 x 9,5 cm. Mărcile poştale decupate.
Textul: "D(omniei] Sale/ Domnului/ Pompiliu Eliade /Sinaia/ Otelul Bulevardului".
Ştampila poştei din Sinaia este 7 Sept[embrie 1901].
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În fondurile arhivistice din Sibiu există manuscrise holografe Teohari Antonescu,
legate de colaborarea sa la "E11ciclopedia Română", cât şi de cercetările pe care
intenţiona să le întreprindă asupra cetăţilor dacice şi locurilor antice ilustrate pe
Columna Traiană. Prezentăm două scrisori inedite, descoperite de noi la Direcţia
judeţeană a Arhivelor Naţionale. lat-o pe prima:

Nr. 1458/905

Stimate Dommde Diaconovici,
/~1 vederea reco11stit11irei \'estitei IÎltre cetăţi Sarmi::.egetuza, pentru expoziţiunea
din I 906, Îmi iau permisiunea sâ \'(i cer câte\·a ştiri pe care numai Dv. singur mi le
puteţi da.
Este \'orba deforma wwr mici turnuri ronde care slujeau ca turn de apărare În
unele din colţurile cetciţii dace. Aceste turnuri. ca şi Întreaga Împrejmuire a capitalei
lui Decebal au cli.\pârut. fireşte, Jărci 11rmâ. C11 toatâ atellfa mea cercetare la faţa
locului mi-a jcJst cu 1u:p11ti11ţâ sci gcisesc ,micar câteva pietre. Nu-mi rămâne pentru
reconstituire decât 1111 singur mţjloc, cel cwwscut, al analogiilor. După câte ştiu din
imaginile Colt111111ei l11i Traian, pre.rnprm câ in Înco11jurimile cetăţii vechi, astăzi
complet ruinatâ de la Griat, i11tre Sihi11 şi Sălişte, trehueşte pe colţuri abrupte de
dealuri sâ .fie asemeni t11rn11ri ronde. Ac11111, mai aproape, ori mai departe, tn orice
ca::. prin parţile locului, treb11e .wi.fie. Zic trebue sub forma relatiwi. Pe hartă, chiar
În apropiere ele Sibiu, spre vest, existci o localitate ::.isă "Turnişor" (Kis-Torony). Să
1111 .fie oare numirea nâscutâ di11tr-o probabilă existenţă de turn prin părţile locului?
Pe de altâ parte la vest de Griat şi la sud de satul Sihiel pe malul stâng al râului
Cibin (Sibin) se c~flâ "Vâ1iid Zidului". Acest 11ume este foarte caracteristic şi nu se dă
obicei decât acelor deal11ri sau plaiuri. care În adevăr poartă rămăşiţi de ziduri vechi.
Să 1111 fie cumva şi acolo un turn rotund 1i1 felul celui văzut de mine, în dealul de la
Crivadia, ceva mai la apus de Merişor?
V-aşfi foarte recunoscător dacă printr-un mij"/oc oarecare mi-aţi putea da vreo
ştire preciză. V-aş fi îndatorat şi recunoscător de asemeni, dacă mi-aţi putea procura
o schiţă cât de impe,fectă după castrul roman din Griat. Punctele care m-ar interesa
fndeosebi ar.fi: J) Zidul de împrejmuire al cetăţii e de piatră sau de cărămidă? 2) Ce
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grosime are?, 3) Există un şanţ de împrejmuire?, 4) Ce lungime şi ce lărgime are
castrul?, 5) Există acolo înspre nord-vest, alături chiar de castru, un zid mai gros şi
mai înalt decât restul zidului cetăţii?
Am îndrăznit, stimate domnule Diaconovici, să vă cer aceste notiţe, întemeiat pe
convingerea că Dv., mai mult decât oricare altul, dintre Românii noştri de acolo, aveţi
cultul mărirei noastre trecute. Şi că mai presus de orice oboseală puneţi interesul
pentru refacerea, sau cel puţin salvarea a ce a ,nai rămas de la străbunii noştri.
Primiţi cu această ocazie şi cartea mea asupra Trofeului de la Adamclissi, care,
sper, că vă va interesa. Cu cordiale salutări din parte-mi, rămân
Al Dv.
Teohari Antonescu
1905 noiembrie 5/18,

laşi

Conducerea ASTREI a manifestat multă receptivitate la această scrisoare. Astfel,
din conceptul rezoluţiei - păstrat în manuscris - aflăm că:
Nr. 1458 - 1905
S-au cerut notiţe referitor la castre dace şi rornane de la domnii:
I.Ioan Stoia, înv., Orlat,
2. Valeriu Popovici, preot, Sibiel,
3./oan Bratu, dir. şea/., Tilişca,
4.Jlie Moga, preot, Săsciori
Sibiu, în 29 I Xi - 905
s.s. N. Simu(?)
Cităm şi

restul scrisorii, unică pentru toţi adresanţii, cu precizarea că s-au operat
schimbări numai în privinţa numelor. Aceasta glăsuieşte:

Îmi iau voia a vă ruga să binevoiţi a ne da un răspuns la rugarea ce vi-am fost
făcut, prin mijlocirea arhivarului nostru, la 28 noiembrie a[?} în chestia unor date
referitoare la ruinile deasupra comunei D-voastre.
Avem răspuns de pretutinde[ne}a şi am dori ca datele să se completeze prin
desluşirile d-voastre. De aceea, repetăm rugarea noastră.
Primiţi etc.
Sibiu 19/11 906 Prezidiul

s.s. N. Simu

s.s.

Suluţiu

După cum se poate lesne vedea, s-au adunat informaţii ce au fost transmise la
laşi, căci - peste o lună - Antonescu revenea cu următoarea scrisoare:
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Domnului Preşedinte al Asociaţiunei "Astra", Sibiu
Nr. 3 60 - 906; Prez. 21 I III 906
Mult stimate Domnule Diaconovici,
Vă mulţumesc din toată inima pentru importantele notiţe şi ştiri trimese. Aceste
informaţii de o admirabilă precisie ştiinţifică mă Întăresc Încă o dată mai mult tn
vechea convingere despre incontestabila superioritate a elementelor româneşti din
Ardeal faţă de noi. Multe ştiri am cerut de la preoţii, ca şi de la învăţătorii noştri din
România şi de nicăieri n-am primit răspunsuri aşa de satisfăcătoare şi inteligente, pe
cum sînt acelea care mi-au fost inai1lfate prin intervenţia D-voastră. Vă mulţumesc
iizcă o datâ şi vă rog să transmiteţi, de aveţi prilejul, aceste mulţumiri şi celor în drept.
Aş avea Însă de cerut w1 adaos de informaţii de la parochul Ilie Moga din
Săscioara. D-sa iini vorheşte În adresa iiwintatâ prin D-voastră despre o "cetate
făcutâ din lemn afle} ccirei şanţuri se cunoscfoarte bine şi de prezent", fn apropiere
de comuna La::.. Iar mai În s11s, pe valea râult1i Sebeş, ''pe teritoriul comunei Căpâlna
se l~/hi pe 1111 wi,.f de deal o cetate", ::isâ dealul Cetâţelei.
Mi-ar face o ne.\p1tsâ h11ct1rie sâ am date mai precise asupra formei şi mărimii
şanţurilor de Împrejmuire. - infelul celor cerute prin formularul bine alcătuit de D-v.,
- prec11m şi asupra altor elemente specifice privitoare la ambele cetăţi mai sus
pomenite. Ajârâ de asta aş dori să a.flu de este cumva pe valea râului Sebeş astăzi o
cale impurwntă de legăturâ intre mlea M11reşu/11i spre nord şi valea Streiului pe la
Merişor, spre sud; cale, care clupei cercetârile mele. a jucat un rol extraordinar de
important 1i1 râ::hoaele de cucerire a Daciei de câtre Traian.
Aş mai ţine sâ l{/lu dani 1i1tre Orlat şi satul Gura Rlirdui, - poate chiar la Gura
Riului, - se mai vede urma vreunei cetciţi vechi, de unde mi s-a trimes un fragment de
cărâmilhi, care este incontestabil romană.În .fine, - şi vâ rog foarte mult, Domnule
/Jiaconovici, sâ mâ iertaţi câ wi fac atâta s11pârare, - aş p11tea avea eu oare date mai
precise asupra ruinilor de la Muncel11 - Grâdişte pe Râ11I Alb? Aceste ştiri îmi sînt
necesare 1111 n11111ai pentru reconstitllirea Sarmizegethusei (sic!), dar de ele mi-ar
lumina o intreagâ lume de probleme, asupra columnei traiane, la care lucrez de mai
mulţi ani şipe care, sper, s-o şipuhlicpeste câtva timp. Aceastci publicaţie interesează
1i1 primul rând trecutul neamului nostru, dar ea interesează În special pej,·aţii noştri
din Ardeal, nitre care şi cugetul şi s1~/letul nostru întotdeauna se fndreaptă cu multâ
dragoste.
Mulţumindu-vâ din nou pentru bunâtatea Dv .. vă rog să primiţi cele mai
câlduroase salutări din parte-mi
Al D-voastră

Teohari Antonescu
1906 Februar 27,

laşi
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