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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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-
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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.
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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
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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
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un
mai 111 u ltl' eltu i le te 11i i, lfmd rn a la tim1
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orn amc:nt,n, pcnbu ·Im nt I le umplut ură,
lmz, ,· •. l:h r, ie p umărul up rturil or au
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c mbină
n gA ru

II.
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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.
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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

rig-.

Fig.

21.

22. -
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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
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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
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,t .· ,·:'~.·. •,·
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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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