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DESPRE ÎNCEPUTURILE NOASTRE NAŢIONALE ÎN
OPERA DE SINTEZĂ A D-LUI PROFESOR N. IORGA

Cu apariţia primului· volum care deschidea marea op eră de
sinteză în I storia Românilor 1), d. prof. N. Iorga a făcut, -fie-ne
lngăduit a o spune, - o mare surpriză arheologilor noştri· din donieniul preistoriei'. Spiritului· d-sale iscoditor, creator de drumuri· nouz:
.atât de împrăştiat ca preocupare, totuşi· unitar şi· atotcuprinzător, care
se oprise de atâtea orz· asupra tuturor manffestărilor de viaţă şz· cultură ale poporului· nostru, nu putea să-i· rămână străin un câmp nou
de cercetări· ale unei' ştiinţe, pe cât de aride, pe atât de pasionante
_pentru cel care şz~o apropie: preistoria. In gândirea istorică a d-litz'
profesor N. I orga, preistoria era considerată însă, încă demult, ca parte
integrantă a studiilor istorice. Inainte de războiu d-sa definea istoria
.ca o expunere a fap telor omeneşti: indiferent de loc ş i timp, zar cu
ocazia inaugurării· recente a Instz'tutuliti· de istorie universală reamintea
,această conc epţie de unitate abso lu tă a v i eţi i ome n eşti în orice
margine de spaţiu şi de timp care l-a condus la crearea conceptului·
«istorzologie» , cu totul nou, în sfera căruia intră şi· cercetarea celui·
mai· în depărtat trecut al umanităţii:
I n prima decadă a secoluliti· pe care îl trăi·m, s' au focut stărui~
.toare sforţări· de a coordona preistoria cu vremurile istorice. După
războiu, în 1931, a apărut opera profesorului· Oswald M enghin,
- îndrumătoru l activităţii· noastre pentru câtva timp la Universitatea
.din Viena, - Weltg eschichte der Steinzeit ( Istoria universală a epocii"
de piatră), care reprezintă prima încercare reuşită de reconstituire a
I ) N. Iorga , Istoria Românilor, vol. I , pa rtea I -a:
->R omani, Bucureşti , 1936.
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a raselor .fundamentale.

Terzton id de .formare al poporulu·,; nostru e o
răs cru ce de n eamun· ş -,; curente de' czvdzzaţtc. Orfrntul mai mult
sau mai· jmţzn în depărtat se prelungeşte cu stepele pontz"ce, zar Bos.forul
şi· D ardanelele nu sunt decât o punte îngustă de trecere spre vestita
Troze şi· mai· departe M esopotamia. D zn Nord, dz1z Vest, dzn Sud
zn.fluenţe diverse se tngrr'imădesc spre acest Sud-Est, pricinuindu-i· o
fierbere neîncetată , care va da nastere
la maz· multe sinteze. Ca s tră,
vechi· sziiteze pot fi. considerate şt· ceeace arheologii· numesc tipuri de
ci v ili za ţi e, ca de pildă tip B oian sau tip Cucztfem~ fiindcă ele reprt:zintă într'un răstzr17p oarecare şz· pe o reg-iitue uneori· destul de în tinsă,
rezultatu l contopt'rez' clellientelor băstzizaşe - care stau la baza acestitz·
Proces şz· a tuturor prc.facerdor ulfenoare, - şz· a unu1: complex de
zn.fluenţe, unele maz· puternice, după centrul de itnde emană şi· care au
de obicei· un rol fo r mativ, altele cu zinportanţă secundară. Ese nţialul
este a deoscbt. fo n dul autohton de elemeutele străz1ze. Azcz· este, cred,
g-reşeala u nor arheolog-z· dela noz· şi· strătiu~ care, amăg-tţz· de seducătoarea
teorie «ex Orzente lux», au crezut că Europa a .fost totdeauna tributara Orientului· ş z· că ceranui:a p/'ctată, - pentru a da un exemplu, - cea mai splendtdă nzani.festare a sztjletztlut· omenzlor din aceste
regzio·zz' răsărtfene şi sud-estzce ale Europei' în a doua ;imzătate a
nzdemuluz· al I I I-iea î. de Clzr., şt~ar avea orig-,izea în Răsărit. D. pro.f.
N. I org-a, înzestrat czt o rară v,ziime t'stoncă şi· cunoscător adânc al
vze{ti. umanităţii' in g-enere combate cu dreptate, log-,c şt· zstonc, această
ipoteză, care ne-ar întoarce la concepţia cataclismelor tstorzce, perzinată
cu desăvârşire. Astăzi~ nzai b/'ne decât altădată, Sf' poate dovedi· pe
b ază a r heol og i c ă origin ea d u nă r ea n ă, slră71cc/ze-europeană, a ctvtlz'zaţiilor pretstonce dz1z Europa sud- es fL că. O pnină călătorie de studii· în
B u lg-arza, Iug-oslavfrz, Celzoslovacza, Un<~ana, Austria. Germanz'a,
P olonia şi· I talt'a ne-a dus la convzizg-crea că lucrunlr nu pot fi. alt.fel.
In leg-ătură cu autohtoni a d. profesor N. Iorga fşt. pune şz· o altă
problemă : dacă streveclzzitl ./olld spzrdual al umandâf,i' prâstorzce dzrt
Europa sud- estică, tertfortitl de bază al .formăni· poporului· român, este
ori g inar d u nă rea n , se va putea menţtize acest jJatrzinomit pri1nordzal
dealung-ul miilor de am·.'P Asifcl autorul a;itng-e la problema con tinuităţii , rep rezentată in arheolog-te de către d. prof. I.
1ndrzeşescu.
Leg-ăturzle g-enetice di1ztre civzlz':aţii,le une1,: epoct· şz· celei următoare.
care încep a se lămuri di1i ce în ce mai· bzne, dovedesc că nu poate fi
vorba de salturi şz· catastrofe, ci' de o neîntreruptă viaţă, de un suflet
cu o extraordtnară tenacitate, care reuşeşte a trece şz cea nzaz· grea
cumpănă p e car e la un moment dat, cu deosebire în perioadele de
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tranz1f1e, umam'fatea pre1sfoncă dzn Dacia şz r esfut Sud-Estu!iti este
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SĂPĂTURILE DELA PETRU RAREŞ (1933 şT 1935)
DE

D. BERCIU
PRO FESOR

In primul olum al publicaţi e i de faţă am prezentat într'un
scurt raport preliminar rezultatul săpă turilor noastre del a T an gâru 1 )
făcute sub auspiciile muzeului «Teohari Antonescu » din G iurgiu ,
creiat ca muzeu judeţean de c ă tre prefectură . Stratul II de cultnră
din staţiunea de mai sus ne-a oferit, precum s'a putut vedea în
parte încă din 1935, un facies necunoscut în câm pia Munte niei
înainte de a fi fost întreprinse săpăturil e din jud e ţul Vlaşca. Am
numit atunci aceste noui apariţii de tip Petru Rareş, du pă descoperirile similare din aceast ă aşezare , efectuate aci în 1933, iar din
punct de vedere stilistic şi cronolo g ic le-am con sidera t ca o faz ă
de transiziţie, de legătură între ci v iliz a ţia B oian A ş i Gum e niţa,
înlăturând astfel, pe ba z ă de materi al arheol ogic, o lacun ă, care
dăduse naştere la o falsă interpretare a primelor ci vi li za ţii preis torice din valea Dunării inferioare.
In continuarea celor începute anterior, public ă m în primul râ nd
descoperzrtle arheologice dela P etru Rareş şi apoi în al doil ea râ nd ,
vom arăta, pe cât va fi posibil, importanţa săp ă turilor din judeţul
Vlaşca pentru preistoria Daciei, în special a re g iunilor sud-estice,
precum şi aceia a Bulgariei, care face în v remea aceasta parte integrantă din cadrul aceloraşi probleme.
Săpăturile de la Petru Rareş au fost efectuate în două repriz e,
în 1933 şi în 1935 cu cheltuiala prefecturei judeţului Vlaşca. Ultima
campanie a avut mai mult caracterul de control strati g rafic. Staţi
unea e departe de a fi epuizată. S'a dat la iveală un foarte bo ga t
1) D. Berciu, Săpătitrile arheologzce dela Tang âr tt (1934) - raport p relim inar,
în vot. I, 1935, p. I-55. In cele ce urmează va fi prescurtat: 1935.
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material arheologic în parte expu la li ce ul «Io n ,f aiore scu » din
Giurgiu, unde s'a orân luit noul m uze u c u în ă duinţa şi c ncursul
d-lui profesor Savin Pop cu, directorul li c ului.
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Tangâru. Diametrul Nord-Sud are 50 m şi cel Est-Vest 35 m. La
suprafaţă, din cauza plugului, aşezarea fiind cultivată, se găsesc

Fig.

2. -

Aşezarea tell

dela Petru

Rareş

în timpul

săpăturilor .

multe fragmente ceramice, bucăţi de chirpic ars, silexuri, toate bune
indicii ale unei aşezări preistorice bogate.

III. ST R A T I O R A f I A

Stratigrafia răm âne, desigur, ca totdeauna preocuparea de căpe
tenie a unei săpături arheologice. Ea este mai mult sau mai puţin
complicată, după felul aşezării şi num ă rul stratelor de cultură ce le
conţine , care, în succesiunea lor dela baza staţiunei spre suprafaţă,
reprezintă mersul în timp al civili za ţiilor, dela cea mai veche la cea
mai nou ă, iar uneori chiar evoluţia lor, cu diferitele etape.
După un strat de humus actual, gros de 0 .20-0.30 m, în care
se găsesc multe fra gmente ceramice, bucăţi de vatră, lame de silex
şi alte elemente inventarice, urmează patru straturi de cultură, care
scoboară până la 2.20.--2-40 m, unde începe loessul puternic degradat
în nivelurile sale superioare. Intre loess şi stratul de cultură se află
un strat foarte subţire de lut fin (0.04 m), de culoare gălbue
părnântie, care provine foarte probabil dintr'o inundaţie provocată
de creşterea apelor gârlei Saliu. In unele părţi acest strat este stră
bătut de gropi - cu mult material arheologic - şi găuri de pari dela
locuinţe. Stratul reprezentativ dela Petru Rareş este stratul I, cu
cel mai bogat materi al şi cu locuinţe a căror formă s'a putut determina cu uşurinţă. In nivelurile sale inferioare conţine elemente
inventarice similare cu cele din Tangâru II şi care continuă a se
întâlni, deşi în mai mică măsură şi în restul stratului I. Pe alocuri
s'au descoperit şi sub stratul neutru de mâl fra gmente ceramice care
ţin tipologic de stratul I ş i Tangâru II, dar şi de apariţiile târzii
Boian A, manifestând prin aceasta aceiaşi fază de tranziţie, sesizată
deopotrivă în ambele staţiuni săpate de noi în Vlaşca.
-3https://biblioteca-digitala.ro
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IV. C I V I L l Z

Cele patru strate dela Petru
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d

ars se întindea un strat de cenuşă, care pătrundea adesea şi printre
bucăţile mari de chirpic. Asemenea cenuşă provine fără îndoială
clela acoperişul de stuf al acestei case. Stratul de mâl, care se
afla sub massa de chirpic, dobândise o culoare neagră, ceiace
arată natura sa vegetală. Forma locuinţei este rectangulară (fi g. 3, 2)
ca şi aceia a casei I din stratul Boian A dela Tangâni (fig. 3, 1) .

..•...

~i~

•
Fig. 3. - Nr. I planul casez· I dela Tan g âru (Ci v ili za ţia Boian A).
Nr. 2 planul casei dela Petru Rareş (civilizaţia Gume lniţa I ).

Lungimea este de 5.10 m, iar lăţimea de 3.00 m. Planul este redat
de urmele lăsate de pari în pământ, care pătrund prin stratul neutru
de mâl până în loess. Orientarea este NE- V. Pe laturea sud- es tic ă
se află un pridvor larg de o. o m, similar celui dela T a ngâru.
Aproximativ în centrul locuinţei am dat peste urma unui par g ros
de o.40Xo.30 m, cu secţiunea ovală, care pătrundea în loess peste
1.50 m şi al cărui rol era de a susţine acoperişul casei. Nu departe
de acest par este vatra, de formă rotundă, alături de care s'a gă sit
o groapă cu multă cenuşă, cărbuni, oase arse, scoici, precum şi multe
fragmente ceramice. Profilul făcut prin postamentul locuinţei se
aseamănă în general cu cel dela Tangâru: 1) un strat de pământ
galben bine bătătorit, 2) peste care se întinde un alt strat de pă
mânt amestecat cu păioase şi spoit, formând adev ă rata pardoseal ă .
Pe laturea dinspre spatele locuinţei s'au descoperit mai mulţi pari
aşezaţi în linie, care fuseseră însă înfipţi oblic în pământ. Pare
a fi fost aci un mic adăpost pentru vite sau păsări , în felul atâtor
adăposturi, mai mult improvizate, ale ţăranilor noştri din regiun ea
de câmpie.
Sistemul de construcţie este acela in paiante, pe care l-am constatat şi la Tangâru. Scheletul casei îl formează parii de lemn, în tărit şi completat cu scânduri, ale căror urme au rămas imprimate pe
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lip i tură (fi g. 4), precum şi cu creci de copaci. Peste ac st schelet se dădea
cu lipitură formată din pământ ames tecat cu multe păioase şi bine
frământat. Deosebit de intere s antă este p rezenţa unor elemente arhi-

tect nic ,
m nt
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a tră
a da t p

m . . nt ] C }oanv (?) Î fragfi fvc ut J a rt dintr un or tal. In apropi r d e
un
l d
lut 1 în lt d o .. ~
cu colţuril e roar

11

tv m un fr

F ig. 5. - F ra mente d Ii pitur- de! 1 uinţa d la P tm R areş,
pe care se văd ornamen te i t a te cu eul a re a l bă p e fond ro ,u .
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p care se p utea
Ş dea.
J prez intă dou>' r 11 0 \' v ri ucc 1
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cert prin cele d o uă straturi d lipi t ura, ar a u fo t a d ă o g ate
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faţa

roşie,

iar apoi pictat cu culoare albă. Culoarea
roşie formea ză fondul , pe câ nd cea albă dă adevăratele motive
decorative (fi g. 5 şi 6). L a prima renovare s'a a coperit vechea
pictură cu strat de lut, peste car e s'a ap li cat apoi o ornamen tare
identică celei dintâiu ca tehn i că. Mot ivele or namen tale însă se
deosebesc în bună parte, fă c ân d u-se apel de data aceasta ş i la
bin e

p re gă tită,

Fig. 6. - Fragmente de lipitură dela locuinţa
dela P et ru Rareş, pe care se văd ornamente
pictate cu culoarţ albă pe fond roşu.
spirală. Din contra, cu a doua renovare se renunţă cu desăvârşire
pictură sau z u g răveal ă . Pr intre bucăţile ma r i de cbirpic am
găsit unele pictate cu culoare albă pe fond roşu. Unele dintre
acestea a veau o fo rm ă d r eptunghiulară sau triunghiulară, analoag e unor căr ămi z i pr egătite anume în această formă pen tru a serv i
la un sco p bin e determinat în construcţia locuinţei . Avem de a
face deci la Petru R areş cu una d intre cele ma i caracteristice locuinţe,
cu gust şi lux îm podobită, destul de confortabilă pentru vremurile
şi oamenii de a tun ci. Ca tip, ea reprez în tă o casă cu megaro n, ca
şi cea din Tan g âru I, cu o sală mare în interiorul căr eia se află
vatra, iar pe una din la turi p revăzută cu un privdor.

la

Ceramica. Fi i ndcă săpăturile sunt încă în curs şi materi al ul
ceramic proveni t din cele două campanii de cercetări nu s'a putut
prelucra în într egime, suntem constrânşi a ne opri deocamdată doa r
la un ele specii ş i subspecii mai caracteristice şi care aduc, prin
tehnica, form a ş i ornamentarea lor, o contribuţie oarecare în cunoaşt e rea ci v i l i z aţi ei Gumelniţa de început.
-7https://biblioteca-digitala.ro

Ceramica din tratul I dela Pe tru R areş, se poate împărţi în
u rmătoarele g-rupe:
A. Ceramt'că luc rată cu gn]ă şi' în gen eral pt'ctată cu g rafic sau
exciza tă şz· tncruslafă.

B. Ceramfră p,ctafii cu otlort'.
C. eramfra mat' p11/1i1 în,gn }d lu cra/li, c re a re
lip-ul caracteri tic g rup i

r.

F ig. 7. -
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pa n
tipică

c. Lut castaniu, stratele superficiale castanii. care uneori nu
au aderat perfect pe peretele vasului, încât se desfac în plăci. Slip-ul
are aceiaşi culoare, lustruit puternic, cu luciri metalice. Specia c
e mai rară la Petru Raraş, pe când în stratul II dela Tangâru e
mai frecventă.
In general tecnica grupei A este superioară. Pasta este bine
aleasă de impurităţi, suficient frământată şi lutul pătruns de o ardere egală. Pereţii vaselor sunt subţiri, rezonanţi, cu contur precis
şi formă elegantă. Prezenţa slip-ului, totdeauna lustruit, dă vasului
o înfăţişare plăcută.
Forme. Repertoriul formelor este foarte bogat. El cuprinde,
pe lângă formele de bază, o mulţime de variante ale acestora.

Fig. 9. - -

Străchini.

Nr.

2

Nr. I din stratul I dela P etru
din stratul JI dela T a ngâru.

Rar e ş .

r. Pa/zare. Ele sunt formate dintr'un corp înalt cilindric, de
obiceiu cu diametru larg şi partea inferioară conică sprijinită pe
un fund în general îngust. Dimensiunile acestor pahare sunt
reduse.
· Se deosebesc trei variante: r-a, cu pereţii corpuiui drepţi,
sau uşor curbaţi în exterior (fig. 7), foarte frecventă la Tan g âru în
stratul II 3). Buza acestor pahare este teşită în interior şi spoită cu
culoare roşie, în technica bine cuno s cută «crusted-ware». Varianta r-a
aminteşte vasele dela Tell-Denev din Bul garia 4) şi stau în strânsă
legătură tipologică cu seria străchinilor, de care se deosebesc doar
prin dimensiuni. Varianta 1 b cuprinde pahare cu pereţii arcuiţi
spre interior, cu un profil elegant 5). In var/anta r c intră pahare
care sunt formate dintr un gât scurt, ră s frânt în afară, care s'a
adăogat la corpul cilindric şi partea inferioară conică. Această variantă derivă din r a.
3) 1935, fig. 18, 3 ; fig. 21 - 25 şi 27, cu p. 25.
4) Hoernes -Men ghin, Urgescht'chte der ln"tdenden Kunst, 1926, p. 791, fig.
5) 1935, fi g. 26.
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2.

S'a red us teşi tura obl i că din int ri or, în l egă tură cu care s>ar
pu tea explica apariţia gâtului.
Uneori aceste pah re au pe corp ul lor mi ci p ro e minenţe cu
r ol ornamental.
2.
frăclmn: Ele unt înrudite de 8-proape cu vari anta Ia a
paharelor, cu care mer g paralel. Pereţii unt ma i groşi i profilul

Fi g .

IO. -

\' a

din .1tr11t11I 11 d ela P lru Rar

.

10a l , cu per ţi
a strvch inilor
t bitrunchir l r r zin t'"'
ca t cni c~

e tlin traiu! li 1 la P tru Rai
d' 1
m ., i c r ~ r. 2 dl: )..'.!25) .
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ş.

4. Vase piriforme. O :formă nu tocmai frecventă este aceia
de pară, pe care o întâlnim în general la vasele mari (fig. 12).
Asemenea forme, în special fi g. 12, 2, au apărut în stratul II A
dela Vidra, împreună cu pahare varianta 1 a 6) . Formele mari sunt
de obiceiu ornamentate cu caneluri şi pictate cu grafit (fig. 12, 1)
pe când celelalte sunt ornamentate cu vârci (fig. 12, 2).

Fig.

12 . -

(Nr.

Vase din stratul .I dela P etru R areş .
în. 0.45 m.; r. 2 în. 0.15 m ).

I

5. Vase-fru ctz'cre. O nouă formă , destul de frec ve ntă ş i care
apare deopotri vă în ceramica pictată cu culori este aceia de fructieră,
(fi g. r 3) foarte larg deschi să, cu corpul scurt, cilindri c, partea in-

Fig. 13. as-fructieră din stratul .I d ela
P etru Rareş (în 0 .20 m. ; diam. 0-43 m. ).
ferioară uşor bombată şi o apucătoare conică, al cărei rol nu este
atât ca utilitate, cât mai mult o tradiţie poate ş i un amănunt
ornamental.
6. Suporturi: In legătură cu fructierile trebuesc considerate
suporturile, a căror formă era necunoscută p ână acum în mediul

6) Dinu V. Rosetti,

Săpăturile <iela Vz'dra,

-

1934, fig. 17-1 8.
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Daciei neolitice (fig. r4). unt I ictate cu grafit şi ornamentate de
asemenea cu caneluri şi incizii, o rând uite pe marg ine, ca o tradiţie
rămasă din ci·dlizaţia Boian. In nivelurile inferi oare ale s tratului I
s 1au descoperit mai multe fragmente ceramice care r edau profite
similar formei întregi (fig. r 4) i analoage celo r de coperite în
st ratul Ir dela Tangâru.
7. Ca lroant>. Figura r r,2 redă o f rm ă de castron adânc, cu
margini} puţin oblic .
81. _f)o/.a. In asocîcr cu formele de mai s u - apa rţin ând în
cea mai mare parte în veu tarului acel ia i locuin ţ - apar ,·ase mari,
care ,. r fi s n·it I entru pă. trar a c rl'alelor. ~le au dimen iuni
r spectabil , i r n formă :unt iclentice cel r d c p rit ant ri o r
în tratul Gnm lni~a \ 1 d L
idra cu car
amă n ă uu e ri
.,1
a ornamcnt:1r ). Cm:I · lintre •k sunt
ş i încru tat ,
cu orname nte cruţat· (fig. r ,2.
in p?i at
va
n u fo ·t
încă lipit ~i într ·gitc„

I•i ,·. q.-, t1po1 t k ,. din lru/11/ I kla l ·leu R r
(în o m.l.

Pnr

Or11am1·11lorm.
n1talLa J l' cnr
, duc 1 . c pe riril l la P tru
m tă 11u111.1i 1în /01111t!, \·a. elur, t r şi din on101JhJ1larca
un
mai 111 u ltl' eltu i le te 11i i, lfmd rn a la tim1
p . ibilita~il r , ..ui l , le 111<.·.; .;uga 1il r L ri din
r m a

111tr huinţ t1.; la ',
fa cap 1 d
bi iu
orn amc:nt,n, pcnbu ·Im nt I le umplut ură,
lmz, ,· •. l:h r, ie p umărul up rturil or au
a pahard r. I n
c mbină
n gA ru

II.

au
i) lb., fig. 16.
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mai potrivit cu o exc1z1e evo1uată, dar găsindu-se pe linia aceluiaşi spirit, care a pare în valea inferioară a Dunării odată cu
civilizaţia Boian A. Atare ex cizie o vom întâlni la vasele mari, la
vasele cu umăr, la străchini (fig. 16-17), şi la vase-fructiere (fi g.
13=15,2). Ea este totdeauna în combinaţie cu încru s taţia cu materie

·-

•

Fi g. 15 . - r. 1 o rn ame nt p ictat cu grafit de pe s upo r t ul fig. 14.
Nr. 2 ornament excizat şi incru st a t d e p e v a su l - fru c ti e r ă fig. 13.

albă sau roşie. Excizia urmează două procedee pentru a contribui la
ornamentare: 1) se sapă însăşi· .forma orn amentului, care va fi apoi
acoperită cu materie colorantă (fig. 10, 1 ş i 16), 2) se cruţă ornamentul, astfel ca ex cizia ş i încrustaţia să dea .fondul ornamentăni·
(fig-. 10,2 şi fig. 15,2).
3) Incrustaţia jucase mare rol în ceramica Boian A. Ea se
menţine şi în Gumelniţa I, făcând apel de data aceasta mai mult
la culoarea roşie, poate chiar sub influenţa picturii. Câte odată se
întâlneşte o culoare roşie pre gă tită bine, în felul picturii în «crustedware-Technik». Culoarea roşie se aplic ă în interiorul v aselor, pe buza
teşită a paharelor sau pe buza străchinilor (fi g. 17), în asociere cu
pictura cu grafit. Uneori se întâlneşte la o lal tă încrustaţia cu roşu
pfrtura albă şi pictura cu g rafit. Trei fra gmente ceramice (fig. 24)
descoperite împreună cu ceramica pictată şi care fac parte din acelaş
vas, merită o atenţie cleosebită. Lutul este cărămiziu, stratele super-

-
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ficiale subţi ri, iar slip-ul le culoa re gă l b u e şi lustruit acopere numai
xteriorul.
rnamentul este incizat, fo rm â nd moh-mt!-şah. Patratele
u nt incrustate cu culoar albă şi r o ie, a lte rn a n d a lbul cu roşul.
La acest ornam nt se a ci ză sjJ1ralâ (fi g . 24, 1).
4) P/clura 01 .~raft!. Trebue subl in iat dela în ce put că pictura
cu grafit ste extraordin r de bogată î n tr tul I ela P e tru Rareş.
e deo ebe c două grup : a) P,rlura 11t·rr·1!/vii co n tă dind limitarea
ornamentului propriu zi Ie µ re ele \ ului , ictâ n u - e cu ajutorul un i 1 eu ule doar londul rna m e n ă rii , rn a m entul poziti
fiind cruţat (fig. 1 -17; fig-. 1 ,r) a u d li m itat, poa t chi a r d la început printr un d
n anum făcut.
n ru a
c a te câ t mai bin
în vid nţă rnam ntul µozi
lu fru,.şlt- 1 u t rni c
"nv 1 dobâ11dir , asp ctul ui 111 tnli .

Hg. 16.
lei,

tf 1 1 ntru
lu tr u irii m t li
fo r t
ăutatv în
o ornam nt r el
pr abb i lă a
g r fit aplicată p p r
r ând,
n a lu truir
t at'"' e i denţa.
b) P1d11m

. teri ml, 1/2).
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im Iv.

în

rnam ntele

Propriu zise se pictează direct pe vas, tar lustniirei restului i se dă
o mai mică importanţă.
Impreună cu tecnicile de mai sus sau independent de ele
apar canelurile, foarte frecvente în ceramica din stratul I dela Petru
Rareş. Ele acopăr în general partea superioară a vaselor, fiind dispuse în sisteme paralele sau oblice. Totdeauna sunt lustruite.

Fig. 17. -

Acelaş

(interiorul, 1/2).

Mott71e decorative. Am văzut că inciziile nu pot da decât serii
de crestături şi în cazuri mai rare clliar benzi late, care reproduc
motive spiralice (fig. 16). In schimb pictura cu grapit cunoaşte mai
multe elemente decorative, unele întâlnite şi în stratul II dela Tangâru. Astfel vom găsi benzi, mai mult sau m ai puţin late, puncte
care umplu uneori benzi, pe care le are şi ceramica pictată în
culori, triunghiuri echilaterale şi isoscele, în felul aşa numiţilor
«dinţi de lup", patrulatere, de obiceiu dreptunghiuri sau paralelograme, preferate şi de tecnica exciziei şi încrustaţiei (Fig. 16),
cercuri, mai mari sau mai mici în formă de pastilă, prinse în
interiorul unor benzi late sau combinate într'un întreg sistem
g'eometric, uneori fără o altă semnificaţie deosebită decât cea pur
ornamentală. Motivul-zăbrele (fig. 15, 1 şi fig. 18) apare foarte
·des, întocmai ca şi motivul-scară, semnalat ~ şi în Tangâru II.
-
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Un atare moliv îl gă im la Petru Rareş pe un fragm ent ceramic
und se întâlneşte şi pictura albă cât ş i încru taţia cu culoare roşie.

Fir, ,:. -

r

?

Fra1-,111 nt din

t1ul11I

1.fit.

li 1 ·I

Fig. 19. r. I fra g ment de va
u umăr, pictat cu gra fit.
fra g mente· iz t ,i î11 ru lat. ml I din traiul I dela Petru R are .

Interiorul unui pah r van nta
-

I

b est

ictat un element decorativ
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repetat de patru ori, în mod simetric (fig. 20). Din asocierea încru staţiei duble, albă şi roşie, avem un ornament în formă ele şah
(Schahbrettmuster). Spirala apare în acest mediu, pătruns de un

Fig.

20. -

1 1arianta

Pictură

r b,

cu grafit din interiorul unui pahar
din stratul II dela Petru Rareş (r /r).

geometrism atât de pronunţat, ca· ceva izola t. Totuşi ea se va întâlni
1;,i în pictura de grafit, în tr'o formă analoagă celei dela Tan g âru ,
din stratul III a şi celei de pe fra g mentul arhitectonic amintit,
descoperit în casa dela Petru Rareş.
B. CERAMICA PICTATĂ CU CULORI
Prezenţa

acestei grupe ceramice la Petru Rareş a fost amintită
de noi în l egătură cu descoperirile dela Tan gâru ). Ea constitue o
noutate de cea mai mare importanţă pentru studiul civilizaţiei
Gumelniţa şi al ceramicei pictate în general. De aceia merită o
atenţie deosebită, deşi până în prezent avem puţin material.
In interiorul locuinţ ei I, la un loc prin urm ar e cu majoritatea ceramicei prezentate mai sus, s'a descoperit o specie ceramică
inedită până acum. Lutul este de culoare gălbue, fin , moale la pipăit,
fără impurităţi, pasta foarte bine frământată şi pă trun să de o
ardere egală. Stratele superficiale sunt subţiri şi de culoare roşie
portocalie. Slip-ul este galben sau roşu, adesea cu nu anţe castanii,
I) 1935, p. 23.

-
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;ustruit puternic. Profilele _fr~gmen_telor des~operite reda u f<;>rme ~e
vase-fructiere, întru totul similare fig. r , mat rai: cupe, care t1polog1c
stau în dependenţă de pahar 1 1. \
ele-fruct1 re sunt p,datc hz
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22. -

•ra m1

'

rmni

r.

ă
1

pi l tă u ul ri din straiul I dela P tnt R re .
po rl · nrm le un i •rep ra ţii ».

upele în af ră.
ob ice iu fructi r le 1 r deschise şi
prijiuite p
up rturi anal
fi . 14 unt orn am entate şi în
e. t rior, fi pnn 111c1z1 , \ "'n
rn m nt piralice, fi pnn exc1z1e,
în form l sal
luat
înto, '"' ră if' de incru ta ţie albă.

,izt nor, i r

-1

-

https://biblioteca-digitala.ro

Tccnica picturii este aceia a polt'cromiez: Peste fondul pri mordial al vasului, fără să fi fost lu struit, se dă cu culoare albă pentru
a realiza un prim fond destinat picturii. Aceas tă culoare - aproape
de aceiaşi nuanţă şi calita te, ca şi cea cucuteniană, - este aplicată
o singură dată cu ajutorul unei pen ule, ale cărei urme sunt destul
de vizibile de multe ori. Primei operaţ iuni , care nu are rolul decât
de a diminua efectul culorii originale a lutului din care este făcut
vasul şi care străbate uneori prin culoarea albă, îi urmează a doua
operaţiune, care constă de data aceasta dintr'o pictare cu roşu.
Această pictură constitue adevăratul fond al ornamentării, peste
care se trasează ornamentele cu culoare albă. Prim ul fond, de care
am vorbit, nu serveşte totdeauna picturii. Asemenea culoare albă
se aplică şi în interiorul vaselor, ca şi la unele vase dela Fedeleşeni,
fă ră a forma un fond în vederea p i ctării. Fondul principal este cel
pictat în culoare roşie.
neori motivele ornamentale sunt înramate
cu dung-i de culoare roşie-vişinie, în spiritul picturii cucuteniene.
Avem de a face prin urmare cu o policromie, care nu este deloc
străină de cea cunoscută în ceramica de stil Cucuteni A.
I n privinţa a r de rii vasulu i şi aplicări i picturii, se observă
dou ă perioade: pictura cu alb şi roşu, ca fond, este dată anterior
arderii' priinare. Se poate ca primul fond, alb, să fi fost pictat şi
lăsat să se usuce în aer liber şi la soare şi numai apoi pictat al
doilea fond cu r oşu . Orn amentele sunt pictate însă anff'nor arderii
secundare, ceiace expl ică şi de ce n'au aderat perfect pe peretele
vasului. In plus se mai poate adăoga de asemenea că preparaţia
culorii albe n'a atins ac i încă superioritatea celei cucuteniene, deşi
merge foarte aproape de aceasta. Intr'un singur caz am putut constata numai fondul roşu, peste care se aplică direct ornamentele
albe. Procedeul arderilor succesive, al pictării şi al smălţuirii îl
găsim şi astăzi în arta olăriei. Smalţul şi p ictura se aplică abia
la ultima arderei când forma vasului a devenit sigură şi fondul
destinat ornamentării a aderat perfect pe corpul vasului după arderea primară.
Interes ant este de notat că această pictură apare în general
în combin aţie, chiar pe acelaş vas, cu incizia, excizia târzie, incrust a ţia ş i pictura cu grafit. Nu num ai mediul în care s'a găsit, dar
şi această asociere a rată o contemporaneitate şi o evoluţie paralelă.
In re gulă ge neral ă incizia formează spirale tipice, câteodată în benzi,
similare adesea spiralelor pictate cu alb din interiorul vaselor. Exci zia şi incrustaţ i a apar deopotrivă în exteriorul vaselo r.
Motivel e ornamentale sunt formate din benzi înguste sau late,
umplute de obiceiti cu puncte, ca în civilizaţia
in ca-Turdaş şi
asemănătoare fragmentulu i ceramic pictat cu un meandru dela Vidra
(stratul Boian A 9), din spira.tă, care este caracteri st ică grupei noastre
şi pe care am întâlnit-o şi în pictura pereţilor locuinţei ş i pe frag9) D. Rosetti ,

o.

c, fig. 3.
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mentul arhitectonic amintit. La acestea se adaog-'"' triun ghiurile

şi pastila (fig. 23). Intr'un singur caz a apărut şi motivul-scară.

In general ornamentarea grupe i B are un caracter diferit de
acela al ceramicei pictate cu grafit. Elementele geometrice comune
picturii cu grafit, . tau alături de cele bandceramice, atât de obişnuite
regiunilor noa tre şi civilizaţiei anterioare Boian . cea tă ob er-

rami i pi late cu cul ori,
la P tm ar ~.

V

a

11 • \,

clin

-
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C. CERAMICA MAI PUŢIN INORTJITĂ .

Grupa C ceramică păstrează într'o oarecare măsură aceiaşi
tecnică îngrijită, ca şi în grupele anterioare. Nu este vorba în această
grupă de o ceramică grosolană, de uz comun. Aceasta formează o
categorie aparte, pe care n'o tratăm în raportul preliminc1r de faţă.
Lutul grupei C este în general de culoare gălbue, stratele superficiale sunt groscioare. Slip-ul acopere numai o parte a vasului,
exteriorul sau interiorul, ori numai anumite porţiuni, de obiceiu
gâtul vasului. Pasta are multe impurităţ i. Ornamentarea recurge

Fig. 24. - Fragmente dintr'un vas din st~atul I
dela Rareş lincizie şi incrustaţie albă şi ro şi e).

la incizii, care dă linii paralele (fig. 25, 1-2) sau haşuri {fig. 25, 4),
întâlnite şi în stratul II de la Tangâru. Mai rar apar vârcile şi
imprimările cu mâna liberă.

PLASTICA.
Reprezentările plastice din stratul I dela Petru Rareş,-ca în
general toată plastica fazei I a ci vili za ţiei Gumelni ţa, - sunt superioare ca manifestare artistică. Exemplarele descoperite în locuinţa
amintită şi deci în asociere cu aproape toată ceramica prezentată
mai sus, dovedesc acest lucru. Lutul este de culoare neagră sau
neagră-cenuşie, stratele superficiale, relati v subţiri, de culoare gălbue,
cu nuanţe cenuşii sau de culoare neagră. Slip-ul este în aceiaşi culoare cu stratele de suprafaţă şi în general lustruit puternic.
Reprezentările antropomorfe redau o divinitate femenină, care
trebue pusă în legătură cu un cult agricol şi cu ideea maternităţii
şi a fecundităţii. Figurinele descoperite până acum înfăţişează un
tip cu steatopigie similară în bună parte cu cea din plastica ceramicei pictate. Alături de steatopigie se întâlneşte însă şi o desvoltare,
uneori exagerată, a părţii abdominale, pe care am găsit-o şi la idolii

-
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di n stratul III a dela Tan gâ ru . 10) Faţa are uneori forma triunghiula ră. B raţele sunt scu rte, întinse orizon ta l. Picioarele sunt redate
dintr'o singură bucată, câte o d a tă indicate doar printr'un şanţuleţ
sau printr o incizie. or ma ge n eral ă a idolil or dela Petru Rareş se

F ig

5. - Fr. •m nte

I

mi

din tra tul 1 de!

t ru R ar

.

,t .· ,·:'~.·. •,·
r~~-;

....... •. ·, -.i.f.'; .
~ "'

.

-'\·

'-· ..

. I . . ··>
''

F ig. 26. -

.

.. us iol e d lu t din stratu l I
d la P ru Rar

aseam ă n v

c 1 a celor d 1 Tan "r u II
c 1 r din tra tul II A
dela \'idra 11).
b
tă.
a con f " din incizii
rnam n tî ca la tic 1
care ac pv r în un le cazu n
Iul. Pe te inci zii se află incruro) 19 5, fig. , r i p. 3 r.
Il) D. Rosetti , O. c., fi g . 29- o.
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sta ţie roşie şi al bă. Motivele ornamentale sunt spirale, linii paralele, benzi umplute cu liniuţe dispuse în interior paralel, puncte,
unghiuri, triunghiuri, patrulatere, (romburi, patrate, dreptunghiuri),
cârlige conjugate, în combinaţie aproape totdeauna cu motive
spiraliforme. Pe pieptul figurinelor apare adesea un romb haşurat,
care ar putea stiliza un amulet. Această bogată ornamentare poate
fi în dependenţă cu ideia tatuajului, dar şi cu aceia îmbrăcămintei.
Tecnica şi motivele ornamentale ale plasticei din stratul I
amintesc pe acelea ale ceramicei Boian A şi ale plasticei târzii din
civilizaţia Vinca-Turdaş.

Alte elemente znventarzce. Un obiect de caracter casnic este
.fusazola, pe care o întâlnim în stratul I sub două forme: rotundă
(fig. 26, 1) şi cu patru braţe (fig. 26, 2-3), care s'a descoperit şi în
stratul Boian A de la Tangâru. 12) Acestea din urmă au o formă
de cruce, care ar putea fi un simbol al soarelui.
Industria szlcxulu1: nu este prea bogat ilustrată (fig. 27 ), iar cea
de os este reprezentată prin câteva sule şi dăltiţe.
Din rocă dură s'a dat peste o dăltiţă asemănătoare cu aşa
numitul tip de herminette.
In felul acesta încheem deocamdată descripţia inventarului

Fig. 27. -

Unelte de six din stratul I
dela Petru Rareş .

arheologic din stratul I de la Petru Rareş, rămânând a reveni după
prelucrarea materialului aflător în muzeu şi după alte noui săpături
în aceiaşi staţiune.

12)

1935, fig. 15,

2.
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castroane dela Tangâru (fig. 3r, 2-3) şi dela Palade, judeţul Dâm18
). Acest slip face uneori impresia unei glazuri· în care s'a
pus şi puţină culoare roşie sau gălbue. ln general însă specia A , are
pasta cu impurităţi şi arderea care lasă câte odată de dorit.
2) A doua specie ceramică are un lut de culoare gălbue, fin, moale
la pipăit şi în general fără impurităţi. lip-ul este de culoare porboviţa

Fig. 29. -

Vase din stratul III dela Petru

Fig. 30. - Vase din stratul III dela Petru

R areş.

Rar eş.

tocalie sau galbenă, lustruit în aceiaşi culoare şi cu pete negre ori
Con turul vaselor e clar, arderea completă. 3) Lut roşiatic,
aspru, cu impurităţi, ardere insuficientă şi în general fără strate de
suprafaţă (fig. 28, 2). 4) Lut roşu-cărămiziu, rezonant, pereţii foarte
subţiri. Specia A 3 şi 4 se întâlneşte în ultimele niveluri de sus ale
stratului III şi se aseamănă ca tehnică a lutului şi chiar ca forme,
cu ceramica descoperită în nivelurile superioare dela Palade şi
Puntea-de-Greci u), ca şi cea dela Jilava 15 ).
cenuşii.

r3) Săpăturile noastre, încă inedite, care intră în faza III a civilizaţiei Gurnelniţa. Descoperirile din Dâmboviţa au foarte multe asemănări cu
cele dela Cernavoda şi în parte cu cele din Olte nia (civi li zaţia Sălcuţa).
r4) v. nota anterioară.
15) Muzeul Muncipiului Bucur eşti.
-
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Forme. r) Vas cu profil bombat (fi g . 2 1 2), foa rte frec ent în
ălcuţa din Oltenia; 2) vase pirifo rme (fia-. 29) · 3) , as cu
gât cilindric şi corpul foarte mult umflat (fig. 30, 1 şi fi g. 3r , 1);
4) străchini cu pereţii foarte scunzi i fă ră fu nd, ca re a r fi pu t ut
ser i şi de capace (fig. 30, 2); s) trăchîni fo rmate din trei părţi
cu buza întoarsă spre interior, ca la cea dela Ta n o-â r u (fi . 31, 3) ·
6) străchini-ca troan , larg de chi e şi cu profil im1la r r. S (fi g.
3 r, 2 · Tangâru · piedestalul din fotografie s te de lem n) ; 7) castroan cu pereţii oblici (fig. 3 r
civ i lizaţia

Fig.

r. -

rr. _

r.
şi

I şi

,

4 v • din straiul III de! P tru Rare .
e lin 1tr11h I fli „ d la Tang~ru.

1 ictu ra cu

cope ri t în
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Pereţii Yaselor sunt nesiguri. Apar multe capace de v ase
cătoare, strecurători, vase mari cu pereţi groşi , care vor

cu apu-

fi servit

ca vase de depozit.
Inventarul stratului III se completează cu dălţi-h e rminette s
(fig. 32, r) din rocă albă, securi perforate, din rocă dură, cu ceafa
lată, opusă părţii tăioase, ace de pă r din os cu partea superioară
lăţită şi perforată, amintind formele Aunjetitz (fi g. 32, 2), puţine

'

t I

Fig. 32. -

O

d ălti ţă.

de

piatră şi

un a c de

stra tul I II dela Pet ru

păr

(os) din

Rareş .

s ul e ele cu pru cu sec ţiu nea pătrată, u ne lte de os şi corn de cerb, precu m
şi câţi v a idoli de lut, s imi la ri celor diu stratu l III de la T angâru ş i
în ge ne ral celor d in faza
u me l n i ţa B, după
echea îm pă rţir e.
Cu cele de ma i s us în cheiem preze nta rea ultimelo r descoperiri
din judeţul Vl a ş ca, iar în stud iul ce urm ează 16) î n cer căm o încadrare a lor m a i lar gă în preis tori a ţinutului dela Du n ă re a -d e-j os ş i
în aceia a Daciei şi a Euro pei sud-es tice, subliniind ş i aportul lor
ştiiinţific în deslegarea unor probleme de caracter general.

16) A se vedea mai d eparte p. 3 1: Prim e co nsz'deraţi!mi asupra neoli'ticultd dt'n
valea

D unării

inferioare în

legătu.ră

cu descoper irile dt'n Vla ,rca.
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de culture de la ceramique a bandes. Elle est rencontree depuis
l'Europe centrale (v. le type Aicbbiihl) jusqu'en Anatolie (Troie II)
a travers la Transylvanie et la Thessalie. On a decouvert a Petru
Rareş des fragments architectoniques et d'autres fragments de parois
peints egalement avec des motifs spiraliformes et geometriques
d'une couleur blanche sur un fond rouge (fig. 5-6). La presence de
cette peinture a une importance capitale parce que c'est pour la
premiere fois qu'on rencontre une telle peinture dans la plaine
valaque et dans un milieu bien ancien de la civilisation Gumelniţa,
dont l'inventaire archeologique constitue en meme temps la preuve
la plus evidente d'une etroite liaison de parente, - et de continuiteentre Boian A et Gumelniţa. La ceramique peinte aux couleurs
(fig. 21-23) est une autre nouveaute des fouilles de Petru Rareş.
La technique de 1 argile est superieure. Les fragments illustres dans
le texte reproduirent une forme analogue a la fi g . 13. La surface
exterieure des vases est cou verte d'une engobe verni-orange. La
peinture est pratiquee en general dans l'interieur des vases. 11 s'agit
d'une peinture avant la czuson et dans la tecbnique de la polycliromie.
Le premier fond est en blanc et le second en rouge. Celui-ci forme
le vrai fond de la pein ture. Les motifs son t traces a vec de la couleur
blanche, quelques fois encadres de bandes en couleur rougecerise. La presen ce de la spirale et des moti.fs q ui manifestent une
tradition de la ceramique a bandes, d'origine danubienne (fig. 23)
est d'une importance particuliere pour l'etude de la cerarnique peinte.
11 est moins que probable que la ceramique peinte de l'Europe
orientale tirP ses origines de la civilisation Boian A par l'intermediaire de la phase initiale du type Gumelniţa I. Les formes des
vases de la coucbe J - que j ai pu identifie au si en Bul garie
(Tell-Denev, Kodjadermen et d autres endroits) - , se developpent
en general sur la base des formes Boian A. Les analogies de la
ceramique de Petru Rareş avec le cercle de la ceramique peinte et
Ies decouvertes de la Thessalie de meme qu e celles d'Anau, sont
pleines des reinsei gnements. L'ornamentation excisee et incrustee
de Gumelniţa I peut e tre consideree comme un des mornents avances
de la meme techni que ornamentale du type Boian A. La peinture
au graphite est tres ricbe a Petru R areş Son geometrisme contraste
avec Ies elements d'inspiration et d'origine danubienne . On doit
voir dans 1 esprit de cette peinture un e influen ce du Sud, specialement de le Grece centrale.
Dans l'etat actuel des fouilles et des rech erches de }'Europe
sud-orientale, parler d'une unite de culture dans ces reg ions seulement pendant la seconde periode du neolithique et negliger la
premiere (v. Vl. Dumitrescu, dans les Balkans, VIII, 1936, p. rr-16),
c'est, croyons-nous, un defaut de la methode. La premiere periode
de l'epoque neolithique dans la region thraco-gete ou balkanodanubienne [civilisation de type Boian] forme avec la seconde
[civilisation de type Gumelniţa] une unite indistructible qui sera
en peril d'etre detruite seulement a la fin de sa longue evolution
-
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par Ies courants des ci ilisations «nordiques~ qui marquent la III-e
periode du neolithique thraco-gete.
La c1vzbsat1on Gumc/11z'/a II (fig. 2 , 1). La couche II de Petru
Rare correspond a la couche III b de Tangâru.
on contenu
archeologique est pau vre.
La (l7J!h aho11 Gumc/111/rr III (fio-. 28, 2. fig. 29-30; fig-. 3r, I
et 4; fig. 32). En 'change la d rni 're couche de Petru Rareş est
bi n r pr' ent'e dan no fouille. La c'ramiq u nou montre en
g 'neral une deg ' n 'ration en ce qui concerne la tecbn ique de l'ar ile
t de 1 ruamenta ion. Le în trument
n pi rre con er ent encore
la tr dition <le ivili ati ns pr'c'dent · (fig .. 2 r) t le obje ts d
parure en o m nif t nt c tte f i une influ nce unjetitz (fig. 32 1 2).
ou a,, n jout' d n 1 t xt u i d m t ' riaux de ou ert
a Tang"ru: fig. 3, I [la
uch I= Boian ),
fig. 7, 2; fig. , 1; fig.
I
2-3 [ um Iniţa

III].

I.
.\'an1111fr-. I llianfr, )11,II, I tQJ7·

~
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PRIME CONSIDERAŢIUNI ASUPRA NEOLITICULUI
DIN VALEA DUNĂRII INFERIOARE IN LEGĂTURĂ
CU DESCOPERIRILE DIN JUDEŢUL VLAŞCA .
DF. D. BERCIU
PROFESOR

Nu este în intenţia noastră de a întreprinde de data aceasta
o cercetare mai amănunţită asupra neoliticului dela Dunărea de jos.
Aceasta ar putea veni mai târziu. Deocamdată ne mulţumim doar
cu câteva consideraţiuni de caracter general, determinate de descoperirile din Vlaşca şi urmărite apoi pe bază de materiale aproape
în toate muzeel e din Europa ud-estică şi în bibliografia ce ni-a
fost accesibilă până în prezent. E mai mult un punct d(' plecare.
Credem că este o datorie a cuiva dintre noi de a încerca un studiu
asupra epocii neolitice din valea Dunării româneşti în raport cu
restul Europei sucl-e tîce, dar scris în spiritul început de aici, dela
noi . Cadrul mare al problemelor văzute de un istoric, ca o permanentă unitate de viaţă şi cultură în acest Sud-Est european, a fost
trasat foarte recea t de către d-l profesor N. Iorga l), iar studiile şi
s u gestiile auterioare ale d-lui profesor I. Andrieşescu pot servi
pentru laturea arheologică o primă etapă de pornire şi adâncire
pe viitor.
O serie întreagă de probleme se pun în legătură cu epoca
neolitică în valea Dunării de jos, care cuprinde toată Muntenia,
01 tenia şi regiunea sud-dunăreană, până peste Balcani, în spre
Sudul Bulgariei şi Macedonia. Un itatea de cultură ce se află în
această parte a Europei ne obligă a rleµăşi cadrul strict geografic
a ceiace s'ar înţelege în mod obişnuit prin valea Dunării inferioare.
Când încep ,Pri1nele aşezări· neolz"tice la Dunărea de ;os .9 In
Europa sud-estică se constată deodată civilizaţii evoluate, în special
în câmpia Munteniei şi Bulgaria răsăriteană. Dacă ne ducem însă
spre Vestul şi Sud-Vestul Daciei, Nordul Serbiei vech i ş i spre Tisa,
observăm că acolo aspectul civilizaţiilor este un altul faţă de zona
1) N. Iorga, fstoria Ro111rî11ilor , vol. I , partea I-a: Strămoşii, Bucureşti , r93 6.

V.

şi prefaţa

acestui Buletw.
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ducători 'de familie şi stăpâni ai unui agor, oricât de modest ar fi
fost, precum şi propietari de turme de vite, de păşuni, .• păduri şi
fântâni cu apă de băut din apropierea micului sat pr-eistork; -o
movilă artificilială, crescută din depunerea succesiva:·â răniăşiţî·tor
vieţii materiale. Uneori se înfiripă adevărate gosFiGrd.ării. Element>ul
antropogeografie esenţial, care determină prezenţa şi felul aşezări-lor
preistorice din toată regiunea de şes, este gârla sau pârâul.
D ela cohbe la case cu pridvor (megaron). In primul nivel al
stratului I dela Tangâru s'a dat peste colibe8) rotunde, elipsoidale şi
altele nu prea departe de forma rectangulară. In interior se afla vatra,
ca şi la case, în jurul căreia se ducea toată viaţa familiei. Inventarul arheologic al colibelor este sărăcăcios, dar semnificativ µrin
aspectul său. In primul rând el dovedeşte că primii colonişti ai regiunei de şes erau agricultori paşnici şi aşezaţi, iar în al doilea
rând materialul scos din colibe ilustrează o primă fază a civilizaţiei
Boian. Alături de ceramica incizată, care predomină, apare şi o alta
mai grosolană ca tehnică. Produsele incizate din acest nivel se
deosebesc prin tehnică şi motive ornamentale de specia ornamentată în aceiaşi tehnică, dar de o altă înfăţişare, care se află în
nivelul caselor, atât Ja Nord cât şi la Sud de Dunăre. Spirala lipseşte în formele sale pure, iar elementele meandroide sunt numeroase 9).
Această ceramică marchează un facies avansat al ceramicei liniare,
fără a fi deci o ceramică în benzi, în înţeles de spiralo-meandrică.
Are analogii cu civilizaţia Biikk II. Foarte puţinele linii în valuri şi
alte motive curbiliniare nu stau în legătură cu spirala. Lipsa sau
prezenţa spiralei este un criteriu temeinic, credem, în stabilirea
vechimei unei fa ze faţă de alta. Este lucru cert astăzi că studiile
de tipologie au putut arăta că meandrul a precedat spiralei 1-0). In
stabilirea stratigrafiei dela Vinca profesorul O. Menghin a ţinut
seama tocmai de acest motiv esenţial .al decoraţiunei 12). Incă după
săpăturile din 1934 am postulat mai multe faze ale civilizaţiei
Boian 1 3), contrariu celor ce se ştia până atunci 14). După cercetările
din 1935 fazele Boian sau clarificat mai mult, în strânsă dependenţă cu strati g rafia: Nivelul colz'belor corespunde pri1nez· faze a cz'vi._
lzzaţzet· Boian di1t valea Dunării: La T ell-Denev de lângă Salmanovo
din Bulgaria nord-estică s'a identificat un nivel de colibe în stratul
cel mai ·de jos, căruia îi urmează un nivel de locuinţe mai comfortabile 15). Stratul inferior dela Tell-Denev cuprinde civilizaţia Boian.
Trecerea dela colibe la case înseamnă fără îndoială un progres. E
8) 1935, p. IO-II.
9) Fig. 12, 1935, nu este din ni velul coli belo r.
10) G. Wilke, Spiral-Măander-Keram1'k, p. 23.
r2) O. Menghin , Weltgeschz'chte der Steinzez't, Wien, r93r, p. 353.
13) 1935, p. 38.
I 4) Vl. Dumitrescu, La stratigraplu"e de
statz'ons appartenant a la dvib'sati'on
eniolitltique balkano-danubi'enne a la lumzere des .fo1dlles d ' Atmageana Tătărască, în
./stras, I, 1934, p. 40.
r5) R . Pop ov, L r tumulus de Dt!nh• prls du 1 1"/lage Sa/111a11ovo , in I zvestz'j a,
Bull. de la Soc. arcli. bulgare, IV, 19r4, p. 22..j.,
1
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p. 4. .
J 7) 19 s,
. 8 i 11nu . P nlru cn d e la P -lru R , r , . mai su , p. 4 i urm.
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luj . I , 1y2
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II. ' h r !Ier,
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i fi g. 2 = ])ori n Pop'S' U, /.,•.1 liobil11f11•m d l'r/'"tJUt"
.· tra ~ din 1'trv, II , 19.t5, fi g. 2.
19) II. ' h roll r, O. ,·., p . 40.
20) lb., p , 6_,
21) , . Chihl , J'/1t· f),,,,,,,, p. 152.
2.2) D . Hos 'ti , o. c., p l. \'
i p , j..J-.
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11«• r11t',•l1tl11,111,· ,11

R,•tt111m11r,

de aasa cu m egaron. Ori g inea casei cu pridvor s tă în s trân să legă
tură cu răs pândirea sa, dar mai ales cu mediul în care apare. In
Transilvania asemenea casă es te un bun al ceramicei pictate şi prin
urmare din tr'o perioadă ul teri oară civilizaţi e i Boian. In Tessalia casa
cu megaron se întâlneşte în perioada II. în ci v ilizc\ţia Dimini ş i es te
considerată ca o noutate faţă de perioada anterioară 2 3). Dou ă case
s'au descoperit la Di mini şi o a treia la Sesklo 24). Ori g inea aces tei
locuinţe în Tessalia se trece pe seama unei in va zii venite din N ord,
care ar fi adus aci odată cu casa cu pridvor şi întăriturile 25). Tot u ş i
D . Fimmen 26) s'a gândit la o e voluţie l o cal ă, plecâ nd de la fo rma
simpl ă de colibe, identificate în pe ri oada I tessa li că la Sesklo şi
ajungâ nd dela forma eli psoi da l ă la cea r ec ta n g ul a ră , dela care s a
trecut la creiarea pri dvor ului cu stâlpi. I n legătu ră cu acope ri ş ul s'au
aş ez at pa rii la mijlocul case i.
stfel a lua t naşter e megaron ul tessali a n. D ar fo rm a sa este mult evo lu ată în Tessal ia ş i etapele sale
anteri oare nu se pot ur m ări aci 27 ).
Vom regăsi casa cu pridvor în peri oada con s tr ucţ i ilo r la Troia
II, în Asia M i că , în fo rme sim ilare celor di n Vl aşca 2 ). ln s tratul II
dela Troia 'a d escoper it o ceram i că hel1ad i că t imp u rie, cei ace
s chim bă vechea cron ologie şi p une ci v ili za ţii le de la Dunărea de
jos în t r'o pri oritate faţă de Troia I I. G. Chil de a văz u t în casele cu
m eg-aron de la Troia u n lemen t dun ărean 29), dar n u n ordic în
sen sul lui C. Schuch ha rdt ş i al lui H. Schroller 30). In Cr e ta casa
cu p ridvo r e î ntâlneşte în minoian ul târziu (L i ), a tâ t la Cn ossos 3 1) ,
câ t ş i la Fes tos, în ni velul palatulu i a l do ilea 32) . S 'a s u s ţinut o
ori g ine c om un ă a me g aron ulu i cre ta n ş i a cel ui continental 33),
precum ş i o in tro d ucere d in Troia II 3 4) sau o evol uţie ulteri o ară
a arhitecturii min oice 35). P re tutin de ni edem prin urm a re că m egaronul a pare într' un med iu târziu neolitic ş i chiar în epoca de
bronz, pe când casa del a Ta n gâ ru I ră m â n e cea mai veche pâ n ă în
prezeut din toa tă re g iunea s u d-estică a E uropei.
Casa cu pridvo r este u n bun al cera1nice·1: in benzi: H. Schroller
crede că lo cuinţa cu col ţur i l e d repte a fo st i n trodus ă pe cale de
in vazie în regiun ile n oas tre ş i de aci pân ă departe la Troia II de
Hanse n, O. c., p 62 .
Ib. fig. 32, l-2 Ş i fi g . 32, 3.
G . Child e, O. c., p. 68. Cf. Hansen, (). c., p . 66/7.
Dittri ch Fimm en , D ie Kretzsclz -Jl,:fy kenische K u ltu r , p . 39 şi u rm.
Cf. Hansen, O. c , p. 67. Hansen se gâ nd eş t e d eas emen ea ş i la pos ibilitatea că mag aronul din Tessalia a r fi lua t na şte r e printr 'o com bina ţi e d e
dou ă case cu perete comun (O. c., p. 64).
28) G . Childe, The Bronze Age, 1930, p. 19, K. Bi ttel , PrăhMo rz'sche Fo r sclzitng
1·n K tez'nasien, lstamb ul 193 -1-, pl. X IV ş i p. 15 s 22.
29) Tize Dawn , p . 62.
23)
24)
25)
26)
27)

30)
3 1)
32)
33)
34)
35)

o. c., p. 48.
A . Evan s, S cripta 11:finoa, I, p. 54 .

L. Pernier, I I palazzo mmo1co dz' .P'estbs , I , 1935, p . 32.
D . Makenzie, în A n. of Brz't1s!z S cltoot at Athens, X IV , 1907-- 1908 , p. 353·
A. Evan s, T he Palace of M inos, I , p . 24.
L. P ern ie r, O. c., p. 439·
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papu-Jaţie plecată din

6) o. (., p . ..i~.
37) /b., p. 47. In t reli
lI sunl m tl le d
imilar n ele descoperi le în i viliz ţi Gu m Iniţa d la n i: J.
i n 1·,·s111/..-, Praga, \'II,
19 , p. , fig. 1.
3 )
hilde I'/1, Dnnub, 1·11 P,-tl, ston·, 1929, . 70.
9)
rin P p
u, O. ,., fig. 4 i p. 4.
40) G. hilde, O. r, p. 166.
f. II.
cinerlh , Dit" j1i11~-er, it'in:eit 111 der
Schwetz, p. 13 „ i unu. 'f. I.
tor Da ~,nnd, p. 3 .
-P) La Ariu d 'a de
peril un port l Dolgot;a/o/..·, \' , 191 , p. 311 fig. 13).
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raporturi directe între casa cu pridvor de la Dimini şi Sesklo şi
între cea din Nordul traco-getic. Civilizaţia Gumelniţa a dus apoi
casa cu megaron până · la Troia II. Tot la Dunărea de jos trebue
căutată şi originea megaronului dela Micene·, Tirins şi Creta:. ·
Această formă de locuinţă are o viaţă lungă, fiindcă ea persistă
şi în epoca de bronz. La Periamoş sunt case identice celor din
V.laşca 42 ). Civilizaţia Peria moş are puternice le gături cu eul turile
locale, b.andceramice, precum şi influ enţe egeene şi anatoliene. Ca
vreme aparţine perioadei timpurii a bronzului 43). Ceramica prezintă
deasemenea analogii şi cu civilizaţia Sălcuţa din Oltenia. Un răstimp
foarte scurt o desparte de civilizaţiile eneolitice din valea Dunării.
Czvi'b'zaţz'a Boian are trei· var/ante: una în Bulgaria de Răsărit,
alta în câmpia Munteniei şi a treia în Transilvania. Ultima ne este
mai puţin cunoscută din cauza lipsei de săpături. Aşezările sunt
puţine şi se în grămădesc în colţul sud-estic al Transilvaniei 44 ).
Ceramica sa este ornamentată în tehnica inciziei şi a exciziei urmate
de incrustaţie. Incizia formează spirale, benzi şi motive-scară 45), ca
în civilizaţia Bukk II, precum şi unghiuri, uşor incizate, analoage
celor din Vlaşca. Ea pare a fi jucat acelaş rol de o parte şi de alta
a Carpaţilor. Nu poate o identitate între varianta transilvăneană şi
munteană, dar o prea mare diferenţă nu există 46). Lacuna cunoaşterei
noastre se datoreşte puţinătăţii materialului. Nestor crede a fi stabilit un raport între produsele excizate Boian din ~ rdeal şi civilizaţia
Turdaş II 47 ), dar ceramica excizată şi încrustată de la Cioca şi
Turdaş are un alt aspect decât cea specifică Boian. Poate să fie o influenţă reciprocă între cele două civilizaţii. Boian îş i va perfecţiona
tehnica exciziei probabil sub influenţele venite din Sud şi Răsă rit 48). In
Transilvania se întâlneşte şi ceramica de factură grosolană şi incizie
fără spirală, care ar corespunde cu faza Boian I din nivelul colibelor
dela Tangâru 49), pe când în Bulgaria pare a lipsi. Inventarul
variantei din !funtenia este mai bogat şi mai bine cun oscut. Marfa
excizată aparţine ultimei faze a civilizaţiei Boian şi corespunde
nivelului casei cu pridvor.
In asociere cu aceasta apare şi o specie inci zată, bogat rep reze ntată şi cu motive spiralice (fig. 33), 50) care se deosebeşte însă
de aceia din nivelul colibelor, ca tehnică şi motive ornamentale.
Specia ornamentată cu caneluri, atât de frecventă în stratul I dela
42) M. Roska, Casa prezstorzcă de la Periamo-r, în Analele Banatu lui, III , r ,
1930, p. 26-29, fig. I.
43) I. Nestor, O. c .. p . 84 şi urm.
44) H. Schroller, O. c. , pl. 17.
45) Ib., pl. 19, JO, 12, 18: pl. 2I, l , 7, 9, 13; pl. 20, 7 şip. 21 / 2.
46) I. Nestor, în Praht'st Zeztsch., XXIII, 1934, p. 366.
47) Ib. şi Id. Der Stand, p. 55.
48) In perioada II din Tessalia apare marfă excizată (Tsountas , D imm
.p· S esklo (în I. grecească) pl. 18, 2, 5-6, 9; pl. 19, 5, 10), dar diferă ca înfăţi
şare de cea Boian.
49) H. Schroller, O. c., pl. 19 15 şi pl. 20, 8.
50) Şi 1935 , fig. IO, 2 ŞÎ fig. 12.
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pentru prim a dată pusă atu nci într o lumină mai clară,
deşi apă ruse anterio r şi la Boian 1) lipseşte d ocamda tă în Transilvan ia şi Bulgaria. Canelurile apar şi în ni v Iul caselor, dar mai rar
ş i deosebite ca form . . de cele din specia canelată (fi . 34) 1 în care
ş i tehnica lu tu lu i diferă de aceia a ceramic i din case. Specia canelată par a r prez nta
fază int rmediară a ci ili za ţiei
oian ,
dar strati graf i ceşt încă nu s'a putut r ciza. lulte dintre ornament su nt comune celor trei
ri a n t , cum este spirala, meandrul,
Tangâru

şi

Fig ..lJ.

rn m nl tlc pc

pa ul fig . 41 (l9r, I . , 5) din stratul I

dcl. Tan ârn.

„i

alt

5 r) HJJ5, p. 18 , i urm.

hrollcr O.,., pi. 1~, 1-:. ' f. ăpăluri l e noa tr d la Tangâru.
53) l , Popo , L,· Id/ d,• D,i .:-Bn„ge111 f prn dtt Tln,01 0- eimm), în (. /od1fnik,
A11111t(1lrc d11 liJusc".:
·a11011nl de 'ojia, 1922-19.25 p. 7-1 şi urm., fig. 16 ; fi g. 17 -6,
52) II.
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Bulgaria, însă în legătură cu o specie ceramică similară ca tehnică
celei din nivelul caselor dela Tangâru. Astfel o găsim în Sudul
Bulgariei în regiunea Duvanlij (Kukuva-Moghila) 5 4) şi la Grutovata
aproape de Plovdiv 55), precum şi la Gorna-Monastiritza, în ţinutul
Bela 56). La Duvanlij găsim cea mai apropiată paralelă la ornamentul
de pe apucătoare capacului dela Tan gâru (fig. 33, sus) 57). Fragmentele din peştera Tabaşkata oferă bune analogii cu cercul
Biikk 58). Suportul de vas întâlnit la Tangâru 59) nu s'a descoperit
până acum în Transilvania şi la Sud de Dunăr e. Pe mo ti vul că în
Bulgaria apare ceramica Boian pictată cu grafit, de I. Nestor a
emis părerea că această civilizaţie ar fi durat mai mult în ţinutul
sud-dunărean 60), însă în ultimii ani s'a descoperit pictură cu grafit
şi în varianta munteană. Sfârşitul civilizaţiei Boian cade în aceiaşi
vreme atât la Nord cât şi la Sudul Dunării , fiindcă în ambele ţi
nuturi s'a identificat faza iniţială a civilizaţiei Gumelniţa, care urmează imediat după Boian din Muntenia ş i până în Bulgaria sud ică.
Se poate spune cel mult că varianta din Bulgaria, - am putea-o
numi tracică, spre deosebire de cea get?'că din câmpia Munteniei, a avut o viaţă mai scurtă, fiindcă în stadiul de faţă al cercetărilor
pare a lipsi în Bulgaria faza I a civilizaţiei Boian din Români a.
Constatarea aceasta dacă se va adeveri şi pe viitor, cel p uţin pentru
regiunea dela Sud de Balcani îşi are importanţa pentru a sesiza
direcţia şi vremea iradierii primei civilizaţii bandceramice dela Dunărea de jos spre câmpia Traciei.
Raporturile Bozan-Bitkk. Ceramică inci za tă din nivelurile inferioare ale stratului I dela Tangâru, atât prin tehnica lutului, culoarea pastei, tratarea suprafeţei vasului cu lustruirea sli p-ului gălbui ,
cât şi prin motivele ornamentale, în care spiritul ornamenticei ceramicei lineare, cu repetarea frecvent ă a meandrului ş i a derivatelor
acestuia, ocupă locul de frunte, merge foarte bine alături de produse
Biikk, din Nord-Estul U nga riei ş i din Slovacia. nele forme, ca vase
pătrate şi cupe cu picior, duc la aceia ş i constatare. Legături mai
strânse se pot stabili cu Biikk II. Spuneam încă de acum doi ani
că nu întrea ga ci v ilizaţie Boian se poate apropia de Biikk, ci doar
numai primele sale produse, ceiace ar corespunde cu faza I. Tipul
Biikk cunoaşte ornamente spiraliforme, dar el nu va avea o formă
de spirală ca în ultima fază Boian, scăpată oarecum de canoan ele
linearceramicei. Părerea d-lui Dinu Rosetti că ci v ili zaţi a Boian ar fi
anterioară tipului Biikk 61) nu poate fi eros imil ă. Ceramica excizată,
54) B. D. Filow, Dz'e Grabht"igelnekr opole bei D uvanlif in S,"id-Bulgar ie11, S ofia ,
1934, fig. 20; fig. 22 şi fig. 23, r. Apare ş i meandrul (ib, fig. 24, 2). La Duv anlij
este încrustaţie a l bă şi ro ş ie (Muze ul din Plovdi v).
55) Muzeul din Plovdiv.
56) V. Mikov, în I zvcst,fa, VII 1932-1933, p. 363, fig. 114.
57) B. D. Filow, O. c., fig. 2 1.
58) I zvestifa, B uU. de l' Inst . ar ch. bulgar e, V, r928, p. 3 l6, fi g. I 79.
59) 1935, fi g. 10, 2.
60) D er Stand, p. 55.
61) o. c., p. 14.
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aşa cum o cunoa~te numai tehnica ornamentală oian, înt ărăşită
de o încrustaţie caracteristică . , i deosebită d cea din Biikk, nu se
află în ţinutul Tisei superioHe. Lipseşte d asemenea g-rafitul i
canelura. Din ultima parte a fazei Biikk 1 i tot răstimpul fazei II.
se pare că cele două civili z aţii au aYut raporturi foarte trânse, dar
mai apoi ele au o volutie paralelă în parte ..,i independentă.

Fig. 34. - Fr gme nle

ernuu

rn umenlat · u

o lnri lin

1111tu

I dela T ng ·ru.

un

1

când

V-

62) F.
I , 1929.

011

T orni a, D11· BandkaamiJ: 111 U11gar11, în A,c/1<1eolog/'a llu ngani:a,
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roşie şi

gălbue, aplicată peste o incizi e fină, măruntă, cu aspect
chiar de ornament de sine stătător 6 3). Incrustaţia formează orna11tentu,l pozz'tzv de cele mai multe ori. Se întâlneşte însă şi motivul
cruţat lustruit puternic, uneori fiind chiar spirală. Dar ceiace constitue o noutate este pictura roşie-vişinie, analoagă- celei dela Petr'u
Rareş şi neîntâlnită în civilizaţia Biikk, a-şa cum a prezentat-o·Tomp-a.
Ceiace a publigat Tompa: este ' o crusted.:.ware, care merge cu specia
cunoscută Lengyel·-Tisa şi cu .ceramica mai tânără din Moravia.

Fig. 36. - Cutie- s uport din stratul I
dela Tangâru.
(în. 0.18 m.; lg. 0.34 m.; larg. o. 16 m.)

Fig. 35. - Vas din straiul I
dela Tang-âru.

Recentele descoperiri din Slovacia pun din nou problema originei
ceramicei pictate ca punct de plecare în regiunea Biikk. E drept că
noua ceramică pictată este su perioară a tot ceiace se cunoaştea
până acum în Slovacia şi Ungaria nord-estică, dar singură n ar
fi ajuns să creieze splendida civilizaţie a ceramicei pictate din
Europa sud-estică. Ea va fi influenţat poate cercul Ariuşd, cercul
vest-dacic şi Tripolie. Cu acesta din urmă se apropie şi culoristic.
Dar ea poate fi considerată şi ca un produs local, în cadrul ci ilizaţiei Biikk, a cărei încrustatie superioară faţă de cea Boian, ducea ca
tendinţă şi spirit, spre pictura înainte de ardere. Ca vreme aceste
produse evoluate ale cercului Biikk numai pot fi puse în paralelă
cu Boian.
Raporturile Bozan-Turdaş. In Transilvania şi Muntenia cercul
Boian este vecin sau se apropie foarte mult de aria civilizaţiei
Turdaş, pe când varianta din Bulgaria rămâne, aşa precum se
63) Secţiunea de studii a Institutului arheologic de stat din Praga.
Unele fragmente ceramice de la Dornica sunt publicate în: Pamdtky Archaeo!.,
XXXIX, 1933, p. 49 fig. 3 r-32.
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64) '. hildc, Tl,e D,11111b,·, fig ..~ si 1 . 7S·
65) \'. nota -17.
66) I. \ Ta i , D1e llrrnpl, ,~e; /1111
d r prâ/11 Ion tl,m .lus,1frnb1111K 111 Vi11cn,
1908, în l'r11l11st. Z,·,t,c/11 ., II, 1910, pl. l I si p. 29.
67) D. Ber iu, Col,·c(1n d,· a.tlic/111(• (,/1. Georr, ·w · ·orabta, 19,17, fig. r,
J-.j, ,i p. J-.j..

„

6 ) FranHorl, în R a11. d. \' rges hi hle XI\', p.
69) Wdtgts lm/1ft', p. 355.
70) 19J5, fig. 10, I.
71) D.
rciu, O. c ., p. 63.
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,s.

direct al celor două cercuri s'a petrecut numai în Transilvania 72)
ceiace explică şi prezenţa unor analogii mai numeroase a variantei
transilvănene cu Turdaş. Au avut loc influenţe reciproce mai puternice. Dacă este o legătură de geneză între Boian şi Turdaş ca
şi între Boian şi Biikk, este greu de spus în prezent.
Ctvzlziaţza Bozcm este de angine dunăreană sau bandceramz'că.
Analogiile dintre Boian, Turdaş, Biikl şi Tisa îşi au în primul rând
un punct de plecare comun: aceiaşi origine, şi apoi, în al doilea
rând, ele se pot explica prin influenţele reciproce, care s'au exercitat
dintr'un cerc asupra celuilalt, mai ales că şi o desvoltare în bună
parte contemporană se poate stabili între tipurile de mai sus. In
ge neral ornamentarea ş i majoritatea formelor civilizaţiei Boian orient ează spre civilizaţiile dela Dunăre. Spirala în colţuri, atât de frecve ntă şi în Vinca-Turdaş, o vom găsi până în Boemia 7 3) iar tendinţa
de a ornamenta peretele vasului, acoperindu-l de obiceiu în întregime,
este în ceramica în benzi 74 ). Prezenţa meandrului şi a derivatelor
sale, precum şi a spiralei, dovedeşte c ă avem de a face cu o civilizaţie prin definiţie bandceramică. Ornamentul «boabe de linte»
(Linsene) 75), cârligile duble (Doppelhaken), preferate mai întâiu
de specia incizată şi apoi de cea excizată cu puţine modificări, pot
fi deopotrivă de origine dunăreană. Cârligele duble se pot considera
chiar ca o formă intermediară între meandru şi spirală 76). Insăşi
excizia poate pleca din cercul bandceramic, dar influenţată de lumea
Sudului şi Orientului. Ornamentarea în relief dela Butmir şi restul
va ului lăsat liber ori uşor crijelat, putea foa rte bine ă dea naştere
la ideea exciziei ş i a încru staţie i. D e altfel în mediul t â rziu g umelniţ ea n întâlnim ornamente în relief aplicate ulterior şi înconjurate
de o falsă-excizie şi încrustaţie, ca o reminiscenţă ş i o de ge nera re
a adevărate i exc izii.
Pătrunderea prim ei ci ili zaţ ii bandceramice la Dunărea d jos
ni se pare că s'a efectuat pe un drum de ocol, pornind anume din
ace la ş leagăn comun ş i s trăvechiu dela Dunărea de mijloc, peste
Slovacia ş i Ungar ia el e Nord- t şi de aci către re giunea fertilă a
Ţării Bârsei, de unde, tre când Carpaţii s ud estici, a ajuns în mă
n oasa câmp ie get ică, urmând apoi calea spre ud, până în Tracia.
O mi ş care pe valea Dunării în jos este puţin probabilă. Cercetăr il e
el~ faţă nu pot sp rijini această ipoteză. Civilizaţia Vădastra JI din
Oltenia este un complex târziu, care nu poate fi contemporan cu
Boian, deşi n ăscut din această civ ili za ţie prin expansiunea sa sp re
Vest, dar pierzându-şi caracterul din cauza unor influenţe diferite.
Vom asista de altfel la acelaş proces şi în creiarea civilizaţiei Săl72) II. Scbroller, O. ,., pl. r7, r.
.
73) A. Stocky, La B oltem e preltistonque. I. L'd.re d,, la j> frr r e, pl. XV Ş l pl.
X, 22-24.
7..J) A. Jenn y, Z11r Gejiis-rlt-kora//011 dl'\ dona11h?ndisc/1e11 A ~u llurkrei'ses , în M itt.
d. Anthr. Gese!. i11 Tf"ien, LVIII, p. 6.
75 ) Descoperit la Vidra: D. Ro setti , O. c., fi g. 10 .
76) G. \\ ilke, o. c., p. 22.
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este cu totul i~util din moment ce în pr zent se cunoaşte atât de
' bine poziţia civilizaţiei Boian, în inventarul căreia se înseriază aceste
vase tipice, faţă de culturile următoare şi deci dependenţa sa de
cronologie relativă. Evident, acum zece ani şi mai bine, lucrurile se
prezentau aJtfel 83) şi observaţiile stilistice, fără sprijinul altor consideraţiuni puteau duce la concluzii inacceptabile azi. ln nivelul
colibelor dela Tangâru am descoperit un vas de mici dimensiuni,
a cărui formă se apropie foarte mult de vasele dela Male iociovice
(Boemia) 8 4) şi Waidendorf (Austria de jos) 85), care aparţin civilizaţiei Aunjetitz. El s'a gă it în asociere cu o cupă cu picior 86) şi
marfă caracteristică fazei I. Trebue subliniat faptul că vasele cu
picior apar în nivelul caselor, deci în ultima fază a civilizaţiei Boian
şi în toate cazurile ornamentate în tehnica exciziei şi a incrustaţiei.
Originea lor poate fi căutată chiar în civilizaţia Boian. Vasul amintit,
cu piciorul gol, prin contaminare cu cupele cu picior, ar fi putut
ajunge la creiarea tipului «Steckdosen». J. Schranil căuta originea
celor din civilizaţia Aunjetitz în spre Sud-Est, pe când O. Menghin
se gândea la o cale inversă 8 7). Exemplarul dela Tangâru pune în
altă lumină această problemă. El poate fi prototipul vaselor cu
picior. Aşa numitele «Bodenfussurnen» cu piciorul cilindric şi gol,
dar deschis spre interiorul vasului, ca forma dela Kodja-Dermen 88),
pe care noi le atribuim în general Gumelniţei I, par a avea o
evoluţie independentă de seria vaselor cu picior. La Kodja-Dermen
stratul reprezentativ corespunde fazei Gumelniţa 1 şi stratului I de
la Petru Rareş. D-l Vl. Dumitrescu aminteşte o «Bodenfussurne»
descoperită în stratul III ( nmelniţa A) dela Atmageaua Tătărască
(jud. Duro tor) 89), unde va fi reprnentată, credem, şi faza iniţială
a civilizaţiei Gumelniţa. Aceste «urne» ar putea sta în legătură cu
formele Len gyel 90) fiindcă este aci în afară de orice îndoială o influenţă din valea Dunării.
In strânsă dependenţă cu tipul de vase cu picior cilindric
trebue tratate cutiile-suporturi, cu colţurile drepte şi prevăzute cu
orifici rotunde pentru susţinerea vaselor (fig. 36), uneori având în
perete şi unele fereste, foarte probabil pentru ventilaţie 91). Exemplarul dela Tangâru a fost găsit în vecin ă tatea imediată a vetrei
casei I. Poartă urme de arsură şi fum. Dimensiunile acestor cutii
variază, dar nu sunt prea mici pentru a putea suporta majoritatea
83) V. nota 81. J. Schranil, S tudii asupr a origz'nez" epocz'i bronzului' în Boemia
Praga, 1921, p. 204.
,
84) lb., p. 87, fig. 16,2 = Vl. Dumitrescu, O. c., fig. 4 (dar citat greşit) .
85) O. Men g hin , O. c., fig. 8 = VI. Dumitrescu , O. c., fig. 5.
86) 1935, fig. 28,6.
87) V. discuţiil e la VI. Dumitrescu, l. c.,
88) R. P opov, L e tumulus de J{'odja -Dermen pres de Schou men, În l zwestija,
B u ll. de la Soc. arch. bu lgare, VI, 191 6- 1918, fig. IO.J- b şi fi g . 109 a. Cf. O. Menghin , O. c., fig. 5.
89 ) Betraclztungen, p. 145.
90) O. Menghin , O. c., p. 79.
9 1) D. R osetti , O. c., fi g. 13.
(în I.
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hr g . v n !I. II. , 7. U f., 1q_c;, p. II.
t6) • l\I ngldn, O.,., p. 7~{.
_ , 97)
himada, K . llama<la, X,,11 .• l,.,11 -li , 19 ,,, pi. . ·xrrr, 1 - 2; pl.
. L\ 1, -7 . r3.
9, ) J.
hr(1nil, ri ,1g ·,,1,,,-1,1, U.i'/t111,·11 und Uii'/11,:m, pl. \'IJ. rz.
QQ) Dinu k set ti, O. c., p. 8 - l şi fig. 2 3.
f. Ne tor, Da lnnd, p, 55.
10 ) 1935, p . TS - 16 ŞÎ fi . T J.
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şÎ excizia. Motivele ornamentaie sunt puţine, dar semnif1cative ca
origine. In primul rând trebue menţionat m eandru l, descoperit la
Vidra (fig. 37; întregit) 1 0 1), având o formă dintre cele mai caracteristice şi originale. E întovărăşit în interior de puncte orânduite în
şir, în spiritul ornamen ticei încizate bandceramice. Ca formă se
apropie în general de motivele meandrice ale ceramicei şi plasticei
Turdaş şi de însăşi motivele speciei incizate a ceramicei Boian.
Trzimg-hzu l este al doilea element decorativ. In interior este haşurat 102), aşa precum îl vom regăsi în pictura crudă din civilizaţia
Sălcuţa. Mai apar «dinţi de
lup», alături de benzi înguste,
care ar putea face parte dintr'un aşa numit «gradelini g es
Wirbelmuster» l03),
fiindcă
vasul întregit permite un
asemenea motiv în interiorul
său, dar se poate întâmpla
să nu avem de a face cu un
motiv decorativ bine indi vidualizat.
Motivele de mai sus, în
special meandrul şi punctele
întovărăşitoare, care nu sunt
decât o transpunere în pictură
a benzilor umplute tu puncte,
rămase aci ca o tradiţie aproFig. 37. - Ornamentul pi ctat cu culori
piată, arată că prima pictură
dela Vidra l Ci v il iz aţia Bo ian ; întreg it).
ce se realizează în perioada
I-a a neo li ticului din valea
inferioară a Dunării este originar ba n dcera1ni'că, atât ca inspiraţie,
cât şi ca tehnică. Se resimte însă încă de pe acum o oarecare
influenţă a unni geometrism străin de tradiţia dunăreană, care va
deveni mult mai evident în perioada II-a, în civilizaţia Gumelniţa
de început. Pictura crudă din cercul Boian pune această civiliza ţie
alături de Vinca II. Pentru fixarea cronologiei ci v ilizaţiei Vin "a II, G.
Childe a luat ca criteriu esenţial această pictură în raport cu cea
din tessalianul III (Rachmani) 104). Childe a crezut că purtătorii
civilizaţiei Vinca II au introdus crusted-ware în Tessalia 105). Intr'adevăr analogiile sunt convingătoare. Crusted-ware din Vinca II
este identică celei tessaliene în ceiace priveşte tehnica şi felul
culorii 106) Dar în Tessalia această pictură va fi fost introdusă din
cercul vecin Boian sau de Gumelniţa I. De altfel începutul tessa101) Dinu Ro setti , O.
102) Ib., fi g . 43 .

c.,

fig. 3.

103 ) l b., fi g. 2 a ş i p. 1 0 .
104 ) Tlte Da w 11, p. 179.
105 ) Tli e Da,mbe, P, 9-1- -5.
106 ) G. Ch ild e, 77u Dcm 1n, p. 178.
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1 14) 'h, Du g la ,
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sud-est-europeană, .

cutiile-suport .par a fi influenţate de lumea Orientului.
·
Paharele cu pereţi drepţi sau puţin curbaţi, diq specia c~nelată 122) ar putea fi influenţate la rândul lor de cele din Susa I şi
Egiptul predinastic. In general în priviQţa formelor influenţele sudmediteraneene şi orientale sunt mai reduse decât în ornamentică,
unde pătrunde alături de spiritul naturalist şi cel geometric.
Transnzz'sz'unz: Problema transmisiunilor - cum atât de plastic
le-a numit d-l profesor N. Iorga 12 3), pentru a arăta deodată şi pu
terea de rezistenţă a unei civilizaţi-, se va clarifica mai .bine după.
ce vom trata civilizaţia Gumelniţa I. Aici enumărăm câteva elemente esenţiale. Casa cu pridvor din perioada I trece, cu foarte
mici modifidi'ri, cu totul secundare, în perioada următoare. Pictura
cu culori şi grafit, cât şi motivele decorative le va moşteni civilizaţia
Gumelniţa, perfecţionându-le, desigur şi sub o influenţă cr·escândă din
Orient. Excizia evoluiază, degenerând, dar fără a-şi întrerupe această
evoluţia în momentul de tranziţie dela Boian la Gumelniţa. Formele
supravieţuesc: vase piriforme 1 24), suporturi tipice cercului cu ceramică pictată, cupe cu picior, străchini cu umăr bombat, etc. Industria litică va suferi mici modificări.
Civilizaţia Boian se dovedeşte a fi una dintre civilizaţiile
bandceramice cu o viaţă foarte intensă. Sunt civilizaţii care mor
la intervale scurte şi fără a trece mai departe bunurile de civilizaţie
pe care le-au creiat sau le-au moş tenit. Această viaţă scurtă se
datoreşte şi depărtării de centrul primordial din care a luat naştere,
precum şi de tăria influenţelor di verse. Pe fondul originar dunărean
al civilizaţiei Boian, cu o extraordinară putere de rezistenţă, influenţele din Sud şi Orient s'au grefat, ajungându-se astfel la. o .nouă
sinteză în ţinutul traco-getic: civilizaţia Gumelniţa.
PERIOADA li-a,

CIVILIZAŢIA OUMELNIŢA .

Aşezarea de la Gumelniţa, judeţul Il fo v, nu - este cea dintâiu
săpată şi nu conţine material caracteristic pentru întreaga perioadă
II-a a neoliticului traco-getic. Complexul Gumelniţa s'a cunoscut
încet, după numeroase săpături, rap.oarte şi .mai qles studii inter-

pretative, cum foarte just a observat d-l I. N estor 1 2 6). In arheologia
preistorică se află azi o bogată literatură şi un foarte numeros
material. Săpăturile au adus tot alte şi alte descoperiri. Variantele
au sporit, în raport cu numărul staţiunilor cercetate şi cu poziţia
geog'!'ajzcă a acestor aşezări faţă de cercul Gumelnlţa. In general
se deosebiseră dou ă faze prin-cipale: A şi B. La acestea s'au adăogat
122)
123)
124)
125)
126)

1935, fig. 13 1-2.
N , Iorga, l . c.
.
1935, fig. 10,2. R. Popov , Le tumulus de Tell-Denew, fig. 15 1 B.
1935, fig. IO,I.
In R evista Istorică Română, V - VI , 1935-1'93-6, P, 438.
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altele: una de sfârşit -C ( stor)i alta de început - . ,:11 (Rosetti).
Cercetările din Vlaşca ne-au adus noui materiale care ilu trau
perioada de tranziţie dintre Boian şi
umelniţa, pe care le-am
127
înseriat în «civi liza ţia P tru Rareş». ) Paralel cu activitat a din
laşca am întreprins o campanie de cercetări ş i v pături în judeţul
Dâmbo iţa 128). De la Palade s
cos o ceramică f arte bogată i
tipică pentru ultima perioadă a ci ilizaţi
umelniţa dar reu de
catego ri sit într una din ubîmpărţiril d
u .
coperirile din
ultimii rni ne-au dus la con in g r a cv
n o uă r"nduir a în ntarului ci ilizaţiei urnelniţa se impune r curgAnclu- de data acea ta
la denumiri mult mai ge n rale, ca r
'"' u rin dă într gu} material
exis ent şi cu po ibilităţi
rnglob
lui \'ÎÎt r.
t 1 m
ajuns la o trip rtiţi , ar m1 e
o trivit ă . i 1 urm ătoar a c r p nd n ţă:

11

pe-

ari ei de răs
u c r urile d
rt._ t
etru Rare ş
V

127) 19 -, . 23 „i u1m.
,_) \' r fi t ipări t în ftro.-, llT.
129) Vl. r umitre Cll, Rn•Hla /-tonă Ro111rî11iî,
J o) Id., R IR, l
, p . , 23 .
r :~1) kl., R IR,
I, p, 460 „i 4
r32) A
vedea mai su .
T_
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19

4, p. 4 .

1

urm.

este aceia de pahar şi strachină cu corpul cilindric ş1 partea infeeste cea mai frecventă în stratul I din această
stratul II dela Tangâru 133), unde însă s'a descoperit mai mult în stare fragmentară. Ornamentarea acestor vase
constă din caneluri orizontale şi paralele (fig. 7) sau pictură cu
grafit 134). Uneori însă lustruirea puternică a suprafeţei ţine loc de
ornamentare (fig. 9). Buza paharelor şi străchinilor este de obiceiu
teşită în interior şi spoită cu culoare roşie. Asemenea forme au
apărut în tot cercul civilizaţiei Gumelniţa. Astfel le-am întâlnit la
Boian 1 35), la Vidra 136), iar la Sud de Dunăre ele apar în mai multe
exemplare la Tell-Denev, unde stratul reprezentativ corespunde
civilizaţiei Gumelniţa I. Aci se găsesc pahare s'au străchini cu caneluri şi pictură cu grafit13 7), întocmai ca în câmpia :i.\Iunteniei.
Seria paharelor fine, cu pereţi subţiri, rezonaţi, pictaţi cu grafit
în motive geometrice, făcând apel la aceiaşi pictură negativă
şi lustruire, ca şi la Tangâru, este bine reprezentată în Tell-ul
Denev 138). In acelaş muzeu se pot vedea forme analoage dela Sultan,
împreună cu alte vase tipice fazei Gumelniţa I. La Tell-Denev avem
de a face şi cu străchini mai grosolane şi în general fără ornamente, similare fig. g din Vlaşca 139), dar câte odată apare la aceste
vase ornamentul spiralic 140), a cărui formă aminteşte ornamentica
Boian. Cât de strânsă este legătura, nu numai formală, dar şi ornamentală, între ceramica Boian şi Gumelniţa I, ne poate arăta, pe
lângă atâtea alte dovezi, un vâs din catego ria celor de mai sus
dela Tell-Denev ornamentat prin incizie în spiritul civilizaţiei Boian
141 ). Inrudite cu seria acestor forme sunt vasele cu fund ascuţit, ca
cel dela Denev 14 2), cunoscute şi în cercul Boian 143). Este deosebit
de interesant a nota prezenţa unui vas-pahar la Deve Bargan 144),
cu profil identic paharelor tipice acestei faze dela Nordul Dunării
14 5), Are corp cilindric, buza teşită şi încrustată. O bandă excizată,

rioară conică. Ea
staţiune, ca şi în

133) 1935, p. 25.
134) Ib., fig. 18-27.
135) V. Christescu, Les stalz'ons p r ehistoriques de la.c de Boian, în Da.ci'a, II ,
1924, pl. VIII, 1-2, 4.
136) D. Rosetti , O. c., fig. 14-15 şi 17.
; fig. 144 A-H. Acestea
137) R. Popov, Le tumulus de D enew, fig. 146
<lin urmă , reproduse şi de O. Mengbin (Hoernes-Menghin, Urgeschzchte, p. 791)
sunt pictate cu grafit şi au buza teşită în interior, în felul form elor de la
Tangâru (1935, fig. 19-20) şi date cu culoare roşie. In muzeul din Sofia su~t
mai multe exemplare de acest tip, care n 'au fost încă spăla te cu acid clorhidric pentru a se scoate în ev idenţă ornamentul.
q8) Muzeul Naţional din Sofia, No. 1122.
I39) R. Popov, O. c., p. 152 A-B şi I53 B.
140) Ib. , fig. 153 A= 154.
141) Ib., fig, 160. Sunt linii încărcate cu crestături , redând şi motive
meandroide.
142) Ib., fi g. 166 D.
143) D. Rosetti, O. c., fig. 12 (Ar putea aparţine civilizaţiei Gumelniţa I ).
144) R. Popov, L e tumulus de D eve Bargan , fig. 179 a= 180 A-B.
145) 1935, fig. 22-24.
-
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în interiorul căreja s'au au/a! moti e-1 atrulate re, înco njoa ră cor pul
paharului la niijlocul distanţei dintre buză şi partea infe ri oa ră.
Restul corpului este pictat cu grafit.
uprafaţa exci za tă a fo t în crustată. Asocierea la olaltă a exciziei, încru taţiei a picturii cu
grafit şi a lustruirii met lice a ornamente! r «cruţate~ este sem ni ficativă.
a dovedeşte pe de o parte o tr diţie imediat"' trecu tă de

Fi g. 3 . - . 11 u. tTnrk l n). ( u p nu1 1unea t a atl. In .
f. \ r.- unc.1 V rgc ·dii bt B rlin).

ci vil iz ţi
ti i în g n r .
prin I ictură
decorati e şi
truir 14 ). In r li t
loar proce ul dif r"'.
lntr 10 vreme c"nd

a

rnamen-

motivelor
d ac i ~ i 1u pirit al ornam nt"' r ii,

ăr"' j t:..

tratig-r fi

i cronolo ·i

14 6) l b., p. 26-27.
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0

ci

iliza ţi ei

«t 11-

urilor» din Bltlgaria nu se tlarificaseră Îrită, asemănat"ea Vaselor
dela Tell-Denev cu cele din Europa centrală, a <lat ua:;;tere la o
apropiere între acest tip de vase şi cele Lausitz 147 ), deşi ca timp
este cu totul nepotrivită. Criteriul tipologic, fără a fi sprijinit şi de
alte date, duce în general la rezultate false. Asemănarea este într'adevăr izbitoare 14 8), dar apariţiile sunt independente ca manifestare în timp şi fără nici un raport de geneză. Şe repetă acelaş
lucru, ca şi cu aşa numitele «Steckdosen», care nici nu au o prea
mare asemănare cu cele din cercul Aunjetitz 14 9). Apropierea este
forţată şi fără semnificaţie deosebită. Originea vaselor cu corp cilindric, despre care este vorba aci, trebue căutată în mediul civilizaţiei Boian şi Biikk. In stratul I dela Vidra şi la Kodja-Dermen
s'au descoperit asemenea vase, deşi într'o tehnică mai grosolană 150),
iar în Biikk II apar forme analoage 1 5 1). De altfel şi în civilizaţia
Tisa târzie se întâlnesc pahare subţiri cu profil analog celor din
Gumelniţa I şi spoite cu culoare roşie, ori pictate în «crusted-wareTechnik» 152 ). In 1925 O. Ienghin fusese de părere că formele de
«Napfurnen» dela Tell-Denev, ca şi «Bodenfussurnen» ar sta în
legătură tipologică cu cele din Butmir şi Lengyel 153), ceiace înseamnă o orientare către o origine bandceramică.
De altă valoare ar fi apropierea formelor noastre de cele AnaU:,
sesizată prima dată deasemenea tot de profesorul O. Menghin 154),
precum se va vedea mai jos. Recent, d-l Vl. Dumitrescu atribue
vasele dela Tell-Denev, amintite în dese rânduri, civilizaţiei Boian 155)
pierzând din vedere analogiile din România şi condiţiunile stratigrafice în care apar aci şi restul descoperirilor care corespunde
civilizaţiei Gumelniţa I. Paralele cu formele din Turke-Stan s·unt
foarte apropiate de cele din cercul Gumelniţa I 156). In Anau I apar
însă vase mari, - pithoi (fig. 38), - care au profil similar formelor
noastre. Ele se pot urmări însă şi în Manciuria 1 5 7), unde se pare
că avem de a face cu o fază corespunzătoare fazei Anau I.
147) O. Menghin , la Hoernes-M enghin , O. c., p. 79r.
148) Compară de pildă fig. 9 cu: J. Schră. nil. Die Vo rgescludite B onmens
und Mâ"hrens, pl. XXVII, 7.
149) Vasele cu picior din perioada I a neoliticului dela Dunărea de jos
se deosebesc de cele Aunj etitz, prin forma generală , prin amănunte~ _prin
ornamentare. Dacă lucruril e ar fi împinse mai departe, acest tip d e vase al e
cercului Boian s'ar putea pune în paral e l ă şi cu formele Lausitz, care sunt
foarte apr0piate de tipul Aunjetitz (Pamdtky Ar,;h., Praga, XXXVIII, 1932,
pl. III, 7 şi 29).
150) D. Rosetti, O. c., fig. 9. R. Popov, O. c. , fig. 7 şi 106 b.
151) S. Gallus, în Arch . .Ert., XLIX, 1936, p. 86, fig. 47, cu p. 85 .
152) Institutul de Preistorie din Viena.
153) O. Menghin, D ze Herkunft der bulg arischen «Steckdosen~, p. 79.
154) V. nota 147. Cf. Id., Dze Herlmn.ft, p. 78, nota I.
155} In W P Z, XXIII, 1936, p. 147, nota 29.
156) R. Pumpelly, Prehistonc Civzlizatzon of Anau, 1908 (Explorations fn
Turkestan), pl. r8, 1-2, 4-5; pl. 20, 1; pl. 21,1 = fig. 38, la noi. J. de Morga n,
La pre'histo/re or/entate, III, 1927, p. 222, fi g. 2r9, 1-2. C. S chuchharat, Al!europa,
ed. JII, 1935, pl. XXIX, r r. O. Menghin, Wel!gescluchte, pl. XXXV, 5.
r57) C. Shimada, K. Hamada, O. c., pl. XXIV, 2 .
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ătură
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15 ) R. P po\' 0. <., fig. I S7 B i r ._
15 ) Id., o. ., fig. 4- .
r6o) 1935, fi . 10 1 2. n v
pirif rru in \'idr II
'umelniţa I (Ro Hi
o. c. fig. l ).
161) R. Pop \ 1 Li· lumu/11 d.: Tt.ll-!Jtnn•, fig. 1 6 ..:.. , ~·-F.
162) Ih., fig. q
şi B.
163) R. P p v O. c., fi<Y. I
(e.·cizie, încrustaţi
i grafit pe umăr i gât).
164) Id., Le t11111ulus de A"od.fa-Derm,·11, fig. r 1 r a i r 12 b tidentice celor d la
P tru Rare.,, fig . 1 ).
165) /d., o. "• fig. 133
i B.
166) lb., fig. 136 (grn fit).
167) Id. u. c., fi . ror „i pi. \', 1-2. f. Iuzeul din
fia,
16 ) /b., fi . 100.
169) Dinu Ro etli, O. c., fig. 7.

=
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apropiate ca înrudire cele din Gumelniţa :î, ca cel dela Vidra 110).
In Bulgaria, la Kodja-Dermen mai ales, s'au descoperit mai multe
capace pictate în exterior cu g rafit. Ornamentele reproduc motivul
numit «gradeliniges Wirbelmuster» 171 ). Apucătoarea lor aminteşte
pe cele Boian, dar de multe ori lipseşte.
Fructierele sunt comune în România şi Bulgaria. Ele reprez intă două variante, una prevăzută cu o capucătoare», care nu mai
poate juca un rol ca atare, nefiind decât o reminiscenţă dela capacele cu apucătoare amintite mai sus, din care probabil derivă
aceste forme (fig. 13); altă variantă se termină cu un fund ascuţit
s'au într'un uşor «umbo», ca cele dela Tell-Denev 172). Marginea
acestor fructiere este ornamentată prin excizie şi încrustaţie. In
specia pictată cu culori se ornamentează şi interiorul. La aceste
forme trebuesc adăogate suporturile, dintre care cel mai caracteristic ca formă este cel de la Petru Rareş (fig. 14), înrudit cu tipul
de la Vidra 17 3). Unele suporturi au forme de colac 174). La Guinovo
din Bulgaria, în apropiere de v~elopec, s'a găsit un suport de vas
analog ca formă cu cel de la Petru Rareş, având doar deschizătura
mai mare şi corpul acoperit cu motive- şa h, ca şi fig-. 24 din Vlaşca 17 5).
In stratul I de la Petru Rareş am găsit mai multe fragmente de
suporturi identice ca profil cu exemplarul dela uinovo. Suporturile
de la Kodja-Dermen cu benzi excizate şi încrustate reproduc în
r<::alitate acelaş tip 176). Vasele piriforme mari , analoage fig-. 12, r,
ca şi cele cu umăr de mai mari dimensiuni, le vom întâlni în Sudul
Bulgariei, 17 7) întovărăşite de forme mai mici 17 ). « rna cu picior»
( «Bodenfussurne» ), este tipică fazei Gumelni ţa I l 79). Ea se va
menţine si în fazele ulterioare. O formă interesantă este vasul cu
coadă dela Vidra, care imită formele de lemn 1 O).
In ornamentica ceramicei
um el niţa I se constată o bogăţie
şi o varietate, nu numai în ceiace priveşte motivele decorative, dar
şi în tehnică. Pictura cu grafit este cea mai frecventă. Apar, după
cum am văzut cu prezentarea materialului din Vlaşca, toate tehnicile la un loc. Işi face loc în ornamentică şi prziicijn'ul dzinzon'u,
caracteristic ceramicei pictate din Europa răsăriteană, precum şi
repetarea motivelor decorative, într'un ritm mai accentuat decât în
170) Ib. fig . 16.
r71) R. Popov, O. c., fig. 133 A =pl. VI, 7; fig. 133 B; fig. 133 C=pl. VI, 5;
fig. 133 D = pl. VI, 6 ; fig. 168--170 tfo arte aprop iate de tipul Boian, dar diferite ca ornamentare).
172) Jd., o. c., fig . 174- 175.
173) D. Rosetti, O. c., fig. 26.
174) lb, p. c8.
175) Bull. de l'Inst . arch. Bulgare, VIII, 1934, p. 43 r, fig. 243.
176) R. Popov, o. c„ fig. 1.50.
177) Jerome. L'epoque niolithzque dans la vallie de Tonsus (Tlz race), în Re1
Arch., 1901, II. p. 328-349, fig. 4-5.
r78) Ib., fig. 8.
179) Ca cele de la Kodja-D ermen (R. Popov, O. c., fi g. ro4).
180) Rosetti , O. c., fig-. 27 şi p . 18.
1
•
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d. li ·11

I !) \ . 'hri.t. li, 0. "• pl .• ~lf, I - i ';=l!J :, fig. I ,6.
r,'_) Em. Kunz . Ordwm 11 1 / /> , , Iii ·eh A-,.,.,,111 <·, în .Jb/1. d. bt1J'<'r. 11.-ud.
• ( .llti11, li, 11), plt /,,1· -lwt. A/,/., • r
F. i; II., 1 -; 1. p. 1~ - 1 ( 'p
\ ).
I,_;) lb., fig. li, 'f. pi. ). _ ,i pi •·. " \ 'f, ".
I 4) lb., I . IC)
i p. 'f. \\'a -Tb mp n . l'r,ltl\loru f h ,·m1Ji, I r2, p. 1 51

fig. 55, I •
185) Ap ar la
( Kun z . O. r.. p . 2_

• ,

,

r hom n
o p cie c rami ă ( D) 11
i ur m .) analoagă
1 i c.le la \ 'i 11 a .

I 6) 1':m. Kunz
d. baya. A .lnd. d. lf'i,,,
l

, Ord1t,111t'11M, III. f>,, A;r,111111: ci,
. II., 19,4, p. 15 i urm.

7) lb., p. 92.
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rn a m e nt

lu truit

/Jlllit'r<:n Bron::,·::dt, în Abli.

âice, aJunse în ţinutul traco-getîc prin intermediul neoliticului
Tessaliei. Această influenţă, - într'o oarecare măsură pornită şi din
insulele greceşti - trebue considerată mai mult ca o impulsiune
imprimată decoraţiunii locale, care cunoscuse chiar din perio~d~
anterioară tratarea suprafeţei vaselor prin lustruire. De data aceasta
însă 1ust.ruirea devine ca m.zjloc ornamental bine definit.
Motivele decorative se pot împărţi în două mari grupe: a) de
caracter local, bandceramzc; b) g-cometrzce, de orzgz1ze străină. Orna-

Fig. 39. - Fragment de strachină din stratul III a
dela Tangâru pictat cu grafit pe ambele părţi.

transmise, fie direct de civilizaţia Boian, fie datoexercitate din diferite centre bandcE'ramice asupra
civilizaţ.iei Gumelniţa, când era în plină formare, pot fi considerate
în primul rând cele spiralice. Spirala fusese cunoscută de ceramica
Boian, dar ea nu-şi câştigase în prima perioadă a neoliticului balcano·dunărean · toată libertatea şi eleganţa. In stratul I de la Petru Rareş
atari ornamente sunt rari. In Bulgaria însă spirala din Gumelniţa I
este evoluată, deşi nu prea frecventă. Spirala din stratul III-a de
Ja Tangâru (fig. 39 1 88) poate sta prin forma sa sveltă, de o rară
eleganţă, alături de produsele stilului A cucutenian. Spirala de la
mentele

dunăretţe,

ri,tă influenţelor

188) Şi r935, fig. 29,
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gâru 20 0). La Petru Rareş au apărut alte fragmente. In Bulgaria
apar în valea râului Tundja 2 0 1). Dar banda umplută cu puncte
s'a descoperit în stratul Boian de la Tangâru pictată cu grafit 202).
Spre Sud o întâlnim până în Creta 2 03), dar ea nu poate fi decât un
element local, transmis de civilizaţia Turdaş şi Boian ceramicei
gumelniţene. O atare formă de bandă stă alături, ca origine, cu
benzile umplute cu puncte şi împunsături din ceramica Vin "a-Tur<laş
şi Tisa, precum şi din neoliticul cretan, al cărui caracter bandceramic este evident. De o deosebită semnificaţie este întrebuinţarea
motivelor dunărene în cea dintâi ceramică pictată cu culori (fig. 23)
şi într'o tehnică superioară a tot ce cunoscuse perioada Ia. Această
constatare este importantă în ceiace priveşte problema originei
ceramicei pictate.
b) Alături de elemente pur dunărene ale ornamenticei civilizaţiei Gumelniţa I apar, precum am văzut, motive geometrice, care
contrastează cu ceiace eram obişnuiţi a vedea în valea Dunării.
Nouile impulsiuni vin din alte cercuri de civilizaţie şi ele devin
din ce în ce mai simţite. Motivele geometrice sunt mai numeroase
decât cele bandceramice. Aşa numitul «gradeliniges vVirbelmuster»,
întâlnit la Kodja-Dermen 20 4), apăruse de altfel şi în ceramica
Boian 2 0 5). Ca formă el se poate pune în paralelă cu cele dela ·
Cucu teni A 2 06). Acest motiv a dura toată perioada II-a a neoliticului din valea Dunării inferioare. Patrulaterele, şahul, zăbrelele,
cercurile simple sau cu punct sunt frecvente şi comune întregului
cerc gumelniţean. Ornamentaţia aceasta de un pronunţat caracter
geometric pare a înăbuşi inspiraţiile de tradiţie străveche dunăreană.
Ea se întinde ca un fel de modă dar formele ceramicei rămân
în majoritate cele locale. Noul ritm de viaţă împrimă un aspect
specific civilizaţiei Gumelniţa, care se deosebeşte din acest punct de
vedere de cercul Cucuteni. De unde vine noul curent în decoraţiune?
In parte răspunsul ni-l poate da însăşi aşezarea g-eografică a civilizaţiei Gumelniţa. Spre Sud era deschisă spre lumea helladică şi
cretană, iar spre Est către Anatolia. Această vecin ă tate explică
znten ztatea şi marea mulţime a elementelor geometrice, care îşi
pierd din importanţă cu cât se îndepărtează de centrul de origine
şi se apropie de cercul Cucuteni, unde spirala constitue principiul
esenţial al decoraţiunii. Slabe influenţe de acest gen se simţiseră
încă în ceramica Boian. Unele elemente geometrice vor fi fost transmise de această civilizaţie. Ornamentarea negativă, cu pictarea
fondului şi cruţarea motivelor, ar putea fi şi o influenţă a tehnicei

1935, fig. 21.
Jerome, o. c., fig. 14.
1935, fig. 18,I.
L. Pernier, Jt palazzo m z"nozco
R. Popov. O. c., pi. VI.
D. Rosetti, O. c., fig. 3.
206) H. Schmidt, O. c., pl. 5,3.

200)
201)
202)
203)
204)
205)
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înco n j urăt

207) Rt•a/1. d. T'or.~. I, pl. c ,i 1 l. 91. T. hild, Tl1t Da-,11,
20) . !ont lin , la G'na t>ra·/a· rJlff, I, pi. 56, .ţ, ; pl.
2-1-00-:noo). A. _I . , în ,J/011 .. /nt., . ·1.·. 1qo8, fig ..p i fig. 4- '.(2 00-24-00) mol)Yel geom tri
unt aracleri li c ( \. Evan
209) R mz1 gu1,;. ţ.t5 /t1111ll,· d'.ll1dl(lr, p ..'P, fig. 12 B.
210)
t. Pr,- wor k1, în Tfiado1110:i1 .lrd1, .YI, 19,,-2, 1 · 8-52,

are.

p, 75.
7,2 (El\! III,
i 8. ln E I II
O. c., p. 74-.

pl. I şi II.
2 Ir) A. H erz. Le dlcor d,·s 7'(Ht'-' d,• • 'us~ ('I Ies lcritur.:s de I' A.s,e A/111e11r, în
Re1 Ar !t., 1929,1, ~r.rIX, p. 219-220.
I
• •
2_12
1. Dumitrescu, La sfrat,gr11pl11c do .\laliom apparh'nanl n la c-1vJ/11af1011
r11,•ol,tl11qu<· balka110-da11ubie1111e ,, la hun ·iri d,, joui/les d'.ltmage'alfa T,1t1'irască, în Ist ros,
I, 1934, p. 4-1-42.
1•
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Faptul că purtătorii ci vi liza ţiei Boian n'au cunoscut plastica, - pe
care noi totuşi o postulăm încă, - nu poate avea o importanţă
deosebită, ca şi constatarea că asemenea manifestări de artă lipsesc
deopotrivă în Anau I 2 13). Acestea nu pot implica nici o cbncluzie
în ceiace priveşte originea civilizaţiei Boian şi Gumelniţa. Plastica
fazei Gumelniţa I este bogată şi variată. Ea poate fi paralelizată
cu Turdaş II târziu 214) şi Cucuteni A 215). Inrudirea se poate dovedi
pe baza formelor şi a ornamentării. O apropiere se poate face şi cu
plastica Vădastra II. Trebue notat că idolii din România sunt mai
variaţi şi mai bogaţi în ornamentare, ceiace se datoreşte probabil
influenţelor mai apropiate din cercul Vinca-Turdaş şi Cucuteni.
Apariţia plasticei în valea Dunării trebue pusă în legătură cu influenţele est--mediteraneene. Aceste influenţe pătrund mai timpuriu
pe coridorul Morava- ardar în regiunea Dunării mijlocii, decât în
valea Dunării inferioare. Calea Mariţa-Isker-Dunăre şi Olt va juca
un rol de seamă spre sfârşitul civilizaţiei Gumelniţa. In perioada
I-a legăturile cu Sudul par a nu fi decât foarte timide, ceiace explică
şi întârzierea apariţiei plasticei. De altfel şi în Boemia reprezentările
plastice apar abia în perioada mai recentă a ceramicei ornamentale
în puncte şi sunt considerate ca influenţe din Europa sud-estică 21 6).
Dacă în bazinul Mediteranei idolii femenini pot fi în raport cu ideea
matriarhatului şi a fecundit ă ţii, în re g iunea sud-estică şi răsăriteană
a Europii, ei stau în directă le gătură şi un cult specific agricol.
Marea lor mulţime, care se descopere în locuinţe, dovedeşte pe de
altă parte şi o ori g ine social ă a acestor reprezentări autropomorfe.
In mentalitatea primiti v ă religia pare a nu fi decât un produs al
colectivităţii 217 ). Steatog ia, ex a g erarea abdomenului şi a sexului,
cât şi îngrăşarea sunt caracterel e plasticei Gumelniţa I, comune şi
lumei mediteraneene, de care este influenţată. Repre z entările plastice
femenine sunt pers o nificările forţelor pr oducti ve ale naturii. Ingră
şarea poate avea de o po tri ă o v aloare s ocială , una ma g ică şi alta
sexuală, pentru a corespunde un or cerinţi sociale ş i de estetică
erotică 218). Semnul fecundită ţii fem enin e este redat printr' un triun ghiu, care se reflectă şi în numirea g re c e ască a literei A, precum

213) Id., în W P Z , XX III , 1936, p. 14 8.

2 r 4 ) Co mpară

de

pild ă:

.

R. P opov, Kodja-Der m en, fi g . 141 a cu : M. Roska,
în Publ. M u z . Jud. Hunedoa r a, III - I ', 1927-1 928, p . 14 sqq, fi g. 21,7. Cf. T ch ilinghirow, în Bull. de la oe. ar clz. bulgar e, II , 19r1, p. 158, fig. 8 (Vidbol pe
Dunăre ; ce rcul Turd aş - Yi nca era î n a p ro pie re). Şi cu alte exemplare din
Vlaşc a şi Ilfov. Ornam entele s u n t i nciza te şi î nc rustate cu culoare ro ş i e ş i alb ă.
21 5) R. P opov, L es zdoles et figurz'nes d'an imaux du t~tm ulus pres de J{'?d.J.'a ·
D er men, în BuU. de la S oc. ar ch. bulg are, II. 1 9 1 1, p. 73, ftg. 4; c u st eatof1g1 e,
formă şi orname nte fo arte bin e cun oscute î n Cucuteni A .
216) J.
eustupny . în Pamdtck arclz., I. 193 1, p . ~5 .
2r7 ) Jane H ellen Harrison , Them 1's. A st udy of the socz'a l orzg/ns of Greek relt'1rion , Cambridge, 1912 .
218) R. Battag lia, L e slatue nco lit fr:lze de M alta e l'i'ng rassamento m uh'ebre jrl'sso
M editerranez', în I I'EK, 1927, p. 131 ş i urm.
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î n T/1 ,: Buii. of Ili e

faza I-a 222 ). Se observă aci o dibuire a formelor şi un stadiu iniţi al
al unei atari plastici. In faza de sfârşit ea va degenera. Podoabele
de aur nu vor fi prea departe ca tip 2t3) de unele de os 224). Se
întâlnesc ace de păr cu capul plat şi bilobat, ca la Vidra 225), Atmageaua Tătărască 226) şi care se vor menţine şi în faza târzie 2 2 7).
Părerea noastră este că asemenea ace au servit ca prototip celor
de metal (cupru şi bronz), ci nu invers 22 8), cum crede d-l Vl. Dum·itrescu 22 9). Dacă forma lor va fi fost influenţată de aceia a acelor
cu dublă spirală 2 30), este puţin probabil, fiindcă m ajoritatea acestora
din urmă apare în Gumelniţa III şi în Troia II-V. In mediul g um elniţean, ca şi în cel troian ori minoian timpuriu 2 3 1) se cunosc ace
de păr făcnte din oase de pasăre, care au o formă naturală de ac
cu capul bilobat. Ce poate fi mai natural decât o imitare a acestora
în os lucrat anume, ori în metal?
In afară de plastică în os, industria acestui material este foarte
bine ilustrată în valea Dunării inferioare prin numeroase dălţi,
sule şi ace.
Czvzlizatza Gumeln.zta 71I. . tudierea acestei ultime faze a civilizaţiei gum~lniţene devine mult mai int e resantă din cauza formelor
noui dP. cultură care apar ş i a diverselor influenţe ce se manifestă.
E vremea de sfârşit, după o lung-ă evoluţie în cuprinsul perioad ei
II-a a neoliticului balcano-dunărean. e va căuta a se ajunge printr'un proces de contopire a elementelor locale şi a celor străine,
care, de data acea ta, v in în mare măsură şi din Eu ropa centrală,
la o sinteză. Dar această sinteză încă nu va fi complet încheiată ,
ca un nou tip de civilizaţie, care ar fi mers în mod normal spre
epoca metalelor, când curentul «no rdic » provoacă o stagnare a
acestui proces şi o turburare, care va amâna o hună bucată de
vreme intrarea ţinuturilor ce ne preocupă aici, - şi în special a
Daciei, loc de răscruce, - în ansamblul civilizaţiilor propriu zise ale
epocii de bronz, deşi vremea sosise. Pătrunde la Dunărea de jos şi
în Transilvania ceva din lumea întârzielnică a Nordului unde, de
pildă în Scandinavia, bronzul va începe cu 400 de ani mai târziu
decât în Europa centrală 232). Legăturile cu Sudul ş i Orientul apropiat sunt foarte strânse, însă No rdul ş i complex uril e <le civilizaţie
din centrul Europei încep .să aibe preponderenţă. Dar ş i cu lumP.a
helladică şi cercul anatolian raporturile vo r fi foarte susţinute. Acest
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)

Ib., fi g . 3 [ -33.

Ib., fi g. 37.

V. mai jos.
D. Rosetti , O. c. , pl. III,9.
VI. Dumitrescu , în R ev. I st. R om. , I, r93r, p. 2q., fig. 6.
1935, fig. 40.
Ib., p. 33.
O. c., p. 412. Cf. Id. , în R ev. I st. R om ., V-VI, 1935-1936, p . 486.
Dinu Rosetti, O. c., p. 56- 57.
Muzeul din Berlin. W. Dorpfeld, Trofa und I Non, fig. 294.
J. E. Forssander, D er Ostskandt'navische K orden wâhrend der <i"ltesten M et talzeit Eur opas, 1936, p. 262.
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23~) hm. 1·u11z , Or /tn,11N10., III, 1 I.. ·.'Ilf, 1-5 ( lr.1 hini,
l hnj a tipi ' Uum lniţ l'i 1 I 1), pi. . ·.·.',I, fig. 31 (cnpa
p I, el ). . \V . n1 •g- ll, Z)'l{<'tllf \, I
li ((Ir,('
clll JII ni I}/ tir, •allr1 of '/,•omu
'amhriclge , 19_ , fi ~. 76. ,i 'j, fiK, qh, 3u1-30 , fig: . 97,20 ,i I 11 ( I mai
r l ri ti e fonn E II l[ I p ntru J a1, lele u <~unPlnîţa I 11 -, 1 uţa) .
3~} I. ll(lri e cu, l.,·s /0• 1/,. d~ Su/lanu, în ln,·rn, 1, 1924, pl. ~"-·11,5 .
2J ) , ."pă turii ' n
'lre (î 11 c inedit ).
236) Em. 1·1111z , /. ,
237) I.
e. l 1, Du . 111,,t!, p . s,'.
1
- ..~ 8) l\l.
liti , .·lsl..·<.1•
f,11c,1, 1·11
a1111,1 t B•·l
1· • d IIf I JQ'
J · - 1 <1 t
..._
' 1 J) •
fig. 1-2 (cli n tral 1 111îjl o ii).
239) 'I untas. O.,., fig._ 6=
l\I ntcliu , O. c., pl. 98,1 1
24 o)
l\Io n t 1i 11 , O. .. , p I. s ,r.
2 11)
h. Dngla ·, /ac,ram,q11 d,·s Ci·cladt·s, IQ25, fi. sc,id.
242)
. La g lorff I.
t r, 1,adtlrn,[[ :.u ,·nmi•oda , în P /, .."'. ', 1929,

„

p.

200-229.

243) In spe ial
era mi < d 1 Palad (DâruboYiţa) are foart bune
paralel cu Tropoli e. n ar
as aruău;:- , i a forme. \ . de pildă • li lul 111 ,
la:
Kos inn a, Dii• Cnpr1111,Et der l:1/11111,11 uud lr111dog,·rmn11n1 u11d ilire A11sbrt·1tu11g nach Ost,·11, în ,l/a11um, I , 1909, p. 225 „i urm ., pl. -·," "II-. X."I II.
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de metal se înmulţesc. S'au descoperit pe toată întinderea ane1
Gumelniţa III securi de cupru cu ceafa teşită, care duc în mod
normal la creiarea tipului cu braţele în cruce a securilor de luptă.
Notăm exemplarul de la Vidra 244), Slivniţa (distr. Sofia 245), cele
două din regiunea Varna 2 4 6) şi alte trei exemplare în muzeul din
Belgrad. Acest tip aparţine Gumelniţei III (B) mai de grabă decât
fazei precedente (A) 2 4 7), Ele pot apărea într'o vreme timpurie a
fazei III. Din păcate condiţiunile stratigrafice în care s'au găsit
asemenea securi nu sunt prea clare. Doar miniatura de lut din
Cucuteni A este sigură 24 8). Paralela ce se aduce cu exemplarul de
la Cbamaezi din MM I b (2000-1900 a. Chr.) 24 9) vine tocmai în
sprijinul unei datări târzii. La Tangâru s'au descoperit brăţări din
sârmă, similare celor de la Ariuşd 250) şi J ordansmiihl 251). Lamele
de bărbierit cu un singur tăiuş descoperite în strat Sălcuţa la
Ostrovul Şimi an (inedită) şi în stratul III c (Gumelniţa 1II) de la
Tangâru orientează spre formele bronzului nordic, ca şi spre Sudul
Rusiei şj Mesopotamia 2 5 2). Analo g iile un or podoabe de aur cu
formele caracteristice perioadei I şi II a epocii bronzului din Europa
centrală au fost semnate anterior 253). Plastica degenerează. Dou ă
tipuri de idoli sunt deosebit de interesante. Unul redă o divinitate femenină cu bra ţele pe piept, reprezentată la Tangâru prin
două exemplare, cu analo g ii şi în cercul 'l'ri polie 2 5 4 ), altul format din
două jumătăţi, un amănunt tehnic comun cercului g umelniţean
recent sud- şi nord-dunărean, cât şi la Butmir şi Gradac 255) ori
mediului cu ceramică pictată târziu 2 56). In interiorul Gumelniţei III
se observă mai cl;;i.,r două perioade, una mai v eche şi alta mai
recentă, care ar corespunde vechil or subîmp ărţiri B şi C.
P aralelisme şi· iwru dirz: Stabilirea de paraleli sme între cercurile
de civilizaţie este nece s ară întrucât ea ne d ă pril ejul de a vedea
mai clar gradul de înrudl?'e al tipuril or de ci vili za ţi e, mai ales când
este vorba de arii în vecin a te. Spre N ord ş i Nord-Est, cercul Gumelniţa se mărgineşte cu Cucuteni şi
riuşd . Le gă turil e Gum e lniţei cu
acesta din urmă par a fi şi mai strânse de câ t cu cercul Cucuteni 257 ).
244) Dinu Rosetti , O. c., p. 29-30 ş i fi g . 42 .
245) V. Mikov , Fo1d/les et trom-az'lles, p . 90, fi g. 52.
246) Muzf! nl din Varna No. ln v . 3m şi 319. Cf. Dinu Rose tti, O. c., p . 29.
No. 1 19 este fo a rte a propiat de securea de la Vi dra.
· 247) Cum cred e d -l I. Nestor (Der Sta11d, p. 78 şi PZ,XXII I , 1932, p . 363).
248) H. Schmidt. O. c„ fig. 19 a. Cf. I. J estor, l . c.
249) A. Evan s, The Palace, I , fig. r4r c, şi p. 194, cu nota 3.
250) H. Schroll er , O. c., pl. 14,31.
251) H. Seger, Die Stdnzeit 1n Schlesien, în Arch/v. f. Anthr., XXX IIf , 1906,
p. 11 6 sqq., pl. VII,5.
252) Hoernes- Menghin, Urgescliichte, p . r98, fi g . 1-3. Swz'atowit, X V, p. 57,
fig. 13 ş i fi g . 14.
253) I. N estor, D er Stand, p . 60.
25 4 ) Helena Cehak, în Sw,·a towit, X IV -X V, 1933, P: 170, pl. IIJ,4.
255 ) Starz'nar , Belgrad, V, 19m, pl. X III. Muzeul d111 S a rajevo. Pentru
Bulg aria: W P Z, XII, 1925, p . 39, fig . 3.
25 6) G. Chil de, T he Bronze Age, fi g. 73 a- b.
257) I. N estor, D er S tand, p . 61.
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25 ) Vl.
nmitre u, La cro11o!og,a ddla uram,ca dipw ta dell'Eu ropn orien tah·, în Eplumen Dm·oromana, IV, 1 26-1927, p. 259.
259) H.
hroller, O. c., pi. 25,2; p i. 3-, r.
260) lb., pl. 32,2.
261) n,,, pl , 37,I.
262) Ib., pl. 10,6; pl. 16,1.
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spune şi despre .faza recentă gumelniţeană şi Sălcuţa II. Stilul
Cucuteni B are şi el elemente nordice ş i înrudite cu Dunărea de
sus 2 63), iar ca vreme, raportându-ne la Europa centrală, se prelungeşte până în epoca bronzului, ca întreg complexul gumelniţean.

Fig. 40. - Palade, jud. Dâmboviţa. Ornament de pe o
fi g . 4 r, 2. c=I, glazură, incrustaţie albă;

strachină analoagă

{mz)

scrijelare, incrustaţie roşie· -

, incizie profund ă.

S e pare că ne găsim în faţa unui fenomen general în Dacia: curentul
nordic opreşte desvoltarea unor civilizaţii, care trecuseră în epoca
bronzului, ca aspect şi vreme, provocând o întârziere de câteva secole
şi dând alte impulsuri prin nouile forme de cultură, pe care le introduce. Acest proces este mai clar cu deosebire în Oltenia, cu care
părţile dela Nord de Carpaţi fac aproape în mod constant aceiaşi
unitate culturală. Dacă cronologia lui H. Schroller 26 4), care tratează
cercul Witenberg ca cel mai vechiu neolitic al Transilvaniei, este
263) P . Reinecke, în Germania, 17, r933, p. q.9.
264) O. c., p. r2 sqq. , în special p. 20.
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_t.,5) P. P ine k . în l/,rm,111111, 17, l(HJ, J. w7. I. 'csl r, în I'/.,.~. III,
p. 365. Id., [),-,-.·1a,.1. p . .:?-91. F. Hcuinger, în .1/.J(;, L.'11r, 1933,
. . 1 nghin, W I'/, X .. l!I, I .1, p IO!,
_66) I. 1 .
267) P. R in k , O. r., p. J t>.
26 ) II.
hruidt, o. c., pi. 1 •
26 ) \ 'I: Dumilr su, /,, ~tal 011 prc'lmto11q11„ d, flo11(, I, în nao,,, III-I\,
p. r ..i.-105, fig. q - 15. n I frngm nte au 111 izii \' rtî al· ·i mil , re fig. 2,,1-,.

n re. ul int rn. ţi ti-1.l 1 la
lo lin 1936 cl-1 R, du \'ulp
unei atari faz in ţinutul ·c rn\.
27 r) II.
hmidl, O. , pi. 15, q. i în Bu1g, ria: lJ11/l. ,k l'lnst. ard,.
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II[, r9 ,I-. p. h '.~ sqq. ( v. fik v), fig. 13 , I.
'.? 7_) N. Pel
ff, (~1111111q11, p, ,'ltHforttjlll' ft'l11!, d, la 1•allt't d,· Soji·a, în • l11n1111iri · dt· la B ibi.•V a/101111/, d du 11/us,·, de Plovdi?,, I 92 - J 92q, p. 185 ·qq.
273) I: nclri şe li, Dn .\lll"l'i. 1111,·,·· p,t!io/;t/11tjUt'1· dans I mtltt'll 11,•ohtlt1q11.1~,· I,, }>act,, 1n Buii. d,· la d'tl. /Ji:d. d,· /'.lt'ad. Rouma·n,·, _~ , 1929. --onH1ni are
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Înapoi, în timp, ca semnificaţi e soci a l - r e li gioasă, sp re arta ş i or ganizaţia tribală din epoca paleolitică. La Fedeleşe ni es te un stil A
mai nou decât cel dela Cucuteni, care se l eagă pe de o pa rte de
faza A-B şi reprezintă, ca şi Horodnica 2 74), o evolu ţi e mai departe a
primei fa ze cucuteniene propriu zise. Vremea aceas t ă de tran ziţi e
este de scurtă durat ă . In Moldo va este ilu st r a t ă prin Cucuteni A-B,
în valea inferioară a Dunării, până în Traci a, prin Gumelni ţa II,
iar în Oltenia prin începuturile civilizaţiei S ălc uţa.
- Ca formă şi tehnică, vasele-askoi ale cercului -Sălcu ţ a se apropie
de cercul Cucuteni A, deşi asemene a forme abun dă în Gumeln iţa III .
Mai departe, paralelismele su nt mult mai uşor de stabilit între
Cucuteni B, Tripolie B (stilul II I) ş i Gumeln iţa III (fi g. _4r). La me

Fig. 41. -

Palade. jud.

Dâmboviţa.

de bă rbi e rit, amfore cu gât scurt şi strâmt, o rnamente în fo rma
literei S (fig. 30,2), - ca o transmisiune şi persistenţă a stilului
A--, 27 5) orn am e ntica în teh nica 1nciziei ş i a in crustaţiei uşoare, ca
cea dela Palade (Gumelniţa III) sunt tot atâtea elemente comune,
în afară de altele, cercuril or Gumelniţa- Cucuteni -Tripolie 276). Gumelniţa III-a, care r eprezintă faza veche B, este paralelă cu Cucuteni B timpuriu, pe când Gumeln iţ a III b= C, cu caneluri, fără
pictură şi grafit, dar lut roşu (Jilava, Palade II) se poate sin cron iza
cu stilul B evoluat 277 ) . Sfârşitul ceramicei Cucuteni este marcat
pţintr'o nouă ci vili zaţie, căreia H. Schmidt i-a zis Cucuteni C 2 78),
caracteri zată printr'o ceramică ornamentată ru pieptenele şi în ş nur.
274) I. Nestor, în P. 2., XXIlI, 19.32, p. 360.
275 l «G radeliniges Wirbelmuster» al civilizaţ i ei Gumelniţa I s t ă alături
de cel din Cucuteni A (H. Schmidt, O. c., pl. 5,3), ca şi profilc-le de cupe dela
Petru R areş I ş i Tangâru II (ld., fig. 4; pl. r I ,51.
276) Von Stern, în Trudny de XIII-lea Congres de arheologi e de la
Ecaterin oslav, 1905, pl. VIII,rr şi pl. XII,3 . Pentru alte forme: Marian Himm er,
Etudes sur la civilisatz'o n premycenienne dans le basz'l, de la M er N oire d'apres les fouilles
personelles, în Swiatowd, XIV, 1933, p. 26 sqq„ pl. XXIII, 2; XXIV, 2-3; pi.

XXVI,r şi fig. 12-r3.
277) Cf. I. N estor, D er Stand, p. 6o.
378) H. Schmidt, O. c., p. 95 şi 105.
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2 79) Jb.,

p. l 5.
o) R. Pitli 11i , JJ,.. 'ralh'r/1(111s/..·111ul.· ~ur Fra,re• da 11uloger111a111'scl1en U r ltt!ilmat, în ll 'wna Bolr. ~ur Ă-11/turg,· 1ch fe 1111d L111gt11 HI.- I\ , l 36, p. 539--54-0.
28r ) T rmenul de 1•,:-t-dacu; ni
par mult mai p trivit pentru
rcul
erami ei pi tate d a i, de ·t c l utilizat d H.
hr 11 r (O. c. p. 25 i urm.
«. entral-tran ilvăn an ») au d
el pr pu de d-l I. estor (Dcr land, p. 51
ş1 urm.; «din
e tul
rnâni i-). fiind - aml ele d numiri nu îmbrăţi eaza e t er în t talitatea sa. El nu
Io aliz ază numai în centrul Transil ani ei. iar pe le altă p rte I depă şte hotar le a tuale al României, întinz·ndup te B natul r m·n i jug lav ( tar vo, Pot1 rani) p·nă la
2
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sfârşitul civilizaţiei Vinca-Turdaş, care pare să

îi avut o viaţă mai
în regiunea de interferenţă a Porţilor de Fier. Stratigrafic,
ceramica pictată din Vestul Daciei corespunde unui strat de cultură
independent de civilizaţia Turdaş propriu z isă şi de cele trei «niveluri» stabilite de M. Roska la Turdaş, 282) iar ca aspect cultural şi
determinare cronologică se poate atribui unei faze Turdaş III, în
strânsă legătură cu un strat analog la Vinca, unde a apărut o ceramică
pictată în multe privinţe foarte asemănătoare. Aşezarea dela Starcevo şi Potparani din Banatul iugoslav 2 83) aparţine aceluiaşi cerc
vest--dacic. La Parţa, în Banat, apare ceramică pictată care face
legătura între Starcevo şi Transilvania 2 8 4). Ceiace O. Mengbin a
numit Vinca II b, care are ceramică pictată, 2 85) pare a corespunde
aproape în întregime stilului şi vremei Turdaş III-Vinca III (cercul
vest-dacic), a cărei existenţă se poate prelungi peste data propusă
de profesorul dela Viena 2 86) (2100 a. Ch.) până la apariţia ceramicei
de caracter «nordic», pe care O. Menghin o pune alături de complexul Laichbach-Vucedol dela sfârşitul neoliticului şi din epoca
timpurie a bronzului 2 87) şi care aparţine unui nou strat de la Vin va,
pe care noi îl considerăm ca Vinca IV 2 88), corespunzător în parte
cu Coţofeni şi mai ales cu Glina III din România. Intre Vinca II a
şi Vinca II b este o ceramică pictată r oş u brun pe fond galben cu
totul analoagă speciei A J b dela Sesklo, care ar trebui paralelizată
cu sfârşitul tessalianului I 2 89), iar în valea inferioară a Dunării cu
începutul Gumelniţei I. Vinca III are apoi o desvoltare paralelă cu
perioada II-a a neoliticului traco-getic. Incă de mult O. Mengbin
a făcut apropierea între civilizaţia «tell»-urilor din Bulgaria
(= Gumelniţa) şi stratele mijlocii dela inca 2 90), pe care G. Childe
lungă

Vinca însăşi . P. Reinecke semnalează prezenţa sa şi la Tisa d e jos (Germania,
17, 1933, p. 307). In regiunea Debreţ in cu o asemenea ceramică pictată se
asociază şi perle de cupru (L. Zoltai, Yelentes, D eb reţin, XXII, 1927, p. 52
şi fig. 9-IJ).
282) M. Roska , Staţiunea preisto rică de la Turda f, în Publica(z"ile Muzeuluijud.
Hunedoara, 1928, p. 14 şi urm. D -l I. N estor a postulat, fără a trage concluziile
necesare, un asemenea strat cu ceramică pictată ( O. c., p. 53).
283) G. Childe, Eriisd and Dimini, în EmleMnyv , Sf. Gheorghe, 1929,
p. 338-342. M. Grbic, B emalte ICeram ik aus Starcevo im Banater Donauliinde-Jugo slavien, în omagiu l « Vl. D emetrykzewicz», 1930, p. I I I-II2, cu pl. XIII-IX. F.
Milleker. D z"e Stez'nzentlz'chen Funde von Potporani bd Vrsac, în Banater Bi'iclter ei,
XLVII, 1934. Cf. Muzeul din Vârşeţ.
284) Muzeul din Timişoara. Cf. I. Miloia, Săpăturile de la Parţa, (1931), în
Analele Banatului, IV, 2 , 193 r, p. 173. S 'au descoperit aci şi morminte de inhumaţie în poziţie strânsă (Ib., p. 174 şi fig. 3), ca şi în cercul Gumelniţa.
285) Weltgesclizchte, p, 353.
286) Ib., p. 59 şi 61: Vinca II b: 2400-2100).
287) Ib., p. 353. Autorul a făcut apropierea acestor apariţii cu Schneckenberg (Glina III) (Ib. , p. 54).
.
.
.
..
. .. .
2 88) Pe când Vinca V aparţine grupei Khcevac a epocn bronzului m11locm
şi recent. G. Childe a atribuit greşit ac eastă civilizaţie dela Vin ca stratului III
(Starinar, IV, 1926-1927, p. 54).
289) O. Menghin, O. c., P- 354.
290) Id., în Hoernes-I\Ienghin , Urgeschichte, p. 792 .
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Tabela I. N eoTransilvania
ce ntrală
Vinca şi de
Vest .
Banatul

Perioa de

a

I

I

Turdaş

şi

Oltenia
Vest jsud-Est
I

?

en eoliticul României. Paralesisme
Transilva- Mun teniania de Sud- Dobrogea
Est
?

?

şi

Cronologie
Moldova

?

II

Tnrdaş

Turdaş

a

Pre-Cucu ttlni

I

II

Vădnslrn

Ariuşd

Gumelniţa

Cucuteni

li

I

I

A

III

-.l

~

b

II

III

C

(Cercul
vest-dacic
al ceramicei
pictate;
(Starcevo)

absolută

Troia

-

Per, I
(Sesklo)

Vădaslra

b

Tessalia

în. d e Chr.

Boian I-II
I

cronologie .

Sălcuţa

Ariuşd

Gnmelniţa

Cucuteni

I

II

Il
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statate mai sus arată că tesalianul I are în parte o desvoltare
cu civilizaţia Boian şi cu începutul civj)izaţiei Gumelniţa.
Atât în teritoriul traco-getic, din Tracia până la Carpaţii meridionali, cât şi în Tesalia şi Macedonia, trecerea de la prima perioadă
la cea următoare pare a avea loc în aceiaşi vreme. Ceramica din
Tesalia nordică are forme şi ornamente care duc deadreptul spre
Turdaş II târziu, spre Vădastra II şi Gumelniţa Ia 3 12 ), iar tranziţia
de la Vinca II a la Vinca II b (O. Menghin) este în strânsă legătură
cu sfârşitul tessalianului I 313), Stampile de lut, descoperite în Gumelniţa I, ca şi în mediul timpuriu Ariuşd, se întâlnesc şi în
Sesklo 3 14). O. Menghin le crede de origine din Asia 315). Tesalianul I [
(Dimini) are legături şi mai evidente cu cercul gumelniţean, dar
orientările sale de bază duc spre aria ceramicei pictate din Vestul
Daciei. Specia B 3 a de la Dimini merge precum s'a putut observa,
nu numai cu cercul Cucuteni şi vest-dacic, dar şi cu Gumelniţa I
din România şi Bulgaria 316). Fragmentul ceramic de la Petru Rareş
(fig, 24) îşi găseşte cea mai potrivită paralelă în Sesko R 3 17 ). Tot în
grupa ceramică B J a apare şahul similar celui din Vlaşca 3!8), ca
şi celui de la Gournia din Creta 319). Motivele spiralice şi geometrice sunt în asociere. In t"fesalia apar askoi, ca şi în Gumelniţa şi
Sălcuţa. Dar în Tesalia sunt forme pe care nu le găsim în Gumelniţa I 3 20). Ele vor apărea însă în Sălcuţa şi Gumelniţa II. Se
pare că tesalianul II merge paralel cu a doua parte a Gumelniţei I,
cu Gumelniţa II şi Sălcuţa I, Ariuşd II şi C'ucuteni A-B. (Fedeleşeni).
Majoritatea observaţiilor tipolo g ice permite această apropiere.
Vechea cronologie însă, după care sfârşitul stilului Dimini ar
cădea pe la 2400 a. Cr. 3 2 1) se opune. Totuşi profesorul O.
Menghin a scăzut cu dreptate această dată la 2100 a. Cr. 322 ),
iar A. Wace datează perioada Dimini pe la 2000 a. Cr. 32 3)
ceiace este şi mai verosimil, ţinând seama de toate observaţiile
stilistico-tipologice. Dimini, ca şi Gumelniţa I şi II, are puternice legături cu Orcbomenos II care este un neolitic evoluat 324 ),
paralelă

3r2) vVace-Thompson , Preltistoric Tlzessaly, fig. 5. Specia r I a 3 aminteşte
plissată d ela Vinca şi din Vlaşca (v. fig. 34).
·
313) v. mai sus, nota 289.
314) O. Menghin, Weltgeschichte, p. 387.
315) Ibidem.
316) Welch, O. c., fig. r, p. 45.
317) Tsountas, O. c., fig. 25, 2
O. Montelius, La Grece priclasszque, I,

ceramica

=

pl. 95, 7.

318) Tsountas O. c., pl. 9 şi pl. 21,r.
319) O. Monteliu s, O. c., pl. 55 , 15.
.
~20) Vasele cu buza în colturi din Gumelniţa I (V. M1kov, Stations et trouvaz'lles, .:,fig. 39. 2 = tel1 Metchkur; Jerome,. O. c., fig. 18) îşi află cele mai b,u ne
paralele în stilul Dimini (Hansen, O. c., fig. 25, 1).
321) G. Childe, The Dawn, p. 68. Id., The Danube, p. II I (2500-2300 a. Cr.)
Cf. Hansen , O. c., p. 185.

322) O. Menghin, O. c., p. 53 şi p. 59·
323) A. Wace, Thessaly and Tripolje, p. r29.
324) Wace-Thompson, O. c., p. 237.
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b ro n zului din 're ia continenta l ă,
para i 1 , i la apariţiil
un j t i tz din
u r p n entrată, um unt podoab 1
d m t I i mai I
o (Y. fig. .\ _ i :
v , L e tu mu lu de Dme-v,
fig . 202) .
32 ) inu R
O. c., fi g. 3i s i n . 24. uto rul b er - analogiile
c u T alia , u T u r da
i
um lniţa, dar nu tra
toate oncluz iile ce 'ar
fi impus.
327) 1\1 . Ro k a , În P ubl. ,V 11„e11!11i dln 1/uwdoar a, III-I , 192 7-1 92 p . o,
fi g . 20, .
328) R . Pop . n. c., fi g. 2 4.
329) ·1. umitre u , în Dau a, lI ,
, fig . 66 9.
o) T unta , O. c., fi . 91 , i p.
. 'hi Id , The Bron ;;e
i urm.
f.
Alfe, fi g . 35, 2 i p . 70. f. Muzeul
aţi o n a l din
tena.
3 I ) L C.
332) f. F r . Iatz, Dle f ri11i1ntisclun ,~-gd, Berlin-Leipz ig, 192 , p. 20 -9
3 3) F. B. \\' lcb , O. c., fi . 3, p. 49.
33 ) H. chmidt, Cucute-,11 1 p. 97 şi III.
335) '. Cbilde, în tar inar , Belgrad, IV, 192 -1 927, p. 54.
3 6) Id., Tllt' Danube, p. 9-1-- 5,
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Dar aceast'ă paralelă nu poate fi admisă de cât cu modificări. Am
văzut că specia crusted-ware este cunoscută în valea Dunărij de jos
'Încă de civilizaţia Boian, anterioară ca vreme atât civilizaţiei
Vinca II, cât tesalianului III şi tuturor manifestărilor cercului
gumelniţean. Pictura crudă de la Vin"a poate fi contemporană cu
perioada III a neoliticului tesalian, doar dacă o atribuim, precum
am încercat mai sus, unui strat nou de cultură de la Vin
pe care
noi îl considerăm ca Vinca III, ce s'ar putea sincroniza în parte
cu Dimini şi tesalianul III (v. tabela I).
Analogiile civilizaţiei Gumelniţa cu Troia au fost în repetate
rânduri semnalate 337). In privinţa unei precizări cronologice, spre
care tind în mod normal aceste analogii, sunt g reutăţi din cauza
stratigrafiei încă neclarificate pe deplin la Troia. In săpăturile dela
Vădastra am descoperit în stratul cu marfă tipică Vădastra II un
fragment de urnă cu m ască 338), ale cărei similitudini cu urnele
dela Troia II sunt de netăgăd uit 339), dar, pe de altă parte, această
mască se apropie de cele din cercul Cucuteni A 340) şi Ariuşd 341),
ceiace constitue pentru noi o nouă dovadă a contemporaneităţii
civilizaţiei Vădastra II cu Cucuteni A şi Ariuşd I. Străchinile cu
buza în g roş a tă din civili za ţia Sălcuţa, care, stratigrafic dovedit, suprapune Vădastra II, sunt identice ca tehnică a lutului, forme şi ornamentare, celor din Troia I 34 2) . In Troia I apar şi alte forme de
vase similare celor din Sălcuţa şi Gumelniţa II şi III 343). G. Childe
atestă prezenţa unor atari «face-urn es» la Dunăre ş i ariurne la
Vin ca ş i Turdaş (v. şi Cioca în Banat), dar se gândeşte la o relaţie
genetică între cele troiene şi urnele funerare din mormintele sumeriene dela Kish 344). Apariţiil e dela Dunăre, între cari se num ără şi
cel dela Drassburg din Burgenland (Austria) 34 5), par a fi însă anterioare celor din Troia. Exemplarul dela Vădastra, ca ş i cele din
cercul Cucuteni A, ar putea sta în legătură cu cele dela Dunărea

ca,

mijlocie! decât cu Troia II. Drumul va fi fost, pare-se, din valea
Dunării spre Anatolia. Analogiile cu Troia I şi Troia II, ş i între
337) I. Andrieşescu , A r heologia .ş-i Isto r ia vechtt a D obrogei, Bucureşti , 1928,
p. 8. A. Langsdorff şi I. N estor, N aclitrag ztt Cer navoda, în P Z, XX . 192 9 , p. 200
şi p. 228. Vl. Dumitresru , în W P Z, XXIII, r936, p. 146- 7. D. Berciu , Colecţia de
antich z'tătz" « Gh. Georgescu », Caracal, 1937, p. 66 --67.
' ) o. c., fig.
. 2,4.
338
339) W. Dorpfeld, Troja u nd I lio n, pl. I-VI. Cf. Hoernes-Menghin, Urgeschz'chte, p. 36r.
340) Hortensia Dumitrescu, în Dacia , III-IV, p. 73-4, fig. 25 r = 16,2;
fig. 25,2 = 16,3 .
34r) Fr. Laszlo, în n ada, I , 1924, p. 21 sqq.
342) C. Schuchhardt, Alteurop a, ed . III, fig. 137. Cf. Muzeul din Berl!n,
343) H. Schmidt, H. S chlz"emanns S am mlttng T r ofanzscher Altertiimer, Berltn,
1902, fi g. 2,24, fig. 10,4 , fig. 26 şi fig. 38,3. Alte analogii în stratu l B de la
flanai Tepe, nu departe de Troia: W. Lomb, S ch lz'emann's p rehrstonc sites 1·n the
Troad, în PZ, XXIII, 1932, p. III sqq., fig. 2,1-2.
344) The Bronze Age, p. 56.
..
345) K. Willvonseder, în: K. Ginhart, D/e bi'ldende Kuns t zn Oster rezch, 1936,
fig. 14 şi p. 71-2 , Cf. Muzeul din Eisenstadt (Burgenland).

-

77 -

https://biblioteca-digitala.ro

ceramica, porchomenos III,

), r ·a-

m ai

111

. nota

210.

-

7 -

https://biblioteca-digitala.ro

are forme ceramice, ace de cupru, cu capul bilobat şi sule de cup ru
cu secţiunea dreptun ghiulară, precum şi pumnale în felul celui de
la Ariuşd şi lame de bărbierit, înrudite tipologic cu cel din stratul
Sălcuţa dela Ostrovul Şimian şi cele din ultima fază Gumelniţa 353).
Forme de vase ca cele dela Petru Rareş şi Anau se găsesc până
în Manciuria 35 4), iar ornamente geometrice analoage Gumelniţei
timpurii apar şi în civilizaţia Honau din China, care corespunde
cu Anau I din Turkestan 35 5).
O · altă serie de analogii, tot atât de con v in gă toare, ca şi cele
de la Anau, le aflăm la Tell-Halaf din Nordul Mesopotamiei. U neori
similitudinele sunt şi mai apropiate 356). Ceramica are două specii
de lut: a) gălbu i-albicio s, foarte fi1;1, cu un fond de pictură albicios;
b) lut roşiatec, cu fond de pictură în aceiaşi culoare. Pere ţii vaselor
sunt subţiri. Pictura este monocromă şi bicromă, de culoare închi să,
de la ne g ru spre roşu ori roşu-vişiniu. Formele de pahare ca cel e
din Vlaşca (fi g. 7; fig. 8, 2 şi fi g. g) predomină 35 7). In interior ele
prezintă o teşitură a buzei, analoagă paharelor gumelni ţene ş i totdeauna pictată. Ornamentele constau din motive geometrice, printre
care şahul şi zăbrelele, întocm ai ca la Anau, cercul Gumelniţa şi
Tesalia 358). Se întâlnesc ş i benzi înguste în felul celor din Vlaşca,
pictate pozitiv 359). Intr'o perioadă mai târzie, aşezarea de la Halaf
va cunoaşte ace de cupru cu capul bilobat, sec uri plate ş i pumnale
de cupru, similare celor din Anau III. Ci v ili za ţia Anau are un ele
le gă turi şi cu tipul Eridu şi Badari din Babilonia 360) şi stratul
H-G de la Assur 36 1), a cărei datare poate fi scoborâtă pân ă pre
2400 a. Cr. 36 2). Ori g inea civili zaţiei Anau este destul de complicată.
O. 1enghin se gândeşte la trei ipoteze : a) ar putea fi o ri ginară
în Iran; b) sau de undeva din N ord ş i a găsit un al doilea centru
de desvoltare în Iran ; c) ori s tă în le găt ură cu ambele zone, Iranul
şi Turkestanul vestic 363) Asemănărife între civili zaţia cu ceramică
pictată din Europa sud-estică şi cea elamită a u fost în repe tat e
rânduri menţi o nate şi de căt re diferiţi autori. N u găs im potrivit
aici a le reaminti. Cu ocazia p re zentă rii descoperirilor de la 1"angâru
şi Petru Rareş am semnalat doar analogiile care ni s'au păru t mai
potrivite. Părerea noastră este că metoda comparativă nu trebue
353) Pumpell y, O. c., fig. 251 = pl. 37,3; pl. 38, 1,3 ; fi g . 273 = p l. 39,2.
354) S. Shimdn. K. Hamada, Nan-Shan-li, 1933, pl. XXIV,2,
355) J. G. Andersson, An early Cftinese culture, 1923, pl. IX-XI, pJ. XIII.
356) A. v . Uppenheim, Tell-Halaf, L eipzig, 1931. Materialele cercetate
de n oi în ~1:uzeul din Berli n (Vorderasiatische Abtei lun g) .
357) Compară de pild ă: Uppenheim, O. c., pl. 52, 3 şi II cu cele dela
Anau ş i cercul Gumelniţa I.
358) Ib., pl. I, 2, 5; pl. 52, 2, 9; p l. 54. 3·
359) Ib. pi. 5 2, 5, I I.
360) O. Menghin, O. c., p. 30.~.
.
36 1) L. Franz, Z1-t den Fraitenidolen des vorderasiatz'scften I{'ulturk r etses, 1ll MA C,
1926, p . 402, nota I.
362) lbzâem.
363) We!tgescftichte, p. 308.
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neolitic, dar şi cu civilizaţiile bronzului timpuriu (fi g. 42). In cele de
mai sus am reamintit unele raporturi ale Glinei III cu aşa numita
«Kammkeramik» nordic ă sau «Woh nplatzkeramik», care se întinde
din Suedia şi Norvegia până în Silezia, cât şi cu g rupa estică a
ceramicei ornamentate cu pieptenele, în care intră şi Cucuteni C.
Mai departe Glina III are relaţii cu civilizaţia Vu cedol şi Laibach,
pe când în România pare a se desvolta paralel câtva timp cu grupa
Periamoş şi începutul civilizaţiei Sărata-Monteoru, care se plasează,
pare-se, cu fazele sale iniţiale, în perioada A 2 , după cronolog-ia lui
P. Reinecke 367). In Moldova de jos şi Nord-Estul Munteni ei, civilizaţia
Cucuteni B şi Gumelniţa III sunt suprapuse de tipul Sărata-Mon-

Fig. 42. - Două vase din stratul IV
dela Tangâru (civilizaţia Glina III).

teoru 368). Sfârşitul civilizaţiei Gurnelniţa în Muntenia nord-estică ar
putea coincide cu începutul tipului Sărata-Monteoru. In cronologie
absolută ne-am afla pela r700 a. Chr. sau chiar ceva mai târziu. In
Oltenia umelniţa (r. Sălcuţa) es te întreruptă de civilizaţia Coţofeni,
într'o vreme, pare-se, mai timpurie de cât în Muntenia. Părerea d-lui
Vl. Dumitrescu exprimată în diferite rânduri , că civilizaţia Gumelniţa
încetează abia pe la r500--r400 a. Chr. şi ar fi în ultima perioadă chiar contemporan ă cu epoca III ş i lV a bronzului din
Europa centrală 369) este neîntemeiată ş i cu dreptate combătută 37 0),
fără a fi fost înlocuită cu o alta mai apropiată de realităţile specifice
în care trăeşte Dacia la sfârşitul primei jumătăţi a mileniului II-lea
a. Chr. Cronologia d-lui Vl. Dumitrescu se sprijină pe două fapte:
a) unul intern, am zice şi b) altul extern. Ultima perioadă a civilizaţiei Gumelniţa are într'adevăr analogii cu apariţiile epoci i bronzului din Europa centrală, dar aceste similitudini se raportă doar
la perioada I-a şi perioada II-a a bronzului central-european 3 7 1).
367) I. Nestor. De, Stand, p. roo. Id. în PZ, XXIII, 1932, p. 362.
368) Ib.
369) VI. Dumitrescu, La cronologia, p. 307 (tabela). Autorul pune civilizaţia
Vădastra II între 2500-1800 a. Chr. Id., iar Gumelniţa B (la noi Gumelniţa
III a) între 1800-1400 a. Chr. I d., La cltronologie de la civzlzsahon tfntfoldhzque
balkono-danubienne de type Gumelniţa, comunicare ţinută la al VII-iea Congres
Internaţional al Ştiinţelor [storice dela Varşovia (v. dările de seamă. voi J,
1933, p. 44-45). Id., în R evzsta Istoncă Română, IV, pag. 323.
370) Dinu Rosetti, O. c. , p. 57-58. P. Reinecke (Germania, 18, r934.
p. 302) infirmă părerea d-lui Vl. Dumitrescu.
37r) Cf. T. Nestor, fler Stand, p. 60.
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civilizaţia Gumelniţa până la sfârşitul epocii bronzului 376), fiindcă
să ţinem seama, nu numai de stratigrafia verticală a unei
staţiuni şi civilizaţii, dar şi de răspândirea ortioll!ală. Staţiunile n'au
fost locuite toate egal şi fără întrerupere. La Glina însăşi lipseşte 377)
faza Ba civilizaţiei Gumelniţa, dar nu se poate contesta că ea exista
în aceiaşi vreme în alte staţiuni g-umelniţene 3 78). Aceiaşi observaţie

noi trebue

rămâne valabilă şi pentru Glina III, pe care d-l VI. Dumitrescu ar
vrea să se fi extins pe fntrcg teritoriul civilizaţiei Gumelniţa, ca să
se poată trage concluzia, după noi atât de firească: sfârşitul civilizaţiei Gumelniţa din câmpia Munteniei cade într'o vreme când apare
Glina III. Inceputul acesteia nu poate fi mai târziu de sec. XVII-lea
a. Cbr. Astfel cifra de 1400 a. Chr., propusă de d-l
1. Dumitrescu
pentru sfârşitul civilizaţiei Gumelniţa este, nu numai discutabilă,
dar chiar imposibilă de a fi admisă şi din acest punct de vedere,
date fiind studiile, săpăturile şi cercetările de până acum, cu toate
că faza C, pe care D.sa n'o acceptă, - prelnngită cu unele produse
şnur-ceramice, - ar fi putut dura ceva mai mult. Pe de altă parte,
nouă ni se pare că Sudul nu trebue luat fără rezerve ca punct de
plecare în fixarea cronologiei civilizaţiilor dela Dunărea de jos.
Calea cea mai probabilă pare a fi tocmai cea inversă (v. mai jos).
Troia ne poate servi prea puţin în aceste probleme de cronologie.
In studiile actuale ele arheologie se face din ce în ce mai simţită
o
tendinţa de a micşora vechimea neoliticului dela Troia (AbergTallgren-Bittel) şi a celui cretan 3 O). Prezenţa obiectelor EH în stratele
dela Troia arată ca aşezarea
de acolo ar începe pe la 1800 a.
o
Chr. 381) N. Aberg- pune în paralelă Troia I cu tipul Lengyel-Tisa,
cu Jordansmiihl, Turdaş-Vin va şi Ariuşd, iarTroia II cu unjetitz, 38 2 )
care este o civilizaţie a bronzului timpuriu. In această scoborîre a
datei a celei de a II-a cetăţi dela Troia sunt serioase motivf', pe care
nu este locul a le discuta aici. Este suficient a reaminti că cele mai
bune analogii cu Troia II-V se refe ră tocmai la manifestările târzii
ale civilizaţiei Gumelniţa, iar tezau rile dela Troia sunt atât de înrudite cu civilizaţia Aunjetitz şi cu un ele tezaure din Rom ân ia
( v. Borodino, Basarabia). "i\Iulte paralele s'au stabilit, precum s'a

376) VI. Dumitrescu, La Clzronologie, p, 4-5 . Ori chiar până în sec. XV-lea
a. Chr. Id, în Istros, 1, p. 37 sq.).
estor, Zur Chronologie.
377) V. J.
378) In aceiaşi greşală se găsea şi V. Pârvan, când, vorbind de ceramica
excizată de la Boian (cel mai vechiu neolitic din câmpia Munteniei!) făcea
aluzie la perioada III-a a bronzului, gândindu-se, desigur, la descoperirile
târzii de la Boian (O. c. p. 430).
379) In R IR, IV, 193 r, p. 323. Şubrezenia observaţiilor stratigrafice dela
Boian, care au dus în eroare, atât pe Pârvan , cât şi pe autorul cronologi ei
aşa de joase a Gumelniţei, începe a fi recunoscută chiar de d -l VI. Dumitrescu
(IVPZ, XXIII, 1936, p. 147),
380) L. Pernier, O. c., p. 108.
.
381) K. Bittel, Pralust. Forsch. 1·n Iî7â11as1'e11, p. rs ŞI urm.
o

382) N. Aberg, Bronzezâtliclze und friilzeisenzeitlzdze Chronologz'e, III , r934,
tabela şi p. r23 sb c.
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putut

. I nghin, Tl , llg,r;d11,hlt', p.
. f. tabela II.
3 -1-) • Evan , O. c., I p. J 1 . In gipt e te dina tia XII-a.
3 '5 ) L. P rni r, O. c., p. -153·
6) e întâmplă u D ci.a în m i mic - m - ură ceiac se p trece în ard,
und ep ca bronzu lui în p abia cu 400 ani mai târziu de ât în nropa
entrată (J. E. F r and r. D er o tslm11d,'11ai 1· cl1e Vonlm w iiltrmd der rrl!esten Jfdtal-nl E11rop11s, 1936, p. 2b2 ) . f. p. 6.,, nola 232.
7) . . f nghin (Wd tgescliulde, p.
) dă ca început anul JjOO a. Chr.
0

'8)

f.

J. Boehlau

D,,.

p,rrr!t

-

111

,hr 13n11dkernmrl:, p. 55.

-1 -
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mica Turdaş şi apoi Sălcuţa, care corespunde cu Gumelniţa II şi
Gumelniţa III (v. tab ela I). La Pestos nu s'a putut stabili tripartiţia
minoicului timpuriu (EM) şi mijlociu (MM) 389), cum a fost preconi zată la Cnossos ş i apoi general acceptată. Majoritatea ceramicei
neolitice de la Festos aparţin e unei perioade proto-min oice, după
cum obser vă L. Pernier 390). Analogiile cu Troia I si II sunt foarte
numeroase 39 1). Acest paralelism cu Troia ş i cu civiliza ţii le de la
Dunăre micşorează însă din importanţa ş i vechimea neoliticului
cretan, lucru ce se răsfrânge ş i asupra civilizaţiei minoice şi cicladice.
Tabela II. Neoliticul traco-getic
Rom â nia
Bulgaria

şi civilizaţiile

din Sud.

Grecia cen -

Tesalia
Macedonia

trală

Creta

Ciclade

MMII

MCII

Durata
a. Chr.

Pelopones

1700
Gumelniţa

III

MHI

Rachm ani
(tesalianul
III)

1900

l\IMI

Gumei oiţa
II

Gumelniţa

-

MCI

-

EH I - III
Dimini
(tesalianul II)

2100

-

E M III

E CIII

-

2400

I

Boian

S esklo
(tesalianul I )

E l\1 J l

E CII

-

2800

?

E MI

ECI

-

3000

?

Neolitic

?

-

Dittrich Fimmen a răta că nu există nici un punct serios de referire
la lumea Egiptului pentru datarea celor mai vech i straturi de cultură din Creta 392). Problema rămâne deschisă. Viitoarele săpături şi
389)
390)
39T)
392)

L. Pernier, O.

c.,

p. XVI.

Ib., p. 105 şi 107.
Ib., p. !08.

D. Fimmen , D ie I{ret1sch-m; ke11isclze .Kultur, ed. II, p . 154.
1
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93) BI g n, /1.t:-011,i·f, pi. I\', pi. \'I ·i fi g. , 5 i ,
3 .1)
f •11 g hi11 , lf~l(~,·ftl11,M,, p . 53 .
3 5) , . h i ld , J'/11· !>,1,f'11, 1 ·
: t • li nul f I : 26 - 2
: t alianul
lII : 2 1 o
h r. In IL. p r
T/u n,uwb,, p . 1 11 ) pun
l ali nul Il
p I -5
hr. , il s linullll1
la2
a. hr.
396)
r n g h ill , O... 1 . s3: t li anul Il: -4 - - T : te alia nul lTI:
br.
397) fb . 1 · 59.
39 ) ]. llill b rand , Das l:11p.f~r- ,t/ii:ltc Grifb, r /tld 1 011 I'm::.taisl vd11l llf:;n , 1n
1/Tim,·r Pră/, . Zt'llscl1r., ~~ [If , 1926, p. 3 s i urm . Id., Das .friiltkup_/,ndt hclte Grii"ber.fdd 1•011 I'u :.tmsl11ti11lw~n, în ./1,/1 . llunA•a11m, l\' 1 - 9, . 49 (în 1. ungară u rez um t în l.
rman ă). Iai al s 'ă l uţ a I , a ,i riu „c.1 \'I (II.
chr 11 r, O. c.,
] . 56) p r z int ă s imili udini n J rd a n m ii hl. El nu lips e
d e altf I nici în
ăl nţ a JI , i Gum e lniţ a II f.
.19 ) II.
hroller, . c., p . 62 . E .· mplarul d e I
riu el
imilar lor
<lin nau lll ( Pum p ll ', O. c., pi.
, 1 , i J).
1
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între 2100- 1900 în. Chr. 400), cât şi cu o parte a perioadei II-a, care
ar forma adevărata epocă a cuprului, cu puternice manifestări şi în
Transilvania, unde însă avem de a face de data aceasta cu civilizaţii
de caracter «nordic », aparţinând perioadei III-a a neoliticului Daciei.
Tot prin intermediul Sălcuţei se pot stabili alte paralelisme
cronologice, care ajută din nou datarea sfârş itului civilizaţiei gumelniţene. In săpăturile noastre dela Ostrovul Şimian Qud. Mehedinţi)
:=tm descoperit în stratul Sălcuţa o perlă de sticlă în formă de dublu
trunchiu de con, dar care aduce mai mult cu forma de măr gea, de culoare albăstrue, cu încastrări roşii. Este până acum singurul exemplar
cunoscut în mediul gumelniţean. Perle de sticlă se întâlnesc în
mormintele cu «tholos» şi în cele cu groapă (Schăcht grăber) din
Grecia continentală şi de la Micene 401), dar şi în mormintele
Aunjetitz din Europa centrală 402). La Polep din Boemia (în apropiere
de Kolin) s'a descoperit într un mormânt din perioada Aunjetitz
un colier de perle de sticlă 403). De dată mai recentă sunt cele două
descoperiri din Austria. E vorba de perla de sticlă sferică de la
Wachberg, lân gă Me1k (pe Dunăre) 404) şi de cea din mormântul de
inhumaţie în poziţie chircită de la Loepoldsdorf (spre Sud-Vest de
Viena, în Austria de jos), pe care K. Willvonseder îl datează in
faza A1 după Reinecke şi îl atribue civilizaţiei Wieselburg 405), care
ocupase Sudul Austriei de jos, Burgenland şi Ungaria vestică.
'fipul Wieselburg are o ceramică înrudită cu Periamoş şi în parte
cu Sălcuţa 406), dar ca aspect cultural este un complex postgumelniţean, ca şi Pariamoş. O. Menghin datează tipul Wieselburg
între 1900-1700 a. Chr. 407). In centrul Europei asemenea manifestări ar putea să apară ceva mai timpuriu decât în regiunile
sud-estice, de şi ne-am găs i în aceiaşi vreme din punct de vedere
cronolo gic.
In urma observaţiilor de mai sus credem că sfârşitul civilizaţiei
Gumelniţa poate fi considerat în cifră rotundă anul 1700 a. Cbr.
Acest sfârşit ar coincide cu pe rioada A1 a bronzului timpuriu, după
cronologia lui P. Reineche 408), ţin â nd însă seama că perioadele ş i
400) O. c., p. 59. Perioada I-a a cuprului ungar ar corespunde în bună
parte cu ceiace se înţelege în mod obişnuit eneolitic, cu deosebire pentru
regiun ea care ne preocupă aici. Adev ărata epocă a cupru lui începe cu perioada II. A se vedea şi K. Willvonseder, in W PZ, XlV, 1937, p. 27.
401) P. Rein ecke, Zu r Chronologz'e des fruhen Bronzealters ltlz'tteleuropas, În
Germania, 17, 1933, p . 12 şi urm.
402) Ibl'dem. P. Reinecke datează « Schachtgrăber» în sec. 17 şi 16 a. Chr.
403) J. Schra.nil, O. c. p. 106.
404) K. Willvonseder, Dz'e ăltesten Glas/unde atts Osterreich, în Forschung u nd
Forschn'tte, r3, l, 1937, p. 3-4.
405) Id. , Grăber der ălteren B ronzezeit von Leopoldsdorf, Nz'ederb'sterrâch, în
Germania, 21, 1937, p. 88-95.
406) Compară de pildă: J. Banner, în /)o lgozatok, V, r929, p. 52 şi urm.
fig. 3, I: fig-. 12, 1: fig. 14, 2. Id., în D olgozatok, IV, 1928, p . 148 şi urm.: fig.
5-6. Civilizaţia Wieselburg are legături şi cu complexul T6szeg-Oszentivan.
407) Weltgeschichte, p. 59.
408) P. Reinecke, Ziir chronologischen Glz'ederung der suddeutschen Bronzezez't,
în Germania, 8, 1924, p. 43.
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409) D-l Yl adimir I umitr
u a pu
Cum Iniţa lI) la 2-1
a. hr. (la rrono/on-m p.
1936, p. 1-17). \ ' . î11 ă n o ta .p91 I . 9.
4 ro) O. ,· .• p. 59.
41 r) In W P /, XXJJI, 1936, p. q7.
412) 'f. 1035, p. 7 ~ i 39. D-l
inu Ro
d v cler problema ana l g iil r, a ar ~tat el a
Bi\kl· . 'f. \'l. Dumilr
u, L. c.
.p3)
[ ngliin, O. c,, p. 59.

inc putui
umelniţei
(=A , =
3 7) au _500 a. br. WPZ, XXIII,
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dela Vinca) ar ocupa vrem ea dela 2700-2400 a, Chr. 4 14). Inceputurile civilizaţiei Boian ar fi avut loc după 2700 a. Chr., iar sfârşitul
său după 2500 a. Chr. In comparaţie cu culturile dela Dunărea
mijlocie şi din Ungaria nord-estică şi Slovacia, putem lua ca terminus
post quem pentru începuturile civilizaţiei Gumelniţa anul 2500 a. Chr.
Troia nici de data aceasta nu ne poate sprijini, din cauza aceloraşi
motive, arătate mai sus, deşi în cronologia sa, d-l VI. Dumitrescu
a pus mare preţ tocmai pe ceiace noi credem că este punctul cel
mai slab în angrenajul cronologic de până acum. Legăturile între
Ariuşd şi Gumelniţa sunt mai strânse decât cu cercul Cucuteni 41 5).
Inceputurile cercului cu ceramică pictată din Sud-Estul Transilvaniei pare a cădea într'o vreme cu acela al civilizaţiei Gumelniţa.
G. Childe punea începutul grupei Ariuşd pe la 2500 a. Chr. 41 6), pe
când H. Schroller scoboară datarea până la 2300 a. Chr. 417 ), pe baza
pintaderelor de lut din Ariuşd VII (stratele inferioare) şi a paralelelor din Egiptul pre<linastic, din Asia Anterioară, Creta şi
Susa 41 8). S'ar putea că varianta Boian din Transilvania să fi durat
mai mult, iar începuturile civilizaţiei Ariuşd să fie într'o vreme
ceva mai târzie decât acelea ale cercului gumelniţean, dar diferenţa
pare a fi minimă. Analogiile dintre Gumelniţa I şi minoianul timpuriu III 419), precum şi între minoianul timpuriu II, care are unele
paralele şi cu Boian, ne îngădue a trage aceiaşj concluzie privitoare
la sfârşitul civilizaţiei Boian şi începutul celei gumelniţene.
Astfel, civilizaţia Gumelniţa, care este civilizaţia de bază la
Dunăr~a de jos în epoca premergătoare metalelor, reprezintă în
aceste părţi ale Europei sud-Pstice o evoluţie de peste opt sute de
ani, iar cu civilizaţia Boian, care o precede, se dep ăşeşte aproape un
mileniu din viaţa bandceramicei în ţinuturile traco-getice.

414) Ib., G. Childe, ţinând seama de crusted-ware de la Vinca şi din
tesalianul III a scoborât datarea civilizatiei Vinca II până la 1800 a. Chr.
(Starinar, Belgrad, IV, 1926-1927, p. 54), dar cu aceasta intra în ceiace noi
considerăm Vinca III= cercul vest-dacic,
415) I. Nestor, D er S tand, p. 6r.
416) The Dawn, p. 152. Cf. Id., The Bronze Age, p. 159.
417) o. c., p. 62.
.
_
418) lb., p. 58·-.59.
419) Cf. din nou: A. Evans, O. c., fig. 76, ro-12. Cronologia noastra
referitoare la începuturile civilizaţiei Gurnelniţa nu trebue confundată cu
aceia a d-lui VI. Dumitrescu, de şi data ar fi aceiaşi, fiindcă noi am prelungit
înapoi, în timp, manifestările civilizaţiei Gumelniţa cu o î~treagă fază (Gu:
melniţa I= fazAa Petru ~areş
A 1), pe ~are d-l VI.. :qu1:11trescu -o Acontest_a
ori de care se mdoeşte ş1 care n'a fost pnn urmare nici cand luata m considerare de către d-sa în determinările cronologice, iar la sfârşitul Gumelniţei
avem perioada III b (Gumelniţa C), prelungită în unele părţi cu III c,
de caracter şnurceramic, una neadmisă şi ceilaltă necunoscută de d-1 Vl.
Dumitrescu.
0

+
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ră

de

sin t eză

înfăţişeaşă gândirea istorică a d-lui profesor N. Iorga 422)

fără a fi
ademenit numai de momentele strălucitoare, reprezentate' într'o regiune determinată de către tipuri de civilizaţie, fiindcă aceste.a sunt
doar culmile cele mai înalte ale evoluţiei umani tă ţii, la care s'a ajuns
printr'o linie ascendentă şi de la care porneşte în general o altă
descendentă. Inceputurile şi sfârşitul unei civilizaţii ne interesează
în mod deosebit. Cunoscând aceste două extreme mai uşor vom
putea înţelege originea, puterea de rezistenţă şi transmisiunile unei
civilizaţii. De aceea am insistat în cursul acestui studiu cu deosebire asupra perioadelor de început şi de sfârşit ale civilizaţiilor
tratate. O altă grijă a arheologului este de a ieşi din cadrul, uneori
strâmt, al răspândirii unui tip de civilizaţie, căutând raporturi cu
cercurile învecinate şi cu cele în de aproape înrudi te; o mai îndepărtată orientare trebue luată cu re zervă şi discernământ, fiindcă
poate duce de cele mai multe ori la concluzii false. Dar aceasta
înseamnă cu alte cuvinte a adapta aceiaşi metodă ca şi în istorie:
raporturi cu lumea înconjurătoare pentru o mai bună clarificare a
vieţii locale şi naţionale a unui popor.
In studiul de faţă am urmat, după cum s'a putut vedea în
parte şi până acum, direcţia cea nouă şi impulsiunea creiată, atât
de recent, de către d-1 profesor N. Iorga studiilor de preistorie, ca
o transpunere în domeniul acestei şt iinţe a concepţiei şi preocupă
rilor d-sale d·e istorie universală. Sfaturile, îndemnurile şi sugestiile
d-lui profesor I. Andrieşescu au fost pentru mine un alt punct de
sprijin. Geografia şi istoria, la care se adaogă şi alte date ce şi le
dobândeşte arheologul, nu trebuesc pierdute din vedere 42 3). Pământul
a imprimat oamenilor care l-au locuit totdeauna aceleaşi legi, iar
istoria este cel mai bun reazem, când suntem tentaţi a re constitui
viaţa străveche, ca o prelungire în urmă, în trecutul cel mai îndepărtat, a celei istorice. ln preistoria Europei sud-estice, - ne referim
de data aceasta numai la epoca neolitică, pentru a nu ieşi din
cadrul acestor prime consideraţiuni-, se pune un complex întreg
de probleme, dar în cea mai intim ă legătură cu pământul 424 ) din
care decurg şi orientările culturale ale acestei părţi ale Europei.
Schiţăm câteva: r) Sud-Estul european şi civilizaţilie est-mediteraneene (cicladică, cretană şi mai puţin cea egipteană); 2) Sud-Estul
şi lumea Orientului mai mult sau mai puţin îndepărtat (fără Anatolia, cu deosebire cea vestică, ale cărei civilizaţii stau alături de
cele din Balcani, ca origine şi manifestări): 3) Sud-Estul european şi
lumea italică (aci intră şi Italia meridională şi Sicilia); 4) Sud-Estul
european şi civilizaţiile dela Dunărea de mijloc; s) Sud-Estul european şi complexurile «nordice» sau central-europene; 6) Ce raport
există între civilizaţiile Europei sud-estice şi cele din Sudul Rusiei ?
422) Cf. prefaţa acestui B uleti'n.
423) N. Iorga, O. c., p. 31.
424) Pentru legătura dintre pământ şi viaţa acestui Sud-Est european

a se vedea: N. Iorga, O.

c., p. ro
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-
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Iată

o serie de probleme ce t rebuese urm ărite pe iitor. In epocele
ulteri oa re p uţine schimbări se or ob er a în dfrecţzimea şi sensul
i nflu e nţelor din aceste reg iuni. I storicul, ca şi geograful, etnologul
şi tnograful
a fi cons trâns a se m i şca î n cad rul a cel o raşi probleme.
Aceas ta se dator eşte un ei unit ă ţi g eog rafice urm a tă de cea etnică
şi cultural ă . Umraf{'[r culturalii d/n . ..,ud- E tul european este una d/nfre
perma11en/c!e /stonre cele ma/ c1 1dcnlc. lemen tele u nitar e de cultură
a u fo s t emn ala te în di fe rit rânduri de că tre ar h ologi ş i i torici 425).
C le tr i m ari zon g ografic a le udtulu i uropean 426) corespun d în v r 111 a n -ene liti că un or a ri i d c i v i li za ţi e bine efinite.
re ia nordicv, fac 1 gă tura
Macedoni a „i T ali a, în b un ă arte ş i
pr e ud , dar c11/luralt'rc I 1
alip c d man ife tă ril e din ord.
An a tolia, ca re se s 1 ar" d
a lca ni d ar prin untea în g u tă a
Bo f rului i a
rdan 1 I r, fac pa r t in eg r n tă d in m ar a unita te
le tr i ctoa r - c I in \ " t din E t
de culturv l in ud - ' t.
rd - t d
b
1
di I c le u n i unită ţi lin g lu i F r. Ia tz 42 7 ). P r î tori a
rnpor u ri l ac to r ec toare
r . In \ T tul alca nil or e te
bi t
tiJ.
C a
iar dela
1

i

a1t

i e ţi i.
te re iuni.

425) N . rorga, Le caracl,:rt

COlll1/11Ult'S

di•s institution

du

ud- Est de !'Europe,

Pari , r929.
426) V . n ta 424 . Id,, Trad1(11le comcr(ului in rt•g-iimilt· d1111ărene, 19 .
427) O. c., p . 2 7. D -1 p r fe or
. Iorga ,. rbe, te de prezen ţa u nui substra t tra ic, n u n um ai în B lcani ,
i în
ia 1ic ă pâ n ă în Janci uria
( lrămoşu, p . 21).
42 ) P ntru a o înt 1 ge nu trebue ă pornim din Ira n sau Siria (L.
Fra nz, în .MA G, 1929, p. 39 ).
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aci· până către jumătatea 1nileniului· II-lea a. Chr. 429) dar ca i1'adiază,
pare-se, peste Bosfor şi· Dardanele şi· influenţează civilz'zaţtile strălucz'
toare ale Sudului· şi· Orientului: Sfârşitul său va fi' cauzat, nu fără
nzultă rezistenţă, tot de către o czvzlziaţi'e europeană, - · lu11lea nordică,-, c-,: nu de către una orientală sau sudică. Poate că la acest
sfârşd să fi' contrz'buz't şi· sevzinţiz" din Est ş-1: Vest 430). Cele două perioade (v. tabela I) sunt de o potrivă de bine ilustrate. Vorbind
despre unitatea de cultură din Sud-Estul european, dar referindu-se
numai la ceramica pictată, d-1 Vl. Dumitrescu este de părere că
neoliticul de aci este slab reprezentat şi creiază chiar o epocă
eneolitică (şi o lume eneolitică), - dela 2500 a. Chr. până la 1500
a. Chr. 431), dată la care ar sfârşi civilizaţia Gumelniţa, după cronologia D-sale. Se neglijează deci o întreagă perioadă, ocupată în
ţinutul balcano-dunărean tocmai de un tip de ci vi liza ţie (Boian),
care stă la baza perioadei următoare şi a tuturor prefacerilor ulterioare ( v. şi tabela III). Din motive care reies destul de clar din
paginile anterioare, credem că o astfel de tratare sufere de un serios defect de metodă. Eneoliticul nu reprezintă prin el însuşi o epocă.
El nu este decât perioada de sfârşit a neoliticului şi puntea de
legătură spre epoca metalelor. Civilizaţia Gumelniţa nu este în
întregime o civilizaţie eneolitică. Metal s'a descoperit în Gumelniţa I, dar ne găsim încă în neolitic. Ca şi civilizaţiile, perioadele
nu se despart neted între ele. Perioada II nu corespunde în întregime numai eneoliticului. Intre I-a şi a II-a perioadă există o continuitate organică, iar cele două tipuri de civilizaţie nu sunt fundamental deosebite şi nu sunt create de către două populaţii diferite 432). Civilizaţia Boian şi Gumelniţa din ţinutul traco-getic nu
pot fi considerate ca două cicluri închise, fără continuitate organică
între ele, unite doar prin unele elemente de supravieţuire 43 3).
Scopul studiului de faţă a fost a arăta că atâtea bunuri culturale
se transmit dela prima perioadă la cea următoare. E acelaş patrimoniu de forme primordiale în tot Sud-Estul european, care pleacă
dintr'o origine comună şi se mentine printr'o continuitate, sesizabilă pe baza formelor de civilizaţie. Continuitatea etnică este de presupus. S'ar părea că civilizaţia Gumelniţa dispare: fără a putea transmite din formele sale civilizaţiilor «nordice». Am văzut că la Palade
(Gumelniţa III c) apar ornamente de caracter «nordic» pe fo rme
Gumelniţa, iar în profile Glina III adesea se recunosc reminis429) G. Ghilde ( The D awn , p. 183) punea sfârşitul bandceramicei dela
pe la 2100 a. Chr. , ceiace nu corespunde adevărului. Arheolo g ul dela
Universitatea din Oxford n'a cunoscut suficient de bine re alităţile dela Dunărea de jos.
430) Ibidem.
431} VI. Dumitrescu, L 'unite de la civ iHsaHon carpat~o-balkanique a l'epoque
eneolitht'que, în L es B alkans. VIII , 1-81 19361 p. I 1-16. Articolul are un caracter
de popularizare.
432) Id., în Istros, I, 1934, p. 40-41. Id., în Omagzu lui Constantin I(i'riţescu ,
1937, p. 514.
433) Id„ l. c.
Dunăre
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434) ~. Ch ild Tlu: Dunub,· p. 203 .
435) ll.
hmidt, Tro/a, ;l/ykwc, ['nga r u, î n Zdlscl1r, f . Etl, . ' XXVI, 1904
p. 6 , sqq.
436) V. P nrva n , Daci/ la T ro,a, în Orphms,
ucure ti, II , 1926, p. 1-10
' f. Id., Gd1w, 1926 p. 36, ş i p . 405-6.
437 ) I. An lri ş
u , Dtlal Prdstonc la Ei u l- ,Mcd(u , B u cu r e. Li, 1924 1 p . 20-2 1,
43 ) '. Child I TJ,,: Dawn, p . 175.
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concluziile cele mai importante pentru preistoria regiunii sud-esteuropene şi care schimbă esenţial vechile pă reri: neolitz'cul troian
(r. anatolian) este ma1: nou de cât jJrtillele manzfestărz· dela Dunărea
de i os şz' în general dzn ţz"nutul traco-getic şi· nord-vrst-balcanz'c. Orânduirea primelor cinci straturi de cultură şi a « cet ă ţilor » dela Troia
nu este clarificată încă pe deplin. Anatolia vestică se orientează
însă culturaliceşte spre Balcani, pes te Pontul Euxin şi Dardanele 4 39),
dar ea păstrează strânse raporturi şi cu lumea hittita. din interior 44 0).
La Troia elementele egeene sunt aparente, pe când cele europene
şi într'o oarecare măsură cele «insulare» sunt mai puternice 441 ).
K. Bittel semnalează elemente din Balcani chiar la Alişar 442), iar
Frankfort în restul Capanociei 443) . Dar Anatolia se lea gă nu numai
de ţinutul traco-getic, ci ş i de lumea helladică. In stratul II cu
~urnfirnis » dela Orchomenos sau găs it cup e tipice troiene 444), iar
în Macedonia se constată stratigrafic c ă sub nivelul epocii timpurii
a bron zului se află o ceramică înrudită cu cea din Anatolia. Relaţiile
Macedoniei, Tesaliei şi ale helladicului timpuriu de sfârşit cu
Gumelniţa ~unt, după cum s'a putut ved ea ş i mai sus, foart e clare 445).
Anatolia pare a .face decz' parte zizlegrantă dtiz unzlafea culturală estbalcanzcă. Ea pare a fi' Îll toate vremun'le un pendant cime al lumei"
EurC'pez' sud-estzce. Prcze11/a Tra cilor la Troz'a (r. Daco- Ge ţil o r, cum
a încercat V. Pârva n) nu este o noutate doar JLuma1: pentru epoca
miceniană şi· greco-geometrică (Troia VI şi VII). Această problemă
se pune chzar dz1z ft'mpurz'le străz,cclzz: neoldzce. Bogatele tezaure de
argint nu vor desmznţi· on'entarca care vtite dela Dunăre. Insuşt
războiul trozan pare a fi" un conflict între lumea traczcă şz· cea lzellenzcă
veche. Realziăţde ulterioare, zstorzce, poldzce, etnzce etc. arată că Anatolta
vestică se ahjJeşte de lumea balcano - dunărcană. Unele schzinbiirz· le vor
aduce vre1nurzle nouz: trâmtonle au .fost stă-pânde în general de
439) Cf. D. M ake nsie, Cretan Palace, II , în The Ann. o.f Brz'tzsh School at
Athens, XII, 1965-6, p. 257.

.

440) D ovedite, nu numai prin stratele de cultură dela Alişar ş1 BogazKeu:i, dar şi prin t ablele scrise, descoperite în a ceastă din turnă localitate.
Sunt p ă reri care s u s ţin că Hittiţii ar fi pornit din Balcani şi_că în dr?m~l lor
spre Anatolia centrală, und e a veau să întemeieze un sta t unitar, ar fi d1strus
Troia II (St. Przewo rsk i , Etudes sur l'lzabitation et le râle des Hz'ttz'tes en Anatolie
centrale, în Wzadomosci Arh., 1932, p. 50-62. Id., În Eos, XXV.fl!, 1925, l?· \ sqq.).
Cu cât de îndepărtezi sp re Est, cu atât se poate observa ca Anatolia ~ncepe
a se izola, privind mereu spre Vest, iar grupele de aci, Susa II, lussia_n II
ş i Harappa sunt ş i mai s tr ânse între ele (A. H ertz, Die Kultur um dz"e Pers1schen
•
Golf und ihre Ausbreitung, în Klio-Bez"lheft, XX, 1930, p . 9.ţ) .
441) Ida Carleton Thallon, S ome balkan and danubian connexfrms o.f Troy, rn
The Jurnal o.f Hell. Stztd. XXXIX, p. 2or.
442, o. c. p. J08.
443) H. Frankfort, Studies in Early Pottery o.f the Near East, London, voi. II,
p. 170 şi urm.
444) K. Bittel, Pni'h1stonsche Forsclmng in Kleiuasien, p. 99- 100. Cf. Muzeul
din Chaeronea.
.
445) Frankfort (O. c., p . 42-50) arată că sunt elemente comu n e în bazinul
Dun ării, în Grecia şi Anatolia.
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până

în Pelopones 452), deşi în ambele ·cazuri trebuesc avute în
vedere unele restricţiuni. In apropiere de Corint şi în Arcadia la
Hageorgitika s'a descoperit un neolitic «tesalian» 453). Concepţia
unei unităţi de cultură dela capul Matapan până sp re Kiev 454) nu
es.te imposibilă, dar similitudinile sporesc mult în partea nordică a
Greciei. In Troia VI şi VII a apărut marfă miniană identică celei
din helladicul mijlociu 4 55). Preistoria Anatoliei vestice se întreţese
deci în mod constant cu aceia din Sud-Estul Europei. Staţiunea
dela Orchomenos, care domină fertila câmpie din faţă, fundul
vechiului lac Kopais, azi acoperită cu lanuri întregi de bumbac şi
podgorii, - a dat un neolitic, ale cărui analo gii cu cel din valea
Dunării de jos merită a fi subliniate 456). In tabela II am lăsat
posibilitatea unei sincronizări a începutului helladicului timpuriu cu
civilizaţia Boian (p. 85), fiindcă sunt apropieri stilistice serioase.
Apare la Orchomenos o specie ceramică din lut negru, fin, cu slip
negru, lustruit în aceeaşi culoare, similară speciei Boian şi cu profile
analoage. Alături, se întâlneşte şi specia gălbue, lut roşu-galben,
slip similar şi lustruit, atât de frec ventă în stratul Boian dela
Tangâru şi Vidra. Se întâlnesc cupe ca cele din stratul I dela
Tangâru 457), străchini cu umăr tipice seriei Boian 458) şi vase cu
buza crestată 4 59). Pe de altă parte vom avea şi forme de cupe ca cele
din Gumelniţa I 4 60), ori vase caracteristice Te aliei, cu orientări
spre grupa Lengyel 4 6 1). Vasul dela Helatia (regiunea CbaeroneaOrchomenos) are asemănări cu cele dela Cernavoda şi Palade, care
duc până la identitate 4 62 ). Astfel perioada I-a ş i II-a a neoliticului
traco-getic, ca şi civilizaţia Coţofeni, au raporturi , care încep a se
452) O. Menghin , Weltgesclu'chte, p. 53.
453) A. J. R. Wace, Thmaly and Trzpoly, p. 127.
454) lb. p. 128. Autorul crede însă că lipsesc analogiile cu Bulgaria, pe
când de fapt ele sunt destul de numeroase
E. Holberg, profesor la Universitatea din tockholm şi directorul misiunei arheologice snedeze din Grecia a făcut în ultima vreme săpături în
apropiere de Asea (la «Hagios Nicolaos » şi «Panaito~}, care au dat la lumină
materiale analoage celor dela Sesklo şi Dimini din Tesalia. (V. şi Le M essager
d' Athenes, N. S ., 4728, din 2r Iulie, 1937), iar săpăturile întreprins_e. de _către
Şcoala americană dela At~na pe
cropole au dat peste _u~me neolitice ş1 _helladice (Cf. ebenda, 4776, dtn 15 Sept, 19371. In descopennle EH de la Pireu,
făcute de către aceiaşi şcoa l ă, se întâlnesc forme de ceşti foarte caracteristice
tipului Sălcuta şi Gumelniţa III, ca şi în cele dela Halae din Locrida şi Corint (Materiaie expuse provizoriu în Muzeul Naţional din Atena).
455) vVace, o, c., p. 130.
456) Materialele dela Orchom~n.:5 se află expuse î~ muzeul deţa C?aero~e~:
Ele au fost cercetate de către noi in cursul acestui an . ulterior rnche1en1
primei părţi a studiului de f~ţă. ~ez~ltatul săpături l <;>r a fost publicat de către
Emil Kunze (l. c.), care a oranduit ş1 muzeul de mai sus.
457) 1935, fi g. r3,r.
.
458) Em. Kunze Orchomenos _11: N eo :z'thz'sche I['eran:z'k, pl._ V, 3, tar pl. VIII, I
cu linii incizate şi în cărcate cu hnmţe, mtocma1 ca 10 B01an.
459) Jo., pl. XXV, 3. Iai mu]te exempţare în muzeul dela Chaeronea.
460) lb., pl. XXVI, 3 Compara cu 1935, fig. 19.
461) Jo., pl. XXVI, 4 o.
462) Muzeul din Chaeronea, Nr. 252.
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O influenţă Cucuteni asupra stilului Dimini pare a se fi exercitat
prin intermediul Gumelniţei I. Cercul traco-getic a contribuit însă
la formarea tesalianului II în mai mică măsură de cât cercul vestdacic-Starcevo (v. tabela III). Raporturile intime ale Tesaliei se
păstrează cu Dunărea-de-mijloc şi Transilvania, servite de străvechiul
bulevard Vardar-Morava.
Direcţiunea Nord-Sud pentru Tesalia este sp rijinită şi de aşa
numita «invazie Dimini » (v. capitolul Origini). Civilizaţia tesalică
pare a fi iradiat şi spre Nord-Vest, spre Albania. Intr'o peşteră dela
Velcia, în apropiere de Valona, conducătorii misiunii italiene par a
fi descoperit în vara aceasta o ceramică pictată cu culori şi grafit,
care se apropie de cea din Tesalia şi cercul traco-getic, precum şi
de cea pictată din sudul Italiei ş i din Sicilia. De altfel grupul Monastir
este foarte apropiat, iar peste cumpăna Metzovo trecerea era uşoară
din Tesalia pe valea râ ului Voiusa, spre Valona. Legăturile coastei
răsăritene a Adriaticei cu cea apuseană constitue un capitol special
al preistoriei peninsulei balcanice.
In 1924 d-l profesor I. Andrieşescu spunea: «Cât desp re cultura
Europei n eolitice, dacă e vorba dt:> filiaţiei aceasta are o direcţie
nord-sudică, şi numai anumite influenţe de însemnătate secunda ră
şi nu în chip continuu se exercită din direcţie inversă » 470). Azi
se cunoaşte chiar mai bine JJreistoria din valea Dunării, a Europei
sud-estice în general şi acea a lumei mediteraneene, decât acum
treisprezece ani. Cine s'a familiarizat cu materialele arheologice din
ţinuturile de mai sus, cercetându-le în deaproape, dobândeşte ceiace
putem numi z'ntuz/za adevărului; care, în cazul arheologului mai ale~,
nu se poate câştiga numai din studi il e de specialitate tipărite.
M ersul general al dvzkzaţzite din Sztd-Estul european pare a jz· JVordSud. Această dzrectzune ar coincide s,; cu aceia a zradzerz1; bandceramzcez: S'a accentu~t mult, - chiar 'prea mult în ultima vreme, asupra aportului influenţelor din Sud şi Orient şi asupra drumului
Vardar-Morava. Intr'adevă r influenţele din Sud urmează de obiceiu
acest coridor, atât de circulat. Ele pulsează cu tărie la Dunărea de
mijloc. Efectul lor se resimte puternic în Oltenia, în Banat şi în general în toată regiunea Porţilor-de-Fier. E aci un fel de focar secundar
din care se răspândesc pretutindeni bunuri culturale originare din
Sud, fie pe valea lar gă a Dunării, fie pe afluenţii săi, cu ecouri
până la Dunărea de sus şi Slovacia. O minunată dovadă a
acestor influenţe (de data aceasta miceniene şi geometrico-di pyloniene) ni-o va oferi aci «c i v ilizaţia câmpurilor de urne » din epoca
de bronz (grupa Vattina-Vârşeţ-Bielobrdo-Bivolării). Oltenia neoeneoli tică, în tocmai ca şi cea din epocile ul teri oare, va fi un fel de
răscruce şi punte de le gătură între celelalte provincii ale Daciei
străvechi, precum şi între Serbia veche şi tot sectorul est-balc~nic.
Civilizaţia Sălcuţa şi Vădastra ar face o dovadă. Valea Oltului 471 )
470) I. Andrieşescu, O. c., p. 2r.
•.
471) Deşi d-1 Nestor ( D er Stand? p, 43) 11 contesţa pe nedrept 11;11portanţa
în mişcarea civilizaţiilor şi a legăturilor de o parte ş1 alta a Carpaţilor.
V

-

99 -

https://biblioteca-digitala.ro

•

şi a afluenţilor săi (cu d eosebire Jiul), a Prahovei, a Teleajenului 472)
şi mai depa rte a Tr tu ş ului un eau ţinutul aurifer al Transil aniei
cu Dun ă r a-d e-jo - ia r p e I ker şi l\Iariţa la
est şi dealungul

Pontului spr e
ud , cir ulau bunurile culturale, care tindeau la o
unifica r e în to t sec torul es t-ba lcanic şi carp to-dunărean. Raporturile
Tran ilva ni ei c u câ m pi
Iuntea n ă i
lt nia
. civiliz ţia Boian
şi cor e pond nţ a
riu - TUm elniţa - ă kuţa
i apoi Coţofeni şi
lin a III- 'chn ck n b rg nu a r ut a înţ 1 g altfel. Influenţele
din ud în c p î n \'es t p d a lt ă part m a i timpuriu d c" t în
t473),
ceia c
xpli ă „ i a pa ri ţ îa acol o mai d \T m a pla tic i faţă de
ţinutttl traco-ge ti c, un cl
m a nif ă ri par a e fi ivit mai
t â rziu , d u1 ă c r I rturil cu lum
udului e \' r fi tabilit 474).
L gă turil cu n t li
ti d' . i 1r i în ă~i e \'Or fi făcut pe t
punt în g u s tă B oru l ui ~i
r<l n 1 1 r 4 75 ) iar c I îndepărtat ,
cu FgiJ tul d p il dă, p t Y ni nu dir ct, i prin in e rmediul natoli i
. i 1 civili z ţii lor <l in
r e 4i · .
bild
r d
c'-' r jn ··a I s
d tora un
.·1 11 ·iu ni <lin Eg
p rin B f r i
rdan 1
i
pe Ia r ·a
u r 1 . fiind
ci d ptul un i
dir ţi uni in v r
. ~I n g hin 479).
T t u .. i î n lumin
L p te l r J rez nt t m · i u , d/rtC/1itJ1,·a u ords11d/u7 }art 11 )1 J111°11rn j,o 1bdtlalt fit- a iu(d,t:c..' Nut t' lc111011ic caracterul
, oni:1i1m 01 1dr.a/11lor d1i1 . 'ud-h lui t'11rop, an.
111t1 "':

« Ex

e

cerne
ictatv
ntru

a

I)

în
le mai g r u de pre upu ,
fi i ud

şi

în

-

100 -

https://biblioteca-digitala.ro

noi este cu atât mai surprinzător, cu cât chiar arheologi dela noi
(VI. Dumitrescu-R. Vulpe-I. Nestor) se numără printre adepţii unei
atari teorii. Strălucirea civilizaţiilor orientale este într'adevăr seducă
toare şi ar putea convinge la prima vedere. S'a luat ca bază de discuţie
în această problemă metoda tipolo gică. S'a ajuns astfel la ipoteze
diferite: r) ceramica pictată ar fi orig-inară în Europa şi anume ar
deriva din cercul Biikk (H. Schmidt-Tompa) 480); 2) ar fi în strânsă
dependenţă de civilizaţiile Asiei anterioare (şcoa la vieneză cu O.
Menghin); 3) ar avea originea în Orientul apropiat (G. Childe) 481).
Dar problema ori gin ei ceramicei pictate este mult mai complica tă.
Rezolvarea ei depinde de un complex întreg de probleme, printre
care : orzgz1zea pri1nelor cz'vzlzzaţfr neolttzce dz11, Europa Jud-estică şz· în
special din Dacia,· contt'nudatea şi· transmzszitnzte acestor czvz'/,zzaţzi";
raportul lor cultural şi' pozz'ţza cronologică faţă de ctvz'/,zzaţzile orientale;
ce este local (şi· de ce calitate) şi· ce este stret'n în ceramfra pictată,·
flnj}re;itrărz'le speciale în care se găsea Europa sud- estică şz· cercul
est-bandceramic. Consideraţiile tilistice formează deci doar un aspect
al problemei. Aropierile stilistice le-am tratat in capitolul paralelismelor şi al cronologiei. Ele au fost în dese rânduri discutate şi
completate de către diferiţi arheologi. Scepticismul lui G . Childe
în legătură cu analogiile cercului Ariuşd-Cucuteni şi Anau- usa 482)
pare a fi întemeiat. Apropierile ce s'a r putea aduce sunt mai mult
coincidenţe 4 83). Similitudinile, care pot fi întinse până în China şi chiar
Japonia, nu prejudiciază unitatea eul turală ş i etnică & Europei sud-estice
şi nici originea europeană, dunăreană, a ceramicei pictate. S'a pus mare
preţ pe ornamentele dela Susa, care copiază natura vegetală, dar ele se
480) V. discuţiile la: G. Chil de, The Danube, p . 108 şi urm.; I. N estor.
o. c., p. 41 şi urm. H. Schmidt se gândise şi la Transilvania ( Vorgeschichte Europas, I, p. 56 şi urm .).

48r) Ideea că ceramica pictată din Japonia şi China ar deriva din acelaş
centru asiatic, ca şi cea din Europa sud-estică, începe a prinde şi la noi (I.
Nestor. O. c., p. 44; R. Vulpe, în R eu. Ist. Rom., JV, 1934, p. 312). lajoritatea
arheologilor este pentru originea asiatică a ceramicei pictate. (Pentru Ucraina
v.: V. Scerbakivsky, La ceranuque n tfo lzlhzque pez'nte et fes «ploscadky» de l' Ucrai'1ze,
în Obzo r Arch.», II, 1923, p. I r9). La noi d-l profesor I. Andri eşescu şi-a exprimat mai de mult părerea că ceramica pictată ar putea să-şi aibă originea
în ţinuturile noastre. D -l profesor •. Iorga a prezentat recent această civil_izaţie ca o manifestare locală t v. de pildă O. c., p. 47). A cum doi ani, cu ocazia
publicării rezultatelor săpăturilor noastre dela Tangâru am atins în tr eacăt
şi această problemă, fiind de părere că civilizaţia Boian şi Turdaş ar putea
sta la baza întregei ceramici pictate din Europa de Sud-Est. Nu este lo~ul a
ne opri mai îndelung nici în prezent asupra acestei probleme. O facem intru
cât are legătură cu studiul de faţă.
482) 7he Dawn, p. 152 şi urm.
. .
483) V. mai sus p. 78 şi urm. S 'a luat ca centru comun al cer~m1c,;1
pictate din Europa şi Asia civilizaţia proto-elamită (Susa I) (v. Pottier, m
Journal des Sav ants, 1930, p. 446; la: Vl. Dumitrescu, Notes ~oncernant l'orna11:entatzon zoomorphe et humaz·ne dans Ies civilisations a la ctframique peznte de la Roz~manze_ et
de la Suziane, Bucureşti, 1931, p. 19 şi nota 49). Punctul d~ veder~ al 1~1 ~?ttl~r
a fost adoptat şi de d -l Vl. Dumitrescu. nele asemănăn sunt ş1 cu _civ1h~aţ1_a

pre-columbiană .

Cum s'ar mai putea explica relaţiile, dacă nu pnn coinciindependente?

denţe şi manifestări
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cesară.

f. Li-

vechiu patrimoniu, prin intermediul celor două tipuri de civilizaţie, 
care sunt şi primele sinteze în ţinuturile noastre-, Turdaş şi Boian,
la care se adaogă tipul Biikk, pare a fi luat naştere cele trei
cercuri cu ceramică pictată: 1) vest-dacic; 2) Ariuşd-Cucuteni;
3) Gumelniţa (Sălcuţa). Am arătat anterior . că civilizaţia Boian
este originară la Dunăre, având un caracter bandceramic şi derivând din acelaş leagăn comun dela Dunărea-de-mijloc. Am pus-o
în legătură cu înaintarea ceramicei în benzi pela Nordul Daciei,
către Ucraina şi Polonia, mai de grabă de cât cu mişcarea bandceramicei pe valea Dunării în jos. Dacia se găseşte între aceste două
direcţiuni. Ele se întâlnesc însă la Dunărea de jos şi în general
dealungul celor două sectoare, de care am vorbit mai sus, cel estbalcanic (la baza căruia stă civ~ilizaţia Boian) şi cel vest-balcanic (cu
punctul de plecare în cercul Vinca-Turdaş). Legătura organică, de
geneză, între Boian şi Gumelniţa. ne apare ca fapt cert. Transmisiunile dela Boian la perioada II-a a neoliticului traco-getic sunt
numeroase şi esenţiale. Apropierea mult mai sigură, a cercului
Gumelniţa de Ariuşd 4 8 7) dovedeşte că originea este comună, pe care
noi o vedem în civilizaţia Boian. Ea nu poate fi străină nici de
Cucuteni 4 88). In sprijinul părerii noastre vin şi argumente geog-rafice
şi în strânsă dependenţă cu metoda aşezărilor 4 89), în afară de cele
stilistice. Insăşi civilizaţia Gumelniţa fusese pusă în legătură cu o
invazie din cercul Cucuteni, care, trecând peste valea Dunării inferioare şi tot teritoriul traco-getic, ar fi dat naştere civilizaţiei
Gumelniţa, iar în Tesalia stilului Dimini 490). I. Nestor a arătat că
o asemenea invazie nu va fi putut avea loc pe calea bănuită de
Childe şi Frankfort, gândindu-se la una dinspre Vest 4 91).
In preistoria Europei sud-estice tesalianul II (Dimini) constitue
o problemă dintre cele mai discutate. Originea sa ar sta în legătură,
precum am văzut, cu o invazie din Dacia 492), fie din cercul Cucuteni
(Childe-Frankfort-Hansen), fie din Vest. După descoperirile dela
&arcevo, din Banatul jugoslav, G. Childe s'a îândit la o mişcare
din cercul Ariuşd spre Dimini. Starcevo ar fi un jalon, în această
invazie 493). Mai recent, d-l Nistor a emis ipoteza unei invazii din
487) Cf. I. N estor, O. c„ p. 61. In Ariuşd sunt şi elemente Turdaş.
488) D-lui Vl. Dumitrescu i se pare că deocamdată nu se poate documenta îndeajuns originea ceramicei pictate în cercul Boian ( Rev. Ist. Română,
V-VI, 1935-36, p. 461), dar această afirmare ar fi valabilă numai dacă ~m
crede, împreună cu D-sa, că cele două prime civilizaţii dela _Dunărea de JO~
sunt total diferite şi au aparţinut unor populaţii di verse. ce1ace nu se mai
poate azi susţine.
489) 1935, p. 43,
.
. ..
..
490) G. Childe, The Dawn, p. 164 ş1 urm. Id., Some A.f.fmztzes. o.f Chalcolztzc
Cultu-re o.f Trace, în Man, II, 1923. Frankfort, Studies, II, p. 39 Şl urm. Cf. I,
Nestor, D er Stand, p. 80 (cu bibliografia chestiunei).
491) O. c., p. 60; v. şi p. 47 şi urm.
.
. .
.
.
.
492) Ca şi când singurul mijloc de a explica apanţ1a unei civihzaţi1
este de a recurge la ipoteza invaziilor! V. din nou: G, Childe, The east European relations of the. Dimini culture, în J H S, XLII, 1922 p. 268.
493) G. Childe, Erilsd and Dimini, p. 339·
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Tabela III. Origi ni.
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I

i
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d
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Du n
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Tisa-Lengyel ~--.,._ Vinca - Turdaş ~ - - - - - - - - . , . . . Boian
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~----.,._

"'f'
Bukk
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.....

oo,
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~
"'f'
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ANEXE
I

SCURT RĂSPUNS LA O RECENZIE.
In Re'tlista Istorică Română, vol. V-VI, 1935-1936, p. 459-461, d-l Vl.
Dumitrescu rece nzează lucrarea noastră: « Săpăturile arheologice dela Tangâru
(1934) - raport preliminar>, a părută în Buletinul dela Giurgiu, vol. I, 1935,
p. 1-55. Fiindcă literatura noastră de specialitate a început să cunoască în
ultimii ani regretabile «răspunsuri la recenzii », determinate, desigur, de felul
cum un recenzent a judecat o lucrare nouă, eram hotărâţi a nu răspunde.
Preferăm răspun su l de fapte în locul celui de vorbe. In cele două studii
publicate mai sus 1 credem că s'a"putut da un atare răspuns. Totuşi au mai rămas
câteva fapte. Le enumărăm: r) R ecenzentul cz'tefte superfz'cz'ul o lucrare nouă fi nu
controlează alta veche. D-1 VI. D. spune că am împărţit ceramica Boian în trd
categorii «pe baza unei clasificări anterioare a d-lui N estor>. De fapt noi am
deosebit două mari grupe, dintre care prima am împărţit-o în trei specii (p. r r;
toate scrise cu litere italice!). Clasificarea noa stră nu corespunde întocmai
aceleia făcute de d-l Nestor. S'au stabilit specii şi subspeciz" noui. Cititorul vrea
să ştie ce este al nostru şi ce este al altora, încheia recenzentul, dar el însuşi
cădea în greşală dela cele dintâi pagini: neatenţie, superficialitate sau reacredinţă? 2) Recenzentul nu fi-a însu.p"t sensul cuvintelor. D-l VI. D. vrea să lase a
se înţelege că noi n 'am şti ce-ar însemna anacromsm. Noi afirmam că acele de
os cu capul bilobat vor fi servit ca prototip celor de metal, ci nu învers,
<fiindcă ne-am găsi desigur într'un anacronism evident (p . 3;1). Ne refeream
la elementul timp, pe când d-1 VI. D. vorbeşte de tipologie. Da, tipologic este
posibilă derivarea acelor de os din cele de metal (d-l Vl. D. se gândise chiar
la cele de bronz mai înainte !), ca şi seria acestora din cele dintâi. Tipologia
poate înşela foarte uşor, mai ales în vremurile acestea. Chiar cu g reu se poate
spune care obiect imită pe celălalt şi care este începutul sau sfârşitul unei serii
de forme. Trebue să intervie altceva: noţiunea timp. Care obiect apare anterior
ca vreme? Este anacronz'c a spune că mai întâiu au apărut acele de metal (b ronz
sau cupru) şi apoi cele de os, ori că Alexandru Macedon a luat ca model pe
Cesar. Stratigrafia pare a arăta că cele de os sunt anterioare sau cel mult
contemporane cu unele de cupru (nu bronz!) . Recenzentul nu ştie iarăşi că
tehnica este o parte a stilisticei (p. 460) şi comite pleonasme. Dacă ar fi numai
acestea şi nu s 'ar resfrânge şi asupra metodei de lucru! 3) De dragul critz'cei
n egative. D-l VI. D., vorhind de stratigrafia staţiunei d ela Tangâru, spune că
noi am putut preciza p atru faze (p. 459 şi cu nota 2), dar aceste «faze• sunt
în realitate cele patru straturi· de cultură. Noi am împărţit stratul III (civilizaţia
Gumelniţa) în III a, III b şi III c (p. 7). R ecenzentul scrie : «dar un strat nu
se poate împărţi în trei, oricât de adânc ar fi el» (l. c. ; ca şi când noi l'am fi
împărţit după adâncime sau grosime!). D -sa mai afirmă că preferă să zică în
loc de III a, b, c, - când e vorba de împărţirea unui strat de cultură - fază
(z'b.). Cuvântul este repetat de două ori. Nu poate fi o greşală de tipar. D-l
Vl. D. preferă deci a introduce în stratigrafie conceputul fază. Se neglij~ază din
păcate din nou conţinutul unei atari noţiuni şi se desvălue, credem, ş1 şubre
zenia unei metode. Cuvântul fază implică noţiunea t zmp şi evoluţie. Se po~te
spune, de pildă , faza A sau B a civilizaţiei Cucuteni, dar nu ~e poate zic~
faza I, II, III stratigrafică. Un strat de cultură se poate împărţi p_e nzvel-r:rz· Ş!
aceste niveluri cor espund unei" faze de civil1~aţz'e, Intr'un strat de c~ltu:a.~ot f_1_ mai
multe niveluri, corespunzătoare mai multor faze ale aceleaşi c1v1hzaţ11 (v.
Tangâru III), care pot fi foarte bine notate cu literile a, b, c, etc. De altfel
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