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C . S.N i colaescu-P l opşor

în timpu l unei conferi nţe pri l eju ită de vizita antropologului
sud -african Raymond Dart la Bucu resti (28 octombrie-5 noiembrie 1965).
În imagine: cu faţa, de la dreapta la ;tânga, Raymond Dart şi Ion N. Moroşanu ;
cu spatele, de la stânga la dreapta, Alexandra Bolomey şi Dardu Nico lăescu - Plopşor.

ln memoriam
Nicolăescu-Plopşor,
întemeietorul Secţiei Paleolitice de la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan 11
din Bucureşti , cu ocazia aniversarii a 100 de ani de la naştere.

Constantin S.
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ISTORIA. ÎNTRE MIT ŞI CĂUTAREA ADEVĂRULUI ÎN ANTICHITATE ŞI ÎN PRUENT 1

Alexandru Vulpe

Celor care încep acum studiul disciplinei pe care şi-au dorit-o le urez Bun Venit~ Încercând
să răspund unei întrebări pe care este de aşteptat să v-o fi pus fiecare dintre d-voastră - care este
rostul învăţării istoriei?--, voi îndrăzni totodată să-mi răspund mie însumi peste aproape jumătate
de veac ce a trecut de când am fost în situaţia în care vă aflaţi cei ce calcă acum pragul facultăţii
noastre. Preistorie, protoistorie, istorie! Iată termeni mereu utilizaţi, dar cu înţelesuri diferite. N.
Iorga spunea: ,,Nu există preistoric decât pentru geologi, paleontologi şi antropologi. De îndată
ce ne găsim înaintea unei manifestări de artă ... , de îndată ce-şi face apariţia coexistenţa ( ... ) între
fiinţele umane, dispunând de cele necesare pentru a se apăra şi într-ajutora, avem de-a face cu
istoria propriu-zisă". Avea desigur dreptate, dar convenţional s-au folosit şi se vor folosi
conceptele de pre- şi protoistorie, în funcţie de şcoală şi de tradiţie.
Prin istorie au fost desemnate iniţial succesiuni de fapte care, mai apoi au fost delimitate în
intervale ca perioade separate. Abia în sec. XIX au apărut formulări precum „istoria nu poate
~xista decât acolo unde există o conştiinţă istorică; deci popoarele care n-au conştiinţă istorică o scrie Hegel în a sa „Raţiunea în istorie" (Die Vemunft in der Geschichte) - sunt lipsite de
istorie (geschichtslos)". Preistoric ar putea fi înţdes ca echivalent al „lipsei" de istorie. De
preistorie urma să se ocupe arheologia, poreclită de unii „ştiinţa mută" ( die stumme
\Visscnschaft) şi nu întâmplător metoda iniţială a arheologiei a fost taxonomică, respectiv
clasificarea pe tipuri şi pe etape cronologice a obiectelor din colecţii, metodă rămasă până astăzi
aceeaşi, deşi mult rafinată. Isto1icizarea rezultatelor cercetărilor arheologice a fost şi este şi va fi
tema unor confruntări între ipoteze. De aici, scepticismul de a reconstitui istoria cu ajutorul
c.1rheologiei şi preferinţa de a vedea în arheologie mai degrabă o disciplină auxiliară antropologici
în sensul cel mai larg al cuvântului, decât istoriei.
De fapt, înţelesul istoriei şi modul de prezentare, metodele de urmat şi scopul urmărit au fost
clar conturate încă din antichitate. Să le trecem pe scurt în revistă.
Scrierea istorică presupune o orientare în timp (cronologie) şi în spaţiu (geografie). De aceea
istoria şi geografia au fost ambele iniţial dependente de sensul „istorie". În greceşte ia't"opiri
vine de la verbul ia-ropew, a căuta să cW1oşti, a cerceta, a relata în scris ceea cc ai cunoscut. Aşa
au apărut, în sec. VI a. Chr., primele scrieri istorice.
Hekataios din Milet este poate primul geo-istoric sistematic. Cele două lucrări cunoscute
prin cele peste 400 de fragmente păstrate sunt: o descriere a lumii - de fapt un voiaj în jurul
l urnii (1:epiooo~ YTÎ~) - şi o încercare de ordonare a miturilor trecutului îndepărtat, rupt cu totul
de prezentul cunoscut, intitulată genealogii (yeveriĂoyiett). Preambulul operei sale începea
astfel: .,aşa relatează Hekataios milesianul, precum mi se pare a fi adevărat, căci multe şi rizibile
PRELEGERE ţinută la 4 octombrie 1999 la Facultatea de istorie a Universităţii din Bucureşli, cu
prilejul d<!schiderâ anului universitar 1999-2000. Dat fiind timpul limitat avut la dL\poziţie unele pasaje
11-uufiJ.\/ citite.
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sunt povestirile grecilor". Ceea ce a realizat Hekataios nu este încă istorie. Prin eliminarea
miraculosului din mit rămâne un raţionalism simplist, ce ia drept adevăr doar obişnuitul şi
trivialul. Totuşi el şi contemporanii săi
numiţi logografi -- au făcut p1imul pas în a rândui
trecutul după anume principii şi criterii pe care însă nu au fost în măsură să le valorifice.
Apariţia, în sec. V a. Chr., a lui Hcrodot îmi apare ca un munte foarte înalt răsărit direct de la
nivelul mării. Imensa informaţie conţinută în opera sa, al cărei scop principal era confruntarea
dintre orientul barbar, reprezentat în special de imperiul persan, şi lumea greacă, este desigur
rezultatul unui progres al „historiei" înfăptuit în doar două generaţii după Hekataios.
În prefaţă citim: ,,Aceasta este prezentarea faptelor istorice făcute de llcrodotos din
I-Ialikarnas, ca nu cumva cele petrecute să se şteargă, prin scurgerea timpului, din memoria
oamenilor, iar faptele mari şi demne de admirat, atât ale elenilor cât şi ale barbarilor, să nu
rămână fără glorie şi, în fine, s[t se afle cauza pentru care s-au confruntat'·.
În aceste rânduri apare exprimată concis prima concepţie sistematică a istoriei. De aici şi
epitetul de „părinte al istorici" acordat îndeobşte lui Herodot, deşi opera sa este în mare măsură
şi geografică şi ctnograficft. Dacf1 traducem o:noon~tc; i0Top(11c; nu prin „prezentarea faptelor
istorice", ci, cum sugerează D. Latcincr, prin „demonstraţia cercetării faptelor'' (verbul
anooc(Kvuµt arc şi acest sens), atunci se conturează şi mai bine scopul scrierii istorice şi
mdoda de urmat. Văzută astfel, opera lui este antropologică în sensul cel mai larg al cuvântului,
ckmcrsul istoric fiind doar firul conducător.
I lcrodot nu-~i tkscric 11iciodatf1 explicit aceast[1 metodă, dar ,,istoricescul" din opera lui se
remardi pe trei niveluri de expunere: faptele înşile. tradiţii despre respectivele fapte,
interpretarea acestor tradiţii şi efortul de a di...,tingc clementul cauzal. Este consecvent în
utilizarea acestei metode. Totuşi nu o datft i s-a reproşat de cfttre critica modernă (cca antică l-a
acuzat uneori de părtinire şi rca-credintă) lipsa spiritului critic. Aceast[1 lipsă este însă suplinit[1
prin tehnica versiunilor altcrnati\·c despre faptele relatate. l krodot lasă cititorului libertatea de a
alege versiunea care-i poate păn:a mai verosimilă. El însuşi se exprimă rareori categoric în
favoarea uncia ş1 respinge tot ran.:ori pc alta. De aici decurge un anume scepticism faţ[1 de
posi bilitatca cu,waştcri i adcvftrului, o ezitare pc care şi ast[tzi orice cercetător serios o resimte în
_judecarea ipotezdor fi.irmulate cu privire la un anume fapt istoric.
S-ar putea oare spune L'i1 l lerodot concepea istoria ca un amalgam ck povestiri, iar adev[trul
şi clementul cau7al răm~îne pururL·a ipotetic'! Greu de afirmat categoric, dar curente filosofice ale
\Ternii, pc care este de crezut s[1 le ti cunoscut ~i poate s[t-1 li chiar influenţat, ne îngăduie s-o
presupunem. L·:stc epoca în care sofistul Protagoras, conkmporanul lui Herodot, zicea că: ,.despre
l1ccarl' lucru cxist{t douf1 raţionamente opuse unul altuia. că nu cxist[1 contradicţie şi că orice tczft
propust1 rH>atc fi în egală mf1sură demonstrată sau negată'' (Oiog. Laert. IX, 51 şi 53), iar pentru
Zenon. al treilea marc reprezentant al şcolii eleate. ,.unele şi aceleaşi lucruri sunt posibile şi
imposibile'· ( lsocr. I 0,3 ).
1·:stc g:reu de stabilit importanţa pc care Ikrodot o acorda miturilor în raport cu faptul real, cc
rdc\'anţft aveau în opera lui povestirile cu sau frtră caracter mitic în concepţia lui despre istoric.
Hcrodot nu parc să ii fost un credincios conformist. dar în nici un caz ateu; într-o epocă în care
acda~i Protagoras zicea că „despre zei nu poţi şti nici că există, nici că nu există'' (Cicero, De
nat. dcor. L 24, 63: Oiog. Lacrt. IX, 51 ), el lasă libertate cititonllui să aleagă din mit ceea ce
doreşte.

Dacă

1-krodot a fost denumit părintele istoriei, cel cc a devenit întemeietorul istoriei
ştiinţifice a fost Thucydidcs. O generaţie după Herodot, el este cel mai mare istoric al antichităţii
şi, sunt convins, al tuturor timpurilor. Spre deosebire de predecesorul său, Thucydides îşi expune
metoda în faimoasa introducere la „Istoria războiului peloponesiac" (titlul nu-i aparţine):
,,detaliile faptelor din timpul războiului nu le-am expus la întâmplare. nici cum mi se păreau mie
că au fost, ci am cercetat amănunţit, confruntând cc am văzut eu şi diversele versiuni ale spuselor
altora. căutt1nd s[1 stabilesc, atât cât mi-a fost cu putinţă, adevă1ul'" şi, în continuare, ,,pentru
https://biblioteca-digitala.ro
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cititorii care vor dori să cerceteze adevărul clar al faptelor petrecute şi tot aşa al celor ce se vor
petrece la fel sau în chip asemănător şi în viitor, potrivit firii omeneşti, opera mea va fi îndeajuns
de utilă ... Scrierea mea este compusă mai mult ca un bun pentru vecie" ... (K-rfJµci n: te, cxef)
(1, 22).
În opera sa elen1entul mitic lipseşte. Istoria nu este „o lectură sărbătorească, menită să fie
ascultată o clipă" (I, 22, 4). Nu vom şti niciodată dacă acest din unnă citat îl avea în vedere pe
Herodot sau pe alţi logografi ai generaţiilor anterioare. Scopul istoriei, potrivit lui Thucydides,
este să descrie posibilităţile de exprimare a firii omeneşti, manifeste în diversele situaţii din
cursul istorici, individual sau în colectiv, şi să găsească în ele clementul cauzal. Deci, ultima
explicaţie a fenomenului istoric se ascunde în firea omenească (cxv8pw1te(cx cpuotc,).
După descrierea războiului civil din Corcyra (III, 82), în cursul căruia s-au petrecut multe
grozăvii, Thucydides reflectează: ,,multe şi grele nenorociri s-au abătut în timpul răscoalelor şi se
vor întâmpla totdeauna, cât timp firea oamenilor va fi aceeaşi" ... Ne întrebăm: credea oare
Thucydides că firea omenească se va schimba vreodată? Nimic din opera lui nu lasă să se
înţeleagă aşa ceva.
Luând firea omenească ca punct nodal al explicării fenomenelor istorice, Thucydides se
elibereazf1 de obligaţia de a judeca evenimentele după criterii morale şi a putut astfel să scoată în
evidenţă rolul precumpănitor al străduinţei spre putere în politică şi în viaţa de zi cu zi. Este un
realism cu o nuanţă pesimistă pentru noi, cei de astăzi, datorat coruptibilităţii firii omeneşti.
Pentru Thucydides, democraţii (Atena) prin egalitate politică a maselor, iar oligarhii şi
aristrocraţii (în primul rând Sparta) prin dominaţia cumpătată a elitelor, nu urmăreau bunăstarea
comunităţii, ci doar justificarea puterii.
lată două exemple: generalul spartan Brasidas, în drum spre ţinuturile tracice, ajunge în faţa
oraşului Akantos din Chalcidica şi, parlamentând cu cetăţenii pentru a obţine liberă trecere prin
oraş. le ţine o cuvântare a cărei esenţă o rezum: ,,am început războiul ca să eliberăm pe eleni de
sub tirania atenienilor; vreau ca aliaţii pc care-i vom atrage de partea Spartei să fie oameni liberi.
Iar dacă voi, din pricina obişnuinţei cu robia, nu înţelegeţi binefacerea pc care v-o fac, voi
încerca să vă constrâng cu forţa s-o înţelegeţi".
Pe de altă parte, atenienii, şi ci campioni ai libertăţii şi democraţiei, 1ş1 etalează
imperialismul în vestitul dialog cu cetăţenii insulei Melos (V, 84 urm), explicându-le, fără a lua
în consideraţie replicile, că neutralitatea pc care şi-o revendică este mai păgubitoare pentru Atena
decât apartenenţa la o tabără sau alta; singura alternativă la supunere este exterminarea; ceea ce
s-a şi întâmplat.
Analiza amănunţită a acestui dialog - o perlă a filosofiei istorice thucydidiene -- ne-ar arăta
cât de actuală este această scriere. N-avem timpul s-o facem. Aici se dezvăluie cât se poate de
bine Thucydides, istoric al contemporanului său, istoric pentru vecie. Cum scria D.M. Pippidi,
profesorul meu, Thucydidcs a realizat „un soi de <detemporalizare> a fluxului istoriei, opus
felului modem de a vedea istoria nedespărţită de categoria temporală". De aici, obiectul veritabil
al cercetării istoriei nu este materializarea prin expunere a faptelor, nici succesiunea
evenimentelor, ci ceea ce le determină şi le condiţionează, ,,nimic altceva decât eternul um:m".
Kurt von Fritz, în încheierea studiului său despre Thucydides, scria că acesta a atins o culme
pe care scrierea istorică se transformă în artă, o artă a cunoaşterii omenescului
(-ro cxv8pwTit vov), a firii umane. Nu cum spunea Aristotel despre tragedie - o reprezentare a
posibilului -, ci o reprezentare a ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. În sens paradoxal se poate
vorbi despre o artă ştiinţifică, arta de a transforma o întâmplare, un caz aparte, în fenomen istoric
peren.
Expunându-vă acestea, vă fac şi un îndemn la citirea operei thucydidiene, care vă va
deschide perspectiva decriptării adevărului în desfăşurarea istoriei contemporane.
Al treilea mare istoric al antichităţii, Polybios, este primul care a reuşit să seric o istorie
universală, deşi nu este primul care a încercat-o. O istorie universală în adevăratul înţeles al
https://biblioteca-digitala.ro
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cuvfmtului, nu un conglomerat de istorii locale. Obiectul cercetării polybicne, istoria epocii
elenistice (sec. III-II a. Chr.), a fost mult mai complex decât al predecesorilor. Pe de o parte
naşterea şi dezvoltarea puterii romane, de la stat-oraş la putere mondială, pe de alta, confruntarea
intereselor unor puternice regate elenistice, a ligilor greceşti şi a puterii cartagineze.
Polybios este cel mai aproape de tipul istoricului modern, obiectul cercetării fiind în multe
privinţe asemănător complexităţii situaţiilor politice din vremea noastră. Mai mult ca la
predecesorii săi, iese în evidenţă preocuparea pentru descrierea cu acribie a faptelor, pe baza unei
amănunţite „pregătiri" a informaţiei - este ceea ce el însuşi denumeşte o „istorie pragmatică"-;
călătoreşte nu o dată la faţa locului; vorbeşte cu martori oculari sau cu descendenţi ai acestora
(vezi reconstituirea drumului lui Hanibal spre Italia); acordă o semnificaţie esenţială principiului
cauzalităţii în explicarea fenomenului istoric: cauză (eth(et), pretext (1tp6q>etotc;), început
(cxpxtj), deşi prezentarea acestei metode ne apare deosebită de cea a lui Thucydides, în unele
cazuri (în special lll, 6, cauzele campaniei lui Akxandru în Asia) chiar naivă.
Pentru Polybios utilitatea ( xptjotµov) istorici este cu precădere educativă: ,,nu există pentru
oameni un mijloc de îndrcptan.: mai potrivit decât cunoaşterea faptelor din trecut" ( ... )
„învăţătura despnnsfl din istoric este cea mai temeinică educaţie şi pregătire pentru treburile
politice" ... (I. I). Cftt{1 deosebire faţ{1 de modul Jc a vedea scopul istoriei la un Herodot sau
Thucydides! Influenţa ideologiei stoice este evidentă, de fapt nu doar în această privinţă. Relaţia
lui Polyb1os cu filosoful stoic Panaitios, contemporanul s,'\u, cxplicf1 desigur în parte această
trăsătură. Pretutindeni in opera sa Polyhios face digresiuni mai scurte sau mai lungi cu scop
educativ. Concepţia aceasta va persista la istoricii generaţiilor următoare: Poseidonius din
Apamca sau Strabo, amhii şi filosofi stoici. C~1t de amflgitor este un astfel de punct de vedere ne-au
arf1tat-o cele două milenii care au urmat. Fără a lua ad /iucrum cele scrise de I kgcl - .,singurul
lucru cc-I poţi în,·;"1ţa din istoric L'Stc că n-ai nimic Je în,·ftţat din ea -. nu pol decât să mă întorc
incr1 o data la Thucydides, pentru care folosul istorici n.:zidă în înţelegerea şi cunoaşterea firii
umane. Prin concepţia unl.'i istorii educaţionale, Polybios a făcut un pas înapoi faţă de marele său
predecesor.
:\ vcau grecu o itkc clarf1 dl'sprc sensul şi c,·oluţia istorici? şi care era ţelul ( 1rĂo<;) acestei
des IY!şurfm '.'
Co11ccpţia c1clicitf1ţii (CX\'etKUKAwot.;) în evoluţia fonnclor de guvcrnfnnânt. explicit
formulatft dl' Polybios (in s11L·cial in cartea VI-a) este implicit lipsită de finalitate. Istoria ca şi
lumea prnv111e din 11csff1r~it - ărcnpov, la Anaximandros - şi se desfăşoară la ncstărşit. Astfel,
111011arh1.1 e\'nluc:11{1 in tiranic (regim totalitar în sens nhxkrn) care evoluează în aristrocraţie,
:1poi in oligarhic, mai apoi în demoLTaţie, aceasta din urmft de\'enind ohlocraţie (de la ox).oc;.
gloa1f1): de :1ici se revine la monarhie ~1 ciclul se repetf1 la nesfrir~it.
l'u totul altfel gâmka istoricul iudeu de limbă greacă Flavius Josephus (sec. I p. Chr.):
lumea a fost creau-1 de Dumnezeu cu un scop ş1 se indn.:aptă spre un ţel cunoscut numai de
creator. Rolul soartei -~ îUXll, riµapµrv11 (sau la latini fatum, echivalent dar nu identic), care
reprc1intf1 legea desfăşurării vieţii omene~ti şi un factor conducător al istoriei (concepţii cc au
contribuit la definirea determinismului în istorie) - este subordonat proniei divine
( npovoux 8rou }, singură in măsură să modifice şi să regleze mersul evenimentelor pentru a le
aduce la scopul urmfirit tk creator (prin creştinism această concepţie a dominat secole de-a
rândul g:1ndirca istorică europeană, inevitabil încă în prezent; finalismul modem îi este tributar).
Concepţia lui Josephus este orizontală, nu ciclică. Deşi admirator al lui Thucydides, pc care
unl'ori îl calchiaz[1 în descrieri. Josephus, fariseu de formaţie, reprezintă cel mai bine filonul
iudaic în formarea concepţiei europen~ despre istoric. care alături de cel elen, constituie baza
înţclcgcrn 1storiei până ast{1zi.
Dar să revenim la Polybios şi la concepţia despre „adevărul istoric". Se remarcă la istoricul
din iVkgalopolis spaţiul larg destinat polemicii cu predecesori de-ai lui: Tirnaios, Theopompos,
https://biblioteca-digitala.ro

Istoria. Între mit şi căutarea adevărului în antichitate şi în prezent

Spre deosebire de Herodot şi Thucydides, Polybios avea la dispoziţie o
consistentă literatură istoriografică. Din critica lui se desprind primejdiile ce pândesc pe istoric:
căutarea senzaţionalului (inclusiv a miraculosului), părtinirea, respectiv incapacitatea discernerii
adevărului, preferinţa pentru meschin etc. Mai cu seamă se cuvine accentuată atitudinea lui faţă
de patriotism. Referindu-se la modul partinic în care analistul roman Fabius Pictor relatează
primul război punic, scrie (I, 14 ): ,,În alte împrejurări ale vieţii, o astfel de părtinire poate
n-ar fi de respins; căci un om bun este dator să-şi iubească prietenii şi patria şi să urască pe
vrăşmaşii lor. Când însă cineva este istoric, trebuie să uite de toate acestea; adesea trebuie să
vorbească de bine duşmanii, când faptele lor cer acest lucru ( ... ); dacă din istorie se lasă de o
parte adevărul, ceea ce rămâne este doar o povestire nefolositoare ( ... ); istoricul trebuie să-şi
întemeieze afirmaţiile şi judecăţile pe fapte, lăsând la o parte pe autorii lor".
În realitate Polybios n-a reuşit să urmeze întru totul aceste percepte. Ponderea, socot
exagerată, pe care o acordă evenimentelor din Pelopones, vădesc într-o oarece măsură
patriotismul său, simpatia pentru liga achaciană. Dar, cu toată admiraţia pentru puterea şi
constituţia Republicii romane, conflictele Romei, în special cu Cartagina, sunt unanim
recunoscute ca exemplu de obiectivitate. Polybios a atras atenţia aşadar asupra primejdiei pe care
o constituie patriotismul pentru istoric.
Titus Livius, cu tot respectul pe care se străduieşte să-l dea cunoaşterii adevărului, scriind în
epoca lui Augustus, când puterea romană ajunsese în punctul culminant, nu poate evita
sentimentul mândriei de a fi reprezentantul poporului care la acea dam stăpânea peste întreaga
lume. Acest sentiment îi însufleţeşte nu odată modul de a gândi, ducând chiar la fom1ulări mai
mult decât naive; de ex. (IX, 17 .18): dacă Alexandru ( cel mare) ar fi avut de luptat cu vajnicii
generali romani (sunt citaţi Manlius Torquatus, Furius Camillus, Papirius Cursor etc.) destinul
lui ar fi fost altul! Glorificarea antichităţii păgâne l-a determinat pe papa Grigore cel marc
(sfârşitul sec. VI) să ordone distrugerea operei liviene; probabil de aceea nu ne-a parvenit decât
circa o treime!
Ajuns aici cu expunerea mea, aş îndrăzni să afirm că antichitatea ne-a oferit toate modurile
de a concepe istoria şi, implicit, de prezentare a adevărului.
Am atins o temă actuală: mitizarea sau falsificarea istoriei prin glorificarea trecutului şi
stârnirea mândriei naţionale şi utilizarea acestei pseudoistorii în scop educativ. Deşi a fost mereu
prezentă în istoriografie şi a avut efecte diferite în contextele istoriei politice, această manipulare
a adevărului istoric a devenit în secolul nostru o armă a politicii de mase, adevărul şi mândria
naţională confundându-se.
Iată două citate reprezentative: ,,Singurul lucru care ne interesează pc noi şi pentru care
arheologii şi istoricii noştri sunt plătiţi de către stat, este de a ne prezenta istoria în aşa mod încât
să întărească mândria natională a poporului nostru" (Reichsflihrer SS Heinrich Himmler). Cel
de-c1I doilea: ,,Stabilirea locului în istorie, a 01iginii şi continuităţii în bazinul carpato-dunărean
c1le poporului nostru, constituie fundamentul oricărei activităţi ideologice, teoretice şi politicoeducative. Nu se poate vorbi de educaţie patriotică socialistă fără cunoaşterea şi cinstirea
trecutului. a muncii şi luptei înaintaşilor noştri" şi în alt loc: ,,Setea de libertate şi dreptate ne-au
lăsat-o moştenire strămoşii, înaintaşii, care s-au luptat cu Darius, cu mulţi împăraţi romani~ cu
mulţi cotropitori" (N. Ceauşescu; sublinierile îmi aparţin).
Îmi amintesc de directivele date istoricilor noştri de către conducerea PCR prin anii '70;
potrivit cărora, atunci când despre o secvenţă a istoriei noastre se formulau ipoteze diferite,
trebuia să alegem şi să apărăm pe cea mai favorabilă intereselor noastre naţionale (erau în
discuţie, intre altele, etnogeneza românilor, aşa-zisul „stat geto-dac" etc.).
Ar fi nedrept să subestimăm impactul acestor declaraţii şi să-l atribuim doar unor regimuri
totalitare ' considerate astăzi ca fiind de domeniul trecutului. Aceste idei actionează
în mod
,
nuanţat, conştient sau inconştient, şi în mentalitatea istoricului actual. Ideea de mândrie naţională
se ascunde subtil şi insidios în cea de „moştenire a trecutului". Multe şcoli arheologice şi istorice
Kalisthenes

şi alţii.
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se consideră moştenitoare ale teritoriilor pe care statele lor le stăpânesc în prezent şi tratează
istoria şi arheologia respectivului teritoriu ca o proprietate ce poate fi exploatată, prin
respectivele discipline, în folosul statului. În SUA, finanţarea cercetării arheologice din resurse
federale se face prin referire la „cultural resource management" iar în Marea Britanie acelaşi
organ se numeşte „heritage management".
Deci resursele, respectiv moştenirea culturală este administrată precum resursele subsolului,
de fapt controlate (vezi articolul Bettinei Arnold din Archaeology Today 15, 4, 1999).
Ideea de „probleme fundamentale ale istoriei", în cazul de faţă am în vedere istoria şi
preistoria spaţiului geografic în care se situează România, este in spiritul celor de mai sus.
Începând cu ,,istoria Românilor" şi nu „a României", continuând cu „vechimea tracilor", inclusiv
aşa-zisul „proces de indo-europenizare", cu cea a „statului independent şi centralizat geto-dac al
lui Burebista", cu interpretarea abuzivă a pasajului din Hcrodot IV, 93-96 despre religia geţilor
(,,geţii cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci!), până la obligativitatea acceptării continuităţii
daco-romane, a expresiei „spaţiul carpato-dunăreano-pontic" etc., toate acestea constituie
agresiuni la independenţa de gândire a omului de ştiinţă, care speră să pună adevărul mai presus
de orice (pentru acurateţă, să nu omitem utilizarea unor termeni asemănători, termeni geografici
subordonaţi intereselor politice ale altor ţări, precum „Bazinul Carpatic" sau „spaţiul balcanodanuhian" ~i exemplele ar putea continua şi în afara Europei sud-estice). Cu alte cuvinte. acolo
umk sursele literare lipsesc sau sunt lacunare. arheologia se cere istoricizată cu scopul de a
„demonstra'" ipoteza utilf1 politicii statului. Tot cc nu sprijin[1 ţelul dorit este ignorat, minimalizat
sau etichetat „concepţie ne~tiinţitică'" (vezi teoria lui Roesler şi a celor cc o susţin). Să mai
amintim ~1 manipularea identităţii celtice în Euror:a modernă cc se manifestă în favoarea unităţii
pan-europene, în context UL: sau al naţionalismului unor membri ai UE (vezi şi expresia
,,slrămo~ii noştri gali'").
C[1t de departe sunt astfel de metode de căutarea adevărului nici nu mai trebuie subliniat. Aş
consider~! rizibile strf1daniilc, at.ît ale istoricilor şi arheologilor români de a-şi demonstra
continuitatea de locuire pc teritoriul actual cât şi ale celor care Ic-o contestă, dacă astfel de
confruntrm n-ar avea consecinţe cc dcpf1~esc mult cadrul unei dispute ştiinţifice.
Dar nu trebuie uitat cf1. în dorinţa stabilirii unei linii de cercetare c.ît mai obiectivă. se poate
„s[iri peste cai··. lntcrcsantf1 în acest sens este experienţa arheologilor germani care, după
cxagcr[m le drn \TemL·a nazistf1, vădesc de multr ori o alergic la orice ipoteză istoricizantă;
termeni ca ,.arieni'·. ,,rasă'". ,,geopolitică" etc. Au fost multă ,-rcmc evitaţi. La noi, datorită
abu1uri lor <.k ord111 poli tic faţf1 de termenul, la origine convenţional - geto-daci - au apărut
reacţii polcmicc sau reţ111eri faţă de lucrf1rilc unor cercct[1tori romi.îni din ultimii ani cu privire la
acest subiect. /\m tratat aceasta în revista catedrei noastre (CICSA l, 1998 ). Revenirea la o
ccrcl'larc obiccti\':1 a trecutului acestei părţi a continentului nu se va putea face fără buna
cunoaştere a situaţiilor şi evoluţiilor din întreg spaţiul euroasiatic şi nu numai. Doar aşa vom
spera s:, definim ceea cc a fr)st particular spaţiului nostru în diferite etape ale trecutului, din şi în
cc direcţie s-au exercitat influenţe culturale şi care a fost ponderea lor în istoric, independent şi
indiferent de relaţiile etnice şi istorico-politice de la o perioadă la alta. Nu trebuie să exploatăm
trecutul nostru ca o colonie a prezentului.
Prin colapsul regimurilor totalitare sd1pat-au statele europene de obsesia manipulării istorici
şi arheologici? În pofida unei ,·oluminoasc şi meritorii literaturi cc exprimă dorinţa şi strădania
oamenilor de ştiinţă de a se dezbăra de implicarea şi subordonarea istoriei intereselor politice,
fenomenul se repetă sub ochii noştri.
Ceea cc a fost denumit sugestiv „campania'' Consiliului Europei intitulată „Epoca bronzului.
campanie ce s-a soldat cu numeroase colocvii, şedinţe,
Prima epocă de aur a Europei"
expoziţii, publicaţii (vezi simposiumul de la Berlin 1997, denumit „Abschluf3tagung der
Kampagnc des Europarates" şi concretizat într-o faimoasă culegere de articole, fiecare de o reală
valoare ştiinţifică - ,,Omul şi mediul inconjurător în epoca bronzului din Europa" (Mensch und
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Umwelt in der Bronzezeit Europas), - nu este decât o încercare de a fundamenta cu argumente
istorice ideea de Uniune Europeană, o structură în principal economică şi politică, ce se vrea
întărită şi pe plan cultural-istoric. Sugestiv este că în unele ţări - este şi cazul României - apar
tendinţe de a accentua valorile zise europene, reale sau imaginare, fenomen ce se conjugă cu
interesul aderării la UE, polul bunăstării mondiale.
Este evident că şi în cele scrise mai sus avem de a face cu o inadmisibilă manipulare a
istoriei şi arheologiei în scopuri politice şi educative. Indiferent de scopul urmărit, fie el cât de
nobi I şi de util pentru moment, nu aceasta este calea adevărului.
Mai este cu putinţă să concepem scrierea istorică în esenţa ei altfel decât ne-au arătat-o marii
istorici ai antichităţii? Acestei întrebări nu i-am găsit un răspuns satisfăcător.
Cum ar fi fost văzut al doilea război mondial de către Thucydides! Cercetând „archaeologia"
fenomenului, ar fi desprins din antecendente cauzele şi ar fi prevăzut desigur rezultatul
conflagraţiei, în confruntarea dintre vectorii de putere ai forţelor implicate, ca urmare a
desfăşurării unor legi obiective. Văzută prin prisma lui Polybios, supremaţia pe care structurile
curo-atlantice o deţin şi în prezent, ar fi fost de la sine înţeleasă ca urmare a întregului lanţ cauzal
al factorilor de ordin politic, social şi economico-militar.
Sau cum ar fi tratat acelaşi subiect Flavius Joscphus! Punând aceleaşi considerente pe seama
proniei divine, ne-ar fi demonstrat poate că războiul nu putea fi câştigat de Germania. Că cel ce
conduce toate a hotărât ca iarna lui 1941-1942 să fie cca mai aspră din secolul nostru, că nemţii,
deşi aparenţele le-ar fi favorizat succesul, au făcut greşeli după greşeli, pentru a pierde în cele din
urmă. Că atentatul împotriva lui Hitler nu trebuia să reuşească pentru ca puterea militară şi
economică a Germanici să fie distrusă. Toate acestea, ne-ar fi dat el a înţelege, s-au întâmplat
conform providenţei, deoarece ideologia nazistă, din start antiumană şi extrem de violentă în
manifestări, trebuia numaidecât nimicită, în timp ce cea comunistă, care, cel puţin la începuturi,
depăna iluzii nobile, chiar dacă ajunsă la putere s-a comportat aidoma celei naziste, era mai puţin
periculoasă şi putea fi lăsată să se descompună singură, în mod lent, în următorii 50 de ani.
Aveţi timp să reflectaţi în anii următori asupra a astfel de subiecte. Vă asigur că o cunoaştere
profundă a istoriografici antice vă va ajuta să căutaţi un răspuns, să deveniţi în măsură să
discerneţi între apropierea de adevărul istoric şi mistificarea lui.
Istoria a fost şi va fi manipulată în scopuri politice. Fenomenul se repetă din antichitate până
în prezent, doar forma de prezentare şi scopul diferă în funcţie de mentalitatea epocii şi de
interesele de grup. Va exista însă mereu un corp de elită care se va strădui să-şi urmeze drumul
spre adevărul profund al sensului istoriei. Este calitatea adevăratului istoric. Şcoala românească
nu face excepţie. Tocilescu, Pârvan, Xenopol, C. Giurescu, Onciul, Iorga, pentru a cita decât
pionierii şcolii noastre istorice, au fost exemple de onestitate în exercitarea disciplinei lor. Este
obligaţia noastră şi a voastră, care acum începeţi primul an universitar într-una din Universităţile
cu lungă tradiţie, să le urmăm, noi profesorii, şi să le urmaţi, voi studenţii, exemplul.
Închei această prelegere cu un citat din „Principiile fundamentale ale istoriei'' de A.O.
Xenopol (Arhiva. Organul societăţii ştiinţifice şi literare din Iaşi, IX, l/2, 1898 ): ,,Scriind
această carte, nu am avut în cuget a alcătui o filosofie a istorici, nici nu am căutat a tâlcui trecutul
dintr-un punct de vedere oarecare. Lucrarea noastră urmăreşte o cu totul altă ţintă de cât acea de
a da o explicare înprejurărilor prin care s-a strecurat neamul omenesc. Vroim numai să cercetăm
şi să întemeiem principiile prin care se razimă conştinţa trecutului, să dovedim caracterul cu
desăvarşire ştiinţific al acestei cunoştinţi şi să apărăm istoria în potriva învinuirilor ce i se aduc
din toate părţile; într-un cuvânt, vroim să constituim ştiinţa istoriei" (reprodus după
,,Xenopoliana", VI, 1998, 3-4, p. 153).
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NOTE PENTRU OVIITOARE ŞI NECESARĂ ISTORIOGRAFIE
AARHEOLOGIEI ROMANEŞTI
[I)

Dragomir Popovici

Modificările

fundan1cntale apărute în societatea românească după 1989 au generat, conştient
sau nu, pe fondul preexistent, o scrie întreagă de manifestări în domeniul arheologiei, provenite
din interiorul disciplinei care, într-o formă sau alta, au drept clement comun dorinţa de a
modifica, schimba câte ceva, pentru a putea permite arheologiei prin intermediul unor adaptări să
poată intra în consonanţă cu evoluţia generală a disciplinei. Aceasta, chiar dacă în condiţii ce pot
fi discutate sau nuanţate, accentuează şi rolul social al său în interiorul căreia profesioniştii simt
că trebuie să se manifeste, împlinind justificarea existenţei lor sociale.
Desigur, aceste opinii dctem1inate de experienţa personală, de posibilităţile mult crescute în
ultimii ani de a intra în contact cu alţi specialişti, direct, personal, sau indirect prin intennediul
publicatiilor de profil, sunt în mod evident nuclearizate, ele fiind exprimate în mediul profesional
I
atât în scris cât şi oral. cu diferite ocazii, bazându-se pe dorinţa de a contribui la evoluţia
disciplinei în sensul considerat ca fiind de dorit şi pe eforturi personale neinstituţionalizate.
Aceste puncte de vedere sunt firesc, extrem de diverse, abordând o gamă foarte largă de
2
probleme considerate ca fiind suficient de importante pentru a fi supuse discuţiei publice .
Desigur. la modul ideal, aceste modificări trebuie să se manifeste în forme instituţionalizate,
dar ne este evident că ele nu se pot realiza fără o înţelegere profundă nu numai a situaţiei actuale
ci în mod necesar a evoluţiei sale şi mai ales a concepţiilor care au guvernat şi guvernează la
nivelul paradigmatic al disciplinei.
În cele ce urmează nu intenţionăm să întreprindem o analiză generală sau exhaustivă a
acestei problematici care ar necesita un spaţiu mult prea amplu şi credem noi, aportul a mult mai
multor specialişti.
De aceea vom încerca doar să punctăm numai câteva dintre aspectele pe care le considerăm
definitorii privind în special evoluţia în plan conceptual a arheologiei la sfârşitul secolului al
XIX-lca şi prima parte a secolului al XX-lca.
Aceasta deoarece în cazul oricărui demers istoric, evoluţia acestuia reprezintă un proces care nu
este lipsit de imp011anţă în sine. În măsura în care este analizată cu atenţie ca poate fi sugestivă din
punctul de vedere al concepţiilor, metodelor şi tehnicilor puse în funcţie cu scopul de a se efectua
cercetarea propriu-zisă.
Şi astăzi arheologia română credem că se găseşte pusă în faţa unor întrebări ce pot fi
clasificate în două mari categorii: prima dintre acestea se referă la condiţia existenţei sale
ştiinţifice în cadrul mai larg al cercetării propriu-zise iar a doua la manifestarea şi deci la
perceperea sa în cadrul societăţii româneşti.
Modul în care ea va şti să răspundă va determina evoluţia sa ulterioară dar în şi mai marc
măsură rolul şi locul pc care în mod necesar trebuie să-l joace în societatea noastră. De aceea
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este imperios necesară întreprinderea unor analize sistematice, singurele de natură să
permită un „diagnostic" corect al stadiului dezvoltării disciplinei.
National sau nationalism?
'
'
Abordarea acestui demers trebuie făcută nuanţat în sensul că, pe de o parte evoluţia arheologiei
româneşti trebuie înţeleasă p1in prisma evoluţiei generale a arheologiei pe continentul european şi
mai ales prin compararea cu evoluţia cercetării arheologice în sud-estul Europei, iar pe de altă parte
prin prisma condiţiilor specifice din cadrul evoluţiei societăţii româneşti.
La srnrşitul secolului al XIX-lea arheologia românească se găsca într-o fază incipientă,
stadiu care a impus anumite forme de manifestare. De la bun început trebuie să remarcăm faptul
că ea a început să funcţioneze, embrionar, într-o anumită fonnă venită din partea unor
intelectuali autodidacţi, sau altfel spus, pasionaţi de începuturile istorici pe teritoriul naţional. dar
care nu aveau nici o fonnaţic profesională adecvat[\. Anticvarismul drept profesiune de credinţă
se manifcstf1 prin intermediul activităţii unui Butculescu, Bolliac sau Papazoglu care în ultimă
instanţă se manifestă în şi numai acest scn/.
Un marc pas înainte este marcat de activitatea lui Odobescu care, primul, face distincţia
4
conceptuală între anticar şi arhcolog in spiritul unor concepţii cc-şi făcuseră deja loc în vestul
I-:uropct Din nefericire o bună perioadă de timp concepţia lui nu s-a materializat prin realizări
semnificative în acest sens. Remardim drept clocventf1 din acest punct de vedere doar încercarea
sa de realizare a unui corpus naţional, rămasă pânf1 în prezent în stadiul de deziderat.
În a doua JUm[1tak a secolului al XIX-iea, ca de altfel şi în prima jumătate a secolului al XXlca, întreaga g:î.ndirc istond1 românească a funcţionat in spiritul marilor imperative ale devenirii
naţ1onak: atirmarea naţiunii, a originii daco-latine, drept o confinnarc a drepturilor istorice şi în
consecinţă necesitatea demonstrării continuităţii, liniare şi continui. În încercarea de a se
argumenta necesitatea dar şi dreptul existenţei statului naţional, apelul la istoric a devenit o
component.1 importa11t[1 a ideologici naţionale.
credem

că

· tet the pots speall
De-a lungul L'\·oluţiei sale, pe 1.îngă altele, arheologia a trebuit să facă faţă dintotdeauna unei
probleme esL'nţiale: raportul L',lre poate exista între informaţie şi teorie, de aici deriv.î.nd poziţia şi
mai ~Ies concepţia specialiştilor în cadrul profcsional(l.
ln mod firesc, in R01rnînia. arheologia considerată drept ştiinţ[1 ::rnxiliară istoriei, (sintagmă
cc inc} mai circul.1 ). a fost pusC1 în slujba acestor idealuri, demersul ca şi concluziile ci neput,î.nd
fi dcc:ît istorice ş1 numai in concordanţă cu acestea .. , Această situaţie a contribuit. poate nu
cnnşt ient. la obliterarea unor încercări explicite de teoretizare care în contextul dat nu erau
1111pn1os

neCL'Si.lrt'.

lksigur, cf1 pentru o hun[1 parte din acest interval de timp, pc care l-am amintit, asemenea
concepţie era nu numai logică ci şi gcncralf1, desigur cu unele diferenţe sau variaţii, dar care în
csenţ,1 reprezintf1 forme de manifrstarc asemCmătoare pentru o bună parte a continentului 8 . Fără a
intra într-o analiză care nu este subiectul a ceea cc ne-am propus, menţionăm doar că în cadrul
cercetării istorice rom,1neşti, arheologia româncasd1 a rămas în bună măsură dominată, de
pozitivism.
Această manifestare, conceptual pozitivistă, a devenit o caracteristică de altfel, a cercetării
arheologice de la noi, aceasta, păstrându-şi statutul care îi era rezervat în mod firesc, conform
,1cccpţiunii curente în epocă, de auxiliar.
ln mod simptomatic. de exemplu, demersul iniţial a avut drept subiect predilect originea
latinf1, romană, cu alte cuvinte ceea cc numim astăzi arheologia epocii clasice, al cărei prestigiu
în conştiinţa culturală naţională, se datorează tocmai acestui tip de demers. Necesitatea abordării
acestuia de pc poziţii cât mai ştiinţifice a fost intuită de intelectualii, cărturarii şi savanţii epocii
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care au şi acţionat în acest sens şi care în bună măsură şi-au căpătat binemeritatul prestigiu (v. şi
trimiterea lui V. Pârvan la studii cu scopul mai mult sau mai puţin declarat de a se specializa în
domeniul arheologiei care nu putea să se dezvolte fără specialişti bine formaţi profesional iar
ulterior a lui I. Andrieşescu ce trebuia să suplinească fragilitatea cercetării preistorice româneşti 9 .
AstfeL ea trebuia să fie capabilă să ofere argumentele extrem de necesare pentru a putea
demonstra continuitatea poporului român dar, şi sau mai ales, originea sa latină, abia ulterior
preistoria întrând în sfera de interes a istoricilor.
Aceasta ne pare a fi una din cauzele cele mai importante care au generat, cu unele nuanţe,
pozitia arheologiei în cadrul istoriografiei româneşti iar într-un cadru mai larg în conştiinţa
intelectualităţii şi a conştiinţei societăţii româneşti, în principal după cel de al doilea război
mondial. Dar evoluţia arheologiei româneşti după cel de al doilea război mondial este un subiect
ce dorim a-l discuta cu altă ocazie.

Istoria, arheologia şi societatea românească
Din punctul de vedere al acestui demers care nu-şi propune pentru moment exhaustivitatea,
sfârşitul secolului al XIX-iea stă sub semnul celor trei intervenţii definitorii pentru spaţiul
cultural românesc care ne interesează. Evoluţia istoriografiei româneşti la sfârşitul sec. al XIXlca şi începutul celui de al XX-iea a fost pusă, în coordonatele ei majore, în faza sa incipientă,
sub semnul marilor spirite ale lui L. von Ranke şi K. Lamprecht, împlinite de opera discipolilor
români.
Astfel, pc de o parte, înregistrăm prelegerea inaugurală a cursului de arheologie a lui
Alexandru Odobescu, care marchează manifestarea consonantică a gândirii româneşti în
10
domeniul arheologici , iar pe de alta, apoi, publicarea de către A.O. Xcnopol a lucrării „Les
principes fondamcntaux de l 'histoire", (Paris, 1899).
Nu lipsit de semnificaţie, mai ales prin prisma evoluţiei ulterioare a savantului, este
demersul lui f\. Iorga, ce decidea să-şi înceapă cursul din 1894 la universitatea din Bucureşti, cu
o prelegere ce îşi propunea să trateze „Despre concepţia actuală a istoriei şi geneza ei" în care
afirma valoarea modelului L. von Ranke ce-l călăuzea atunci şi-l îndemna să afirme necesitatea
acelei istorii a istoriei: ,,Istoria e expunerea sistematică, fără scopuri străine de dînsa, a faptelor,
de orice natură. dobândite metodic, prin care s-a manifestat, indiferent de loc şi timp, activitatea
. . ·,,! I
ome111n1 .
Chiar dacă diferenţiate în unele privinţe, aceste trei manifestări spirituale s-au dovedit a fi
consonantice în liniile lor directoare, ele structurând un cadru definitoriu pentru istoriografia
românească, deci fiind elocvente din acest punct de vedere.
Marele cunoscător al epocii care este Al. Zub defineşte această epocă drept una în care se
12
afirmă şcoala critică aflată firesc în opoziţie cu istoriografia romantică practicată până atunci ,
deşi chiar el afirmă: ,,Ceea cc s-a numit în anii dinaintea ultimului război mondial, noua şcoalf1
nu aducea în fond, nici un element nou, ci revizuia doar accentele, insistând asupra nevoii de mai
multă rigoare în restituţia faptelor" 13 .
14
Oarecum diferit a interpretat acelaşi fenomen Şt. Ştefănescu care atribuie întreaga evoluţie
istoriografică paradig1nei pozitiviste. Acest punct de vedere a fost contestat de către f\l. Zub care
vede în această evoluţie o formă de manifestare separată denumită apoi şcoala critică i:-.
Este evident din punctul nostru de vedere ce priveşte strict numai arheologia, că de fapt
există o singură evoluţie, care pare să se fi desfăşurat sub puternica influenţă a paradigmei
pozitiviste sosită aici după cum aminteam, cel puţin la început, pe filieră germană iar ulterior sau
poate chiar în paralel, sub influenţă franceză. Indiferent care ar fi fost filierele de difuzare, aşa
numita „şcoală critică", nu se manifestă decât în interiorul paradigmei pozitiviste fără a aduce
nimic nou din punct de vedere conceptual. Contribuţia sa a constat în principal în adaptarea
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acesteia la necesităţile determinate de evoluţia dorită a societăţii şi itnplicit a istoriografiei
româneşti deci din perspectiva fundamental naţională, de a pune accentul pe metoda rezultată şi
definită firesc de aceasta. În acest sens, spiritul critic, absolut necesar de altfel, va face carieră în
istoriografia română. El va continua să se manifeste, în forme mai atenuate sau nu, de-a lungul
aproape al întregii sale evoluţii, cu aplicaţie definitorie pentnt aceea a arheologiei româneşti,
rf1masă încă fundamental tributară acestei concepţii/paradigme pe care dacă am dori neapărat să
o numim am putea să o definim drept un pozitivism românesc în accepţia unei forme particulare
de manifestare, privată la modul vizibil, de forma sa superioară, a concepţiei, ea manifestându-se
creator doar la nivelul metodei şi tehnicilor de cercetare, obiectivată la realităţile percepute ale
epocii, deci ale societăţii româneşti în perioada respectivă.
Din acest punct de vedere, privită drept un fenomen particular sau oricum circumscris, lipsa
aparentă de teoretizare se poate explica
şi prin atributul concepţiei ce privilegia demersul
inductiv în defavoarea celui deductiv, manifestându-se direct împotriva micărei încercări de
teoretizare ca şi împotriva filosofiei în general. Aceasta ar putea fi prima dintre explicaţiile
posibile legate ck lipsa materializam a gândirii teoretice manifestată formal în câmpul
arheologici rom,1neşti. Accastf1 situaţie pare de altfel a nu caracteriza numai arheologia
rom{mească. Jntcrcsant{t, sugestivă şi mai ales nu întâmplătoare dacă avem în vedere conexiunile
spirituale ale g(md1ri1 rnnu1neşti cu cea franceză, credem că poate fi din acest punct de vedere
analiza lui Laurent Olivier cc afinnf1: ,, ... if French archaeology appears so poor in its theoretical
intcrprctations, it is bccausc thc past was already theoretizcd and thc framework of its
i11tL:rpn:tatio11 was alrcady fix cd cven bcfurc thc birth of thc discipline"' 1".
I·:stc un hun comun afirmarea faptului că în arheologia rom,înească, exprimarea tcon:tică nu
a căpătat formek clasice dL: mani festa re prin intermediul cărora ca poate fi cunoscută, sau care în
orice caz s-a mani frstat în vestul ~1 centrul continentului. Este aceasta expresia unei lipse de
g{mdiri sau poate o formă caracteristic[\ de mani fes tare'! Pentru a putea decide, se impune o
:111ali1.ă care, d11ar dad1 nu poate fi complctft, în acest moment, ne exprimăm convingerea că ea
trebuie întreprins[1.
O primft rcman.:t1 în acL:st sens este sugerată de condiţia funcţionării şi evoluţiei sale în
cadrul parad1gmc1 pozitiviste care pc de o parte refuza locul şi importanţa filosofiei, implicit a
oncC1ror înccrcfiri de teoretizare, în demersul istoriografic ce trebuia să se bazeze pe analiza
critic,-1 a izvoarelor :;;i acumularea de date obiective, condiţii necesare pentru a se putea realiza o
istoric obiectiv[1 1~.
De la bun început ceea cc CI"L'lkm cf1 trebuie subliniat este poziţia pe care a avut-o în timp
CL'rcetare.1 arhcologiC:1 în cadrul cercetării istorice integrată la n.îndul ei în evoluţia generală a
socictilţii rom„1ne~ti, care se constituc în a doua condiţie a existenţei sak. Aceasta ar putea fi o
explic1ţie suplimL·ntarf1 adăugată primL:ia şi care s-ar putea constitui într-un argument în favoarea
ddi111r11 g„111d1 ri i teoretice arheologice românc~ti drept una teoretică filtrată, disolută în
manikstfirik sale practice, in lipsa asumării generalizate a unei teorii a disciplinei.
Dar, acesta \'a li subiectul unei alte discuţii, subiect cc credem că-şi merită o tratare separată.
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Commentaries tor atutore and required historiographv of the Romanian archaeologv
(I]

Abstract
The current paper aims to discuss some problems rclated to thc cvolution of the Romanian
scientific archacology, from the point of view of thc thcorctic thinking from thc beginning period
of development of this science.
The main debated topic is thc cause of the appearant lack of activity in thc domain of
theoretic thinking.
This situation implicitcly ariscs a series of questions related to the fact whether this
scientific fie Id actual ly cxisted or not. Which might be the causcs?
The analysis has as a dcparture point the positioning of the entire Ron1anian historiography
in the general framework of the Romanian socicty evolution. Thus, the national currcnt in thc
cntire late XIX Century - early XX century Romanian society has to bc mentioned, as it scrved
thc great ideals connected to the formation of the nation and of the national unitary state. The
recovery of the historical past becornes, in this period, a prirnary objective for thc entire
istoriography, ins1de which the archacology could not separate itself. This is a general current,
whose evolution can be traced and nuanced, not only in Europe.
Under these conditions, archaeology was considered in Rornania an auxiliary History tool
and this situation was accepted and assumed by the specialists working within this field of
activity. As a consequence, any archaeological activity had to be integrated ab initio to this
condition, thus the general research results had some way or another been cnounced before.
The second discussed factor is thc formational background of rnost of thc specialists,
scicntists and professors that worked in this period. Most of them had been under the influence
of either the German (through the ideas of L. von Ranke and K. Lamprecht) or Frcnch influences
(through the works of the French thinkers and philosophers), both of a positivist character. Or,
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cven by its definition, the pos1tiv1st paradigm induced a certain contesting of either the
phylosophic and syntcthic thinkings.
Thc cither implicit or direct assuming of this conception can be seen as another factor that at
!cast appcarantly forbade a superior range thinking.
Thcse two causes could eventually cxplain the appearant lack of theorical thinking in the
Romanian archacology. lt is obvious that in meanwhile the nationalist concept existed not only
in thc Rornanian historiography but also in Archaeology, this situation being somehow
individualiscd in the widcr framcwork of the South - East European Historiography.
Furthcrmorc, the situation was worsened by thc fact that, in the South-Eastcrn European
politica! context, thc Romanian archaeology could not evoluate in thc post war period, remaining
thus tributary to the positivist concept; under this circumstance it manifested itsclf in a repetitive
manner.
lfaving its cvolution undcr thc sign of this paradigm, the Romanian archacology, even
though acquiring somc othcr !css significant influences during time, has suffcrcd even more due
to its isolation and transtcJrmed itself into a repetitive and implicitly cumulative scicntific
intcrccssion.
As conscqucncc. the author tends to belicvc that, cspccially in thc intcrbcllic period, the
Romani an archacology ( as the entire Roman ian historiography) actcd mostly only by taking only
thc mcthod and rcscarch tcchniques, that had rcceivcd thcir idcntity by the determinate
c11'11rmatio11 of thc ncccssitv of criticism.
This f"orm ol" development has somctimcs bccn dctincd in thc Romanian historiography as a
Criticism SclwoL e\·en though it did not innovatc hut only partially emphasized according to thc
assumcd nccessities, thc rcscarch 1rn:thod and tcdmiqucs rcsultcd from thc positivist paradigm.
Under thesc circumstanccs wc artirm thc cxistencc of somc conccpts that regard not only the
rescarch rndhod and teclmiques, hut also the theory of this discipline: thcsc conccpts wcre
devclopcd spcc1fically. due to the existmg conditions, cspecially in the post-war politica!
context.
This subiect \\·iii he dealt with on another occasion.
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PALEOLITICUL DE LA VĂDASTRA

Alexandru Păunescu

Printre puţinele aşezări paleolitice din Câmpia Română, cercetate prin săpături de amploare,
se numără şi cea de la Vădastra (jud. Olt). Aceste investigaţii le datorăm regretatului profesor
Corneliu N. Mateescu, care, timp de 20 de campanii de săpături, a scos la lumină, cu acribia care
i-a caracterizat întreaga sa activitate de arheolog, unele dintre cele mai spectaculoase vestigii
neolitice cunoscute în ţara noastră. 1
Cercetările interdisciplinare, pe care le-a iniţiat cu mulţi ani în urmr1, au contribuit la o mai
largă înţelegere, atât în ceea ce priveşte paleoliticul, cât şi în privinţa modului de viaţă al
comunităţilor umane care s-au succedat timp de milenii în punctul cunoscut astăzi sub denumirea
de M~gura Fetelor.
In cele ce urmează ne vom ocupa <le cele mai vechi resturi de locuire, asupra dirora prof.
C. N. Matecscu s-a aplecat mai puţin, publicând, din păcate, doar o mică parte din materialul litic
paleolitic, de altfel destul de numeros, de care dispunea.
1. Poziţia aşezării. În partea de vest a satului (situat la altitudinea absolută de 82,5 m), pe
Dealul Cişmelei, care face parte din terasa mijlocie a Dunării ( denumită şi terasa Băile~ ti), se
înalţă, alături de alte măguri, cu circa 1,40 m deasupra terenului înconjurător, Măgura Fetelor.
Aceasta, aflată pe versantul drept al Pârâului Obârşia, pare a fi o măgură naturală, modificată ca
formă, foarte probabil de om, prin terasări treptate şi nivelări continui. În prezent ea este apro,1pc
circulară, cu diametrele de 54,50 m (pe direcţia nord-sud) şi 50,50 m (pc direcţia est-vest) ( fig. 1, 2 /.

2. Istoricul cercetărilor. Primele cercetări la Vădastra au fost executate în punctul Măgura
Cetate de către Cezar Bolliac, între anii 1871-1874. Ulterior, au mai făcut săpături, pe ambele
măguri Ion Andrieşcscu în 1921, Vasile Cristescu în 1926 şi D. Berciu in 1934. După 12 ani
Corneliu Mateescu reia cercetările pe Dealul Cişmelei efectuând ample săpături în anii 1946,
1948, 1954, 1956-1966, 1968-1970 şi 1972-1974. În urma acestor campanii a fost săpată o
suprafată de circa 2400 m.p.
3. Stratigrafie. După C.N. Mateescu, stratigrafia geologică realizată în urma unor sondaje a
căror adâncime maximă a fost cuprinsă între 4,00 şi 6,30 m şi cea arheologică de pe Dealul
Cişmelei-Măgura Fetelor, se prezintă astfel (de jos în sus): 1 - depozite de terasă în bază,
constând din nisipuri cu pietrişuri mărunte, nisipuri fine şi prăfoase; după fonnarea lor, vânturile
au îngrămădit nisipurile, ridicând dune, între care una izolată pe locul Măgurii Fetelor; 2 - loess
nisipos, strat a cărui grosime este cuprinsă între 4 şi 6 m. În bază, el are pc o grosime de circa 1
m, o culoare roşie-cărămizie, reprezentând, se pare, un sol fosil (fig. 3).
Din punct de vedere arheologic, în loessul care acoperă duna sunt cuprinse nivelurile de
locuire. Astfel, cea mai veche locuire atribuită paleoliticului suprapune un strat de loess de
culoare gălbuie cu nuanţă slab roz, denumit de C.N. Mateescu „pământul viu", gros de circa 0,70 m.
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Piesele paleolitice, ca şi extrem de săracele restmi de faună s-au găsit într-un loess alterat, de
culoare galben murdar (datorită slabei cantităţi de humus), cu vinişoare şi concreţiuni calcaroase,
a cărui grosime maximă este de 0,60 m, spre centrul Măgurii Fetelor, dar care descreşte treptat,
în a~a măsură încât la aproximativ 35 m nord şi est să atingă doar 0,05 m.
Peste depunerea de loess cu resturi de locuire paleolitică se aşterne o alta de culoare galben
închis murdar, cu separaţiuni pulverulente calcaroase, groasă de circa 0,50 m.
Corneliu Matcescu numeşte acest loess „stratul intermediar", strat ce se subţiază în aşa fel
încât la circa 40 m de la centrul Măgurii el se uneşte cu cel paleolitic, ca, după câţiva metri, să
dispară amândouă. Depunerea de loess cc se aşterne peste „stratul intennediar" are o culoare din
cc în cc mai închisă, datorită cantităţii de humus şi cenu~ă ce o conţine, ea reprezentând stratul
postpalcolit1c. /\cesta este alc[1tuit din nivelul neolitic Vădastra I, gros de 0.11-0,20 m, care se
situcaz[1 direct peste „stratul paleolitic·' ~i cel „intermediar". suprapus la rându-i de nivelul
neolitic Vădastra l l, gros de O, I 5-0,40 m, peste care se aşterne locuirea eneolitidt Sălcuţa, groasă
de 0,0~-0, 16 m. în care se mai găsesc şi alte fragmente ceramice din epoci mai târzii (Coţofcni,
(i lm:i 11 L I lallstalt ~i medievale). Autorul cercetărilor remarcă faptul că, din punct de vedere
granulomdric, dcpu1H~rile de loess -- formate din pulberi cu un conţinut mare de CaC(}ţ şi care
cupri11d „pfun[mtul viu", ,,stratul paleolitic" şi „stratul intermediar"
sunt mult mai argiloase
<.h:c;·1t lol'ss-ul din nin:lurik nco-c11coliticc. at~ît pe Măgurf1, cât şi pe Dealul Cişmelei, procentul
de argil[t a_jung[md p;înă la 35~'o. Gradul ridicat de argil[1 explică numărul marc de gropi rotunde
silu ovale, L'll diamelrc cc ating, uneori. 3,50 m şi adâncimi de circa 1,50 m. săpate de
comunit{tţilc neolitice în cuprinsul a~ezării, pentru a extrage pământul potrivit pentru modelarea
vaselor. De altfel, C. ;\I. tvlateescu menţioneaz[1 dl depunerea de loess reprezentând .,stratul
paleolitic'·. care se găse~tc la a<.hincimi cuprinse între aproximati\' 2,50-2.80 m pc Măg~ll"ă şi la
0,55 111 pc tcras:1, a fost strfipuns[1, pe toată întinderea sa. de asemenea gropi de dimensiuni
d1versL·. prenun şi de numeroase ganguri de animale. Unele gropi străpung chiar şi „păm,1ntul
\ iu··. ck a_1ung[111d la adi.i11cimi ce ating 2JW-3.20 m ~i 3,50-3,60 m.
{ '11de nmsideru{ii de ordin pulcodimutic. Pc baza probelor de sol prelevate din cele trei
straturi. denumite de C.N. \1atccscu .,pfun;1ntul \'iu .. , .,stratul paleolitic·· şi .,stratul intermediar",
probe ,111ali1atc de Aricite Leroi-( iourhan. s-a ajuns la unele concluzii privind paleoclimatul din
ilcca \Teme. Astfel. în depunt~rea (k loess, reprezcnt.1nd „p.im.întul \'Îti''. s-a identificat numai
pnlL·n lk crbaCl'L' ca: .·lrtcmisiu. Cltc11opodiuccue. ( 'ompositac, Grmnineae şi Umheli/eroc.
prnpni cli111,1tttlui ser. CL'ea cc do\'cdcştc c[1 _acest loess s-a format într-un climat cu vegetaţie de
slL'p:t cum de alt kl ind1c[1 ~i gasteropodele. ln stratul următor .. ,pakulitic", a existat un climat cu
,·L·gct;1ţtL' tk skp:1 )I silvostcp[1. cu perinack mai umede. J\l[1turi de erbacee apar arbori ca: Sa/i.r,
. /11111.,. 8ct11/u. C<)J:1·/11s ~i mai rar (J1uTc11s, l_'/11111s. Tilia. În tine. depunerea de loess rcprezentfmd
.. stratul intL·rmediar" ce suprapune direct pc cel „paleolitic" s-a sedimentat într-un climat mai
uscat ~1 mai rece. După aceiaşi cercct[1tori, încălzirea ~i umiditatea, evidenţiate de sedimentul
.. stratului paleolitic", prin dezvoltarea p[1durii (mari arbori de foioase) ar putea fi pusă în raport
cu un 111terstadiu \Viirmian.
Fo1111a. Resturile de faun[1 descoperite în „stratul paleolitic·· sunt, aşa cum s-a mai spus,
foarte s[1ract·. Llc constau at'it din cochilii de gasteropode, cât şi din câteva resturi osoase de
mami fcrc. După determinările profesorului Al. V. Grossu, fauna malacologică este reprezentată
de: l '11io c-russus hutui·11s Maton ct Rachet, de gasteropode de stepă şi silvostepă, în care domină
I frlicopsis srriuru M Ul I. ( cca. 40°-o ), Jaminia tridens l\1i.ill. (în aproape toată grosimea stratului),
precum şi 7.chri11u dl'tritu Mii!!., Oxyd1ilus inopinatus Ulicny, Cepaea vindobunensis Pfeiff. şi
I 'itreu sp., specii cc indică un climat mai umed cc probează vegetaţia de silvostepă. Resturile
fosile de mamifere. constau, dup[1 determinările profesorului Vasile Ghcţie, din câteva oase de
( 'e1T11s sp., ecite\"a fragmente osoase de la un rumegător mai mic decât capra (ce n-a putut fi
determinat cu precizie), dintr-un fragment aparţinând unui parietal de Ccmis sp. (foarte în vârstă)
~i dintr-o falang[1 ce ar putea aparţine unui Canis lupus (de talie mare). În „stratul intermediar",
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ce se aşterne peste cel „paleolitic", s-au găsit numai gasteropode în care, după profesorul Al. V.
Grossu, predomină Jaminia tridens Mtill., Ceciloides acicula Mtill., şi Helice/a striata Mtill. În
afara acestora, în „stratul paleolitic", s-au găsit mici fragmente de cărbuni şi cenuşă, deşi nu s-au
descoperit vetre de foc simple sau amenajate. Este foarte posibil ca acestea să fi fost spălate de
apele de infiltraţie.

Ohserva{ii de ordin stratigrafic privind industriile litice paleolitice.
C.N. Mateescu afirmă că majoritatea din cele aproximativ 2400 piese litice întregi şi
fragmentare (din care numai 2% ar reprezenta unelte) s-a găsit spre centrul Măgurii, numărul
pieselor descrescând spre marginile acesteia. Din punct de vedere stratigrafic, acelaşi cercetător
consideră că pe Măgura Fetelor a existat un singur strat paleolitic~ gros de circa 0,60 m, pe care îl
atribuie unui aurignacian mijlociu prelungit.
După părerea noastră, dacă ţinem seama atât de criteriul stratigrafic, cât şi de cel tehnicotipologic şi chiar de cel al gradului, mai mult sau mai puţin pronunţat, al patinei pieselor, este
foarte posibil să avem de-a face cu două niveluri de locuire paleolitică. În ceea ce priveşte poziţia
stratigrafică a obiectelor, noi ne-am ghidat după următoarele date înscrise de descoperitor pc
fiecare dintre ele şi anume: secţiunea, pătratul, adâncimea, iar pc unele şi consemnarea „pământ
viu'\ ,,strat intermediar", groapă. Pe temeiul acestor indicaţii am putut observa că în zona
centrală a Măgurii s-ar detaşa un prim nivel (inferior), cuprins între adâncimile aproximative de
2,40-2,50 rn (limita superioară) şi 2,80-3 m (limita inferioară). Totuşi, este necesar să remarcăm
d1 unele piese au fost găsite chiar mai jos de 3 m, mai precis la 3, 1O m, 3,20 m şi 3,25 m. Se
parc că uncie dintre ele provin din gropile neolitice, care au pătruns, aşa cum s-a constatat mai
sus, în loess, până la adâncimea de 3,50-3,60 m. Pe baza acestor observaţii credem că nivelul I,
care coincide stratigrafic, în cca mai marc parte, cu ceea cc C.N. Mateescu numeşte „strat
pale~litic", ar avea o grosime de aproximativ 0,40-0,50 m.
In ceea ce priveşte nivelul II (superior), acesta s-ar situa stratigrafic în aceeaşi zonă a Măgurii.
în ,,stratul intermediar'' ( denumit aşa de C.N. Mateescu). După criteriile la care ne-am referit, el ar fi
cuprins între adâncimile aproximative de 1,60-1,70 m (limita superioară) şi 2,20-2,30 rn (limita
inferioară), grosimea sa fiind de circa 0,50-0,60 m. Este important de notat că între cele două
niveluri probabile nu s-a putut sesiza o depunere sterilă arheologic. Cu toate acestea, între cele două
locuiri a existat, aşa cum vom vedea, un hiatus, ele evoluând la o distanţă ce depăşeşte zece mii de
am.
In tabelele tipologice de mai jos vom încerca să prezentăm cele două grupe de industrii, pe baza
criteriilor la care ne-am referit, rolul primordial jucându-l tehno-tipologia materialului litic. Este
interesant să menţionăm că numărul total al pieselor litice, atribuite paleoliticului din aşezarea de la
Vădastra, nu se cunoaşte încă cu exactitate, deoarece, după investigaţiile noastre, mai există piese
paleolitice în pachete aflate în lăzi, din păcate încă nemarcate, sau altele amestecate cu obiecte litice
şi fragmente ceramice neo-eneoliticc provenite, îndeosebi, din gropi. Astfel, neavând o imagine
completă asupra întregului inventar litic din această aşezare, în respectivele tabele vom prezenta
doar numărul pieselor tipice, fără a indica însă procentele lor (în raport cu totalul uneltelor) şi nici
nu vom calcula indicii tipologici sau grupele caracteristice.
Nivelul I. Acestui nivel i-au fost atribuite un număr de 490 piese, dintre care 154 reprezintă
piese tipice şi 336 piese atipice (material brut). Ca tipuri distingem:
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Tipul de piesă
Aşchie Levallois tipică
Aşchie Levallois atipică
Vârf Levallois neretuşat
Vârf pseudo-Levallois
Vârf musterian scurt
Vârf musterian prelung

Nr. ord.
1

2
3
~

-

--

5
6

-- -

I
I

7
8

i
I
'

- - ------- ·-----

-

-

Protolimasă

9
10

I
f--

-

11

13
19
--------- -

--

-

---·-

23

---

24

---·-----

. -· ··-

25

----

26

---- -- - - .

30-31
32-33
35
3X
38a
39

----

I

'
I

·- -

t·

··-

I

--

-

----

-W
··---

:
I

42
42a
43
43a
44
54
S4a

...

- -.

i

i
'

·-

-

-- -

--

·-

I

r=-=__
r· -· ..

·-

-

---

I

-

----

62

-

'

--

'

·- .

I

··-

---

:

··-

-------.
-- ---

. ----------

.

I

I

i.
I

I

I
'

~----·-·
------·

..

-

-----.

- --

Racloar simplu drept
Racloar simplu convex
Racloar simplu concav
Racloar dublu drept-convex
Racloar convergent-convex
Racloar transversal convex
Racloar transversal concav
Racloar pe faţă plană
Racloar cu retuşă abruptă
Gratoar
Burin
Străpungă tor
Cuţit c, dos natural cu cortex
Cuţit ci dos natural fără cortex
Ruclelle
Piesă cu trunchiere retuşată
Piesă cu encoche
Piesă cu encoche clactoniană

Nr. piese
12
7
5

'

5
1
1
1
10
7
4

2
4

1
I
3
l
7
2
2

11
4
5
3

16
6

Piesă denticulată

19

Racloar denticulat
Piesă hec hurinanl alten1
Piesă cu encoche în vârf
Piesf, cu encoche clactoniană
Diverse
TOTAL
Bi facială
Disc
TOTAL
Nucleu Levallois
Nucleu discoidal
Nucleu cvasiprismatic
Nucleu globular
Diverse
T01:4L
Aşchii Non Levallois
Lame Non Levallois
Lamele Non Levallois
Vârfuri Non Levallois
TOTAL
TOT AL GENERAL

l
3
3
2
3
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152
1
1
154
2
4
1
8
20
35
276
17
3
5
301
490
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Considera/ii tehnico-tipologice asupra inventarului litic. Din punct de vedere tehnic,
inventarul litic este de debitaj Non Levallois. S-au identificat doar 19 aşchii Levallois tipice şi
atipice şi 5 vârfuri Levallois scurte, toate neretuşate; marea majoritate a inventarului îl constituie
aşchiile şi lamele Non Levallois, precum şi cele 5 vârfuri Non Levallois neretuşate. Taloanele
sunt în cea mai mare parte netede şi punctifonne, urmate de cele sparte şi înlăturate de cele
corticale, ultimele situându-se cele faţetate (plan, convex) şi diedre. Bulbul de percuţie este în
general mai puţin proeminent, uneori diminuat prin desprinderi inverse. Lamele şi lamelele
simple sunt în nmnăr redus, ele nedepăşind 20 de exemplare. Cele mai multe nuclee sunt informe
ori fragmentare şi doar 15 sunt de tip globular (8), discoidal (4 ), Levallois (2) şi cvasiprismatic ( 1).
Demne de remarcat sunt cele două vârfuii musteriene, din care unul scurt, cu retuşe semiQuina directe pe vârf Levallois, cu talon neted şi bulb din1inuat printr-o desprindere largă
inversă, şi un altul, prelung, cu retuşe invadatoare directe, tot pe vârf Levallois, cu talon neted,
parţial înlăturat, având la extremitatea distală câteva retuşc subţiri inverse. La acestea se mai
adaugă şi o protolimasă pc lan1ă groasă, vârfuită, cu retuşc groase, relativ abrupte.
Cea mai importantă grupă de unelte o constituie cea a pieselor cu encoche şi denticulate
( circa 41 % ind. esenţial). Amintim că, dintre cele 27 piese cu encoche, 16 reprezintă o encoche
retuşată (9 directă şi 7 inversă, din care două pe cuţit a dos natural cu cortex, iar două cu 2
encochcs şi 6 cu cncoche clactoniană (una directă şi cinci inverse, din care una pe aşchie
Levallois, iar alta pe vârf Non Levallois, aflată la partea proximală; la acestea se mai adaugă
cinci piese cu encoche retuşată în vârf, din care trei directe şi două inverse. Piesele denticulate
sunt in număr de 20 din care 14 directe (una opusă unei encuche inverse largi, una opusă unei
encoche directă, una denticulată parţial în vârf, pe cuţit a dos natural cu cortex, având o
desprindere de burin, restul pieselor prezentând o <lenticulare fină, fie pe laturi sau pe o porţiune
a acestora, fie la extremitatea distală), patru inverse (două pe aşchii Levallois, din care una
vârfuită şi două pe lame), una alternă, precum şi un racloar denticulat pe lamă de tip simplu
convex opus unui encoche.
O altă grupă importantă de unelte o constituie racloarele ( circa 29% ind. esenţial), cele mai
numeroase dintre ele fiind cele simple, îndeosebi cele drepte, convexe şi concave. Dintre cele I O
racloare simple drepte demne de amintit sunt: unul cu rctuşe în vârf creând un gratoar atipic a
m11sea21 şi cu desprinderi inverse spre jumătatea distală a laturii stângi, unul pe aşchie Leval1ois
cu rctuşe groase, unul pe lamă cu retuşe semi-Quina, unul pc lamă vârfuită (spartă din vechime),
cu retuşe plate şi altul opus unei encoche directe. Dintre cele şapte racloare simple convexe
remarcăm: unul cu retuşe semi-Quina, unul opus unei encoche mici, directe şi unul pe cuţit a dos
natural (fără cortex), cu retuşe semi-Quina, având spre extremitatea distală retuşe plate inverse.
În afara racloarelor simple se mai întâlnesc, dar în număr mai mic, ( cuprins între 1 şi 4
exemplare), patru racloare convergente convexe ( din care unul tinzând spre tipul dejete, cu retuşe
semi-Quina şi unul reprezentând o formă intermediară spre limasă), unul transversal convex cu
rctuşe scmi-Qu;na, două dublu drept-convex, unul transversal concav, unul cu retuşă abruptă de
tip simplu drept pc aşchie masivă, asociat cu un burin de unghi pe talon şi trei pe faţă pană (din
care unul uşor convex pe aşchie masivă cu retuşe plate inverse, unul simplu convex cu retuşe
groase denticulate inverse şi altul simplu drept pe cuţit a dos natural cu cortex, cu rctuşe subţiri
inverse fin denticulate).
Uneltele apai1inand grupei paleoliticului superior sunt relativ puţine ( circa 12% ind.
esenţial). Din această grupă fac parte: 7 gratoare (un gratoar a museau asociat cu o denticulată
dublă directă, un gratoar carenat atipic pc aşchie masivă şi cinci gratoarc atipice, din care unul cu
două encoches alterne la partea proximală şi unul pe aşchie lamelară cu o encoche directă), 2
buri ne pe talonul aşchiei, 2 străpungătoare atipice ( unul din ele pe aşchie cu desprinderi inverse
pc aproape jumătatea feţei ventrale) şi 3 piese cu t1unchiere retuşată din care două cu tnmchicrca
dreaptă (una pe lamă Levallois) şi a treia uşor oblică.
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ln afara acestor piese mai menţionăm: cinci raclettes (una cu un mic bec În vârf); cinci
vârfuri pseudo-Levallois, trei piese tip bec burinant altern (una pe aşchie parţial cu cortex şi cu
retuşe subţiri directe pe o latură), 15 cuţite a dos natural din care 11 cu cortex total sau parţial
(trei cu o mică encoche clactoniană pe tăiş, unul cu tăişul parţial fin denticulat) şi patru fără
cortex. Demne de amintit sunt şi celc trei piese diverse: o aşchie cu retuşe subţiri directe, opusă
celor trei encoches clactoniene mici, inverse, o aşchie cu desprinderi largi pe ambele feţe care, la
un capăt, a putut folosi şi ca gratoar carenat atipic şi o a~chie parţial cu cortex având două
desprinderi inverse alăturate pe latura stângă. De asemenea. mai menţionăm o bifacială
fragmentară oval-prelungă (pattea proximală) în secţiune cvasilenticulară, care, pe faţa dorsală,
uşor convexă, prezintă desprinderi mai mici şi o porţiune de cortex, iar pe faţa ventrală, destul de
plata, cuprinde, pc o bună pa11e, desprinderi mai mari şi mai mici marginale (3, 1 x 3, 1 x 1,2 cm)
precum şi o piesă discoidală (2,5 x 2 x 1, l cm) (fig. 4, 5).
Tipuri de retuşe
Retuşa intenţionată, este reprezentată, îndeosebi, de cca subţire directă şi mai puţin de cea
invers[1 (circa 53'Î'u); retuşa denticulată, este în general. subţire sau mai puţin groasă (directă,
in\'cr-.[t şi chiar alternă) (circa 2 l c%); în mai mică măsură apare retuşa groasă, semi-Quino,
abrupl{t, semi-abruptă, plată şi invadatoare.
/)i11u·nsiu11i
( ·ele mai multe (întregi şi fragmentare) sunt de dimensiuni mijlocii (cin.:a 50%), unnatc de
cele microliticc (circa 48'%) şi mari (circa 2%). Menţion[1m că cele mai mari sunt reprezentate de
un v.1rl' rnustcrian ( 7,5 x 4,4 x 1,5 cm). un bec burinant altern ( 7,4 x 4,8 x 2,2 cm) şi de un burin
Lk llllghi pe talonul unei aşchii lamelare (7.2 x 3,5 x 1.1 cm) .
.'1utcria prillllt
S-a folosit. cu prccftdere, st!c.xul cn.:tacic, care prezintă o accentuată pJtină de culoare
alburiu-g[dbuic. maroniu-gfllbuie sau alburiu-albăstruie şi în foarte micf1 măsură alte roci. cum ar
fi rndiolantul. _jaspul. cuarţitul-.' S-au putut distinge şi 15 piese de sikx care au suferit influenţa
focului.
/11cuclrare
Ti11{md scama. cu toate rczcr\'clc care le-am exprimat, at,11 în ceea ce priveşte poz1ţ1a
stratigral1că a obiectelor litice în discuţie. dit şi tehno-tipologia lor, îndeosebi, credem că cea mai
\'cchL· lncull'e palcolitidt de pe Dealul Cişmelei ar putea fi atribuită unui musterian, de facies
tknt1culat. de dcbitaj ~on Levallois bogat in piese cu c11co1·hc şi denticulate, relativ bogat în
mel oare (cl'lc mai mulk simple). rdativ sftrac în piese aparţinând grupei paleoliticului superior.
la care s-ar mai adf1uga, ca pieSL' cu totul rare, o bifocialfl oval-pn:lungă şi o piesă discoidală.
Pc baza celor de mai sus putem spune că ne aflăm în faţa primei aşezări mustcriene din
Ctunpia Rom~1nă, cu un material litic rdati\' ahurn.knt. Este cunoscut faptul că, în spaţiul cuprins
111\rL· Carpaţi ~i Dunf1rt', s-au descoperit. până la accastă datfl, puţine piese litice atribuite pc
criteriul tclmico-tipolog1c mu.-.;tL'rianului. Ele au fost găsite in poziţie remaniată, fie în carierele
de pictri~uri ~i 111sipuri (cum ar fi carierele Căţdu-Glina sau Herăstrău, Zidun între Vii,
Pantei i mon din Bucureşti), tic în alu\'iunilc unor văi (ca cca a Dcsnăţuiului, în punctele Clcanov,
Plop~or etc.) sau ale vf1ilor din Piemontul Cotmenei (zona Argeş - Olt) ori ale celor din partea
mai înaltă a Cdmpici Rom~îne (Câmpia piemontană a Piteştiului, Câmpia Boianu). Dacă
industriill' mustcricnc din aşezările sub aer liber din spaţiul în discuţie sunt, aşa cum am văzut,
destul de sflrace, cel puţin în stadiul actual al cercetărilor, nu acelaşi lucru putem vorbi de
industriile rnusteriene din pc~tcrilc Ca1vaţilor Meridionali, cum ar fi cea din Peştera Muierii de la
Baia de Fier. aceasta din urmă oferind un bogat şi variat material litic cioplit îndeosebi din
cuaqit.
Nfrelul I I. Acestui nivel i-au fi.)st atribuite, pc criteriile prezentate mai sus, un număr de 1601
piese dintre care 129 reprezintă unelte iar 14 72 piese atipice (material brut). Ca tipuri distingem:
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Nr. ord.

Tipul de

I

-

I

:

:

I
I
I

i

2
4
5
7
8
11
12
15
16
17
18
23
24
29
30
60

1

61

I

63
65
i
66
67
i
74
75
76
I
r 77
78
92
f------- -:
I
I

I
I

i

I
i

I

I

I

I
I

I
I

I
I

I

I
I

--

piesă

Gratoar simplu
Gratoar atipic
Gratoar ogival
Gratoar pe lamă retuşată
Gratoar în evantai
Gratoar pe aşchie
Gratoar carenat
Gratoar carenat atipic
Gratoar nucleiform
Rabat
Gratoar - bmin
Gratoar - aşchie tronquee
Străpungător tipic
Străpungător atipic
Burin diedru de unghi
Burin de unghi pe spărtură
Piesă cu trunchiere dreaptă retuşată
Piesă cu trunchiere oblică retuşată
Piesă cu trunchiere convexă retuşată
Lamă cu retuşă continuă pe o latură
Lamă cu retuşă continuă pe ambele laturi
Lamă aurignaciană
Piesă

cu encoche

Piesă denticulată

Piesă

esquillee
Racloar
--Raclette
Diverse
TOTAL
Lame întregi şi fragmentare neretuşate
Lame cu retuşe fine de folosire
Lamele întregi şi fragmentare neretuşate
Aşchii neretuşate ( din care 9 cu retuşe fine de folosire)
Cuţite a dos natural (cu cortex)
1\uclee
Deşeuri de prelucrare
Galeţi (spart natural sau cu urme sumare de cioplire)
Percutor sferoidal din cuai1it
TOT AL MATERIAL BRUT
TOTAL GENERAL

Consideraţ;i

Nr. piese

11
2
I

1
1
8
2
5
1
1
1
1

1
1
1
3
2

1
1
5
1
1
30
19
I
19

7
I

129
72
6

52
922
4
61
350
4

1
1472
1601

asupra inventarului litic. Cele mai multe unelte sunt lucrate pe aşchii, unele
masive (dintre care 38 păstrează porţiuni de cortex, mai mici sau mai mari şi 5 cu cortex total sau
aproape total), iar restul pe lame şi câteva pe cuţite a dos natural ( cu cortex).
Taloanele sunt în general netede sau punctiforme şi mai rar coiiicale. Din tabelul tipologic
reiese că dintre cele 17 tipuri de unelte (incluzând şi diversele), cele mai numeroase sunt
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gratoarele, ele atingând circa 25%. Ca tipuri predomină cele simple, pe aşchie şi cele carena_te iar
cu totul rar cel de tip ogival, în evantai sau nucleiform. Se întâlnesc şi două unelte combmate:
gratoarul-aşchie tronquee şi gratoarul-burin (tip gros â museau - burin pe trunchiere oblică
rctu~ată). Cea de a doua grupă importantă de unelte o constituie piesele cu encoche (circa 23%),
care au fie o encoche directă (16 ), inversă (1 O) ori alten1ă (1 ), fie au dublă encoches tip omega
(1 ). Cea de a treia grupă o formează denticulatele ( circa 15%), dintre care 14 au o <lenticulare
directă, 4 inversă şi una alten1ă. Este interesant de reţinut că ultimele două grupe (encoche şi
denticulată) ating împreună circa 38% din totalul uneltelor prezentate în tabelul tipologic. O altă
grupă destul de importantă, ca şi cea a denticulatelor, este cea a racloarelor (circa 15%). Acestea
sunt de tip: simplu drept (6), simplu convex (unul având în vârf un hec 5), simplu concav (2),
dublu drept-concav (1 ), cu retuşă alternă ( l) şi pc faţă plană (4).
Într-un număr mai marc (între l şi 7 piese) se întâlnesc şi alte tipuri ck unelte cum ar fi:
rahot-ul nuc lei form, piesa esquil!ee, lama aurignaciană, lama cu rctuşe continui pe ambele laturi,
străpungătorul tipic ~i atipic (toate în câte un exemplar), burinde (3 de unghi pe spărtură, din
care două au şi câte o mică encocht! directă şi unul diedru ck unghi, parţial denticulat la partea
proximal[t), piesele cu trunchiere dreaptă, oblică şi convexă rctu~atfl, una a\'ând în vârf un hec (în
4 exemplare), lamele cu rctuşc continui pe o latură ( 5 exemplare) ~i piesele raclelles (7
cxcrnplarc ). O singură picsft, trecută la dh·t!rst!. este rcpn:zcntatfl de un racloar simplu convex
opus unci <lcnticulări invcrsc pc aşchie cu trunchiere oblică retuşată la extrcmitatca distală (fig.
(), 7).

Nucleele, în cea mai mare parlc sunt informe sau fragmentare, dar se găsesc şi cele de formă
prismatică sau cvasi prismatică, cvasipiramidală sau globulară .
.,\/oieria prima
S-au folosit acclca~i roci ca şi cele cc au fost prelucrate de comunităţile mustcriene de aici,
cu prcdtdere silexul (în proporţie de circa 95°/o), care de astfl dată prezintă o patină mai puţin
prununţat[1. Celelalte.' roci, cum ar fi cea gn:soasfi sau cuarţitul. se înti.1lnesc î11 procente
ncsL·nrnilicative. I.:stl' necesar ~ă rctincm c:,. de~i nu au fost dtscoperitc resturi de vetre de foc.
totu~i un număr tk aproximativ 40 dt~ piese au suferit. într-o m[1sur[t mai man: sau mai 111id1,
influenţa focului.
Cdt pri vc~te provenienţa silexului folosit <.k comunit[iţilc paleolitice de la Văd astra pen lru
rnurire„1 uncltdor (marde numf1r de de~euri dovedind prelucrarea sa pc loc) parc a fi locală, d
găsmdu-sc ca ~i cd de la Ciuperccni în p1ctrişurilc terasei Ounflrii. După Fmil ProtopupescuI\1kc, cuarţitul ar proveni d111 ~isturilc cristaline ale ~vlunţilor Olteniei. cărate de manie râuri Jiul
~i Oltul ~i dq1L1se în aluviunik accstora. În ccca ce priveşte pi~sa de agat, aceasta ar fi fost adus~i,
dupf, L:m. Protopopcscu-Pake, probabil din zona Potelu (nu departe de Vădastra), unde Sava
Athanasiu a ~[lsit asemenea bucăti rulate de rocă.
L

'

/Jime11siuni

l lneltek atribuite de noi paleoliticului superior sunt in marea lor majoritate de dimensiuni

mici ~i mijlocii (proporţiile fiind cam aceleaşi) şi numai câteva sunt macrolitice. Cca mai marc
unealtă o repn~zintft un gratoar carenat atipic (7, I x 4,6 x l ,9 cm) iar printre piesele
ndransfonnate în unelte se remarcă o lamă fragmentară cu o porţiune de cortex), nerctu~ată,
lunl!.fl de ~.6 cm.
L

!~1cudrart!

Lm11H.l în consideraţie poziţia stratigrafică a materialului litic care ne-a stat la disp,oziţie şi
mai cu seainfl tehno-tipologia industriei litice discutată mai sus, credem că cel de al doilea ni\'cl
de locuire palcoliticf1 de pe Dealul Cişmelei ar putea fi atribuit unui aurignacian evoluat. Este
roartc dificil. în stadiul actual al cercetărilor, să afirmăm că locuirea aurignaciană de ia Vădastra
este contemporană sau parţial contemporană cu alte locuiri aurignaciene din sudul Câmpiei
Române, cum ar fi cele de la Ciuperceni (jud. Teleorman) - punctele La Carieră, La Vii şi La Tir
~au cca de la Giurgiu
Malu Roşu. Ceea ce apropie, din punct de vedere tipologic, acest~
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industrii - ne referim, îndeosebi, la cele de la Ciuperceni şi Vădastra - este slaba diversitate a
tipurilor de unelte, pe de o parte şi procentul ridicat al anumitor tipuri, pe de alta, cum ar fi cel al
pieselor cu encoche asociate cu denticulatele, cel al racloarelor sau cel al gratoarelor. Dacă am
avea in vedere diversitatea ceva mai mare de tipuri de unelte (17), precum şi procentul mai
ridicat de gratoare din industria litică de la Vădastra, în raport cu ambele industrii de la
Crnperceni, atunci am fi tentaţi să atribuim industria din nivelul II, de pe Măgura Fetelor, unei
etape aurignacienc mai târzii.

Note
de la Vădastra, în Studii, I. an 2, ianuarie-martie 1949, p. 93-94;
idem, Săpături de salvare şi cercetâri arheologice la Vădastra şi În Împrejurimi, în SC/V 6, 1955, 3-4, p.
44 7-449; idem. Sâpături de salvare şi cercetări arheologice la Vădastra şi fn împrejurimi, în Materiale,
\ 1959. p. 62-64; idem, Săpături arheologice la Vădastra, în Materiale, 6, 1959, p. 107-11 O; idem,
SâJJături arheologice la Vădastra, în Materiale, 7, 1961, p. 57-61; idem, Sâpături arheologice la
Vi7dastra. în .Materiale, 8, 1962, p. 187-188; idem, Săpăturile de la Vădastra (I 960-1966), în Materiale,
9. 1970. p. 67-69: idem. Săpături arheologice la Vâdastra ( 1970), în ft!lateria/e, l O, 1973, p. 19; idem,
Centenarul săpâturilor arheologice de la Vâdastra. în SC/V 22, 1971, 4, p. 643-644; idem, Le
Poleolithique de Vâdastra, Vilt Congres International des Scicnces Anthropologiqucs et Etnologiqucs,
rvloscou (3 aof11
I O aout 1964) voi. V, Moskva, 1970. p. 366-3 71; idem. Principaux resulrats des
nouvelles jouilles de Viidastra. în Archeologicke rozh/edy, 14, 1962. 3, p. 407-41 O; Em. ProtopopescouPake el Cornelius N. \.1ateescou, Deux ourils de silex paleolithiques ele Vâdastra, în Antropozoi"k.um. 8
( 1958) Praha, 1959, p. 7-16; Arlettc Lcroi-Gourhan, Cornelius N. Mateesco, Em. Protopopcsko-Pake,
C'ontrihution â / 'etude du climat de la station de Vădastra du Paleo/ithique superieur a la fin du
Neo/ithique, în Bulletin de /'Association fran(-'aise pour l'etude du Quaternaire, 1967, 4, p. 271-279:
Em. Protopopesco-Pake. Cornelius N. Mateesco et Al. V. Grossu, Formation des couches de civilisation
de la star ion de Vâdastra en rapport avec le sol, la faune malacologique et le climat, în Quartiir, 20.
1969. p. 13 5-162; Cornelius N. Mateesco ct Em. Protopopcsco-Pake, L 'apport des donnees geologiques
el pedologiques aux recherches archeologiques (Quelques exemple,\· lire.\· des fouilles de Vâdastra,
Roumcmie). în Zephyrus, 19, 20, Salamanca, I 968-1969, p. 27-32: Cornelius N. Matecsco. Quelques
probleme., conccrnant / 'Aurignacien dans la Plai ne d 'O/tenie, Roumanie, în Acte.\' du VIIr Congre.\·
lnternational des Sciences Prehistoriques et Protoltistorique.\·, Beograd, 9-15 septembre 1971, tome 11.
Rapports et corapports, Beograd, 1973, p. 159- I 65; Alexandru V. Grossu, Consideraţii paleologice şi
hiostratigrafice asupra moluştelor gâsite În sâpâturi arheologice şi În straturi de loess, în Materiale, 4.
1957, p. 374.
2. După geologul-petrograf Clarissa Papacostea, silexul utilizat de comunităţile paleolitice de la Vădastra
are o structură criptocristalină organogenă. masa bazală a rocii fiind formată din silice criptocristalină, în
care. materialul detritic. cu totul sporadic, este reprezentat prin cuarţ detritic aleuritic angular.
I .Corneliu :\. Mateescu.

Săpăturile

lista figurilor
F'ig. 1. Vădastra. Versantul nordic al Dealului Cişmelei cu Măgura Fetelor (foto C.N.
Mateescu, 1962): 1. Râpa de la capătul de est al dealului; 2. Măgura Fetelor; 3. Săpături
efectuate în 1959: 4. Stratul de mamă fin nisipoasă albă, cu vine ruginii văzut în malul drept al
Obârşiei; 5. Stratul de nisip cenuşiu-vânăt argilos peste care „alunecă" apele Obârşiei ( după C.N.
Mateescu. 1962 ).
Fig. 2. Vădastra - Dealul Cişmelei şi Valea Obârşiei. Planul săpăturilor din anii 1946, 1948,
1954, 1952-1966 efectuate de C.N. Mateescu. Ridicare topografică de ing. Silviu Comăncscu
(după C.N. \1atecscu, 1970).
Fig. 3. Vădastra - Măgura Fetelor. Profilul peretelui de nord al secţiunii I 965.
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Fig. 4. Vădastra - Măgura Fetelor: 1-9 piese litice musteriene; 1,3 racloare simple drepte; 2
aşchie Levallois tipică; 4 piesă bifacială oval-prelungă fragmentară; 5 racloar convergent convex
spre li masă; 6, 7 racloare simple convexe (7 pe cuţit a dos natural fără cortex); 8 vârf musterian
pc vârf Lcvallois; 9 cuţit a dos natural cu cortex şi cu encoche clactoniană inversă pe tăiş.
Fig. 5. Vădastra Măgura Fetelor: 1-14 piese litice musteriene: 1 protolimasă; 2 burin pe
talon; 3 racloar convergent convex; 4 piesă denticulată inversă; 5 cuţit a dos natural fără cortex;
6 vârf pseudo-Levallois; 7 piesă cu encoche inversă la pa11ea proximală; 8 racloar dublu drept
convex; 9 racloar transversal convex; 1O vârf Levallois scurt neretuşat; 11 cuţit a dos natural cu
cortex; 12 piesă cu trunchiere dreaptă retuşată; 13, 14 racloare convergente convexe.
Fig. 6. Văd astra Mf1gura Fetc lor: 1-19 piese litice aurignaciene: l, 6, 9, 12 gratoare simple
pc a~chie ~i lamă: 2. 7, 15 gratoarc carenate pe aşchie: 3, 1R burine de unghi pe spărtură; 4
gratoar carenat atipic: 5 gratoar (â museau) - burin (pc trunchiere retuşată); 8 lamă cu retuşă
continuă pe ambele laturi fragmentare; l O. 11 piese cu encoche directe ( 11 pc cuţit a dos natural
cu cortex); 13 gratoar lamă tro>U/llt;e: 14 piesă denticulată: 16. 17, 19 gratoarc pc aşchie retuşată.
Fig. 7. Vftdastra Măgura Fetelor: 1-11 piese litice aurignaci~nc: 1, 3. 7, 11 gratoarc simple
pc lamă ~i a~chic; 2 lamă fragmentarft neretu~ată: 4 străpungător tipic pe lamă; 5 piesă
dcnt icu lata: 6 gratoar carenat pe a~chie: 8 lamă iHtrignacian;1 fragmentară; 9, l O gratoare pc
it-;;chic n:tu-;;at{1.

liste des naures
Fig. I. - Vr1dastra. Versant du Nord de la Colline Ci';imcki a\'cc Măgura Fetelor (photo C.~.
vlakcscu. 19<<~): I. Ra\'in situc ~1 l'Est de la colline; 2. Măgura Fctt:lor: 3. Fouilles de 1959; 4.

CouchL' tk m;.m1c sabkux. de couleur blanchc ct nuancl.'s rougc,âtrcs. \'Ue dans la rivc droite de
I 'Ob.îr-;;i.1: ). ( ·ouchc de sabie argikux. de coulcur gri. sur laqudle „glisse" Obârşia (d'apres C.N.
l\:{alCL'SCll, 196_2 ).
Fig. 2. Viidastra - Dealul Ci~meki d la Vallee de l 'Oh.îr';iia. Plan de fouillcs des annees 1946.
I 94~. 19)-t 1952-1966 cfkctuecs par C.N. Matccscu. Plan topographique realise par l'ingcnieur
S11\·iu l\1m;-111L·scu (d'apn:s C.'.\J. t\lateescu. 1970).
Fig. J. V:1dastra - \Eigura 1-"L·tcltH·. Profil du paroi de :",;ord de la tranch0c 1965.
Fi:,!,. 4. \'.-1dastra
M.\~!Ura FL·tL·lnr: 1-9 pit.·ccs lithiqucs moustenenncs; 1,3 radoirs simpks
drn1ts: :2 (·clat LL',·al101s typ1quL': --t fragment de bifacl.' de forme O\'alc; 5 racloir con\'crgent
L·om cxc: (1. 7 racloirs simplcs con,·L'x.cs ( 7 couteau ,1 dos naturel sans cortex); 8 pointc
nHntst~rienne sur pointe Le\'allois: lJ coukau i.l dos naturel a\'ec cortex et encochc clactoniennc
Îll\'LTSc sur k tranchant.
Fig. 5. \'ădastra Măgura Fetelor: 1-14 picccs lithiquc~ mousteriennes: l protolirnace: 2 burin
sur talon: -' racloir conYcrgent con,·cxL·: 4 piece denticulce in\'crsc: 5 couteau a dos naturcl sans
cortex: h pointc pscudo-Le\·allois: 7 piccc i.l cncoche inverse dans la partic proximale; 8 racloir
th)ublc droit conn:xc: 9 racloir transversal convexe: l O pointc Levallois courtc non-retouchcc:
I I couteau ~1 dos naturd a\·ec cortex: 12 piece tronqucc droite retouchcc; l 3, 14 racloirs
COll\'CrgL'lllS COil\TXCS.

Fig. 6. V[1dastra
rvlăgura Fetelor: 1-19 pieces lithiques aurignaciennes: 1, 6, 9, 12 grattoirs
sirnplcs sur eclat ct lame; 2, 7, 15 grattoirs carcncs sur eclat; 3, 18 burins d'anglc sur casure; 4
grnttoir caren~ atypique: 5 grattoir (:.1 muscau)-burin (sur troncature rctouchcc); 8 fragment de
lame ;1 rctouchcs continucs sur Ies deux bords; 1O, 11 picccs ,\ cncoches directes ( 11 sur couteaux
.'1 dos naturd avcc cortex): I 3 grattoir-lame tronqucc; 14 piecc dcnticulec; 16, 17, 19 grattoirs sur
L-clat rctouche.
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Fig. 7. Vădastra - Măgura Fetelor: 1-1 l pieces lithiques aurignaciennes: 1, 3, 7, 11 grattoirs
simples sur lame et eclat; 2 fragment de lame non-retouchee; 4 pen;:oir typique sur lame; 5 piece
denticulee; 6 grattoir carene sur eclat; 8 fragment de lame aurignacienne; 9, 1O grattoirs sur eclat
retouche.

le paleolithique de Vădastra
Resume
Les sites paleolithiques de la Plaine Roumaine qui ont bcneficics des fouilles assez
importantes sont tres rcduits. Parmi eux il y a le site de Vădastra ( dcp. de l 'Olt). Ces recherches
ont ete poursuivies par le regrctte professeur C. Mateescu, gui pendant 20 campagnes de fouilles
a rnis au jour un des plus spectaculaire vestiges neolithiqucs connus en Roumanie.
Commc nous le savons deja, les plus anciens vestigcs d'habitation trouvcs dans ce site, ont
ete attribuc par C. Mateescu au Paleolithique Superieur, plus precisemcnt al' Aurignacien moyen
tardif.
A notre avis, si on tient compte de certaines criteres (stratigraphique, techno-typologique, la
patine plus ou moins accentuee qui caracterise les aproximativement 2400 pieces dont ont
dispose a present) il est tres probable que nous ayons deux niveaux palcolithiques. Le premier
nivcau ( cdui infcrieur) contient 490 pieces, dont 152 sont des pieces typiques. Du point de vue
tcchno-typologique, cctte industrie lithique pourrait ctre attribucc
un Mousterien des facies
denticuks de dcbitagc 11011-Levallois, richc cn picces a cncochcs ct dcnticules, assez riche cn
racloirs (la plupart sont simples) ct relativcmcnt pauvre en picces caracteristiques au
Paleolithiquc Superieur. II en existe aussi deux pieces rarcs: un fragment de biface de forme
ovale ct une piece dsico'ide. Notre conclusion est la suivante: ii s 'agit du premier site mousterien
de la Plainc Rournaine, site contcnant un materiei lithique assez abondant.
Le deuxieme niveau contient a-peu-prcs 1600 pieccs, dont 129 sont des nucleus. Cette
111dustric appartil:nt a un Aurignacicn cvoluc, ou peut-etre tardif. II faudrait aussi mentionncr lcs
quatres sitcs aurignaciens du Sud de la Plainc Roumanie: Vădastra -- Măgura Fetelor, Ciuperccni
- La Carieră -- La Vii, Ciuperceni - La Tir ct Giurgiu -· l\1alu Roşu. Le dcrnicr site est le scul
ayant 4 niveaux aurignaciens.
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$ANTIERUL ARHEOLOGIC GIURGIU-MALU 80$0.
CAMPANIA 1999.
Emilian Alexandrescu
Traian Popa

1. Desfăşurată între 5 august şi 15 septembrie campania de cercetări arheologice din anul
1999 a avut ca scop săparea porţiunii din marginea terasei, rămasă necercetată, dintre Suprafaţa
l/1992-1993 şi Suprafaţa II/1994. Această zonă care are o suprafaţă de aproximativ 80 mp a
primit sigla SUI 999. (fig.1)
1.1. Scopul pentru care am ales această suprafaţă a fost obţinerea unui profil director în
lungul terasei, profil care îl completează pc cel obţinut în 1998, orientat perpendicular pe terasă.
Pe de altă parte unele ateliere de prelucrare a silexului descoperite în SI/1992-1993 şi în SII/ 1994
aveau o parte a suprafeţei aflată în zona nesăpată cc despărţea suprafeţele amintite mai sus.
1.2. Acest profil director (în lungul terasei) care totalizează 43 m, împreună cu cel
perpendicular pc terasă (42 m), asigură un control stratigrafic pc o suprafaţă ele peste 1600 de mp
din suprafaţa aşezării.
2. Stratigrafia a fost stabilită după cum urmează:
2.1. Depozitul vegetal cu o grosime de aproximativ 1m. Au fost găsite fragmente ceramice
aparţinând culturii Dridu, epocii La Tcnc şi culturii Gumclniţa. În zona careurilor A2 şi J\3 a fost
dekrminat[1 începând cu adâncimea de 0,80 m o groapă cu material ceramic puţin numeros din
epoca geto-dacică. (fig.2) De asem~nea, în careul E 1 a fost găsit un fn1mos vas geto-dacic aflat
într-o perfectă stare de conservare. (fig.15)
2.2. Depozitul loessoid de tranziţie aflat între aproximativ 1 m - 1,60 m. De fapt este vorba
de partea superioară a depozitului loessoid, distntsă puternic de gangurilc de rozătoare. În
puţinele părţi intacte, rămase neafectate de rozătoare, la adâncimea de 1,3 5 - 1,50 m, au fost
descoperite piese litice aparţinând stratului Aurignacian Il. Dintre acestea, câteva au fost găsite
sub forma unei mici concentraţii (mic atelier) care se continuă în peretele nordic ( careurile A 7A8).

2.3. Depozitul loessoid galben-roşcat cu nuanţe şi granulaţii diferite având o grosime de
peste 6 m. Precizăm faptul că adâncimea maximă la care am ajuns cu săpătura este de aproape 1O
rn (calculată faţă de punctul O), datorită sondajului din 1992 executat la baza terasei în faţa
Suprafeţei J/1992 1. La acest nivel se află cele 3 niveluri culturale grupate în stratul Aurignacian f:
2.3.1. Depozit loessoid gălbui alburiu, fin granulat, steril din punct de vedere arheologic, aflat între 1,50 m - 1,95 m.
2.3.2. Depozit loessoid galben-roşcat, cu granulaţie mai mare. Între 1, 95 m şi 2, 95 m
acest depozit nun1eroase piese litice care au fost atribuite nivelurilor Aurignacian Ic
(I ,95 - 2,20 111), Aurignacian Ib (2,20 - 2,40 m), Aurignacian Ia (2,40 - 2,55 m). (vezi fig.
2)

2.4. Corelarea datelor stratigrafice obţinute în campaniile trecute pentru realizarea celor
două profite directoare (unul perpendicular pe terasă iar celălalt de-a lungul ei) cu rezultatele

https://biblioteca-digitala.ro

42

Emilian Alexandrescu, Traian Popa

stratigrafice din 1999 a confim1at aproximativa orizontalitate a straturilor arheologice şi
geologice. (vezi fig.2)
3. Complexele arheologice. Am menţionat deja groapa geto - dacică din careurile A2 şi A3
care începe la adâncimea de aproximativ 0,80 m şi continuă până la adâncimea de 2,20 m. Între
1,06 m şi l. 18 111, acoperind aproape întreaga circumferinţă a gropii, s-a găsit un nivel de lutuială
cu marginea uşor supraînălţată. Sub lutuială s-au găsit fragmente de cărbune, pământ ars.
fragmente de chirpic şi fragmente ceramice atipice. Această groapă continuă în zona careurilor
A 1/S V/1999 şi A 1/ SI/ 1992 - 1993, la o adâncimea de aproximativ 1,35 m, având o lungime de
3,5 rn. (vezi fig.2 şi fig.7/ a) 2 . În tot acest complex, materialul arheologic (geto-dacic) este sărac
~i atipic, cu puţmc clemente caracteristice~. În ceea ce priveşte piesele litice şi fragmentele
ceramice aparţimînd culturilor Boian. Gumelniţa, Dridu. acestea sunt puţine şi fără o poziţie
stratigradicCt clară. De alttd, această situaţie este valabilă şi pentru celelalte suprafeţe săpate
dup:1 1992. excepţie făcând doar SV /l 995, unde au fost determinate 3 locuinţe, în mare parte
distruse, aparţinând culturii Dridu.
3.1. Concentraţii de piese din silex au fost găsite la nivelurile Aurignacian li,
Aurig1rncian Ic. lb, Ia. Am dat această denumire pentru dl aceste concentraţii de piese din silex
se leagă de- cele din suprafeţele vc-cine (SL' l 992-1993 şi SIJ! I 994) formând împreună cu acestea
atei iere de prl'I ucrare a si Icxului de_ dimensiuni foarte mari.
3.1. l. Nivelul Ali. In careurile A 7 şi A8, la adâncimea de l ,35 - 1,50 m s-a gf1sit
un mic atelier de prelucrare a silexului care cuntinu[t, probabil în cca mai mare
parte. în peretele nonlic al SV:' 1999. ( fig.3)
3.1.2. Ni\'elul Ale. Principalul atelin de prelucrare a silexului este cel din
careurile A'.'-:\X, B6-B8, C6-CX, la ad„1ncimea de 2.05 - 2.1 O 111. El se corclcazft
cu descoperirik f[tcute în S11 199-L careurile Cl-2 şi D1-2, la ad„1ncimca de 1,99 2.0..J m. Nu s-au gC1sit fragmente din os sau alte materiale organice dure. Tot la
111 n .·lul :\ Ic au fost lktnrninate douCt 1111n concentraţii de piese din silex în
carL·urile ID, C3. DJ ~i în careurile: F2. (i2, (i3. la ad„incimea de 2,05 - 2, 10 111. S-a
putut ohscn·a că descopririk aparţirnind ni\'elulu1 Ale devin din cc în cc mai
4
dt·nse pornind de la vest la est şi din frunh:a terasei spre platoul ei .
3.1.3. '.'lin~lul Alb. Foarte dens cu zone de concentra\ii masive de piese litice în
carL·urile A 7-AX. B6-X. C6-8, 07-R. la ac.hincimea de 2,20 - 2,30 m. Am remarcat
cu alte prilejuri~ importan\a ~i caracteristicile secvenţei stratigrafice de la Giurgiu1\ilalu Ro~u de acet·a subliniem doar relati\· egala densitate de locuire între
nin.:lurik Ale ş1 :\lb. Concentraţia de piese din silex menţionată mai sus se leagă
de atdicrul '.'Jr. I SII l 9941nivcl Alb,'2.20 - 2JO nl". La aceea~i adâncime au mai
fust determinate douC1 concentraţii_ de piese din silex intre .2,05 ~i 2, l O m, în
L',ll"L'Urilc U3. C3. 03 şi F2, (î.3, F.3. ln acest stadiu al studiului materialului litic nu
am putut stabili o relaţie tehnologică sau Je altă naturft între cele trei complexe
arhcologicL'.
3.1.4. 1\ivclul Ala. La ad,încimea de 2,40 - 2,55 m :1 fost determinată o
concentraţie de piese din silex dupft cum unnează: Al, 13 l, CI, 02, E 1-3, F 1-5,
Ci l-J. 111, 114, I 15, 13-6, .13-). Acest complex arheologic se leagă de atelierul
:--Jr..2 Ala:su 1992-1993. Trebuie remarcate şi piesele litice descoperite pc latura
estică a sv./· 1999 pe care Ic-am demontat întrucât erau plasate exact în marginea
sedimentului ~i erau dificil de păstrat in situ. Ele se leagă de marele atelier
7
Nr. l /Ala/S IL 1994 cu vatră datată la aproximativ 22 OOO de ani vechime .
4. Analiza pieselor litic~ descoperite, pc niveluri ~i pe complexe arată că observaţiile
tehnico - tipologice fikute în anii trecuţi, au fost corecte, ele nuanţându-se foarte puţin de la nivel
la nivel sau de la un atelier la altul. Numărul şi calitatea uneltelor determinate în anul 1999 este
mai mare raportat la cantitatea general:t de piese atipice rămânând în continuare nesemnificativ
https://biblioteca-digitala.ro
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comparativ cu ultimele. Pe de altă parte debitajul laminar, deşi rămâne minoritar, este mai mare
comparativ cu rapoartele stabilite în anii trecuţi 8 . Grupa de piese cea mai bine reprezentată este
cea a gratoarelor urmate de burine şi lame retuşate. La mare distanţă din punct de vedere numeric
sunt racloarele, piesele cu trunchiere, piesele denticulate şi cele cu encoche. Dimensiunile
uneltelor sunt aproape exclusiv mijlocii excepţie făcând 5 din 44 de unelte care sunt macrolitice
şi una care este microlitică. În ceea ce priveşte materia primă 18 din 44 de unelte sunt din silex
categoria „M" ceea este un procent net superior (38,6%) de utilizare a acestui tip de materie
primă comparativ cu materialul litic brut. Subliniem şi aspectul atipic al suporţilor utilizaţi
(aşchii, lame, nuclee) pentru realizarea uneltelor, motiv pentru care încadrarea tipologică a
pieselor este destul de dificilă. În contradicţie cu această situaţie se află un număr ( este adevărat
redus) de unelte, excelent executate.
4.1. Unelte. Nivel AII. A fost descoperită o singură piesă. Este vorba de un fragment de
lamă atipic. În partea distală are retuşe de folosire sugerând un front de gratoar. Talonul nu s-a
păstrat, iar mica trunchiere, relativ dreaptă, din partea proximală este retuşată. Dimensiunile
piesei sunt următoarele: lungimea = 5,5 cm, lăţimea "' 2,4 cm, grosime ,c-, 1,4 cm. Materia primă
. ,, A " dc s1·1 ex 9 .
este d1.n categona
4.2. Unelte. ~ivel Ale. Acest nivel a furnizat un număr destul de mare de piese dintre
care subliniem micul atelier de „fabricat" lame etranglee. Cele cinci lame găsite concentrate
toate în careul G2 par a fi în etape diferite de execuţie. Două sunt tipice şi sunt executate din
silex categoria ,,M". Prima este executată pe o lamă fragmentară cu următoarele dimensiuni:
lungimea -- 10,9 cm, lăţimea mare = 3,2 cm, laţi mea mică =~ I, 9 cm, grosimea = 0,4 cm. Înafara
celor două encoches retuşate, uşor asimetrice, este retuşată pc ambele laturi formându-se în
partea distală un mic front de gratoar iar în partea proximală un vârf retuşat. Talonul a fost
îndepărtat. (fig 10/1 ). A doua lamă etranglee este executată tot pc o lamă fragmentară din silex
categoria „M" cu următoarele dimensiuni: lungimea = 8,3 cm, lăţimea mare
2,7 cm, lăţimea
mică = 1,9 cm, grosimea = 0,3 cm. Are cele două encoches aproximativ simetrice şi retuşate.
Sunt de asemenea retuşate cele două laturi ale lamei. (vezi fig. l 0/4) Toate celelalte trei lame
fragmentare, două din silex categoria „A" (vezi fig. I 0/2,3) şi una din silex categoria „M'' (vezi
fig. I 0/5) sunt retuşate numai pe o latură formând nişte encoches largi (vezi fig. I 0/2,3) iar a treia
are pe lângă o encoche largă şi retuşe pc latura stângă în zona proximală. Dimensiunile acestor
din urmă ~trei piese se încadrează între 6 - 8 cm lungime, 2 - 2,5 cm lăţime şi 0,5 - I ,3 cm
grosime. In viitor, pe măsura continuării analizei tipologice şi tehnologice a materialului brut
aflat în preajma acestor piese vom putea stabili, credem noi existenta unui mic atelier
„specializat" în producerea de lame etranglee. La Giurgiu acest tip de situaţie nu este unic clacă
ne amintim de condiţiile de descoperire ale singurelor două lamele Dzţfour găsite până acum.
10
Acestea erau înconjurate de 65 de lamele şi un nucleu conic de mici dimensiuni . Am amintit cu
11
alte prilejuri şi de atelierul de produs lamele Di{four din Banat de la Româneşti-Dumbrăviţa ,
aşezare cu care Giurgiu-Malu Roşu are bune analogii culturale. Grupa tipologică a gratoarelor pe
capăt de lamă este cea mai numeroasă cu un număr de opt piese mai mult sau mai puţin tipice.
Şase dintre ele sunt executate pe lame fragmentare atipice, unele cu cortex, cu lungimea cuprinsă
între 3, l cm şi 6,6 cm, lăţimea între 2 cm şi 3, 1 cm şi grosimea între 0,5 - 0,8 cm. (fig.9/1-4, 8,9)
Trei dintre aceste gratoare au fost executate din silex categoria „M'' (vezi fig.9/2,8,9) celelalte
din silex categoria „A" (vezi fig.9/1,3,4). O piesă deosebită este un gratoar-persoar din silex
categoria „A" cu următoarele dimensiuni: lungime = 8,8 cm, lăţime = 2,9 cm, grosime " 2 cm
(vezi fig. 9/7) şi, de asemenea, un gratoar dublu din silex categoria „M" având lungimea de 4 cm,
lăţimea de 2,5 cm şi grosimea de 0,6 cm. (vezi fig.9/5). Grupa burinelor este formată din două
piese (burine diedre) din silex categoria „A" de dimensiuni cuprinse între 6 - 7 cm lungime, 3 3 ,5 cm lăţime şi I - 1,5 cm grosime. (fig. l l /2,3) Tot la această categorie de unelte trebuie
adăugat un burin - racloar realizat pe o Iarnă groasă din silex categoria „A" de dimensiuni
rnacrolitice. (vezi fig.9/6) Au fost detenninate două piese cu encoches retuşate pc ambele laturi
0
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din silex categoria „A" de dimensiuni mijlocii. În finalul analizei tipologice a pieselor din nivelul
Ale amintim un choping-tool care prezintă la un capăt trei lovituri de burin, de dimensiuni
rnacrolitice, din silex de categoria „A". (vezi fig.11/1) Nu excludem posibilitatea ca această piesă
să tic de fapt o piesă tehnologică ( din primele etape de amenajare a nucleului pentru fabricarea
de lame) care a fost utilizată ca choping tool fiind în cele din urmă folosit şi ca burin.
4.3. Unelte. '.'livel Alb. Grupa gratoarelor la acest nivel este cea mai numeroasă şi, spre
deosebire de nivelul Ale, mai variată ca gamă tipologică. Au fost determinate: un gratoar ogival
pe capăt de lamă din silex categoria „M" având următoarele dimensiuni: lungime = 5,2 cm,
lăţime - 2, 7 cm, grosime -~ O, 7 cm, trei gratoarc carenate dintre care unul a museau
(fig.13/1,3,5), unul din silex categoria „A" (cel a museau) iar celelalte două din silex categoria
.,\1" de dimensiuni mjlocii, un gratoar nuclciform (vezi fig.13/4) din silex categoria „M'', de
dimensiuni mijlocii. A mai fost descoperită şi o lamă retuşată pe ambele laturi din silex categoria
.,A", de dimensiuni macrolitice (vezi fig. l 3/2). Din g1upa racloarelor avem o singură piesă, de
fapt un racloar transversal din silex categoria „M", de dimensiuni mijlocii, executat pe o aşchie
nuclear[t. (fig I 3/7) Mai semnalăm prczcnia a două lame cu trunchiere retuşată (una dreaptă,
ccalaltrt u~or concavă) din silex categoria „A", de dimensiuni mijlocii. două aşchii macrolitice
denticulate şi o a~chie de mari dimensiuni (lungime= 11 cm, lăţime= 11 cm, grosime= 4 cm),
din silex categoria „A'·. a\'ând pe latura dreaptă, în zona distală o portiune retuşată. Şi la acest
lllvcl am gf1sit o piesă tchnologicft din faza <.k amenajare a nucleului în vederea debitajului
lamcl:1r care a fost folosită ca clw1,ing tool. (fig.12)
4.4. L'nl'ltc. ~ivl'lul Ala. Grupa gratoarclor cuprinde cinci grntoarc pc capăt de lamă atipice.
douf1 11L' lamL' fragmentare şi trei J1L' lame intn:gi. dou[t din silex categoria ,J\1", trei din categoria
„J\ ". toate de dimensiuni m1_jlocii. ( fig.14 1. 3, 5. 6. ): două gratoarc-rabot, din silex categoria
.. \1". de dimensiuni mijlocii (\'czi fig.14,2,4). Au mai fos determinate douft piese cu encoches
rl'tu~att: ( una cu cncochc pl' latura st{mgft în zona proximală iar ccalaltft cu <:'ncoche plasat
transversal faţft de talon (vezi tig.14/7) una pc o lamft atipidt clin silex categoria „A" de
dimcns1u111 macrolit1cc şi ccalalt{t pc o aşchie din silex categoria „A·' de dimensiuni mijlocii.
5. IVlaterialul litic hrut credem că nu ncccsită o prezentare pe niveluri deoarece din
ob_scn·.iţiik prcli~ninan: pe car~ le-am lYtcut arc acde_~f~ caracteristici, semnalate cu alte prilejuri,
alat pc 111 VL'I un cal ş1 comparat1 \' cu celdaltc cam panu -.
6. Probleme de cronologic rclatin'\ ~i absolută. Scc\'enţa stratigrafică de la Giurgiu-Malu
Ro~u se <ksft~oar[1 pc parcursul stadialului \\'Urm 3. Informaţii mai precise nu avem cu excepţia
u11c1 srngure .malizc de polen ale cftrei dalL' sugL-reazC1 c{t straturile :rnrignaciene par a fi legate de
pcnoaLk tk 111cCilzire a climatului 1 '. ln ceea cc privc~te po1.iţia cronologică a nivelurilor
aungnacicnc. ele aparţin unei faze de mijloc şi t,1rzii din c-\'oluţia tchnocomplexului aurignacian
din ( \impia Rom„înă care ~i el este int.îrziat faţă de schema generală c.k evoluţie a
:1uri!!11.1c1„111ului în Furopa Centrală i-i_ Am legat aceste ultime faze de evoluţie ale
tchnocornpkxului menţionat. de cpiaurignacian, tardiaurignacian sau Aurignacian V, denumiri
suh care sunt desemnate rn Europa Centrală şi ele \'est ultimele etape de evoluţie ale
tdrnocornplexului aurignacian european. sau după alte pftreri o reapariţie de tehnici aurignaciene
î11 rncdi i culturale mai recente I'.'. Am folosit pentru această încadrare criterii aHH stratigrafice cât
~i tipologicei('. În ceea cc prive~te cronologia absolută sunt publicate deja datele C 14 din nivelul
A Ia 1~. in l 999 am încercat să obţinem o nouă dată C 14 pe baza unui fragrnent din os care
pro\'ine din partea superioară a stratului Aurignacian Ic/Slll/l 995/atelie1ul nr. I/adâncime 1,98
rn. careul O 11. Datarea a fost realizatft la Lund University, Grupul AMS, de către Olariu Agata
cercct[ttor la Institutul ele Fizică şi Inginerie Nucleară, Măgurele. Rezultatele obţinute prin două
rnetode (conţinutul de fluor AA N -- analiză prin activare cu neutroni - şi radiocarbon prin AMS)
au indicat 37()0 ± 90 BC, dată care indică o poziţie stratigrafică secundară a fragmentului datat şi
care provine (adus de rozătoare) din nivelul cultural Boian (în zona imediat apropiată, la
aproximativ 0,90 m se află resturile a două locuinţe Boian. După materialul ceramic, cele două
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locuinţe

par să aparţină unei faze finale a culturii Boian. Pcntlu această cultură se mai cunosc
câteva datări 14 C dintre care le prezentăm pe cele de la Căscioarele (4035±125, BlN-800 BC;
3620± I 00 BC, BlN-796) şi de la Radovanu din stratul cel mai vechi (fază de tranziţie spre
eneolitic) datat la 3820± 100 BC, BlN-1233 18 . În viitor vom mai putea data câteva din puţinele
fragmente din os găsite la Giurgiu-Malu Roşu pentru a detennina cât mai precis intervalul de
evoluţie cronologică ocupat de cele patru niveluri aurignacicne.
7. Probleme de încadrare culturală. Tehnocomplexul aurignacian din Câmpia Română a
fost încadrat de către unii cercetători la nivelul paleoliticului superior vechi 19 fapt care este în
dezacord cu datele de cronologie absolută menţionate mai sus şi cu poziţia stratigrafică a
ultimelor faze de evoluţie ale sale paralele chiar cu faze finale ale gravetianului (III-V) din
20
Moldova .
8. Concluzii. Considerăm aşezarea de la Giurgiu-Malu Roşu prin secvenţa stratigrafică ~i
problemele de tipologie pe care le pune, decisivă, pentru înţelegerea evoluţiei şi etapizării
tehnocomplexului aurignacian din Câmpia Română pentru corelarea acestuia, cu regiunea
considerată de origine (Banatul) 21 .
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le chantier archeologique Giurgiu - Malu Roşu.
la campagne 1999.
Resume
1. L'emplacement de la fouille. Pendant la campagnc du 5 Aout -- 15 Scptcmbre 1999
on a fouille la Surface V/1999, 10m x 8m. Cettc superficie se situe entrc SI/1992-1993 et
Sll/1994 (fig. 1).
1.1. L'objectif de cette rechcrchc a vise l'obtention d'un profil principal parallcle avec la
terasse, composc par Ies profils stratigraphiqucs des parois du Nord du Sl/1992-1993 et SJI/1994.
ciont sa longueur depasse 40 m. Cc profil principal, avec celui perpendiculaire sur la terasse, avec
un longueur de 42 m, compose par tous lcs autres profils stratigraphiques des parois de I 'Est des
Superficies 11/1994, 111/1995 et IV /1998. assurc un contro le stratigraphique pour unc surface de
2
plus de 1600 m du site (fig. 2).
2. La stratigraphie acte etablie de la maniere suivante (du haut en bas):
2.1. Depot vegetal avcc une epaisscur d'approximativcment I m. On a trouvc des fragmcnts
ccramiques appartenant a la culture Dridu, a l 'Epoque La Tene et el la culture Gumelniţa. Dans la
zone des carrcs A2 et A3, a partir d'une profondeur de 0,80 m nous avons dclirnite unc fosse avec
tres peu ma teri el ccramique de I' epoquc La Tene. Dans le carre E 1 on a trouve un vase geto-dace
dans un tres bon ctat de conservation.
2.2. Depot loesoîd de transition entrc 1,00-1,60 m de profondcur. Entre 1,35-1,50 m il y a
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la couche Amignacicn II. Pour ce niveau il y a tres peu de pieces lithiques concentrees dans un petit
atelier de taille qui continue dans la paroi du Nord, les carres A 7 et A8. La limite superieure de ce
depot a cte fortement affectee par Ies rongcurs.
2.3. Depot loessoi:d jaune-rougcâtre ayant des nuances et des granulations differentes, qui
dcpassc le nivcau le plus bas de la fouille.
2.3.1.1. Depot loessoi:d jaune-blanchâtre, a granulation fine, sterile du point de vue
archcologique, a unc profondeur de 1,50 m et 1,95 m.
2.3.2. Depot loessoi"d jaunc-rougeâtre, a granulation grossiere. Entrc 1,95 m et 2,95 m ce
depât conticnt plusicurs pieces lithiques qui ont ete attribuees au niveaux Aurignacien Ic (1,95-2,20
m), Aurignacien lb (2,20-2,40 m) et Aurignacien Ia (2,40-2,55 m) (fig. 2).
2.3.3. La correlation des donnees stratigraphiques a confit111e l 'hypothese que pendant
l'Aungnacicn on pcut parlcr d'un recul graducl des groupes humains du bord de la terasse vers le
platcau (surtout dans la periode Aurignacicn Ic ct Aurignacicn li). Cette annee on voit trcs bien
l'horizontal ite tks couches gcologiques et archeologiques ( fig. 2).
3. Les complexes archeologiques. ~ous avons deja mcntionner la fosse geto-dace des carres
A2 ct A3 qui commencc a une profondeur de 0.80 m ct continue jusqu 'a 2,20 m. Entrc 1,06-1, 18 m
on a trouve un niveau de terre glaise. Au-dcssous on a trouve des frabments de charbon, de ten-c
brulcc i:l des fragments de ccramique atypiques. ( fig. 2 ). Les ni\'caux aurignacicns se presentent
sous la forme des concentrations des picccs lithiqucs qui font part ie de l 'atelier de taillc du silex
dont scs superlicies dcpassent des limitcs S V/ 1999 et qui ont etc detenninees pendant lcs
campagnes precedentcs. ( fig. 3, 4, 5} Dans le niveau Aurignacien Ic. cntre 2.05-2, 1O m, k carre G2,
nous avons tro11vc dans un petite concentration cks picccs lithiques (des cclats atypiques ct des
rcstcs de dl?bitage) 4 James ctranglees qui suggcn:nt I'existence d'un petit atelier de production de ce
typL' d ·outil (nous avons pr~sentt: unl.' s1tuation similairc dans ks annees passccs pour les lamei Ies
Dufour du SL' l 992-1993, nivcau /\la. atelier 6 ).
4. Les caracteristiques typologiqucs obtcnucs d'tme analysc primairc sur le materiei lithique
sont Ies 1uemes avl.'c cel Ies des annt:es preccdentes (il y a une domination des restcs de taillc:
nuck·us, tablcttcs de ravi\·age, laml.'s .·1 nete, cclats ct lamL'S at)11iqucs). Par rapport a la quantite
ent10re de piL'CL'S, le nombrl.' d \rntils e~t plus important ( fig. 6 ).
5. Conclusions. Par Ies dimcnsions de la fouilk et par la s0quence stratigraphiquc (la plus
compktL' de la Pla111e Roumaine). Ic site de Giurgiu-Malu Ro~u s'impose commc un point-clcf dans
la rcchcrche du tcchno-complcxc aurignacien de la Plaine Roumainc. On attribuc les nivcaux
culturcls d · ici ~1 unc phasc finale de l 'Aurignacien (22000-17000 BP} avcc les meillcurs analog ies
dans la zone du Hanat ( Rom."ine~ti-Oumbr[1\·ita) et cel Ic de l 'Europe Centrale (la \1oravie ).
IYaillcurs. 011 lrouve dans toutc la zone europ0cnc, dans I'interval chronolo~iquc de 25000-15000
BP. des sites avcc des nivcaux attribucs ,1 l'Aurignacicn final, a l'Epiaurignacicn ou au
Tardiaungnac1en, dont !cur tcchno-typologic, tres proche de celle de Giurgiu-Malu Roşu, attestc soit
le rl'nnuvcllcmcnt des tcchniques aurignacicnnes dans ks milicux culturels differentes
(gra\'ctticnncs. solutreennes), soit leur conservation commc dans le cas de la Moravic, Banat ou la
Plaine Roumaine.
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OBIECTE DE PODOABĂ NEOLITICE TIMPURII DIN MATERII
DURE ANIMALE DESCOPERITE PE TERITORIUL ROMANIEI:
BRATĂRI
DIN CORN DE CERB
,

Corneliu Beldiman

1. Introducere
Rezultatele remarcabile ale cercetărilor arheologice desfăşurate în România postbelică,
privind epocile şi culturile preistorice au permis abordarea şi soluţionarea unor probleme
importante şi complexe referitoare la definirea, geneza şi evoluţia comunităţilor umane care au
populat regiunile din Carpaţi şi de la Dunăre din paleolitic şi până în a doua epocă a fierului.
lnvestigatiile sistematice sau unele descoperiri fortuite au avut drept consecinţă acumularea
unei imense mase documentare, în structura căreia se înglobează şi diverse categorii de obiecte,
alcătuind inventarele mobile şi reflectând aspecte specifice ale culturii materiale: unelte, arme,
ceramică, piese de podoabă, de port şi de artă mobilieră etc. Studiul lor complet şi complex
rămâne indispensabil oricărui demers analitic solid privind culturile preistorice.
Dată fiind ponderea lor cantitativă majoră în ansamblul descoperirilor, unele categorii de
materiale au fost analizate în mod prioritar (industria litică, materialul ceramic ş.a.). Alte loturi
de piese, mai reduse numeric, dar nu mai puţin importante (parte dintre ele grupate în mod
,,tradiţional'' sub denumirea generică de „descoperiri mărunte") îşi aşteaptă încă necesara
valorificare exhaustivă. Aici se includ şi piesele apa11inând industriei materiilor dure animale
( fără unelte şi arme), cele de port şi de podoabă realizate din ceramică, materiale litice etc.

2. Studiul industriei preistorice a materiilor dure animale
Din perspectiva conturată mai sus şi sub impulsul benefic al cercetării europene (mai ales a
celei franceze), în domeniul arheologiei preistorice din ţara noastră s-au înregistrat în ultimul
deceniu (şi cu deosebire după 1990) progrese notabile în suscitarea interesului şi în abordarea
sistematică a studiului industriei materiilor dure animale (în continuare, prescurtat EVIDA) sau
a industriei osului, cum este cunoscută în tradiţia domeniului. Acest gen particular de industrie a
apărut la începutul paleoliticului superior (cultura aurignaciană) şi s-a dezvoltat continuu, cu
trăsături specifice în cadrul culturilor epocilor mezolitică, neo-eneolitică, a bronzului şi a
fierului. Ea cuprinde artefacte de o mare diversitate marfo-tipologică şi tehnologică, respectiv: •
unelte; • arme; • piese de p011; • de podoabă şi • de artă mobilieră, realizate din: • os; • corn de
cervide (ren, cerb, căprior, clan); • fildeş de mamut; • dinţi; • cochilii; • carapace de broască
ţestoasă etc.
În ultimele circa două decenii, unii cercetători români ai preistoriei (încă puţini) au depus şi
continuă să depună eforturi în direcţia elaborării sau adaptării unui cadru metodologic viabil al
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studiului IMDA şi care să asimileze în mod constructiv progresele actuale ale domeniului
respectiv, înregistrate pc plan internaţional.
În acelaşi timp, s-a reluat sau s-a iniţiat valorificarea sistematică a loturilor de materiale
provenind din aşezările preistorice, databile din paleoliticul superior şi până în eneolitic 1•

3. Obiective
Într-o perspectivă apropiată ne propunem elaborarea unei necesare serii de studii şi articole
rezervate publicării detaliate a diverselor tipuri de obiecte de podoabă şi de port din MDA.
databile în neoliticul timpuriu şi aparţinând: grupului cultural/orizontului Gura Baciului - Cârcea
( sau culturii PrcCriş. după opţiunea terminologică promovată de prof. univ. dr. Iuliu Paul);
culturilor Starccvo-Criş şi Yinca. faza A.
Accastfl categoric de descoperiri cuprinde o gamă tipologică variată. în care se includ: •
brăţările - din corn ck cerb. os. valve de lamelibranhiate fosile: • inelele - de os: • pandantivele
- de os, corn de cerb, cochilii de lamelibranhiate ~i gasteropode: • mărgelele - de os. dinţi
divcr~i, valve de lamelibranhiate
~i gasteropode: • acele de păr sau pentru prinderea veşmintelor
,
- de os; • nasturii - de os-.
l .ucrarca de faţă iniţiază seria amintită, fixându-şi drept obiectiv studierea completă în
premieră a unei grupe tipologice de obiecte de podoabă relativ rare între descoperirile .,mărunte"
apartin:.111<.i culturilor neoliticului timpuriu din România sau din alte părţi ale Europei şi rămasă
pcÎnă acum nescmnalarn in litl?ratura de specialitate de la noi; este vorba de brăţările
('Ol~/ecţionate din corn de cerb.

4. Brăţări - origine şi evoluJle
4.1. Paleolltlcul superior
PiL'SC de podoabei corporalC1, ataşate, de regui[i pc braţe. antebraţe sau la închcu:turilc
111,1i111lor. br{lţ[tnlc dm ivlOA sunt atestate cel mai devreme în cadrul culturilor paleoliticulu,
superior european. Ele se împart în dou[1 mari categorii: • brăţări alcătuite din elemente multiple
(cochilii de scoici, melci. dinţi perforaţi de animale). fixate pc un tir/fibră din materii vegetale
sau animale (piele. p;-1r): atribuirea lor funcţionalft este certă numai în cazul descoperirilor i11 situ
din contexte funerare. relati\' rare: • br{1ţ{lri av,ind forma corpului circulară sau semi-circulară,
înch~se sau deschise. masi,·e sau formate din dou{1 sau mai multe segmcnte 3 .
lntTL' cl'lc mai \'cehi br[lţări masive - închise, confecţionate din fildeş de mamut, se numără
exemplarele fragmentare descoperite pc teritoriul Belgiei. atribuite culturii aurignacienc; ele se
datează la circa 25 .300 ±51 O B. P. ( I. R. P.A. - 203) - în cazul sitului în peşteră de la Spy şi circa
21.4~)0 ±500 A.P. (l.R.P.A. - 201) - Grotte de la Princessc-t.
ln in\'entarul celor două morminte celebre de la Sungir' (Rusia) se aflau atât brăţări formate
din elemenk fixate pe un fir (dinţi perforaţi), cât şi 20 de brăţări din fildeş de mamut. Aşezarea
de aici a fost datam la circa 2-+.430 ±400 B.P. (GrN - 5444) şi 25.500 ±200 B.P. (GrN - 5425),
fiind atribuitft fa7ei recente a culturii Kostenki - Sungir' sau Kostcnki - Strckckaja,
5
conkmporană culturii gravcttiene din Europa Centrală şi de Sud-Est .
Alte piese atribuite culturii gravctticnc, confecţionate din fildeş, având corpul de formă
tubulară. cu secţiunea lată, fiind decorate cu motive geometrice gravate sau având corpul îngust.
cu secţiunea rectangulară, biconvexă sau circulară se cunosc din aşezările de la Mezin, Ccraina6;
7
Cosăuţi, Republica l\1oldova : Cs{1kvar, Ungaria 8.
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4.2. Neoltticul timpuriu
În cadrul primelor culturi neolitice din Orientul Apropiat, Anatolia şi Europa, brăţările se
întâlnesc relativ frecvent; ele se confecţionau din materiale diverse: • ceramică; • lemn; • materii
dure animale: valve de moluşte aquadulcicole sau marine fosilc/subfosile/de vârstă holocenă,
aparţinând speciilor: Spondylus gaederopus L., Pectunculus bimaculatus, Pectunculus
glycymcris L. etc.; os; corn de cerb;• materiale litice: calcar, marmură, şist, gresie, scrpcntin ş.a.r>
Brăţările se prezintă în varianta masivă sau sunt formate din două/mai multe bucăţi şi aparţin
atât tipului „închis", respectiv au forma unui cerc sau ovoid complet, cât şi tipului „deschis",
corpul lor acoperind 1/2 sau 3/4 din circumferinţa unui cerc şi prezentând două capete, având
morfologic identică sau diferită (fig. 1).
Dat fiind gradul înalt de dificultate tehnică, durata mare a execuţiei şi, în unele cazuri,
dificultatea procurării materiilor prime sau a produselor finite, brăţările din materii dure animale
sunt mai puţin frecvente în raport cu acelea realizate din materiale de origine minerală.
Se cunosc şi descoperiri care atestă producerea a1iizanală, în serie standardizată a acestor
podoabe în cadrul unor centre specializate, de unde se difuzau pe calea schimburilor; cităm, în
acest sens, descoperirile de la Kovacevo, Bulgaria (ateliere pentru producerea brăţărilor şi a
mărgelelor din marmură) 10 şi din aria grupului neolitic timpuriu Blicquy, răspândit pe teritoriul
11
Franţei şi al Belgiei (ateliere pentru confecţionarea brăţărilor din plăci de şist şi serpentin) .
Existenţa unor centre specializate nu excludea însă confecţionarea locală a brăţărilor. m
cadrul curent al activităţii domestice din diferite aşezări şi arii culturale.

5. Aspecte metodologice ale studiului IMDA
5.1. Tipologia
Metodologia impusă de adoptarea clasificărilor multiple în studiul IMDA plasează
derularea demersului pe două planuri: descriptiv şi analitic-sintetic; aceste planuri corespund
celor două mari etape succesive ale studiului.
Clasificarea tipologică reclamă gruparea artefactelor în clase din ce în ce mai mici, după cum
urmează: • categorii morfo-funcţionalc, notate cu cifre romane: I. unelte; II. arme; III.
podoabe/piese de artă mobilieră; IV. elemente receptoare; V. diverse; • grupe morfo-tehnice,
prezente în cadrul fiecărei categorii (mai ales în cadrul uneltelor şi armelor); ele sunt definite
după: forma generală a obiectului; forma părţii lui active; modul de utilizare. Grupele tipologice
se notează cu litere majuscule; • tipuri, numerotate cu cifre arabe; • subtipuri, individualizate
prin litere minuscule; • variante tipologice, numerotate cu cifre arabe; • subvariante tipologice,
notate cu litere minuscule.
Toate acestea reprezintă subîmpărţiri ale grupei, pe baza unor criterii prevalente diferite:
materia primă folosită, detalii morfologice sau procedee tehnice aplicate în etapele „lanţului
operator'· (respectiv, ale fabricării).
Astfel, un obiect va aparţine mai multor niveluri de clasificare (de la două la şase), fiind
individualizat din punct de vedere tipologic printr-un cod exprimând: categoria/grupa/
tipul/subtipul/varianta/subvarianta - spre exemplu: I Al; I F3 g; III B4 al; IV A2 bl c etc.
În cadrul tipologici recent elaborate pentru IMDA paleolitică, epipaleolitică, mezolitică şi
neolitică timpurie din România, brăţările aparţin categoriei/grupei tipologice II I G (Podoabe 12
Brăţări) .
Clasificarea tipologică a brăţărilor din MDA adoptă criterii diferite, ierarhizate conform
modelului din fig. 2 şi tabelele nr. 1 A - C şi 2. Ea nu are un caracter rigid, definitiv şi complet,
acesta fiind avantajul major al aplicării sistemului grilelor de clasificare multiplă. Spre
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exemplu, în cazul brăţărilor, dată fiind raritatea lor, clasificarea a fost stabilită pe baza analizei
unui efectiv relativ redus de piese din MDA (N total = 14), dintre care: opt din corn de cerb;
două de os; patru din valve de lamelibranhiate fosile.
Considerăm că tratarea Într-un studiu separat a brăţărilor realizate din corn de cerb este
recomandată de faptul că ele au caracteristici mor/o-tipologice distincte şi formează lotul cel
mai numeros În cadrul efectivului brăţărilor din MDA.
În condiţiile stării de conservare precare a pieselor din MDA (descoperite în marca lor
ma_1oritatc fragmentare sau sub formă de fragmente), lista tipurilor, a subtipurilor/variantelor/
subvariantelor nu poate avea decât caracter provizoriu, putând suferi remanieri mai reduse sau
ample. Ea se poate lărgi ~i restructura prin apariţia unor exemplare care combină
criteriile/atributele deja decelate sau care prezintă atribute noi. 11

5.2. Renenoriul descoperirilor. Fişa individuală
Condiţia

prealabil[\ obligatorie în cazul daulării unui studiu complet al artefactelor este
alcr1tuirea repertoriului descoperirilor, pe baza studierii directe, complexe şi detaliate a
obiectelor. inclusi\' prin recurgerea la mijloace optice de observare (microscop de mică putere,
mfiriri pânf1 la x I 00 ).
În cazul în care acest lucru nu a fost posibil (din motive subiective sau obiective), s-au
folosit 111formaţiile furnizate Je publicaţiile de specialitate. Trebuie rele\'at însă faptul că, în
accaslfl din urm:1 situaţie, datele incomplete sau ambigui an1te la dispoziţie nu au permis
aplicarea intcgral:1 a protocolului de analiz:1 fixat, fapt care a impietat, în mod implicit. asupra
cxknsiun11 concluziilor finale.
( ·a regul:1 de haz:1, obiectele sunt prezentate în cadrul contextual i11 siru (atunci Ci.Înd
dispunem de datele necesare). structurat astfel:• complex:• ni\'el: •strat:• a~czare.
Protocolul de analiz,1 care stft la haza elabor:1rii repertoriului înglobează o grilă cu parametn
co11sti.1nţi, clar dcJiniţi, urm:1rind tratarea exhausti\'ă a dJtclor materialului studiat. În cadrul lui se
impune utilizarea vocahularului controlat,"ctalonat. vehicul.înd o terminologic convenţională.
general acceptat:1 ~i adaptatf1 domeniului de anali:1i.'"l abordat. Explicitarea semanticf1 a
terminolog1ei rqJ1\~zint:1 condiţia prealabil.1 de hazf1 a dicienţei demersului descriptiv ~i analitic:
prm aCL'asta se urm:tre~tc eliminarea ambiguităţilor, introduse prin suhiccti\'ismul limbajului
comun.
Fişa individuală a obiectelor este structurată dup:1 grile specifice, viz,înd înregistrarea
ansamblului parametrilor cuantiticahili semnificativi. Ea cuprinde. într-un prim bloc: •
indicativul piesei, format din sigla sitului ~i numărul de ordine al piesei în cadrul lotului: • codul
tipologic: • locan·a actuală:• numărul dt• in\'entar.
L'm1ea1:i un al doika bloc. incluzând:
!•'ig. - trimitenk exhausti\'e la matrrialul ilustrativ (desene. fotografii).
In continuare. sunt numerotaţi parametrii:
1. în cazul materialului publicat. bibliografia în care figurează piesa; faptul că aceasta este
inedită se co11semneazf1 ca atare, cu precizarea sursei datelor folosite;
2. contextul descoperirii: an, secţiune, carou, adâncime, nivel, complex, atribuire culturală;
3. starea dt• conservare: piesă întreagf1; piesă fragmentară (se păstrează minimum 1/2);
fragment (se păstrează mai puţin de \ /2); momentul producerii fracturilor (fracturii) - în vechime
sau recent: descrierea alterărilor specifice ale suprafeţelor, datorate agenţilor naturali (modificări
taphonomicc );
4. precizarea categoriei de materie primă: specia de provenienţă şi suportul anatomic
(partea scheletică), respectiv identificarea specifică şi anatomică;
https://biblioteca-digitala.ro

Obiecte de

podoabă

69

neolitice timpurii

5. descrierea morfologiei piesei pe diverse sectoare; se au în vedere marginile, extremităţile,
secţiunile, amenajările specifice; în cazul brăţărilor având capetele deschise, se disting: corpul,
respectiv partea centrală şi extremităţile sau capetele, stabilite convenţional ( drept şi/sau stâng);
6. precizarea morfometriei ( exprimată în milimetri), respectiv a parametrilor dimensionali
generali, ca şi ai diferitelor părţi sau sectoare ale piesei (6.1. - 6.2.): diametrul exterior (minim,
maxim): diametrul interior (1ninim, maxim); lăţimea (minimă, maximă); grosimea (minimă,
maximă) (fig. 3 ):
Raporturile între di1nensiuni se exprimă în indici (6.3.). Pentru brăţări, aceştia sunt în număr
de doi: • indice de grosime (IG), reprezentând raportul dintre grosimea maximă x l 00 şi lăţimea
maximă: IG "" gros. max. x l 00/lăţ. max; • indice DG (IDG), calculat prin raportul dintre
14
diametrul exterior şi grosimea maxi1nă: IDG = diam. ext./gros. max .
S-au utilizat cifre normale pentru redarea valorilor prezervate, măsurabile direct pe piesa
întreagă şi cUi·c italice pentru redarea valorilor iniţiale, obţinute pc baza reconstituirii grafice a
morfologiei piesei, păstrate parţial;
7. studiul tehnic include precizarea şi descrierea urmelor specifice primei etape de fabricare,
debitajul (7.1.): această etapă cuprinde procedeele şi operaţiile de obţinere a suportului,
respectiv. de prelevare a unui segment/fragment de materie primă şi de realizare a formei brute.
Prin segment se înţelege o parte a piesei anatomice păstrând secţiunea întreagă; fragmentul
reprezintă o parte a piesei păstrând parţial secţiunea anatomică.
Etapa a doua de fabricare este fasonarea (7.2.), aceasta reunind procedeele şi operaţiile de
realizare a detaliilor (atributelor) morfo-tehnicc specifice: fonna definitivă, perforaţii, şănţuiri,
decor. tratare zoomorfă în ronde bosse etc.
Descrierea şi analiza urmelor de utilizare (7.3.) includ localizarea pc piesă şi definirea
acestora, ca şi precizarea ipotetică a modului de producere, sugerând utilizarea probabilă I s_
Reperele metodologice descrise mai sus au fost aplicate integral în tratarea analitică a
brăţ[1rilor din corn de cerb; dată fiind însă necesitatea (redacţională) a restrângerii expunerii,
datele sunt prezentate într-o formulă compactă, care, în ultimă instanţă, nu impietează asupra
coerenţei analizei şi a concluziilor.

6. Baza documentară
Efectivul total al pieselor studiate cu prilejul de faţă numără opt exemplare, ale căror date
generale (indicative, tipuri/subtipuri, colecţiile de păstrare, numere de inventar, atribuirile
culturale. contextele descoperirii, efectivele pc fiecare sit) sunt cuprinse în tabelul nr. 3 şi
histogramele nr. 2 - 3.
Tipul III G2 este atestat în cadrul tuturor culturilor neolitice analizate cu prilejul de faţă:
grupul cultural/orizontul Gura Baciului-Cârcea-PreCriş; Starcevo-Criş; Vinca, faza A.
Distribuţia lor pe culturi/subtipuri cu parametrii cei mai importanţi este prezentată în tabelul
nr. 3 şi histogramele nr. 1 - 2. Se remarcă faptul că piesele provin dintr-un număr de cinci situri,
câte două din ele fiind localizate pe teritoriul Olteniei (CRH şi GRI) şi al Banatului (SCL şi
CiCS), iar unul în t,..,1oldova central-sudică (TRS) (fig. 4). Piesele aparţinând culturii StarcevoCriş domină din punct de vedere numeric (N total = 4), fiind urmate de cele atribuite grupului
cultural/orizontului Ciura Baciului-Cârcca-PreCriş (N total = 3). Pe ultimul loc se plasează
cultura Vinca, faza A, la care se raportează o singură piesă (N total = l ).
Lotul artefactelor analizat cu prilejul de faţă include şase piese inedite - puse la dispoziţie
16
spre studiu de autorii cercetărilor şi două publicate (una în mod detaliat - CRH 25; alta doar
semnalată -- GRI I O) 17 .
În privinţa contextelor de provenienţă, se constată că patru piese au fost descoperite în
cuprinsul unor complexe de tipul locuinţelor-bordei (CRH 25; GRI l O) sau al locuinţelor de
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suprafaţă

(TRS/1 62; TRS/II 20); restul provine din stratul de
.
.
~ ·1
or 18 .
de autorn ccrcetan

cultură

sau din contexte neprecizate

Cu o singură excepţie (CRH 26), piesele se păstrează în stare fragmentară (circa 1/2, l /4 sau
2/3 din circumferinţă), fapt datorat predispoziţiei specifice a materiei prime (cornul de cerb) la
fracturare transversală facilă (prin deshidratare); aceste fracturi s-au produs în vechime.
Materia primă a reprezentat-o cornul de cerb, care, luând în considerare diametrul pieselor şi
grosimea ţesutului compact, provenea de la exemplare mature, de talie mare. Este vorba de
segmentul bazal al axului (cu rozeta întreagă), probabil de cădere (bois de chutelbois de mue).
respectiv lepădat de animal în derularea normală a ciclului anual de creştere - etapa finală (lunile
februarie-ma1tie ). 19 Ilustrativ în acest sens este exemplul oferit de caracteristicile morfologice şi
morfometrice ale piesei CRH 26 (vezi în continuare, 7. /. ).

1.Analiza
Această

parte a lucr[1rii este rezervată prezentării şi analizării datelor legate de: • morfologia
~i morfomctria pieselor: • studiul tehnic ( fabricarea şi utilizarea) - parametrii debitajului. ai
fasonării şi ai finisării. ca şi eventualele urme de folosire.

1.1. Mortolouia
în propoqie de circa l /4 şi reprezintă capătul
unei brăţări ele tip deschis. respecti\· protoma stilizatft a unui erbivor de talie mică, probabil
căprioară. Pc o ti_jă de secţiune cilindridi, uşor curbată şi constituind un segment din corpul
brăţ[ll"ii. s-a modelat (sculptat) în ronde-hossc capul zoomorf propriu-zis, dispus în axul
l'uncţional al brăţfll"ii. respecti\·, paralel cu axul acesteia. Protoma prezintă în partea posterioară ~i
în cele latnalc o mic:1 margine, decru~at.) (circa 1-2 mm) faţă de suprafaţa tijei cilindrice (a
corpului). Botul animalului. prelung. este orientat oblic in sus, în raport cu axul corpului: el arc
SL'Cţiunca triunghiular:1, cu laturile uşor convexe ~i extremitatea lăţită. La partea superioară, capul
pn.?intă dou[1 protuberanţe tronconice, scobite semisferic pe o adâncime de l -2 mm; ele redau în
mod schcmati1at urechile animalului. Piesa GRI 10 (1ig. 6/J) se păstrcaz[1 în proporţie de circa
l •2. J-:a este o br[1ţarf1 dcschis[1 de form[1 generală subcircular[1. realizat{1 integral în compacla.
( 'apf1tul păstrat este îngroşat, a\'itnd o formă generam conică uşor neregulată, de secţiune
suhcircul~,iră. Corpul arc o secţiune circular[1, uniform[1 ca dimensiuni de-a lungul întregii porţiuni
păstrate. 111 partea lui n·ntrală se ohscr\'[l urmele canalelor anatomice, aflate la nivelul rozetei.
prin care treceau \·asele de s.'mgc cc alimentau axul cornului de cerb în perioada de creştere.
Suprafaţa corpului csk ncregulatf1. Piesa TRS/1 62 ( fig. 6/--l) se păstrează în proporţie de circa
1·'-L este \·orba de segmentul terminal al unei brăţări deschise, de formă generală circulară; pics[1
rcalizatf1 parţial în <-·ompacta, parţial în spongiosa, a cărei textură specifică este evidentă mai ales
pc suprafaţa extern{1. Capătul păstrat întreg este simplu, de formă convexă, rezultatf1 prin
rasonare:'finisare. Secţiunea capătului este ovală, iar a coq1tilui circulară. Piesa TRS/11 20 (fig.
6/5) reprezintă segmentul central ( circa l /4 din diametrul iniţial) al unei brăţări probabil
deschise, de formă generală (circulară), având capetele simple; piesă realizată parţial în
co111pacta, parţial in spongiosu, a cărui textură specifică este vizibilă mai ales pe suprafaţa
interioară. Secţiunea arc formă ovală. Piesa SCL/11 26 (fig. 7/1) este un segment terminal,
realizat integral în compacta. reprezentând circa 1/4 dintr-o brăţară deschisă, de formă generală
circularft Capătul păstrat întreg este de tip simplu şi are o suprafaţă cu morfologie convexă
neregulată (brută de fractură); pc po11iunea din interior a circumferinţei (pe circa 1/3) se observă
urmele tf1icrii prin metoda abraziunii liniare. Secţiunile capătului şi corpului sunt ovalare, cu
Piesa CRH 25 ( fig. 5.-' 1-4: tig. 6' I) est~

păstrat[1
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dinspre interior quasi-rectilinie. Piesa SCL/11 27 (fig. 7 /2) reprezintă o brăţară
deschisă de formă generală ovală, din care se păstrează circa 1/2; ea este realizată integral în
co,npacta. Capătul este simplu, mai subţire în raport cu partea centrală a corpului şi are suprafaţa
convexă (de fasonare). Secţiunea corpului este subcirculară, iar a capătului ovală. Suprafaţa
corpului este integral lisă. Piesa GCS 107 (fig. 7/3) este segmentul central al unei brăţări, având
forma generală circulară. Ea a fost realizată integral pe rozeta masivă a axului de c0111 de cerb,
fiind străbătută de canalele vaselor sanguine; morfologia acesteia, parţial modificată prin
fasonare, este încă uşor recognoscibilă. Secţiunea piesei arc formă triunghiulară neregulată şi
colţurile rotunjite. Suprafeţele exterioare sunt neregulate, datorită depresiunilor anatomice ale
perlurii. Piesa CRH 26 (fig. 6/2) are un caracter aparte, ea fiind o piesă tehnică aproape întreagă
(abandonată după realizarea debitajului), reprezentând segmentul bazal al axului. Lipseşte o mică
porţiune a rozetei, fracturată recent; ţesutul spongios a fost parţial dislocat din vechime.
Segmentul bazal de ax are o grosime păstrată variabilă, conservând medalionul şi rozeta aproape
întregi. Secţiunea este de formă ovală; tăierea transversală şi regularizarea porţiunii respective
prin abraziune a pus în evidenţă structura anatomică specifică a axului; ţesutul compact
(compacta) are o grosime de 8-1 O mm, fiind foarte bine păstrat şi vizibil pe o porţiune
reprezentând circa 1/3 din circumferinţă. Dată fiind fragilitatea sa, ţesutul spongios (.'lpongiosa)
s-a dislocat în propoqie de circa 1/3.

1.2. Morfomeuia
Datele morfometrice ( dimensiuni şi indici) sunt sintetizate în tabelul nr. 4 şi histograma
nr. 3. Se observă în primul rând faptul că valorile numerice ale parametrilor pieselor analizate
sunt relativ apropiate, documentând aplicarea unor scheme tehnice stereotipe. Diametrul interior
redus al brăţărilor sugerează folosirea lor „clasică" (prin ataşare la încheietura mâinii) de către
indivizi având un diametru mic al pumnului şi al încheieturii. Astfel, este favorizată formularea
ipotezei după care piesele de acest tip erau purtate probabil de copii, de adolescenţi sau de femei
de tip gracil.

1.3. Debitaiul
~

Inaintea descrierii etapelor fabricării (,,lanţul operator" relativ stereotip), trebuie subliniat
faptul că acestea s-au executat foarte probabil pc cornul de cerb înmuiat în mod repetat (în apă
rece sau caldă, abur, fierturi de plante etc.). Examinarea sistematică a urmelor specifice
debitajului şi fasonării/finisării, ca şi rezultatele studiilor experimentale şi analogiile etnografice
conduc spre aceeaşi concluzie. Înmuierea cornului de cerb constituie o etapă prealabilă
obligatorie a prelucrării, indiferent de tipul obiectului care urma a se obţine.
Debitajul, ca primă verigă a „lanţului operator" a cuprins două etape, precizate mai ales prm
studierea detaliilor morfologice şi morfometrice ale piesei CRH 26. În prima etapă, segmentul
bazal al axului a fost prelevat prin debitaj transversal, aplicat la circa 20 mm de nivelul rozetei,
realizat fie prin metoda abraziunii liniare, fie prin cioplire. Unul din aceste procedee s-a aplicat
pe circa 1/3 din circumferinţă, afectând întreaga grosime a compactei, care se observă foarte bine
în această porţiune. Detaşarea s-a realizat prin fracturare/flexiune multidirecţională, determinând
morfologia neregulată a compactei pe circa 2/3 din circumferinţă, ca şi, probabil, dislocarea
parţială a ţesutului spongios. În etapa a doua a debitajului, s-a procedat la regularizarea prin
abraziune transversală pe o lespede de gresie a porţiunii fracturate a axului. Aceasta a dobândit
un aspect plan, operaţia conducând la eliminarea urmelor specifice de tăiere prin abraziune
liniară sau prin cioplire. Prelucrarea piesei CRH 26 a fost abandonată în această etapă a „lanţului
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operator"; continuarea aplicării operaţiilor de fasonare, pentru realizarea unei brăţări având
capetele deschise, diametrul exterior de circa 70/60 mm şi cel interior de circa 55/40 mm, nu ar fi
întâmpinat nici un fel de obstacole tehnice.

1.4. Fasonarea
În cadrul acestei secvenţe a „lanţului operator'" se poate presupune existenţa a patru etape,
după cum urmează. În prima etapă, segmentul bazal obţinut prin debitaj a fost scobit în partea
centrală pc ambele feţe, probabil utilizându-se o unealtă litică; s-a urmărit obţinerea unui inel de
formă hrută, pf1strând morfologia rozetei. Etapa a doua a cuprins aplicarea operaţiei de fasonare
a corpului piesei, prin abraziune transversală şi oblică pe substrat rugos dur fix (placă de gresie)
20
şi mobil (galet lung de gresie, având secţiunea ovală sau circulară). Etapa a treia a inclus
modelarea capetelor; protoma zoomorfă a piesei CRI I 25 a fost modelată probabil prin cioplire,
tăiere ~i raclaj, utilizându-se unelte precum lamele de sil~x sau obsidiană. Urmele de tăiere s-au
conservat pc porţiunile dinspre interior ale circumferinţei celor două protuberanţe, care
marchcaz{1 urechile. Aceste protuberanţe tronconice au fost modelate concav (semisferic) prin
scobin~ ~i finisate probabil prin rotaţia unui vârf litic sau a unei tije de lemn subţiri, a,·and un
cap{1t rotunjit. Capetele restului pieselor s-au modelat probabil prin tăiere transversalf1, tic cu
ajutorul unei lame I iticc-, fie prin metoda abraziunii Iiniare (cu fibre sablate, ca în cazul piesei
SC'L.1 II 2()), urmate de abraziune multidirecţională pc- o lespede de gresie.

1.5. Finisarea
Picsck au fost linisatc (mai îngrijit - cazul piesei CRH 25 sau superficial cazul piesei GCS
I 07) pc aproape întreaga suprafaţfl, rccurg[mdu-sc la proccc.kul polizării pe substrat flexibil
mobil fin, respectiv prin frecarea cu o bucarn umedă de piele sau de material textil. Operaţia a
condus la estomparea sau eliminarea urmelor specifice de fasonare (striuri de abraziune sau de
raclaj) ~i a pus în c,·ic.knţt1 textura spcci tic[1 a ţesutului compact (compacta). Piesele nu prezintf1
pc SL'gmentck pftstrate nici un fel de amcna.1ări specifice pentru fixarea pe un fir/fibră oarecare
prin suspendare.

1.6. Urme de utilizare
Piesele analizate nu păstrcazr1 indicii inteqJrctabile ale folosirii; urmele uzurii funcţionale
( mani fcstalL\ sprL' t'Xemplu, prin lustruirea sau tocirea corpului) sunt di fi cil de distins de urmele
spt'CI licc a k finisării.

1.1. Rolul funcuonal. Analooii. Datare. Concluzli
I

În ceea cc prive~te rolul funcţional, remarcăm faptul că piesele discutate nu păstrează nici
un frl de amcnajru-i specifice pentru fixarea prin suspendare - de exemplu, o perforaţie
trnnsversab1 sau un ~anţ/canclură pe circumferinţă, aşa cum se observă pe unele piese de
21
podoabf1, descoperite în alte arii de răspândire a culturii Starcevo-Criş • În plus, circumferinţa
unora dintre piese, păstrată în proporţie de circa 1/2, indică în mod aproape cert faptul că este
vorba ele obiecte având forma generală circulară.
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Acestea sunt argumentele principale (alături de analogiile foarte apropiate oferite de piesele
realizate din MDA sau alte materii prime, deja menţionate - ceramică, materiale litice etc.) care
susţin încadrarea tipologică a pieselor discutate cu ocazia de faţă în grupa brăţărilor de tip
deschis/închis şi nu în cea a pandantivelor. Pandantivele curbe realizate din corn de cerb
(segmentul bazal al axului) prezintă întotdeauna perforaţii sau caneluri pentru fixarea firului de
12
suspendare- .
Cele mai apropiate analogii ale piesei CRH 25 pe care le-am putut identifica în literatura
consultată sunt prezentate în continuare. Prima dintre ele este întreagă şi provine din aşezarea
aparţinând culturii Starcevo-Criş de la Lepenski Vir, nivelul Illb; ea a fost confecţionată dintr-un
material litic (?) şi reprezintă un pandantiv curb, având circa 40 mm lungime şi corpul de
secţiune circulară. 21 Modelarea protomei zoomorfe este foarte apropiată morfologic de aceea a
piesei CRH 25, dar urechile nu sunt atât de proeminente şi concave, iar botul se prezint{t sub
formă tronconică şi îngustat la capăt. Sub capul propriu-zis s-a practicat o perforaţie transversală
cilindrică.

Cca de-a doua piesă (fragmentară) provine din aşezarea Starcevo-Criş de la Gyălaret,
Ungaria. Ea a fost interpretată de autorul cercetărilor drept paitea proximală a unei
linguri-spatule de os cu protomă de suid şi s-a descoperit într-un complex datat pe baze
radiometrice la circa 5 .400 b.c. Detaliile anatomice schematizate sunt redate aproape la fel ca în
cazul piesei CRH 25; excepţie fac urechile, marcate prin două proeminenţe semisferice. Ca şi cea
de la Lepenski Vir, piesa în discuţie a fost perforată transversal pentru fixarea pe fir, aşa cum ne
24
permite să observăm reprezentarea grafică inserată în articolul consultat. Acest detaliu tehnic
indică însă funcţionalitatea de pandantiv şi nu cca de lingură-spatulă.
Alte două piese, păstrate fragmentar (lipsesc părţile distale), realizate pc semi-mctapodii de
bovine şi decorate cu protome zoomorfe (probabil de suide?) se cunosc tot de pc teritoriul
Ungariei, fiind descoperite în aşezarea Starcevo-Criş de la Endrod. Corpul lor lung, rectiliniu, de
secţiune circulară, face plauzibilă ipoteza formulată de J. Makkay, după care ele ar reprezenta
obiecte utilitare de port - ace pentru prins veşmintele?' În opinia noastră, nu se exclude însă nici
posi?ilitatea ca obiectele să fie părţile proximale (mânerele) unor linguri-spatule.
In aşezările natufiene şi neolitice timpurii din Orientul Apropiat, arta mobilieră figurativă
include în mod frecvent reprezentările zoomorfe în ronde bosse, decorând obiecte utilitare sau de
podoabă. În ceea cc ne priveşte, considerăm că aici trebuie căutată originea pieselor similare din
Europa de sud-est. Cităm printre descoperiri pe acelea tăcute în aşezarea celebră de la IIacilar,
nivelul VI (Turcia). respectiv lingurile-spatule de os, având protome de taur şi de animale cu
talie mică. Una dintre piese are urechile reprezentate în aceeaşi manieră ca pe protoma de la
26
Cârcea. Protomele zoomorfe de erbivore mici decorează şi uneltele compozite de os de tipul
cuţitelor şi al secerilor, cum sunt exemplarele descoperite la Mugharet-cl-Wad şi Mugharctel-Kcbara. 27
In aşezările culturii Starcevo-Criş, Vinca (faza A) sau în cele neolitice timpurii din Orientul
Apropiat sunt frecvente podoabele de tipul brăţărilor de tip închis sau deschis, confecţionate clin
materiale diverse: piatră (marmură, gresie, şist, serpcntin etc.); ceramică; materii dure animale.
Alături ele piesele realizate din valvele scoicii Spondylus gaederopus, în grupa brăţărilor intră şi
acelea din corn de cerb (bază de ax). Astfel de obiecte au fost descoperite şi la: Tiszaug -- Topart;
Endrod şi Szarvas, Ungaria; K.aranovo, nivelurile I - II (mai multe exemplare); Cavdar, Bulgaria;
Lepenski Vir, nivelul Illa, Iugoslavia (o piesă întreagă - brătară de tip închis); alte piese provin
28
din aşezări neolitice de pe teritoriul Franţei şi al Germaniei. ,
Piesa CRH 25 se înscrie între rarele manifestări ale artei mobiliere neolitice timpurii
figurative din sud-estul Europei, realizate din materii dure animale. Ea este cea mai veche de
acest gen cunoscută până în prezent pe teritoriul României, având în vedere că, la noi, nu
cunoaştem încă nici un obiect de artă mobilieră figurativă datat în paleoliticul superior sau în
29
mezolitic.
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Artefactele analizate în cuprinsul studiului de faţă documentează pentru domeniul cercetării
preistorice din regiunile noastre existenţa unui tip nou al grupei obiectelor de podoabă din MDA,
respectiv cel al brăţărilor din corn de cerb; unele dintre subtipuri au fost decorate cu una sau
două protome zoomorfe. Aceasta este ipoteza funcţională pe care o susţinem şi pe care am
încercat să o argumentăm de o manieră pertinentă în rândurile de mai sus. Piesele decorate cu
protome zoomorfe par a fi prezente exclusiv în etapele timpurii ale culturii Starcevo-Criş,
constituind o trăsătură definitorie a acestora (un reper de cronologie absolută îl oferă
descoperirea de la Gyalaret: 5.400 b.c.) şi constituie, în acest sens, ,,fosile indicatoare·'
semnificative. Pc această bază, putem propune datarea descoperirii CRH 25, şi, implicit, a
nivelului l respectiv, spre mijlocul mileniului al VI-lea î.d.Cr.
Pân,"'i în prezent nu dispunem de date care să documenteze existenţa brăţărilor din corn de
cerb )i în alte culturi nco-encoliticc, ele părând a caracteriza pc acelea aparţinând neoliticului
timpuriu.
Folosirea cornului de cerb era probabil în conexiune cu o anumită simbolistică magică a
ccrv1dclor (mai ales a cerbului) - considerate drept simboluri ale forţei perpetuu regeneratoare a
naturii ~.a. ;\ SC vedea, pc ac:la~i plan, util~z_arca cani1~ilor reziduali
cc~·b ca randantive sau
clctn(;llk de colier (mărgele). mcă dm palcoht1cul superior ( cultura aungnaciană) 3 .
Nu în ultimul rând. subliniem încă o dată ,·aloarea deosebită a execuţiei tehnice sofisticate şi
mt1stice a brăţărilor din corn de cerb. între care piesa CRH 25 se evidenţiază prin gradul înalt de
elaborare. proporţii ~i o remarcabilă tratare schematică (am putea spune, chiar emblematică!) a
lllodelului real.

?e
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/\ I. Bolu1m:,.
cucutenianâ de la
. S. MarincsL·u-Hîlcu. /11d11slria osului in asezan:a
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l11stitutului de J\rheolngic .,Vasile P,in an·· din Bucure~ti in decembrie 1992 ~i februarie 1996; H.
Bargl..!-1\fohicu, l'. Bcldiman el ulii. Ficl,e gt:llt;rale :\Iancl,es '-'- O. J. in Fiches l_\ Jwlogic1ues de I 'industrie
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Bddiman, Sur Ies ohjels pa!t;o/i1/,iq11es de parurc et c/'art e11 Rowncmie: w1e pendeloque en os decouverte
,, Alitoc. district de Botoşani, Pre!, Eur, 7. I 99S, p. 119-1 S2; l'v1. Otte, C. Bcldiman, Sur Ies objets
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J;Jitoc, dislricl de
IJ010.~w11. /Hem A111it1, 20, 199) t I 1>96), p. 3)-70; I. Borziac, C. Beldiman, Corpuri de unelte compozite În
situri Jht!eolitice din Bu::i1111/ .Vistrului şi rcg,iu11ile limitnle. în ~- Cârciumaru, M. Diaconescu (sub rcd.).
l.ucrlirile Simpozio1111/11i de arheologie, nniembrie 1995 (rezumate). Universitatea „Valachia'·.
l·acultaka de Ştiinţe Umaniste, Secţia Istoric-Arheologic. Târgovi~tc. 1995 ( 1996), p. S2-5S: V.
l~llro11canţ. C. Bcldiman. L ·u1ilisatio11 de I 'arc dans la zone dt!s Porles de Fer du Dunube durcml Ic
1\,/Jso/i1/,iq11e: le cas du site de Schela Cladovei1Drobeta-7i·. Severin, comunicare prezentată la
Simpozionul Internaţional: ,,Schela C/adovei - Lepenski Vir: 30 ,ms de recherches archeo/ogiques,
Drobeta - Tr. Severin, decembrie 1995; E. Popuşoi, C. Beldiman. lnduslria materiilor dure animale În
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de la Treshana, jud. Vaslui. Un exemplu de studiu: spatule, Acta MM, 15-20/1,
1993-1998, p. 82-1 15; S. Marinescu-Bîlcu, C. Beldiman, Industria materiilor dure animale În cadrul
culturii Starcevo - Criş pe teritoriul României: aşezarea de la Grumăzeşti, jud. Neamţ, Mem Antiq, 21,
1997, p. 273-296; M. Nica, C. Beldiman, Asupra începuturilor agriculturii pe teritoriul României: seceri
din corn ele cerb descoperite in Oltenia, Arh Olt, 12, 1997, p. 5-12; idem, C'ea mai veche reprezentare
figurativă in materii dure animale de pe teritoriul României: o protomă zoommjă descoperitâ la Cârcea,
jud Dolj, Arh Olt, 13, 1998, p. 3-12; C. Beldiman, Asupra utilizării fildeşului in paleoliticul superior din
Ro111âniu, SC/VA, 47, 3, p. 325-333; S. Marinescu-Uîlcu, C. Beldiman, Industria materiilor dure animale
in neoliticul timpuriu din li·ansilvania (ms); C. Beldiman, Date privind induslria paleoliticâ a materiilor
dure animale fn aşezâri din zono subcarpatică a Moldovei, Anale UCDC, 3, 1999 (sub tipar); /\I.
Păunescu. Un vârf de suliţă de os descoperit in locuirea aurignacianâ de la Bistricioora - ,, Lutârie ''
(/3a~i1111I Ceahlâu1, SC/VA, 4 7, 2, p. 191-197; idem, Două obiecte de artă paleoliticâ descoperite la
Tihrinu fco111. Mircea Vodâ, jud Cons/an/a), BMJG, 2-4, 1998, p. 75-8 L idem, Pre,niers ohjets ci 'ari
pal(~olitique decouverls sur le terriloire de lu Dobroudja, Cercel Ist, 17/l, 1998, p. 77-82; idem, Pervye
JJreclmeti· paleoliticeskoio isskustva no lerrilorii Dohnu(ji, Stratum Plus, I, 1999, p. 263-265.
Vkntiollăm

~i elaborarea (în premier[1 pentru cercetarea preistorică din România) a unei teze de doctorat
care tratează, în mod exhaustiv şi prin aplicarea metodologici actuale, descoperirile aparţinând
paleoliticului superior, epipaleoliticului, me1.oliticului şi neoliticului timpuriu din ţara noastră -- C.
Beldiman, Industria materiilor dure animale În paleoliticul superior, epipaleolitic, mezolitic şi neoliticul
timpuriu pe teritoriul României, lucrare de doctorat sub conducerea dr. S. Marincscu-Bîlcu (volumele 1-2,
ms.).
Abordările

problematicii specifice a IMDA preistorice din România rămân, încă, în măsură importantă,
limitate ca metodologic şi obiective, fiind tributare tradiţiilor strict dcscripţionistc şi funcţionalistc,
ncţinând cont de progresele domeniului; între altele, ele recurg la un limbaj comun, care se dovedeşte (o
datf1 Îll plus) dificil de înţeles, derutant, inadecvat unui astfel de demers. Printre lucrările mai recente care
se încadrează în această categorie menţionăm pe cele rcforitoarc la ,,industria osului" descoperită în
aşe/ările paleolitice din nord-estul Moldovei şi 111 cele mezolitice din Clisura Dunării - vezi M. Brudiu,
Prelucrarea oaselor şi coarnelor de ren in aşezarea pa/eoliticâ de la Cotu Aliculin(i (jud Botoşani),
SC/VA, 11. I. 1980. p. 13-22: idem, J,e travail de I 'os et du bois de renne dans le I'aleolilhique sup(;rieur
de la ::one du Prut Afuyen. Repertoire IJJJOlogique, Îll V. Chirica (sub red. ), La genese el I 'evolution des
cu/ture.,· paleolithiques sur le lerritoire de la Roumanie, BAI II, laşi, p. 73-86: idem. Industria cornului şi
us11l11i in paleoliticul .\UJJerior clin nord-estul României, SC/VA, 45, 3, 1994, p. 273-282: idem.
C'ontrihutiuns u I 'etude ele I 'ort paleolithique en Rounwnie, în C. Pcrctto. C. Ciiunchi (sub rec.I.), XIII
lnternational Congress <~l Prehistoric and ProtohiJtoric Science.'i, Forli, /taly, 8-/4 Septemher 1996. I.
Abstract.\·, The Sections, 1:orli, 1996, p. 209: /\I. Păunescu, J,ocuirea mezolitică de tip Schela Clac/ovei de
la Ostrovul Corhului (jud Aiehedinţi) (Studiu monografic), SC/VA, 41. 2, 1990, p. 121-147: P. Roman,
Al. Păunescu, Ostrovul Corbului. 1a. P. Roman. h-toricul cercetârii. Săpăturile arheologice şi
stratigrafia. I h. Al. Păunescu, J,ocuirea me:::olitică de lip Schela Cladovei, voi. I, Comisia Internaţionalii,
pentru Studiul Pre- şi Protoi.\·toriei Balcanilor a Academiei de Ştiinţe din Heidelberg ş, Institutul
Român de Tracologie al Ministerului Înviiţâmântului, Bucureşti, 1996, p. 141-14 7.
2. C. l:klcliman, op. cil., cap. 4-12.
3. O. Buchsenschutz. G. Gaucher, în J\. Leroi-Gourhan (sub reci.), /Jictionnaire de la Prehisfoire, Paris.
1988. p. 154-155, s.v. Bracelet: Y. Taborin, /,a parure en coquillage ele / '/pipuldolithique au Brrmze
ancien en France, Gal/ia Preltistoire, 17, I, 1974, p. 1O1-179; eadem, La parure en coquillage au
Pafrolithique, XXI~ Supp/ement i, Gal/ia Prehistoire, Paris, 1993, p. 304-315; P. Binant, la
Prehi.\·toire de la mort. Les premierel· Jepultures en Europe, Paris, 1991, p. 85-100.
LJ. M. Otte, L · industrie osseuse aurignacicnne de la Grotte de la Princesse a Marchc-les-Dames, Province
de Nan1ur. Uelgiquc. Buii SRB, 85, 1974, p. 232-233, fig. 13; M. Le_jeune, L 'art mobilier paleolithique el
me.\()lithique en JJelgique, Artefact.\· 4, Trcignes, 1987, p. 7-17, fig. 5/36-38; fig. 11 /8.
5 . .I. K. Ko1lo"'/sk i. L 'art de la Prehil·toire en Europe orientale, Paris, 1992, p. 44-45.
6. P. I. Boriskovskij, Pa/eolit Ukrainy. lstoriko-arheologiG:eskie ocerki, MIA 110. 40, Moscova-1,cningrad,
1953, p. 282, lig. 141-142; .I. K. Kozlowski, op. cil., p. 76, fig. 86.
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7. I. A. Borziak, Les chasseurs de renne de Kosoioutsy, site paleolithique tardif a plusieurs niveaux, sur
le Dniestr Moyen (Rapport preliminaire), L 'Anthropologie (Paris), 97, 2-3, 1993, p. 334-335, fig. 3/4-5.
13.
8. J. K. Kozlowski, op. cit., p. 72, fig. 77.
9. K. Gabor Rczi, Neolithic Cla_v Trinkets, Comm Arch Hung, 1994-1995, p. 5-25; S. Stankovic,
Neo/itsko nasel 'e na lokalitetu Blagotin Pod Trstenika, Zbornik NM, 14, 1991, 1, p. 86, pi. IV; A.
McPhcrron, D. Srcjovic (sub red.), Divostin and the Neolithic of Central Serbia, Department of
Anthropology. University of Pittsburgh/Narodni Muzej Kraguevac. Pittsburgh, 1988, p. 334, fig. 11.3/mo; St. Hiller, V. Nikolov (sub red.), Karanovo. Die Ausgrabungen im Sudsektor 1984-1992. voi. 1-11,
Archăologisches

Institut der Universitat Salzburg. Archăologisches Institut mit Museum der Bulgarischen
Akademic dcr Wissenschaften, Sofia, Salzburg-Sofia, 1997, pi. 125/1-23; E. Comşa, Parures neolithiques
en coquillages marim· decouvertes en territoire roumain. Dacia, N .S .. 17. p. 61-76; M. Nica, Obiecte de
lemn descoperite În aşezarea neolilicâ timpurie de la Grâdinile (jud. Olt), Ari, Olt, 2, 1983, p. 41-46, fig.
113-5 ~i fig. 4/2: Gh. Lazarovici, Z. Kalmar, Din istoria Transilvaniei (mileniul Vi î.Ch.). Gura Baciului.
Muzeul ~aţional de Istoric a Transilvaniei. Bibliothcca Musei :\apocensis XL Cluj-Napoca, 1995, p. I 55.
fig. 30/4, 6.
I O. .I. - P. Dcmoulc, \11. Lichardus-Ittcn. Fouillesfra11co-hulgares du site neo/ithique anc:ien de Kova(evo
(Bulgur ie du 5.:ud - Oucsl). Rapport JJJ'eliminaire fcampagne.\· 1 <J86 -1993), BCH, 118. I 994, 2. p. 635616.
I I. D. Cahc11. /, 'J:\ploitation dl!s 111atcriaux lithiques au Neolithi<JUI! ancien, în A. Mathis (sub red.), Le!i·
atelier.\· de tai/le du .\·i/ex da11.\· la re,:io11 d'Auhel, Catalog de expoziţie comentat, Service de Prehistoire
de I' l: nin:r~itc de Licgc/Commune ci' /\ubeL Licgc, I 985, p. 133-134. fig. 6/8-12: A. Hauzeur. Ch.
Lmvdte. I. Jadin. f;w,:111h/e ruhwu', hracelet en ceramique el ceramique Ju Umbourg â Grandville-Svus
lu .Hollt'. Cherd1e11r.\· de la JJla/lonie, 32. 1992. p. 105-107. fig. 6-7/1-3: D. Cahen . .I. - P. Caspar, CI.
Constantin el a/ii. /)ix a11s de progri!.,· dans la co1111aissancc du .T\/Jolithi,1ue cmcien en Hainaut el e11
l!csbm e, 111 J. Barlet. J. Barthclcmy. R. Brulet el a/ii (sub red.), L 'arc/ufologie e11 Regi011 Wa/101111e
/98fJ-/99fJ, Do~sicr de la Commission Royale Jes Monuments. Sitcs el Fouilles, I. Namur. 1993, p. 24.
lig. 6-8.
12. C·. lkldiman. op. cil., cap. 4.
I~. C. Beldiman . .\'f 1llli11I industriei preistorice a materiilor dure cm imule - ,,roble111e de metodologie:
idL'lll. /ipologia i11J11s1rici materiilor dure animale ÎII palco/ilicul superior. epipaleolitic. me:::olitic .~i
neoliticul 1i1111J111·i11 J'c' 1eritori11I Ronuiniei. rclt:>ralt' elaborate în derularea programului de pregătire pentru
1

în cadrul Secţiei de Preistorie a Institutului de Arheologie .,Vasile Pârvan" din
nucurcşti în decembrie I 99~ <;,i fobruarie 1996: idem. /11d11stria muierii/or dure animale 1i1 paleoliticul
,1111erior. epiJ,cdeoliric. me:::olitic şi neoli1ic11I timpuriu pc teritoriul Ronuiniei. leză de doctorat sub
crnH.lucerl.·a dr. S. \1arinl.·scu-Bîku ( \"lllumcle I-]. ms.).
l-1. I{. 13arge-rvlahieu. Y. Tabori11. Fiche ,l!.L;llt;rule ( )bjet.,· de paruri! (O): H. Barge-Mahicu. Fie he Anncaux
( 7). in 11. Barge-Mahieu, CI. Bellier. H. Camps-l·abrcr et a/ii, Fiches 1_,pologi,1ucs de/ 'industrie osseus('
11n;l,istori1Jllt' l sub red. 1-1. <. 'amps-Fabrer). Cal,ier Jt< Ohjet.\' ,le parure, Aix-en-Provence. 1991, p. 5-6.
15. C. lkldiman. op. cit .. cap. 5.
1(l. Aducem mulţumirile noastre ~icu acestf1 ocazie cercdătorilor care ne-au pus la dispoziţie materialele
pentru ~tudiu (prmcnienţa acestora fiind indicată cu sigla sitului respectiv): dr. Marin Nica (ICSU.
C'raio\a)
CIUL GRL dr. Vasile Boroneanţ (MIAMB) - SCL; Eugenia Popuşoi (\118) - TRS; dr.
Cihctlrghc Lazarovici (f\-1Nll) - UCS.
17. '.\11. :\ ica. Câl'C<!a. cea mai reche oşe:::an~ neolitică de la sud de Ca11wf i, SC/VA, 27. 4, 1976, p.
•U6--l-l2. -l-l5, tig. 813: idem . .Vouvelles do1111Jes sur le .Neolithique ancien c/'Oltenie, Dacia,~- S .. 2 L
I l)77. p. 14-16. 19. fig. 616; idem, Crâdinilc, o nouă aşezare u neoliticului timpuriu in sud-estul Olteniei,
Ari, Olt, I. 1981, p. 3 1-32. 36, fig. 3/1 O şi S/4: M. Nica, C. Bcldiman, Cea mai veche reprezenfare
/ig11rativt'"1 i11 1110/l!J'ii dure animale de pe teritoriul României: o prolanu, :::oommfâ descoperitâ la Cârcea.
jud Do(/. Ari, Olt, 13. 1998, p. 3-12.
18. VeLi supru, notele 15-16; pentru piesele inedite, datele privind contextul descoperirii au fost preluate
din clementele de marcaj ale picsdor.
I()_ Pentru morfolog.ia şi fiziologia coarnelor de cervide cf. A. Billamboz, L 'industrie du bois de ce,j en
Franclw-C '01111,; au X,}oli1hique el au dehut de 1 ·Age du hron::e, Gal/ia Prehistoire, 20, 1, 1977 ( 1978), p.
dnctoral.

susţinute
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91-176; idem, Les vestiges en bois de cervide,\· dans Ies gisements de l 'epoque holocene. Essai
d 'identificat ion de la ramure et de ses dţfferentes composantes pour l 'etude technologique et
l 'interpretation paleoethnographique, în H. Camps-fabrer (sub red.), L 'industrie en os et bois de
cervides durant le Neolitltique et l'Âge des metau.x. Premiere Reunion du Groupe de travail no. 3 sur
/'industrie de /'os preltistorique, Paris, 1979, p. 93-129.
20. Ln exemplu care ni se pare concludent pentru ilustrarea acestei etape tehnice îl oferă modul de
fasonare (reconstituit experimental) a brăţărilor din cochilii de scoici din aşezarea culturii Ilarappa (circa
2000 î.d.Cr.) de la Balakot, Pakistan - cf. G. F. Dales, J. M. Kenoyer, Shell Working at Ancient Balakot,
Pakistan, Expedition, 19, 1977, 2, p. 13-19, fig. 5-14.
21. I. Kutzian. A Kor{is Kultura, Diss Pann, Series II, No. 23, Budapest, 1944, pi. IX/6; O. Trogmayer.
Fruhneolithische lmportgegenstănde aus dem A1arosmiindungsgebiet, în S. Bc.Skănyi (sub red.), Neolitltic
<~l South-Eastern Europe and its Near Eastern Connections. lnternational Conference Szo/nok-Szeged
1987, Budapest, 1989. p.311-313, fig. 1/4.
22. Vezi supra. nota 19; K. Găbor Reti, op. cit.
23. D. Srejovic, Lepenski Vir. Nova praistorijska kulturam Podunavl'u, Beograd, 1969, pi. X şi XIV.
24. J. '.\1akkay, Knochen, Geweih-und Eberzahngegenstdnde derfriihneolithischen Korăs-Kultur, Comm
Arc/1 I/ung, 1990, p. 45-49, fig.16/1-2.
25. O. Trogmayer, op. cit
26 . .I. Vlellaart. t.xcavations at Bacilar, vol.2, Edinburgh, 1970, p.177, 179, pl.CXXII/c şi CXXIV /k: p.
462-463, fig. 180/1-3 şi 181 /2 (maniera identică de redare a urechilor la Cârcea şi pe acest exemplar).
27. H. Camps-Fabrer, J. Courtin, J:'ssai d 'approche technologique des faucil/es prehistoriques dans le
Bassin mediterraneen, în 1/istoire des techiques et .murces documentaires. Methodes d'approclte et
experime11tatio11 en region mediterranee1111e. Actes du Colloquc du G.I.S., Aix-cn-Provcnce octobrc
1982, Aix-en-Provencc. 1985, p. 181-182, fig. 3/1-3. De remarcat faptul că piesa din fig. 3 are urechile
tratate ca pe piesa ele Ia Cârcea. Asupra artei figurative (a reprezentărilor zoomorfe) în Orientul Apropiat
preistoric vezi .l. Cauvin. în L ·animal, I 'f!omme, le Dieu dans le Proche-Orient anc.:ien. Actes du
Col loque de Co1tigny 1981 ~ Leuven, 1982. p. 21-3 I.
28. I. Kutzian. op. cit.; .I. Makkay. op. cit .. p. 40. fig. XXIII/I -12: St. Hiller. V. 1\ ikolov, op cit., pi.
125/24-26; pi. 126/1-6. 8: D Sre_jovic, op. cit., fig. 82; G. I. Georgiev, Die neolitische Siedlung bei
(uvdar. Bezirk Sc~fia, /zvestija So.fia. Cultures prehistoriques en Bulgarie, 36, 1981. p. 82-83, fig. 27/a:
H. Bargc-\fahieu, op. cil. (cu bibliografia).
29. Pentru arta mobilicră paleolitică/mezolitică pe teritoriul României cf. Al. Păunescu. Aria
epipaleoliticâ de la Cuina Turcului Duhova, Rev .!tJuz, 4. 1969, p. 342-348; idem. Le Paleolithique et le
A1c;solithique ele Roumanie (un bref aperru), L 'Anthropologie (Paris), 93. 1989. I. p. 140- I 55: V.,
Boroneanţ. Decozrverte el 'ubjets d 'art epipaleolithique dans la ::one des Portes-de-Fer du Danuhe, Riv Se
Preist, 14, 1969. 2, p. 283-297; idem, La periode epipaleolithique sur la rive rownaine des Porte.\· de Fer
du Danuhe, PZ, 45. 1970. I, p. 1-25: idem. Recherches archeologiques sur la cu/ture Schela Cludovei de
la ::one des ,. Porte.\· de Fer", Dacia, ~ .S., 17. 1973, p.15-39; idem, Le caractere magico - religieux de
I 'art epipaleo/ithique du Sud - Ouest de la Roumanie, în E. Anati. (sub red.) Les Religion~· de la
Pn~histoire. Actes du Valcamon ica Syrnposiurn, septcmbre 1972, Capo di Ponte, I 975, p. I 05-115: V1.
Otte. V. Chirica. C. Rcldiman. op. cit.: M. Otte, C. Beldirnan, op. cit.; Al. Păunescu. Două obiecte de artă
;}({/eolit icâ descoperite la 7'ihrinu f cmn. A1ircea Vodă, jud Constanţa), BMJG, 2-4, 1998, p. 75-81; idem.
/Jrc111iers ohjets el ·ari paleolitique clecouverts sur le territoire de la Dobroudja, Cercel Ist, 17 /1, 1998, p.
77-82: idem. Pervye predmety paleoliticeskogo isskustva na territorh Dohrudji, Stratum Plus. I, 1999. p.
263-265.
30. C. Beldiman. Les dents percees dans le Paleolithique el le Neolithique de la Roumcmie. Approche
technologique. în H. Carnps-Fabrer, CI. Bellier, P. Cattelain, M. Otte, R. Orban (sub red.). lndustries sur
matieres dures animales. Evolution technologique et cu/ture/le durant Ies temps prehistorique.\·,
Colloque international, mai 1993 (Pre-Actes), Treigncs/Oignies-en-Thierache. I 993, p. 46; H. Bargevtahieu, Y. Taborin. Fiche Canines residuelles de cerf (appelees crache,\) (I.I.), în I I. Barge-Mahieu, CI.
Bell ier. 1-1. Camps-Fabrer et alii, Fiches typologiques de /'industrie osseuse prehistorique (sub red. I I.
Camps-Fabrer). Cahier IV Objets de parure, Aix-en-Provence, 1991, p. 1-6 (cu bibliografia).
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Abrevieri in text
CRH
GBC
GCS

GRI
IAB
ICSlJ

l:vIDA
l\1BM
l\i1DA
!\'11AIVI B

1\11B
l\·1~ IT
SCI.
STC
TRS
\''.'JA

Cârcea „La Hanuri", com. Coşoveni, jud. Dolj
Cluj - Napoca/Gura Baciului, jud. Cluj
Gornea „Căuniţa de Sus'', corn. Sichcviţa, jud. Caraş-Severin
Cirădinile -.,Islaz'', com. Studina, jud. Olt
Institutul de Arheologic „ Vasile Pârvan" al Academiei Române, Bucureşti
Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor" al
Academici Române, Craiova
Industria materiilor dure animale
Muzeul Banatului Montan, Reşiţa
\ll aterii dure animale
\;1uzeul de Istorie ~i Artă al Municipiului Bucureşti
\1uzcul de Istoric „Vasile Pârvan", Bârlad
l'v1uzcul '.\!aţional de Istoric a Transilvaniei, Cluj-1',;apoca
Drobda -- Tr. Severin. Schela Cladovei, jud. Mehedinţi
Starct:\·o-C 'ri~
Tn~stiana - ,.La Stroe Bcloescu'". corn. Griviţa, jud. Vaslui
( 'ul tura Vin(·a, faza A

Abrevieri bibliogratice
.W,H
Anale l 1CDC
,-Ir/, illo/d
.frh Olt
BAI
/J('IJ
B:lJ.J(,'
Buii SR/J
. fetii

Cercel Ist
Comm .frd1

ll1111g
/Jaâa, .\'. S.
Diss Panu
l-;yestUa Sl~/ia
.Hem Antiq
J/L-1
Preh Eur

PZ
Rel' il/11-:.
Ril' Se Preist
SCJJ >f
Stratum Plus

Acta tvlolda\'lac :'vkridionalis, Vaslui
Analele Uni,·ersitf1ţii Crqtinc „Dimitrie Cantemir'·. Seria Istoric, Bucureşti
.-\rhcologia Moldovei. la~i
Arhivele Oltc111ei, Seric nouă. Bucureşti
BibliothL·ca .:\rchaeologica Iassiensis, laşi
Bulletin de Correspondance Hellcniquc. Paris
Buletinul Mu1cului Judeţean Ciiurgiu „T L·ohari Antonescu", (iiurgiu
13ulletin de la Societc Royale Belg_t? d' Anthropologic ct de Prchistoire,
Bn1xdks
( ·crcctttri Istorice. Scrie Nouft. la~i
( ·011111rnnicatio11L·s :\rd1acologicae H ungariac. Budapesta
Dacia. ReYuc d'archeologie ct d'histoire ancicnne. Nouvclk serie, Bucun:~ti
Oissertationcs Pannonicac. Budapesta
lz\·csti_ja na :\rheologiceskija Institut. Sofia
rvkmoria Antiquitatis. Acta tvtusci Petrodavensis. Piatra Neamţ
tv1aterialy i issledovanija po arheologii S.S.S.R„ Moscova
Prchistoirc Europcennc. Universite de Li0ge. Liegc
Priihistorischc Zeitschri ft, Leipzig-Berlin
Revista I\1uzcclor, Bucureşti
Revista di Scicnzc Preistoriche. Siena
Studii şi cercetări de istorie veche ~i arheologie, Bucureşti
Stratum Plus. lnternational Archaeological Journal, University „High
Anthropological School'·, Chişinău
Zbornik Narodnog Muzcja, Belgrad
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Obiets de parure en matleres dures animales du Neolithique ancien de Roumanie:
bracelets en bois de ceri
Resume
L· etude proposc cn premiere une analysc morfo-technologique detaillee sur un lot de huit
p1cccs de paru re cn matiere dure animale (inedites en grande part ie). decouvertes dans uns des plus
ancicns s1k's neolithiques de Roumanie (Cârcea - ,.La Hanuri". dep. de Dolj; Grădinile - .,Islaz".
<.kp. d 'Olt. appartcnant au groupc culturd de Gura Haciului-C~'.ircea -_ ProtoScsklo ). ainsi que des
sitcs attribues a d'autres civilisations du Neolithique ancicn: la ci\'ilisation de Stm·cevo-Criş et la
ci\'ilisation de Vinca, phase A (voir lcs tabkaux).
L ·examen cxhaustif des objcts ~1 la binoculaire a permis de prcciscr sans nule doute l'origine de
la mat icre premiere cmployec, qui est la pa11ic basilatre du h01s de cerf (probablcmcnt bois de mue ).
Dan~ Ic cas de la piece CRH 25 (qui est la plus sophistiquee de l'effectif analisc), sur la hase de
qudques rarcs analog.ies, fournies par de pieces terminees en protome zoomorfe. en provenancc de
l"airl' de la ci\·ilisation de Stan:evo-Cri~ (Ies tcITitoires actuels de la Serbic, la Bulgarie et l'Hongrie).
ams1 quc de Proche-Orient ( Hacilar - Turquie). on prnposc l'hypothese selon laquclk l 'objet
constituc lu /Jl11·tiC' /en11i11ule d '1111c hruct'lt·r. modcl~c cn tete d 'animal (probabkml'nt. une protome
lk pl'lit hcrhi, orc).
Toutc ,1 la fois. 011 cssayc la reconstitutwn de la „chaîne opcratoirc" Jes hracelets, dont la „mise
Cl1 SCCl1C" S'a\·~rC rdati,·ement stcn:otype: ]a base d'un bois de cerf de grande taillc J Cte transfoll11C
Lk ma111crc complete (, olumcs inventes) par entaillage; par sciagc ,1 l'aide d 'un bord tranchant d'un
outil l1tlliquL' ou ,1 la ticcllc par abrasion lincain: - c·est le cas de l"extremite de la piece SCL/Il 26;
par abras1on; par radagc. Dans cc sens on souligne la \·aleur documentaire de la piece tcchnique
( 'IUi 2<). qui est la panic basilaire de l"axe. abandonee apres l'achc\'cment du dcbitagc.
CRH 25 constituc la plus anc1ennc rcpn:sentation d'art mobilier figuratif en rnatiere dure
animale connuc sur k h:rritoire actucl de la Roumanie; sa datation (autour de la moitie du VI~
rnillenaire av . .I.C.) est suggeree par unc <.kcouverte prcsque identiquc (Gyalaret. 1-Iongric), pour
laquelle on disposc cl"unc date radiomcttique (5.400 B.C.).
Le diametn: intcricur rclativement petit des bracelets favorisc l 'hypothesc de leur utilisation
comme ob_1ets de parure par des cnfants ou par des femmes appartenant au type anthropologique
gracil. L 'utilisation des dcnts ct du bois de cerf commc matier~ premiere pour objcts de panlfc
(pendeloques, 011 elements d 'cnfilagc - perles sur canines residuclles - craches: bracclcts) cvoque les
croyanccs magiques des i.ll1ciens mcts cn conncxion avec les cervides, con1me symboles de la forcc
perpctucllc de la naturc.
Grant donnc quc Ies bracclcts en bois de cerf ne sont signales que dans les civilisations du
\lcolithiquc ancien du Sud-Est de !'Europe, on peut les considcrcs commefossiles indicateurs pour
laditc p0riodc de la Prchistoirc dans cette paitie du continent.
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Tabel nr. 1A- C
Tipologia brătărilor din materii dure animale
'

După

materia primă se disting tipurile:

I. de os
2. de corn de cerb
3. pe fragment de cochilie de lamelibranhiate
După

morfologia secţiuni/or se disting subtipurile:
a. secţiune circulară

b.

secţiune subcirculară

c.

secţiune ovală

d.

secţiune convex-plană

e. secţiune convex-concavă
secţiune rectangulară

f

g. secţiune triunghiulară
După

morfologia capetelor, se disting variantele:
1.
2.
3.
4.
5.

capăt

convex

capăt îngroşat

capăt

zoomorf
capăt/capete perforat( c)
capăt cu ,,gât'·/,,şanţ"/canelat/crcstat

Tabel nr. 2
Criteriile clasificării tipologice a brătărilor din corn de cerb
'

I 111 G2

Brătări

de corn

a. secţiune circulară

b. sectiune subcirculară
c. sectiune ovală
d. secţiune convex-plană
e. secţiune convex-concavă

f sectiune

rectangulară

f!. secţiune triunghiulară

1.
2.

capăt

3.
4.
5.

capăt

convex

capăt îngroşat

zoomorf
capăt perforat
capăt cu „gât"/

canelură/ şanţ
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Tabel nr. 3
Brătări din corn de cerb- Date generale
'

Situl/

D-ite gen era le

SCL

CRH

GRI

TRS

-GCS

107

RI 10

Indicativul

2 a_

III

Tipul

Loc„ rea/
Nr. in entar

I

fli 02 al
!II
l

--

llfG_ g

MBM
16 O

Cultura

197 1
\:

ţ1t1n1.:a
I\

on t , tul
de coprririi

T

... ct r

l)

Iul I

Groapa_ !_

.

197 1

I

ies~

-~
2

'UJI1ţa

pr

I

Jr

I

--

1

l J )

L
2

1zat

1
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Tabel nr.4
Încadrarea tipologică şi parametrii morfometrici ai brăţărilor din corn de cerb
Indicative/
Parametri

C.R H
26

TRS/1
, 62

Tip

111 G2

llIG2
al

GRI
10
III G2
a2

Diametrul
exterior
Diametrul
interior
Diametrul

2/6

60

secţiunii

Gro imea
maximă

GCS

27

X,RS/II
20 ·~

III G2 bl

Ill G2
b1

III 02
el

II I G2

107

82

68/55

60

90

7

50

44/34

40/37

60

18/ ] 5

13/1 2

14/ 12

CRH25

SCL/11
26'

III G2
a3

65/60

-10

44 42

10

11

10,5

SCL/I{

15

maxim ă

Lungimea

15

capătului
Lăţimea

lndici

i

I
IDG

26
14

capătului
capătului

g

15

32

Lăţimea

Diametrul

107

10/5

15

100

100

6

5,90

18/1 6

8/6

100

100

108 33

116,66

107 14

1O 19

4,55

5,23

4,28

6
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Histograma nr.1
Distributia
din corn de cerb
, pe situri a brătărHor
,
ISI Gura Baciulul-Cârcea-PreCris

CRH

f:l Starcevo-Cris

GCS

GRI

O Vinca, faza A

SCL

TRS

Histograma nr. 2
Distributia
pe culturi abrătărilor
din corn de cerb
'
'

2
1.5
1

Vince, foia A

0.6
Guro 8 oc1ulul - Ca1cea

III •

ci

Histograma nr. 3
Parametrii morfometrici principali ai brăJărilor din corn de cerb

Diam . lnt.

O Diam, e.xt ;
140 ~
120

•tOG

- - - - -- -- -- - - - -- -- - - - - - .
· . · • ..... .• .....••........•....•.................................

CRH 26 TRS/162

GRI 1O

CRH 25 SCL/1126 SCUII 27 TRS/11 20 GCS 107
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Corp masi
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Corp acoperind cca l /2 de cerc

Fiaumente de brăţări ~ proven1e11ta iPoteUcă ,

gmente de corp pro enind de la pie e închi e au de chi e

Segmente care păstrează unul din capete

Figura 1
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Va rianta

Codul tipologic .

Morfologia
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1w5
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b

C

d
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Diametrul exterior

Diametrul

capătului

Diametrul interior

Diametrul corpului
Grosimea corpului

Lăţimea

corpului
Figura 3
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Cuptoare neolitice din Muntenia

Eugen

Comşa

Cercetările

de teren, din ultimele decenii, privind epoca neolitică din Muntenia, au dus la
numeroase descoperiri şi la lămurirea unor probleme privind anumite părţi componente ale
locuinţelor din acea epocă.
În cele ce urmează ne vom referi la un singur element constructiv din cuprinsul locuinţelor,
din timpul fazei de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa şi anume vom prezenta date
cu privire la resturile cuptoarelor din locuinţele din acea vreme (I), precum şi date suplimentare
bazate pe părţile componente ale unor miniaturi de lut ars reprezentând astfel de cuptoare (11)
descoperite în unele aşezări aparţinând culturii Gumelniţa de pe teritoriul Munteniei.

I
a) Un complex reprezentativ în acest sens este cel de la Radovanu Uud. Călăraşi), unde pe
acelaşi loc s-au aflat patru aşezări suprapuse, toate datând din faza de tranziţie de la cultura
Boian la cultura Gumelniţa. Complexul a fost cercetat în întregime, prin săpături arheologice 1.
Resturi mai bine păstrate, din cuptoare, s-au găsit în aşezarea corespunzătoare penultimului
(nivelul 2) şi ultimului nivel (nivelul I).
Rămăşiţele locuinţelor -- distruse prin foc - de la baza nivelului 2, s-au păstrat bine.
Aşezarea respectivă a fost forroată din 12 locuinţe de suprafaţă, dispuse în două şiruri
paralele (de câte 6), având o uliţă largă între cele două şiruri.
În urma cercetării, cu toată atenţia, a resturilor de lipitură arsă din acest nivel şi mai ales a
podelelor platformă, s-au găsit rămăşiţe clare din cuptoare, numai în patru locuinţe şi anume, în
cele numite: A, C, E şi f.
- În locuinţa A, din cuptor s-a păstrat numai o porţiune, clar delimitată, din soclul cuptorului,
având forma pătrată. Acesta se afla lângă latura de est a locuinţei, aproximativ la mijlocul
jumătăţii nordice a peretelui.
- În locuinţa C, s-au găsit porţiuni din soclul cuptorului, tot de formă pătrată, aflat lângă
peretele de est al locuinţei, mai aproape de capătul de nord al peretelui.
- În locuinţa E a fost dezvelită o porţiune, mai bine păstrată, din soclul cuptorului. care a
avut tot forma pătrată şi era sprijinit de peretele de est al locuinţei, la fel ca şi celelalte cuptoare,
amintite mai sus. Acest cuptor avea amenajată alături, mai la nord, o gardină care delimita locul
unde se folosea râşniţa pentru măcinarea grâului şi în continuare, de-a lungul peretelui de nord,
se afla o prispă făcută din lut amestecat cu paic. (fig. 1)
Se cuvine să suhlinie1n şi observaţia că în urma delimitării soclului cuptondui din locuinţa E
din nivelul 2 s-a pus problema dacă acesta a fost amenajat pe podeaua platformă sau nu.
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Cercetarea cu atenţie a resturilor soclului cuptorului a dus la concluzia că podeaua-platformă nu
continuă sub soclu, ci se opreşte lângă laturile lui, ceea ce înseamnă că acesta a fost făcut, în
interiorul locuinţei, înainte de podeaua-platformă. Faptul se explică prin aceea că laturile soclului
erau făcute din ţăruşi înfipţi în pământ şi între ei a existat, probabil, un fel de împletitură de
nuiele, care a fost acoperită cu un strat de lipitură de lut amestecat cu paie, formându-se astfel un
fel de gard. care delimita o suprafaţă de formă pătrată. După aceea întreaga suprafaţă era umplută
cu pământ bătătorit, deasupra formându-se o suprafaţă netedă, orizontală, care era feţuită cu un
strat de lut. Deasupra acestuia se amenaja bolta cuptorului, în formă de căsuţă miniaturală, de
formă pătrată, cu acoperişul în două ape. Miniatura era prevăzută cu două orificii unul în faţă,
mai mare, în care considerăm că se aşezau vasele cu mâncarea ce urma să fie gătită, iar pe latura
din dreapta, se făcea un orificiu, mai mic, prin care se introduceau lemnele.
- În locuinţa F, ale cărei rămăşiţe au fost deranjate din vechime, tot lângă latura de est, se
aflau resturile soci ului cuptorului. care a avut tot formă pătrată.
Prin urmare, cuptoarele din aşezarea din faza de tranziţie de la cultura Boian la cultura
Gurnelniţa aveau:
- câte un soclu. de formă pătrată (cu laturile de circa 1 m lungime) sau dreptunghiulară. Unul
din acestea din urmă avea latura lungft de 1,20 m şi latura scurtă de 80 cm lungime. Înălţimea
soclurilor era ~i ea diferită, deoarece era cuprinsă între 15 şi 30 cm faţă de suprafaţa podelciplatfonnă.

- câte o boltă in formă de căsuţă miniaturală, din care nu s-au păstrat resturi.
b) Prin sftpături Ic prof. Dumitru Berciu de la Pietrele (jud. Giurgiu), în aşezarea
gumelniţeană, în stratul III (corespunzător fazei Gumclniţa II) a fost cercetată şi locuinţa nr. l de
form[1 . pătrnt[1
( fi!:,!. 2) de la care s-au păstrat gropile de pari. ce au permis delimitarea clar[t a
,
;\CL'Steia-.

ln cadrul locuinţei s-au descoperit resturik a douft amenajări. ambele în preajma colţului denord est.
Chiar l,111t!,1 colţ se aflau resturik ,·ctrei, de formă dreptunghiulară (cu laturile de 1,25 m x 1
m). Reţinem că vatra era prevăzut.'\ cu un postament de 40 cm care avea, pc partea supcrioarft.
plasate patru pietre de r.îu 3 .
La o distanţf1 de 30 cm de vatrft. tot l.1ngă peretele de est al locuinţei, se afla „o laviţă sau
1
bam:Ct de lut" • A fost considerat[t astfel <.koare~e. în acea perioadă nu se cunoşteau analogii.
/\ceasta an:a forma pfllraU\. cu lftţimea <.k 1.25 m şi înălţimea de 70 cm.
Mcrit.i. tuat[1 atenţia datele privind modul cum s-a făcut acest soclu. Se cuvine să reproducem
prezentarea facutft de d1tre descoperitor: ,,în prir~rnl rând s-au fi'tcut pereţii laviţei din pari relativ
subţiri, bătuţi în p[un.înt ~i împletiţi cu nuiele. lmpletitura aceasta era foai1c strânsă. Ea a fost
bine conservat[}, astfel cft s-a putut determina în mod sigur acest fel de construcţie. Scheletul de
lemn a rftmas intact, însă carbonizat... Suprafaţa pătrată a fost inclusă în interiorul unui
asemenea gard. Apoi s-a adus pământ ~i s-a umplut întreg volumul ... Deasupra pământului
bătătorit s-a format un fel de podea de pământ amestecat cu păioase, peste care s-a dat cu lut fin.
Suprafaţa la\'iţei a fost renovat[\ de două ori... Pereţii laterali ai laviţei au fost acoperiţi cu
lipitură de lut amestecat cu paic şi apoi unşi cu lipitură fină ... Pereţii au fost renovaţi ~i ei de
5
două ori. Partea superioară a laviţei era uşor lăsată în jos, din cauza grcutăţii'· .
În pri\'inţa modului cum a fost folosită laviţa, descoperitorul considera că „laviţa a servit
pentru dormit"('. Considerăm că laviţa avea dimensiuni prea mici spre a putea servi pentru
dormit. După părerea noastr[t, în stadiul actual al cercetărilor, in realitate, amenajarea descrisă
mai sus, consideratft a fi o „laviţă" era, de fapt, soclul unui cuptor, similar celor de la Radovanu,
cu care se ascamănf1 prin mod de realizare, prin formă, prin dimensiuni şi prin poziţia în
cuprinsul locuinţei.
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li
a) O piesă deosebită este aceea pe care am descoperit-o cu prilejul săpăturilor din luna
iunie 1961. Este vorba de 1niniatura întreagă (înălţime = 9 cm) a unui cuptor din aşezarea din
punctul numit „Fântânele", de la capătul Văii Coşcova, din marginea localităţii Izvoarclc 7 (jud.
Giurgiu).
Piesa este formată din două părţi (fig. 3) şi anume:
- Partea de jos reprezintă soclul cuptorului, destul de înalt. Privit de sus avea forma
dreptunghiulară, prelungă, cu laturile verticale, tot de formă dreptunghiulară. Latura din faţă şi
din spate, o avea de două ori mai lungă decât înălţimea, iar cele două laturi laterale erau mai
lungi decât cele două laturi menţionate.
Deasupra soclului este modelată miniatura bolţii cuptorului, care ocupa o suprafaţă puţin
mai mică decât aceea a părţii de deasupra soclului. După părerea noastră, faptul dovedeşte că
realizarea părţii de sus a cuptorului adevărat, era destul de complicată, presupunând înfigerea
mai multor ţăruşi în pământul de umplutură al soclului, după care se făcea cuptorul propriu-zis.
Pe miniatura noastră, cuptorul imită forma unei locuinţe cu acoperişul în două ape (cu o
înclinare nu prea mare, indiciu că atunci regimul de ploi era moderat).
Partea din faţă a miniaturii bolţii cuptorului are formă pentagonală. Atrage atenţia faptul că
laturile laterale sunt cu partea de sus puţin înclinată în afară. Pc partea respectivă piesa are o
deschidere ( destul de mare proporţional), de formă semicirculară, prea mare pentru a putea imita
o intrare, aproape atât de mare cât porţiunea respectivă.
Pe latura din dreapta a miniaturii cuptorului s-a făcut un alt orificiu şi el de fom1ă aproape
semicirculară.

Celelalte două laturi ale miniaturii bolţii cuptorului sunt întregi. Faptul că şi latura din spate
a miniaturii cuptorului este întreagă, ar putea constitui un indiciu că la cuptoarele reale, din acea
vreme, partea din spate a cuptorului propriu-zis, nu se sprijinea de peretele locuinţei, ci se făcea
la o oarecare distanţă de el, pentru a nu se produce incendii. După părerea noastră, bolta
cuptorului avea la colţuri câte un ţăruş mai gros, iar cei doi pereţi întregi, se făceau tot din nuiele
împletite acoperite spre interiorul şi exteriorul cuptorului, cu un strat, destul de gros, de lipitură
de lut, amestecat cu puţine paie.
Prin urmare. piesa descrisă reprezintă în miniatură, un cuptor cu toate elementele sale
componente, specific perioadei corespunzătoare, din faza de tranziţie de la cultura Boian la
cultura Gurnelniţa, din Muntenia.
- În aşezarea gurnelniţeană de lângă localitatea Licurici (jud. Teleorman), distrusă în marc
parte, a fost descoperit, printre altele, un capac de vas (fig. 4), cu secţiune de formă aproximativ
sernisferică 8 , obişnuită culturii, care avea, drept apucătoare, o miniatură redând un cuptor, în
formă de casă, cu acoperişul în două ape. În faţă avea o deschidere largă şi în peretele din
dreapta, o deschidere mai mică, de formă rotundă. Aceste două orificii au fost caracteristice
pentru cuptoarele gumelniţene.
- Pe un fragment ceramic, descoperit în aşezarea gumelniţcană de la Brăiliţa (jud. Brăila) s-a
păstrat o miniatură (fig. 5/1 ), considerată de descoperitori a reda o locuinţă 9 . Aceasta este
prelungă şi are acoperişul în două ape. În faţă are o deschidere largă (prea mare pentru a servi
drept intrare într-o locuinţă), iar în peretele din dreapta, are un alt orificiu, destul de mare, care,
după părerea descoperitorilor ar fi servit drept fereastră.
Piesa la care ne referim prezintă un amănunt deosebit şi anume, în partea din spate a
,,acoperişului" are o mică deschidere, care servea drept horn pentru evacuarea fumului.
Prin forma şi caracteristicile sale, această miniatură, după părerea noastră, imită un cuptor în
formă de casă, prevăzut cu cele două orificii specifice (mari) la care se adaugă pentru prima oară
şi hornul.
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b) În a~ezarea de la Vidra Uud. Giurgiu), Dinu V. Rosetti a descoperit, în stratul cuprinzând
vestigii din vremea culturii Gumclniţa, un fragment de capac, pc care s-a păstrat o miniatură de
10
cuptor (fig. 5/2), în formă de locuinţă, de fom1ă rectangulară, cu acoperişul în două ape . Piesa
este prevăzută tot cu două deschideri, una mai mare semicirculară în faţă şi alta mai mică tot
semicirculară, pc latura din dreapta. Se menţionează că pe acoperiş a fost făcută o spirală în
n:I ief. care nu este reprodusă în lucrarea publicată.
*

Descoperirile arheologice menţionate dovedesc că membrii comunităţilor neolitice din
\!f untenia, începând din faza de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa şi până, cel
puţm la mijlocul evoluţiei culturii Gumclniţa, au amenajat în locuinţele lor cuptoare (formate
dintr-un soc! u ~1 o bol tă prevăzută cu două deschideri) care serveau la gf1titul hranei şi la
încălzitul locuinţei, atunci când se lftsa frigul.
Adoptarea cuptoarelor amintite considerăm că se datoreşte probabil, unei influenţe sudice,
asupra comunit{1ţilor fazei de trnnziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa, produsă cu
prik_jul expansiunii lor la sud de munţii Balcani.
Lxistcnţa cuptoarelor în locuinţele neolitice din tvluntenia este, evident, o dovadă a unui
111vcl cultural, <kstul de ridicat al comunităţilor din acea vreme. din sudul ţf1rii noastre, care însă
\':1 11 întrerupt datorit[1 pf1trunderii comunităţilor din nordul \1ării Negre, care a provocat
încl'larea cn>luţiei comunităţilor culturii (iumdniţa.

Note
I. Sf1p{1turi I l)5lJ- I l)lJ0. Eugen ( ·om~a.
2. D. Bcrciu. ( 'ercefliri arheologice in regiunea Bucureşti ( lll. Săpăturile de la Pietrele, raionul
( ,1urgiu, I lJ-4.1 ~i I 94X ), în .'llateriale, l L 1956, p. 507, fig. 16.
-~. Ibidem. p. 507.
4. lb1dcm. p. SUX.
5. Ibidem. p. SOX.
6. Ibidem. p. SOX.
7 Sf1pr1tun Lugt·n Comşa.
X. \'L1dimir Dumitrl'SCll . .-llcune sco/h'/'lc preistorid1e 11el clistn:rro cli Teleorman, în Dacia, lXX, 1941-194-L 11 . s.-n. tig. 1.
lJ. :\. 1lar\uchi, l.T. Dragomir. Sli/hiturile arheologice ele la Rrdiliţa, în Jl;/ateriale, 111, 1957, p.
I JO, fig. 1.
I O. Dinu V. Rosdti, Câteva aşe:.ări şi /oc11i11ţe preistorice din preajma B11c11reştilor, 1932, p.
17 (fig. 37).

lista figurilor
Fig. l. Radovanu: reconstituirea interiorului locuinţei E, din nivelul 2 (Reconstituirea făcută
dl' autor).
Fig. 2. Pietrele: planul locuinţei nr. l ( după D. Berciu, op. cit., Materiale, II, 1956, p. 507, fig.
I (>).
Fig. 3. Izvoarele: miniatura unui cuptor (Săpături Eugen Comşa).
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Fig. 4. Licurici - capac prevăzut cu miniatura unui cuptor ( după Vl. Dumitrescu, op. cit.,
Dada, IX-X, 1941-1944, p. 533, fig. 1/1).
Fig. 5. 1. Brăiliţa: miniatura unui cuptor (după N. Harţuchi, I.I. Dragomir, op. cit.,
IJ1ateriale. lll, 1957, p. 130, fig. l); 2. Vidra: miniatura unui cuptor (după Dinu V. Rosetti, op.
cit. , p. I 7 ( fig. 3 7).

liste des figures
Fig. 1. Radovanu: l'interieur du logcrncnt E, nivcau 2 (Rcconstitution faitc par l'autcur).
Fig. 2. Pietrele: plan de l 'habitation no 1 (d'apres D. Berciu. op. cit.. /1/ateriale, IL 1956, p.
507, fig. 16).
Fig. 3. lzvoarelc: un four rniniaturcl (Fouillcs cxccutcs par Eugen Comşa).
Fig. 4. Licurici couvcrcle avec un four miniaturel ( d' apres VI. Dumitrescu, op. cit., Dacia,
IX-X. 1941-1944, p. 533, fig. 1/1).
Fig. 5. Brăiliţa: 1. four miniaturcl (Fouillcs cxccutes par N. 1-Iarţuchi et 1.T. Dragomir, op.
cit., Jl1ateriale, III, 1957, p. 130, fig. 1); 2. Vidra: four miniaturel (fouillcs Dinu V. Rosetti, op.
cit., p. 17 (fig. 3 7).

Fours neolithiques decouvens en Muntenie (Grande Valachiel
Resume
Vers la fin de la culture Boian ct pcndant la phase moyenne de la culture de Gumclnitza
dans Ies habitations ont etc amcnage des fours ayant un soclc massif et calote avcc deux orificcs.
De tcls l'ours ont etc dccouvcrts dans Ies maisons dans le site de Radovanu (dep. Călăraşi).
\kntio1111ons aussi un minia turc d 'un tel four dccouvcrt ,1 Izvoarele ( dcp. de Giurgiu).
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Timp de aproximativ două decenii am lucrat la strângerea materialelor şi a datelor de tot felul
referitoare la descoperirile aparţinând purtătorilor culturii Boian, în vederea pregătirii monografici
despre evoluţia acelor comunităţi, de la nord şi de la sud de Dunăre. Numeroase fragmente ceramice
de tip Boian le-am analizat în colecţiile mai multor muzee de istorie din sudul Munteniei, dar şi din
sud-estul Transilvaniei. În paralel, am efectuat săpătuti şi sondaje, în diverse staţiuni.
Planul de desfăşurare a săpăturilor l-am iniţiat numai după ce am realizat hărţile de răspândire
pentru fiecare din cele patru faze din evoluţia culturii. Aceste hărţi au fost publicate în anul 1954.
Am căutat să insist, prin săpături, în câte una sau două aşezări specifice din zona centrală a
arealului de răspândire. În acest scop a1n ales aşezări mai modeste, cc aveau, pe cât posibil, câte un
singur strat de cultură, deci complexe închise în care nu se puteau produce amestecuri de materiale
din diferite etape sau faze de evoluţie. Scopul urmărit prin acele săpături era acela de a se preciza,
cât mai exact, atât elementele caracteristice ale culturii materiale cât şi felurite indicii referitoare la
modul de trai şi alte date despre viaţa spirituală.
Prin sondaje un11ăream să cercetez şi câte una sau mai multe staţiuni aflate înspre periferia
teritoriului locuit de comunitătile din faza studiată. Prin ele se intentiona nu numai definirea
'
'
elementelor specifice, ci şi dovezile privitoare la contactele cu comunităţi apropiate din punct de
vedere teritorial, dar care aparţineau culturilor vecine contemporane.
Problemele referitoare la faza de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumclniţa au fost
studiate, în ansamblu, după aceeaşi metodă.
Din cadrul arici de răspândire, destul de vastă, ce acoperea o mare pai1e din teritoriul
Munteniei, între pârâul Călmăţui spre est şi până dincolo de Olt spre vest, au fost cercetate prin
săpăţuri şi sondaje mai multe aşezări.
ln zona centrală a arealului, în anul 1960, s-au început săpăturile de la Radovanu (jud.
Călăraşi), în punctul „La Muscalu". Aşezarea am ales-o spre a fi cercetată în întregime, prin săpături
sistematice, datorită faptului că ea era caracterizată printr-un singur strat, compus din rămăşiţele a
1
patru niveluri suprapuse, toate datând din timpul fazei de tranziţie menţionate.
La aproximativ 1O km distanţă de punctul amintit se afla o altă staţiune, anume aceea de la
Izvoarele (jud. Giurgiu), în punctul „La Fântânele".
Din zonele periferice ale fazei am cercetat prin sondaje staţiunea de la lpoteşti2 (jud. Olt) aflată
pe malul Oltului, pentru a se obţine date despre caracteristicile unei astfel de aşezări, din partea de
vest a arealului şi pentru precizarea raportului stratigrafic dintre stratul de cultură corespunzător
locuirii purtătorilor Culturii Boian, din faza amintită, şi un strat conţinând materiale de tip Vădastra,
pentru a controla rapo11ul de cronologic relativă dintre fazele celor două culturi. Aveam în vedere
constatarea că în această zonă, din vestul Munteniei, ariile celor două culturi se întretaie.
A mai fost cercetat un strat sărac în materiale, din aceeaşi fază, din cuprinsul aşezării Boian A-i
(de pc grindul „Grădiştea Ulmilor", din mijlocul fostului lac Boian) din apropierea satului Vărăşti
(jud. Călăraşi). Această aşezare se află la limita sudică a arealului de pe teritoriul cercetat.
O altă aşezare studiată în acelaşi scop a fost aleasă dintre cele aparţinând aspectului cultural
4
Aldeni II, din sudul Moldovei. Mă refer la aceea de la Drăgăncşti-Tecuci , jud. Galaţi, unde speram
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precizez, cât mai clar posibil, rapmtul în timp şi eventuale contacte dintre comunităţile aspectului
cultural Aldeni II şi cele târzii ale fazei de tranziţie, sau unele tradiţii păstrate în domeniul ceramicii
(forme, ornamente).
Revenind la staţiunea de la Izvoarele (corn. Hotarele, jud. Giurgiu) menţionăm că ca a fost
semnalată cu câteva decenii în urmă. Datele despre ea erau foarte puţine şi neclare. În plus, în vara
anului 1960, unul din profesorii de la şcoala generală din localitate a venit la Institutul de
Arheologie şi a adus cu el câteva cioburi cu decor specific fazei de tranziţie de la cultura Boian la
cultura Gumelniţa, găsite la suprafaţa terenului acelei aşezări.
În vederea lămuririi problemelor care se puneau cu privire la această staţiw1e, în cursul lunii
iunie 1961, a fost programată efectuarea în cuprinsul ei unor sondaje stratigrafice. Săpătura a fost
urgentată !;ii datorită faptului că o marc suprafaţă din terenul aşezării unna să fie terasat, pentru
plantare de viţf1 de vie, ceea cc avea drept consecinţă distrugerea unei mari părţi din întinderea ei.
Aşez,irca la care rn; referim se află pe versantul de nord al văii Coşcova, la vest de sat, la
aproximativ 300 m distanţă de marginea lui, pe o prelungire a terasei înalte a Argeşului (fig. l) pe
locul numit de localnici „hîntânclc''. Prelungirea amintită este mărginită de pante abrupte spre sud
~i est, mai line spre vest. Pc p~rtea superioară a prelungirii era o platfo1111ă de fom1ă ovală, prelungă,
cu diametrul ck circa 60 m. In jurul ei, puţin mai jos. se observă o terasă mică. realizată probabil
datorită muncilor agricole. Spre nord, platforma avea legătură cu restul terasei inalte, dar, încă din
H.:chimc, lcg[1tura a fost tăiată printr-un ~anţ de apărare, ale cărui umw se mai observă la suprafaţa
solului. Pc locul acestuia este o alhire de teren, arcuitf1 în afor[i.
S[1pf1turill' de la lzvoan:lc s-au desfaşurat între 13 iunie şi 27 iunie 19h l. ~

Metoda de cercetare
ln funcţie dl' li..H1na rotundă a terenului. pe care se vedeau răsp,'i.nditc nrnterialele arheologice
sctwse la t\·eal[1 de plug, s-au efectuat c."itcva sondaje.
)anţul tk sondare iniţial. trasat în partea de nord-vest. aproape de marginea prelungirii terasei
ocupate de aşezare avea lung11nca de l 2 m şi o l[irgime de 2,5 m. În cazul în care stratul <le cultur[1
nu ar li prea gros, SL'Cţiunea ar ti putut continua inspn: pa11ea de mijloc a staţiunii, pc1111iţând
realizarea unui profil amănunţit. c.ît mai lung, de-a lungul axului man: al acesteia. Ar fi fost, de
ascn~cnt'a, posibil[1 prelungirea ~anţului. perpendicular pc eventualul ~anţ de apf1rarc.
In zona ~anţulu1 menţionat (denumit ~anţul A), stratul de cultură a fost în cca mai marc pa11e
îndep[trtat. pnn lunL'Ci.trc IK' panrn ~i datorită lucrfiri lor agricole.
Datontf1 m1111[1rului redus de materiale arheologice. s[1pătura a fost redusă la jumătate din
ljrgirnc, spre a-l a<.hînci c,ît mai mult, pentru a găsi eventualul strat de cultură la adâncime mai marc.
Rezultatele slabe din zona ~anţului A m-au tăcut să trasez un al doilea şanţ (denumit şanţul R ).
înspre panta de sud a prelungirii terasei, în marginea staţiunii, într-un loc unde platfonna arc o
înclmarc de circa J(Y' faţă de orizontală. Am ales acea poqiunc datorită faptului că acolo s-a
descoperit o aglomerare destul de marc de bulgări de lipitură arsă la roşu provenită de la o
construcţie anexă sau de la o locuinţfi. Printre bulgării amintiţi, s-au găsit mai multe greutăţi de lut
ars pentru războiul de ţesut. Era presupus că acolo. oamenii din vechime. dată fiind înclinarea
pantei, au terasat terenul pc o anumită poqiunc şi apoi şi-au constmit locuinţele.
Şanţul H avea X m lungime ~i 2 m lărgime. Curând s-a dovedit că baza stratului conţinând
materiale arheologice avea în acea p011iune numai OJO m grosime. Mai jos, u1111cază stratul de
păm;înt galben, steril din punct de vedere arheologic.
Pc panta de nord-est s-a găsit, de asemenea, un strat subţire de arsură. Pentru a lămuri poziţia
lui am trasat cel de-al treilea şanţ (notat şanţul C) de 12 x 2 m. Ca şi în cazul şanţului B şi în dreptul
acestuia, terenul cobora în pantă înclinată de circa 30°. Şanţul era perpendicular pe marginea pantei.
( 'cîrni s-a terminat săparea lui, a fost trasată, în prelungire, o alrn porţiune, tot de 12 m lungime.
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STRATIGRAFIA
a materialelor strânse, pe adâncimi (în special a ceramicii) şi cercetarea
amănunţită a profilclor realizate în cursul săpăturilor face posibilă împărţirea depunerilor
arheologice din cuprinsul complexului de la Izvoarele în două straturi de cultură (fig. 2).
- stratul inferior datează din timpul fazei de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa.
- cel superior conţine materialele specifice, mai cu seamă fragmente ceramice, aparţinând
Culturii Gumelniţa.
Alte resturi arheologice, din perioade mai târzii, nu s-au descoperit în cuprinsul complexului
cercetat.
Analiza

atentă

I. Stratul interior
Stratul inferior cu materiale din faza de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa are
grosimea maximă de 1,40 m şi, în funcţie de urmele de arsură, de culoarea pământului şi ele
caracteristicile materialelor a fost împărţit în două niveluri.
Stratul de pământ corespunzător nivelului inferior are culoare cenuşie, din cauza cantităţii mari
de cenuşă pe care o conţine în amestec. De la baza lui au fost săpate, în vechime, mai multe gropi.
Unele au o fonnă cmioasă, sunt relativ înguste şi destul de adânci. Ele sunt umplute cu pământ
amestecat cu numeroase fragmente ceramice şi oase de animale.
i\ivelul superior este alcătuit din pământ de culoare cafenie, cu nuanţă deschisă, amestecat cu
oase de animale şi cu fragmente ceramice. Acest nivel a fost delimitat, până acum, numai în funcţie
de culoarea solului, pe o porţiune restrânsă de profil.

li. Strawl superior
Cel de-al doilea strat de cultură este foarte subţire, având maximum 0,20 m grosime şi este
alcătuit din pământ de culoare cafenie închisă, pigmentat peste tot cu fărâme de lipitură arsă la roşu.
La baza stratului, pe întreaga întindere a staţiunii se găsesc, din loc în loc, pe suprafeţe restrânse,
aglomerări de lipitură arsă sau pete de arsură, mai ales de formă ovală sau rotundă, cu diametrul de
aproximativ 1,50 m. Cu prilejul sondajelor noastre, am cercetat două suprafeţe de acest fel şi resturi
dintr-o a treia, deranjată în cea mai mare parte.
Suprafeţele de arsură sunt reprezentate în secţiune, printr-o fâşie subţire de pământ ars la roşu,
prăfos şi amestecat cu paie. După cum am amintit, suprafaţa de arsură de pe platforma terasei avea
în cuprinsul ei mai multe greutăţi de lut ars, pentru războiul de ţesut vertical.
Mai interesantă s-a dovedit a fi suprafaţa de pe marginea platformei. După trecerea pe plan a
suprafeţei de arsură şi după înlăturarea unei părţi din pământul ars, s-a constatat că stratul de arsură
acoperea fragmentele unui mare vas de provizii, spart in situ. Vasul a fost reconstituit în întregime.
Fără îndoială că suprafeţele de arsură amintite reprezintă rămăşiţele unor construcţii modeste de
suprafaţă. Nu suntem însă în măsură să precizăm, dacă este vorba de locuinţe sau de construcţii
anexă.
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Tipuri de aşezare
Obiectivul arheologic de la Izvoarele nu se deosebeşte de celelalte aşezări din faza de tranziţie
de la cultura Boian la cultura Gumelniţa şi de la începutul evoluţiei culturii Gumelniţa.
Oamenii din vechime, atunci când au ales locul respectiv pentru a-şi organiza aşezarea şi a-şi
construi locuinţele, au ţinut scama de natura şi fonna terenului. Subliniem că în dreptul staţiunii
valea este largă şi pc platforma locuită oamenii aveau un larg câmp de vedere, mai cu scamă spre
sud, nord şi vest.
Porţiunea de legătură a terenului aşezării, cu restul terasei are, în prezent, o mică albiere de
teren având la gură o lărgime de 5 m, pc care nu am avut posibilitatea să o secţionez. Considerăm că
aceasta corespunde unui şanţ de apărare săpat de membrii comunităţii din faza de tranziţie de la
cultura Boian la cultura Gumclniţa.
Terenul ales avea forma aproximativ rotundă cu diametrul de circa 60 m. Panta Văii Fântânele,
ca şi a celorlalte două văi mici începea de sus, ceea cc reducea mult suprafaţa terenului staţiunii, de
aceea oamenii clin epoca neolitică au fost nevoiţi să amenajeze terenul anume şi să sape un fel de
terase. cu suprafaţa orizontală, pe care şi-au clădit locuinţele şi apoi şi-au desfăşurat activităţile
econom1cc.
Datorită faptului că în cuprinsul aşezării de la Izvoarele am efectuat numai sondajele, nu sunt în
măsură să precizez nici numft11.1l locuinţelor şi nici modul cum era organizată staţiunea (în grupuri
sau în şiruri de i<..icuinţc ).
Pnn poziţia sa, aşenlJ"ea de la Izvoarele se aseamănă mult cu aceea contemporană ei de lângă
satul Radovanu. J\mhde sunt pc marginea terasei i,,altc, fiind înconjurate de pante. greu accesibile.
Mai mcnţion[un, c[t partea de legătură cu restul terasei arc, în ambele cazuri, câte o albiere de teren.
l ,a Radovanu albierea corcspurn.ka traseului unui şanţ de apărare.
lin alt ekment de asemănare ii constituie ~i obser\"aţia că la Radovanu. ca şi la Izvoarele, atunci
Gînd a fost organizat[1 ultima a~czare din faza de tranziţie la cultura Gumelniţa. terenul pe care
urmau s{t Jic cl[tdite locuinţele fiind puţin înclinat. s-a simţit nevoia sft fie nivelat, prin tcrasan~a
porţiurnlor de teren aksc.
Senmalf1111 ~i Gtmpul larg de vedere, specific celor două staţiuni. Inamicul putea li \'[tzut de
dcpartc şi era timp suficient pentru luarea măsmilor de apărare.

Tipul de locuimă
'

Stq~rafoţa săpatf1

pe terenul ocupat de aşezarea neolitică de la Izvoarele, a fost de dimensiuni
reduse. ln cuprinsul ~anţurilor săpate. de aceea nu am găsit rămăşiţele nici unei locuinţe păstrate în
situ.
Singurele indicii cu privire la modul de a clădi din perioada dată îl constituie bulgării izolaţi de
lipitură ars[t găsiţi la diferite ad,1ncimi. Pc ci s-au pf1strat diferite urme. în primul rând, menţionăm
urmele de pari şi de nuiele. Aceste amprente, foarte clare, constituie o dovadă că locuinţele din
aceastft perioadă erau construite în sistem paiantă.
Nu suntem în măsur[1 sfi precizăm cc fel de podinc aveau acele locuinţe, deoarece în timpul
fazei de tranziţie, in zona centrală şi de sud a Munteniei, în diferite aşezări sunt documentate două
feluri de podin~. În uncie complexe sunt locuinţe cu podele făcute din mai multe stratmi subţiri de
părntint bătătorit iar in altele sunt podele-platformă.
După cum am amintit, la baza stratului corespunzător culturii Gumelniţa, s-au dezvelit, la
numai I0-15 cm adâncime. câteva aglomerări de lipitură arsă, cu puţine paic în amestec. Ele aveau
forma aproximativ rotundă sau ovală neregulată. Sub una din aceste aglomerări s-a găsit un vas
mare pentru păstrarea grânelor, spa11 pc loc, iar în cuprinsul alteia se aflau greutăţile de lut ars ce
fuseseră folosite la un război de ţesut vc1tical.
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În funcţie de cele câteva fragmente de vatră găsite în timpul săpăturii, se poate spune că erau
vetre simple, de fonnă rotundă sau ovală, formate dintr-un strat de lipitură de lut, gros până la 5-6
cm, feţuit cu grijă.

Ocupatiile membrilor comunitătii neolitice de la Izvoarele
'

'

arheologice efectuate, în aşezarea de la Izvoarele, s-au strâns materiale care
că membrii acelei comunităţi, din faza de tranziţie de la cultura Boian la cultura
Gumelniţa, s-au îndeletnicit cu: cultivarea pri1nitivă a plantelor, creşterea animalelor domestice,
vânătoarea, pescuitul, culesul, torsul, ţesutul.
Fiind vorba de prezentarea rezultatelor unor sondaje modeste nici datele privind diferitele
ocupaţii nu pot fi prea numeroase:
Prin
dovedesc

săpăturile

Cultivarea plamelor:
Cultivarea plantelor juca un rol însemnat între activităţile economice ale comunităţii studiate.
Săpăligi de corn de cerb sau alte unelte similare nu s-au scos la iveală. În schimb, din cele
câteva grămezi de lipitură arsă, cercetate cu atenţie, am scos bulgări pe care se vedeau imprimate
numeroase u1111e de paie de cereale, o dovadă evidentă a cultivării lor. În cursul cercetărilor s-au mai
scos la iveală şi o scrie de boabe de grâu carbonizate, păstrate în foarte bună stare. De asemenea, sau găsit şi câteva fragmente de râşniţe primitive lucrate din gresie sau din alte roci mai dure, cu
formAe şi dimensiuni specifice perioadei.
ln directă legătură cu această problemă sunt de pus, după părerea noastră, două din gropile
delimitate din cuprinsul suprafeţelor săpate. Cele două gropi amintite erau de dimensiuni relativ
reduse, aveau forma cilindrică, iar în pământul de umplutură s-au descoperit felurite fragmente
ceramice şi numeroase boabe de grâu şi de neghină, carbonizate. Malurile gropilor respective nu
erau arse, de aceea nu ştim dacă se poate susţine o legătură directă între aceste gropi şi prezenţa
boabelor de grâu, în sensul că gropile au fost provizii sau dacă boabele au ajuns acolo întâmplător.
Pare totuşi semnificativ faptul că boabele de grâu, în cantitate apreciabilă, s-au găsit in două ,b'Topi
deosebite, asemănătoare între ele în privinţa fom1ci şi dimensiunilor.
Boabele carbonizate menţionate încă nu au fost analizate şi detc1minate de specialişti. Se poate
presupune că şi comunitatea de la lz\'oarele a cultivat, ca şi cca de la Radovanu, două tipuri de grâu:

Triticum nwnococcwn

şi

Triticwn dicoccum.

*
Ca pc toate şantierele arheologice, unde am efectuat săpături şi în cursul sondajelor de la
Izvoarele, am socotit necesară adunarea tuturor restmilor de paleofaună. Aceste materiale ilustrează
câteva din activităţile economice din aşezarea studiată şi anume: creşterea animalelor domestice
vânătoarea, pescuitul şi culesul.
Toate aceste categorii de materiale de paleofaună au fost predate specialiştilor de la Laboratorul
de morfologie animală de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" de la Iaşi. Ele au fost studiate de
6
către prof. dr. doc. Olga Nccrasov şi de G. Gheorghiu .
În cursul săpăturilor de la Izvoarele, s-au scos la iveală 2693 de piese. Faţă de întinderea redusă
ca suprafaţă a săpăturilor noastre, numf1rul oaselor de animale este proporţional mare, în comparaţie
cu alte complexe contctnporanc similare. Existenţa a numeroase oase fragmentare constituie o
dovadă clară că acele oase au fost sparte pentru a se extrage din ele măduva.
Datorită stării deosebit de fragmentare, o mare parte din ele şi un număr de 1360 aşchii nu au
putut fi determinate. Totuşi se poate arăta că, în funcţie de aspect, întregul material amintit ( cel
nedeterminabil) provine de la mamifere. În plus, în studiul publicat se susţine că majoritatea acelor
1
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oase pot fi atribuite, cu mare probabilitate, bovinelor.
Din studiul publicat în vol. IX al seriei de „Materiale şi cercetări arheologice" rezultă şi
componenţa specifică a materialului faunistic. Pe lângă oasele de animale s-au găsit multe valve de
scoici, cochilii de melci şi câteva fragmente din carapace de broască ţestoasă, precum şi câteva oase
de pasăre, care, din cauza stării lor fragmentare, nu au putut fi atribuite unei specii anume.
Din totalul de 1333 de piese, determinate din cadrul lotului de la Izvoarele, majoritatea aparţine
mamiferelor ( I 130 de piese), iar celelalte categorii sunt reprezentate numai prin 203 piese. În studiul
amintit se precizează că o mare parte din acestea din um1ă aparţin moluştelor, dintre care 159 sunt
valve sau fragmente de valve de Unio pictorum L şi Anodonta sp. Mai sunt alte 25 de piese
reprezentate prin cochilii de melci aparţinând speciilor: Helix pomatia şi Cepaea vindobonensis
Pfeif. De la peşti provin câteva oase, mai ales vertebre de: crap ( c_,prinus carpio L.) şi de somn
(Silurus glcmis L.). S-au găsit şi două fragmente din plastronul unei broaşte ţestoase (Emys sp.).
Analiza oaselor de animale descoperite în cuprinsul staţiunii neolitice de la Izvoarele reflectă
două ocupaţii: crc~terea animalelor domestice şi vânătoarea.
Din totalul de l 136 de oase de animale determinate I 069 oase au aparţinut categoriei
animalelor domestice ~i numai 67 de oase provin de la animalele sălbatice vânate (fig. 3). Din punct
de vedere procentual. prima categoric reprezintă 94, l 0°10 din total. în timp cc a doua numai 5,90°/~Prin urmare. numai pe temeiul comparaţiei datelor citate se poate afinna. categoric, că in aşezarea
studiată, cre~terea animalelor domestice ocupa un rol important în cadrul activităţii economice a
membrilor comunitf1ţii respective, în timp ce vânătoarea era practicată pc o scară foarte redusă.
Datele despre fiecare din cele două ocupaţii: I. creşterea animalelor domestice şi II. Vânătoarea.
le vom prezenta în cele cc unncază separat:

I.

Creşterea animalelor domasuce

ln cadrul lotului la care nc referim sunt reprezentate unnf1toarele categorii de animale
domestice: I. Bo,·inc; 2. Ovicaprim:; J. Porc; 4. Câine (fig. 4).

B,wine (Bos ta11r11s L.)
Numeric, oasde de bovine sunt de trei ori mai multe decât cele de ovicaprine şi cele de porci.
I .a l1voan:lc. s-au gf1sit în total 612 oase de bovine (rcprezent„înd 57,26'1/~). Acele oase au apaqinut
unui num:ir de JlJ de indivizi. Aproxinrnti,· 33°0 clin oasele de bovine dctcnninate au apar1inut unor
animale nemature. Coarnele fragmentare păstrate, atestă faptul că membrii comunităţii creşteau
bo\'lne din rasa ohi~nuită in sudul ţării. anume cu coame relativ scu11e.
Porci (Sus sero/a domesticu.,· L.)
Cu toate că sf1păturilc au fost restnînse, în cuprinsul suprafeţei s-au adunat 202 oase întregi sau
fragmentare de porci. Ca număr de indivizi, în cadml speciei, oasele au fost atribuite la 13 indivizi,
adică 14.2~ 0 u din total.
Analiza amănunţită a oaselor din această categorie a dus la constatarea că 90 1l/o din ele provin
de la animale ncmaturc.

Ovicapri11e
De obicei. datorită faptului cf1 oasele celor două specii de animale sunt asemănătoare, ele sunt
trecute la o singură categoric. Oasele de oaie şi de capră de la Izvoarele sunt în nun1ăr de 205 şi
reprezintă 18,89%1 din totalul oaselor de animale domestice. Piesele cercetate au fost atribuite la 14
indivizi.
În cadrul acestui lot există atât oase de oaie (Ovis aries L.) cât şi oase de capră (Capra hircm
L.). În privinţa ovicaprinclor se arată că ele erau sacrificate în proporţie de 50%, atât cele tinere, cât
~i cele mature.
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Câinii
La Izvoarele s-au găsit 50 de oase de câini (Canisfamiliaris L.) ceea ce reprezintă 4,67% din
categoria oaselor de animale domestice. Ele provin de la 9 indivizi, respectiv 9,90%. Majoritatea
7
oaselor au aparţinut rasei numite a palafitelor ( Canis familiaris palustris Rut.).

li.

Vânătoarea

Vânătoarea

este atestată numai pnn 67 oase de mamifere sălbatice, procentual 5,90% din
totalul oaselor ( fig. 5).
Deşi numărul oaselor este mic sunt reprezentate destul de multe specii de animale vânate.
Iepurele (Lepus europaeus Pall as)
Este documentat numai prin două oase (=O, 18%). Ele provin de la doi indivizi.
Castorul (Castor fiber L.)
S-au adunat nwnai 4 oase de castor (=0,35%). Acele oase provin de la 2 indivizi (=2,20%).
Lupul (Canis lupus L.)
Este reprezentat tot numai prin 2 oase (=O, 18% din total) de la un individ(= I, 10%).
Ursul (Ursus arctos L.)
La Izvoarele s-au strâns numai 7 oase(= 0,60% din total). Toate provin de la un singur individ.
Mistreţul (Sus scrofa.ferus L.)
Documentat prin 8 oase diferite ("-~ 0,70% din total), provenite de la 2 indivizi ("- 2,20% din
total).
Cerbul ( Cervus elaphus L.)
Din cuprinsul aşezării s-au adunat 34 oase şi coame de cerb (= 2,99°/o). Oasele sunt de la 4
indivizi (=4,403/o).
Căprioara (Capreo/us capreo/us L.)
Specia este reprezentată prin 5 oase(= 0,44%), de la 2 indivizi(= 2,20%).
Bournl (Bos primigenius L.)
8
S-au descoperit 5 oase de bour(== 0,44%), atribuite la 2 indivizi(= 2,20%).
Datele prezentate referitoare la vânătoare, la o analiză mai atentă, permit să ajungem la câteva
concluzii istorice interesante.
Unele animale au fost şi sunt animale de stepă, altele de pădure umedă, sau de pădure cu multe
luminişuri. Prin urmare, aşezarea studiată de noi se afla într-o zonă de contact dintre stepă şi pădure,
ceea ce oferea condiţii cu totul deosebite pentru membrii comunităţii, care, pe lângă creşterea
animalelor domestice, atunci când aveau nevoie, vânau în zonele învecinate. Unele specii erau
vânate anume pentru came (de exemplu bournl), altele pentrn că provocau daune, prin atacarea
animalelor domestice (de exemplu lupul). O ultimă categorie corespunde animalelor vânate, mai
ales: pentrn blană (de exemplu ursul).

PescuiWI
În cuprinsul suprafeţelor săpate s-au găsit şi mai multe oase de peşte. Dintre acestea, numai o
paiie au fost mai bine păstrate şi au putut fi determinate. Sunt, în principal, vertebre de dimensiuni
9
destul de mari de somn (Silurus glanis L.) şi altele mai mici de crap (C~yprinus carpio L.). Oasele
strânse dovedesc că membrii comunităţii se ocupau şi cu pescuitul, anume în râul Argeş.

Culesul
Din hrana oamenilor din vechime făcea parte şi carnea de scoici şi probabil acea a anumitor
10
melci. În această privinţă sunt de amintit valvele de Unio pictorum L.
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Torsul şi ţesutul
Aceste două ocupaţii sunt oglindite de unele materiale descoperite în cuprinsul staţiunii.
În privinţa practicării torsului menţionăm o fusaiolă de lut ars (fig. 22/3).
Într-o aglomerare de lipitură arsă la roşu, dintre bulgări s-au scos la iveală mai multe greutăţi de
la războiul de ţesut ve1tical.
Suprafaţa de arsură amintită (de lut ars amestecat cu paic), avea fmma ovală, cu axul lung de
2, 1Om şi cel scwt de 1,45 m. Grosimea ei era de maximum 1O cm. În cuprinsul ei s-au găsit în total
I I greutăţi de lut ars, întregi şi fragmentare, răspândite pe o marc parte din suprafaţa de arsură. S-au
observat totuşi cinci piese dispuse în şir, de-a lw1gul axului scurt. Aglomerarea de arsură se afla la
partea de sus a stratului superior al complexului şi datează deci din perioada de început a culturii
Ciumclniţa.

Greutăţile

au două fon11c: unele sunt mai mari, de fom1ă ovală, plate, cu dian1etrul de circa 15
cm, iar altele sunt mai mici, cu diametrul de 6-7 cm, în formă de pară. S-au găsit şase greutăţi mari
ş, cinci greutăţi mici.
La războiul de \esut \·crtical se foloseau aşadar două tipuri de greutăţi de lut ars, unele mai mari,
Je formă ovală şi altele mai mici, pirifonne.

Unelte
ln cursul s{1pMurilor arheologice de la Izvoarele

adunat destul de multe unelte <.k sikx, una de

deşi suprafaţa săpată

piatră şlefuit[\ şi

a fost

mică

s-au

una de os.

Unehele de silex

ln total. 111 anul

\ lJ(J 1, s-au str{ms 5X de piese de silex.
\,1a_joritatca au fost fTKutc din silex de tip „balcanic" (de culoare galben verzuie, cu pete mici de
culoare albft, răsp~înditc 111 toată masa lui), adică din materie primă obişnuită obţinută pe calea
schimburilor din z[1c:unintc aflate la sud de Dunftre. aproximati\' în dreptul gurii n1ului Argeş.
O observaţie intcresantft pentru specialiştii care se ocupă cu problemele neoliticului din sudul
ţ[trii noastre este urm[1toarca: pc uncie piese lucrate din silex „balcanic··, desprinse din nuclee mari,
s-au păstrat porţiuni mici din crn1exul bulgftrilor folosiţi. Sub c011ex se păstrează un strat de
aproximativ l cm grosime de silex de culoare roşie, iar mai adânc unnează stratul de silex de
culoarL' galben \'erzuie spcci fie silexului „balcanic".
Din această observaţie rezultă o concluzie impm1antă. O seric de piese, lucrate din silex de
culoare ro~ie. descoperite in di\'crsc a~ezftri neolitice din sudul Munteniei, au fost considerate, pană
în prezent, ~a fiind lucrate dintr-un cu totul alt tip de silex, provenit din alte zăcăminte decât cel
,,balcanic'". ln realitate. prin ohscr\'aţiile t::'1cutc se dovedeşte că este \'orba de un accla~i tip de silex,
dar provenind din di ferite pftrţi ale bulgftrilor de silex. Prin unnare, deosebirea constă în aceea că
silexul roşu provine din paitea superficială a bulgărilor, iar cel galben verzui din ,,miezul·'
bulgărilor.

Din totalul pieselor de silex: 53 sunt făcute din silex de tip ,,balcanic" şi numai 5 din alte tipuri
de materie primă, anume: două din silex roşu, translucid, unul din silex cafeniu închis, fin şi opac,
apoi unul din silex cenuşiu murdar, opac şi un altul din silex cenuşiu. Cifrele amintite dovedesc că
zona principală de apro\'izionarc cu silex, a membrilor comunităţii studiate era aceea a zăcămintelor
aflate unde\'a, relativ aproape la sud de Dunăre. Celelalte tipuri de materie prin1ă, provin din alte
zăcăminte, a căror poziţie geografică încă nu suntem în măsură să o precizăm. Numai în p1ivinţa
silexului de culoare cenuşie sunt unele indicii că astfel de zăcăminte s-ar afla, tot la sud de Dunăre,
aproximativ în dreptul oraşului Giurgiu.
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Majoritatea pieselor (41) s-au adunat de la suprafaţa solului şi din stratul de pământ superficial
din zona staţiunii, până la adâncimea de 0,20 m. Constatarea ne face să presupunem că, de fapt, cele
mai multe piese provin din stratul corespunzător aşezării purtătorilor culturii Gumelniţa.
Acestea se împart în următoarele categorii:
Între piesele strânse, una singură, prin masivitatea ei şi prin faţetele multiple, a servit, fără
îndoială, drept nucleu, cam neregulat, din care s-au desprins, prin cioplire, diverse aşchii folosite
ulterior, pentru realizarea unor răzuitoare.
11
Lame întregi sau fragmentare, de diferite dimensiuni (fig. 1-3; fig. 6; fig. 7, 8), în secţiune
transversală ele au două forme: de trapez scund şi de triunghi ( cu înălţimea mică). Remarcăm la
această categorie că pe mai multe lame scurte (de exemplu de numai 2,5 cm lungime), cu secţiune
trape~zoidală, de-a lungul ambelor laturi lungi sunt numeroase retuşe mici, foarte fine.
Intre lame sunt unele fine (de 5,3 x 1,5 cm) şi altele destul de mari, neprelucrate după cioplire,
ci întrebuinţate aşa cum erau, cu unele neregularităţi. Una din ele are o latură arcuită ascuţită, cu
retuşe mărunte de folosire, iar latura cealaltă este „ondulată" cu o adâncitură mare şi una mai mică.
Una din lame, dintre cele mai mici şi întregi, are numai 2,7 x 1,4 cm. Unele din lame au fost
segmentate, intenţionat, pentru a fi folosite ca piese fixate în unelte compuse de tipul secerii
· · ·
12
pnm1t1ve.
De altfel, pe segmentele de lame respective se observă totdeauna urme de şlefuire (pe o
porţiune de formă triunghiulară), pe ambele feţe, în dreptul câte unui singur colţ, care era aparent şi
„activ". Un astfel de segment este tipic (are 3,2 x 1,8 cm), cu porţiunea triunghiulară şlefuită, cu
latura lungă de 2,4 cm şi înălţimea maximă de 0,4 cm. Lustruirea este intensă.
Răzuitoare

Acestea sunt de două tipuri (fig. 6/4-7; 9):
-o parte din ele au fost tăcute din aşchii de silex masive, cioplite în acest scop, unele au
formă regulată, cu partea activă simetrică. Altele sunt destul de mici, având până la 3 cm
lungime.
13
-o altă parte din răzuitoare s-au lucrat pc vârfuri de lame ; este o categoric de piese mai
fragile, probabil, cu o funcţie, cel puţin parţial deosebită de a celorlalte răzuitoare.
Una dintre piese are partea activă asimetrică în raport cu axul lung. Sunt şi câteva fragmente de
răzuitoare pe lame, sparte din vechime, care, deşi au lăţimea de aproape 3 cm, au o lungime de
numai 1,8 cm sau de 2, 1 cm.
În unele cazuri, răzuitoarele făcute pe lame masive ( cu secţiune triunghiulară) ( de exemplu fig.
9/4) au pe câte o latură diferite adâncituri, mai mari sau mai mici.
În cadrul lotului de piese studiat printr-un număr apreciabil sunt reprezentate dăltiţele, lucrate
pe extremităţi de lame. Astfel de dăltiţe sunt de tipul lateral sau median.
Un percutor masiv de formă sferică, descoperit în nivelul 2. Datează de la sfârşitul fazei de
tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa.
Câteva aşchii de silex s-au decolorat şi plesnit în bucăţele datorită focului. Este curioasă, în
privinţa forn1ei, o aşchie lungă de 8,8 cm a cărei faţă are o creastă înaltă şi neregulată, aproximativ
în zig-zag. cu multe cioplituri, ca şi cum ar proveni dintr-o unealtă masivă, de exemplu, dintr-un
topor de silex.
Dintre uneltele de piatră şlefuită semnalăm descoperirea în stratul inferior, datând din timpul
fazei de tranziţie, a unui fragment de topor-ciocan, perforat (fig. 6/2).
Categoria uneltelor de os este slab reprezentată, prin câteva piese simple, anume prin câteva
sule şi dăltiţe.
Menţionăm şi un mâner de unealtă compusă lucrat din corn de cerb.
Probabil, pentru a servi drept fusaiolă s-a folosit un ciob de vas, relativ subţire, rotunjit prin
frecare, cu un început de perforare, dintr-o parte, pe mijloc.
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Ceramica
Ceramica din aşezarea studiată a fost modelată din pastă amestecată cu o mai mică sau mai
mare cantitate de cioburi pisate mărunt. Dacă ţinem seama de modul cum s-au spai1 unele vase mai
mari, se poate afirnrn că acestea erau modelate din fâşii de lut, late şi apoi asamblate între ele, după
cum o dovedesc unele fragmente ceramice sparte tocmai de-a lungul liniilor de contact dintre făşii.
Ca şi în celelalte aşezări similare, la Izvoarele sunt documentate trei categorii de vase clasificate
în funcţie de compoziţia pastei, fom1c şi decor.
Prima categoric este cea a vaselor de uz comun (fig. 10; 11; 12/10-14), folosite în special, la
gătit hrana, modelate din pastă amestecată cu multe cioburi pisate mărunt. Totdeauna, astfel de vase,
mai mult sau mai puţin ornamentate la exterior, au suprafaţa interioară netezită pentru a se micşora,
cât mai mult, porozitatea.
Fom1ek de vase din categoria celor de uz comun sunt relativ puţine. Principala f01mă este
aceea de borcan (de exemplu fig. l 2/ I 0-12 ), cu pereţii puţin bombaţi în afară, cu buza în
prelungirea liniei corpului. Decorul lor este simplu, fiind realizat prin barbotină, de obicei
neorganizată, sau, mai rar, prin v~rci paralele ( fig. 10/1 ). Adesea, ca şi pe vasele asemănătoare din
fazele precedente ale culturii Boian la exterior, de-a lungul margmii borcanelor se lustn1ia o mşic
lat{1.
O a doua fonn:1, mai des întâlnită, este aceea de vas piriform, având corp bombat şi cu partea
inferioară tronconi6t. L::le au gât cilindric (nu prea înalt). Omament,u-ea lor s-a făcut tot cu barbotin[t
neorganizată, asociat{\ adesea cu mici proeminenţe (mai ctmînd gurguic ), rare, înşirate pe diametrul
maxim sau pc pa11ca de sus a umerilor. Pc cioburi din astfel de vase se găsesc şi porţiuni <lin brâuri
alveolare ( lig. I0/3.4 ).
O altă fonrni lk \·as este aceea de tavă, cu marginea relativ scundă. înclinată în afară (fig. l l ).
Din aceea~i categoric lac pa11e ~i capacele. Acestea sunt de cel puţin două tipuri: unele au
calotă scund{\, aproape plată, fiind orn,unentatc prin v~1rci sau brâuri în relief, în vârtej, cu o
apucătoare sau cu toart:1. Altele. lucrate cu mai multă grij[t. au calota puţin mai înaltă, masivă.
pn:v:1zurn cu o toart:1 groas{t. Suprafaţa interioară a capacelor a fost lăsată totdeauna poroasă.
Din a doua cakgorie. a \·aselor din pastă bună, sunt de menţionat o serie de forme de vase
inten:sante.
O fonn[t spccilic:1 este aceea a vaselor de dimensiuni mijlocii sau mari, cu c01vul cilindric.
înalt, cu buza scund[t. cilindric:1, a\·dnd în jur un prag, pentru sprijinirea capacului. Pa11ea lor
111krioar{1 este troncnnic,1. Unele din ele sunt prc\·[tzute cu inel de fund sau cu picior înalt, cilindric.
Decorul unor astkl de vase era de obicei excizat mai adtmc sau numai superficial (fig. 13 ). El se
dcsfrt~ura pc toat{t suprafaţa co111ului cilindric. Erau cruţate. din loc în loc, ,,cârlige·' înguste
lustruite, m[trginite de suprafeţe largi, scobite sau numai haşurate. h1tre dungile cruţate s-au lăsat
adesea ~i pfttrate mari, dispuse în trepte (ca o tradiţie din faza Vidra). Restul suprafeţelor era
incrustat sau \'opsit cu materie albft. Uneori ornamentarea excizată era asociată cu decor pictat cu
grafit, realizat numai de-a lungul buzei, la exterior şi compus din grupuri de linii oblice paralele (fig.
14 ).

Sunt
au partea

şi

capace mari (pana la circa 25 cm) facute anume pent111 vasele din

această

categorie. Ele
inferioară cilindrică şi cca superioară în fonnă de calotă sferică, prevăzută cu o apucătoare
cilindrică, masivă. capacele sunt şi ele ornamentate la exterior, pe când interi01ul lor este lăsat
neregulat, poros. Pe pa11ea inferioară cilindrică se făceau câteva dungi orizontale paralele, cruţate şi
lustruite, aflate la câţiva centimetri una de alta. Din loc în loc, de erau w1ite prin patrate mari.
cruţate, dispuse în trepte. Intervalele dintre dungi erau incrustate cu materie albă. Calota capacelor
era şi ca ornamentată prin excizie, cu motive obişnuite.
Alte forme. mai rare, sunt vasele piriforme, cu umerii bombaţi, au partea inferioară tronconică
şi gâtul cilindric, ca şi vasele cu corpul aproape sferic, cu gât scund, arcuit puţin în afară.
Amintim şi scria de castroane, relativ scunde. Ele au partea superioară de fonnă cilindrică sau
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în afară, iar cea inferioară tronconică joasă. Suprafaţa lor este lustruită cu grijă.
Specifice şi pentru complexul analizat sunt şi suporturile paralelipipedice ( fig. 22/ 1), cu
decor excizat pe cele patru laturi ale cutiei. În placa de deasupra ele au câte două orificii pentru
spnJ1111rea unor vase.
Ultima categorie este reprezentată prin vasele din pastă fină. Sunt specifice castroanele, mai
adânci sau mai scunde. Forma mai des întâlnită este acea a castroanelor de dimensiuni mijlocii.
caracterizate prin gât înalt şi partea inferioară tronconică, iar între ele, corpul vasului este cilindric,
cu înălţimea de numai câţiva centimetri (fig. 15). De regulă, astfel de vase au culoarea neagră sau
cenuşie închisă, suprafaţa lor este lustruită foarte îngrijit şi au decor, deosebit de fru1nos, pictat cu
grafit (fig. 14/2,5,6). Motivele decorative erau alcătuite din triunghiuri prelungi şi din grupuri de
linii oblice, paralele (fig. 14/ l ,4 ). Era ornamentat astfel corpul şi gâtul. Sunt şi vase cu decorul
compus din cancluri.(fig. 16/1-3,5)
Mai sunt documentate şi castroane bitronconicc, cu cele două părţi egale sau inegale ca
înălţime. Totdeauna fundul castroanelor este puţin albiat din afară spre interior. Faptul se explică
prin aceea că la modelarea unor astfel de vase, boţul de lut, ce urma să fie prelucrat, se fixa pe un
suport (cu partea de sus bombată), care apoi era rotit încet.
În nivelul superior al stratului corespunzător fazei de tranziţie de la cultura Boian la cultura
Gumelniţa, cum este şi firesc, s-au menţinut în uz o serie de forme întâlnite şi în cuprinsul nivelului
inferior al aşezării studiate. Ele reprezintă fonnc de tradiţie Boian, la care se adaugă şi unele fonne
noi gumelniţcne.
În cadrul categorici vaselor de uz comun se găsesc, mai ales, cioburi din borcane cu pereţii
arcuiţi şi cu suprafaţa ornamentată prin barbotină, vârci sau brâuri alveolare în relief. Alveolele erau
făcute neglijent cu vârful degetului. De asemenea, vasele piriforme, cu decor din brâuri alveolare.
asociate cu proeminenţe sau făcut numai cu barbotină neorganizată. S-a găsit şi un ciob de vas cu
partea inferioară tronconică, acoperită cu numeroase linii incizate verticale, dese, destul de
neregulate (fig. I 0/8).
Capacele sunt de aceleaşi tipuri, ca mai înainte, scunde, sau mai înalte, cu apucători sau cu torţi
groase. Este curioasă o apucătoare de capac masivă, imitând parcă un cap de animal cornut (fig.
2212). Are deasupra o faţetă orizontală, de fom1ă triunghiulară prelungă. Coarnele sunt 1uptc din
vechime, iar gâtul este gros.
Pe vasele cu corpul cilindric înalt s-a menţinut în uz decorul excizat, tradiţional, executat
foarte neglijent. Benzile în loc să fie scobite, erau superficiale, lăsate anume cu suprafaţa neregulată,
care apoi era vopsită cu materie albă sau roşie crudă. Ornamentele cruţate, delimitate prin linii
incizate, erau lustrnitc.
Din acela~i nivel 2, provin şi alte fragmente din castroane cu partea de mijloc cilindrică, de
diferite mărimi. Cele mijlocii aveau circa 30 cm diametn1l. Suprafaţa lor era lustruită, de culoare
neagră sau cenuşie închisă. Acestea sunt ornamentate prin pictură cu grafit. Dintr-un astfel de
castron s-au păstrat câteva fragmente mai mari şi de aceea se pot reconstitui motivele decorative
pictate. Partea inferioară a castroanelor nu era 01namcntată. Pe p011iunca de formă cilindrică sunt
trasate benzi late, vopsite cu grafit, oblice, mărginite prin linii c1uţate din fondul vasului. Pe partea
superioară, tronconică, în lungul marginii de jos şi de sus, era câte o bandă orizontală, de delimitare,
iar între ele. toată suprafaţa era acoperită cu triunghiuri prelungi, cu baza în sus, pictate cu grafit.
La limita superioară a nivelului 2 din faza de tranziţie s-a găsit şi un fragment de strachină, din
pastă fină, de culoare neagră, cu suprafaţa lustruită, având fonnă specifică. Suprafaţa lui exterioară
era netedă până la margine, iar cca din interior avea o fâşie de 3 cm lăţime, îngroşată regulat. Acest
fragment indică fie apariţia fom1ei de strachină, încă de la sfârşitul fazei de tranziţie, fie a ajuns în
stratul de pământ corespunzător nivelului 2, din stratul de deasupra, gumelniţean.
Il. Din cel de-al doilea strat ce conţine materiale caracteristice culturii Gumclniţa, având doar
maximum 20 cm grosime, s-au adunat felurite fragmente ceramice. Toate vasele au fost lucrate, de
asemenea, din pastă de lut aincstccat cu cioburi pisate.
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Din categoria vaselor de uz comun, semnalăm, în principal, fragmente de borcane, cu corpul
bombat ( fig. l 7/ 1-4 ), cu marginea scundă şi răsfrântă în afară. Pe umeri decorul este alcătuit din
barbotină (fig. l 7/2,3) şi benzi în relief, oblice, paralele şi distanţate (fig. 17 /3). Pe aceeaşi porţiune
au şi proeminenţe rare, mici şi neregulate ca formă.
Destul de rare sunt vasele piriforme, cu corp bombat şi gât cilindric sau tronconic. Corpul lor
este ornamentat cu barbotină, asociată cu proeminenţe sau cu brâuri alveolare, în relief.
Capacele au fomrn specifică de calotă sferică, cu toartă. Unele au fonne asemănătoare cu
străchinile, dar atât interiorul cât şi exteriorul lor este lăsat cu suprafaţa neregulată.
Un fragn1ent deosebit ca aspect provine dintr-un vas cu corp bombat sau bitronconic. Buza lui
este îngroşată puţin spre interior şi exterior, astfel s-a format de-a lungul ci o faţetă arcuită. Pc umeri
s-a făcut decor din linii verticale late (trasate cu un vârf bont), distanţate.
În cadrul celei de-a doua categorii predomină străchinile tronconice, scunde, cu diametru
marc (de aproximativ 30 cm). Ele sunt caracterizate prin diversitatea profilului marginii (fig. 18).
Amintim un fragment din marginea cilindrică (2 cm înălţime) a unei străchini. Ţinând seama de
urmele păstrate, vasul a fost vopsit cu coloare galbenă la exterior, numai în lungul marginii. O altft
porţnme de huză de strachină arc faţa dinspre interior verticală, iar cea exterioară este arcuită.
Din aceeaşi categoric fac pmte vasele de mărime mijlocie, având corpul bombat, ornamentat, în
întregime. prin paranteze (fig. 19/8, 10) realizate prin apăsare repetată, cu marginea unei valve
întregi de scoicf1 Unio.
Sunt atestate ~i \'ase mai mici, de culoare neagră, cu umerii arcuiţi. având decor pictat cu grafit.
L 11 fragment provine dintr-un văscior cu partea lui mijlocie ca un colac arcuit, lustruit.
Din stratul gumdniţean s-au scos la iveală ~i cioburi din vase cu corp bitronconic, de culoare
neagră, lustruite cu gri_j;1 avfmd decor pictat cu grafit, pc pa11ea superioară. Pc ciobul găsit se vede un
cerc, înscris într-un triunghi pictat cu grafit ~i alături douf1 benzi lustmite din suprafaţa vasului,
mărginite de linii în unghi, trasate cu grafit.
Sub dărâmăturile unei construcţii s-a descoperit un vas mare, spart pc loc. reconstituit în
laborator. Este un vas m·i.înd aproape I m înălţime, din seria vaselor numite „cu etaj'", datorită unei
sugrumftri pc pa11ca supcrioarft. Decorul este alcătuit din ovale sau cercuri av,înd în interior trasate
dungi scurte. în chip de raze. Suprafaţa cercurilor a fost vopsită cu roşu crud, iar dungile trasate erau
111crustatc cu matcriL· albfi.
Pc uncie vase mari sunt ~i ornamente în chip de benzi late, în spirală, cu extremităţile în ll11111f1
de rotogoale. Tot pc vasdc mari, folosite la pftstrarca proviziilor de grâne, sunt ornamente din benzi
late. oblice, probabil în spirală, cu suprafaţa lustrnită, iar porţiunile alăturate lor sunt acoperite cu
linii incizate, desc, supcrticialc (de ex. fig. ~0/5). Aceste suprafeţe erau incrustate cu vopsea albft
sau roşie erudit

MANIFESTĂRI MAGICO-REllGIOASE
Manifest[u-ile magico-religioase ale comunităţii neolitice din staţiunea Izvoarele sunt
Jocumcntatc prin:
a) figurinele antropomorfe. care reflectă printre altele şi cultul fertilităţii, una din credinţele
principale ak oamenilor din epoca neolitică;
b) un mormânt de inhumaţie, ceea cc constin1ie o dovadă a ritului funerar practicat de
oamenii din acea epocă.

al Figurinele antropomolfe
S-au descoperit trei figurine feminine de lut ars, fragmentare.
Prima arc forma şi decorul caracteristice fazei de tranziţie de la cultura Boian la cultura
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(fig. 21 ). Este de tipul celor cu gât lung, cu umeri înalţi. Braţele figurinei erau scu11e,
corpul îngust în dreptul subsuorilor şi mai lat la partea lui inferioară. În dreptul şoldurilor arc două
proeminenţe mici, perforate. Corpul figurinei a fost on1amentat prin linii incizate. După părerea
noastră, ele reprezintă decorul ţesăturilor din care se făcea îmbrăcămintea feminină din acea vreme.
O altă figurină fragmentară s-a găsit la suprafaţa solului. Îi lipsesc capul şi picioarele. Din mâini
s-au păstrat porţiuni mici, laterale. Sânii erau ca două proeminenţe mici, acum ciobite. Abdomenul
este proeminent, oglindind graviditatea. Spatele figurinei este neregulat, pare să fi fost atins de un
foc puternic. Figurina este neornamentată şi, după toate probabilităţile, datează din timpul culturii
Gumelniţa.

Cu prilejul săpăturii (în ş. D 4, - 20), deci tot din stratul corespunzător culturii Gumelniţa, s-a
scos la lumină un fragment de figurină antropomorfă, goală pc dinăuntru. Este o porţiune mică din
dreptul bazinului. Are un fel de proeminenţă laterală, perforată. O parte din suprafaţa ei este
lustruită, iar restul, delimitat printr-o linie verticală, este decorat prin benzi spirale îmbucate, cu
suprafaţa haşurată foarte fin, superficial. Suprafaţa ornamentată a fost incrustată cu materie albă. Se
poate presupune că piesa descrisă era un fel de vas mic, oarecum asemănător cu acela cunoscut sub
denumirea de „Venus de la Vidra".

bJ Ritul funerar
Cn mormânt de inhumaţie a fost descoperit în perimetrul staţiunii şi anume în stratul galben,
steril din punct de vedere arheologic, aproximativ în dreptul limitei de nord-est a platformei ocupate
de aşezare. Scheletul dezvelit (fig. 23) păstrat în condiţii bune (în şanţul C, în careul 10), era la 1,90
m adâncime. În funcţie de observaţiile stratigrafice, l-am pus în legătură cu nivelul I (inferior),
datând din timpul fazei de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa.
Mon11ântul este deosebit de interesant prin aceea că s-a putut delimita cu toată claritatea, pentru
prima dată în această parte a ţării, forma şi s-au putut măsura dimensiunile gropii funerare.
Delimitarea ei a fost posibilă datorită pământului de umplutură de culoare cafenie deschisă, ce se
deosebea cu uşurinţă de pământul de culoare galbenă din jur. Groapa avea forma aproximativ
trapezoidală, neregulată, cu colţurile rotunjite. Partea mai largă a gropii era în dreptul craniului şi
corpului, iar cea îngustă în dreptul picioarelor. Groapa a avut 1,20 m lungime maximă, cu lărgimea
minimă de 0,50 m şi cca maximă de O, 72 m.
Scheletul se afla în poziţie chircită moderată, pe partea stângă, cu craniul orientat pe direcţia
nord-est şi cu picioarele spre sud-vest. A aparţinut unui individ în vârstă.
Craniul s-a păstrat destul de bine. Oasele masivului facial erau, parţial, măcinate în pământ.
\1andibula era ruptă în două şi lunecată în jos. O mare parte din dinţii individului căzuseră în timpul
vieţii, iar alveolele, cu încetul, s-au obturat. Astfel, pe jumătatea dreaptă a mandibulei se păstrase un
singur dinte şi acela cariat, adânc. În rest, am mai adunat o seric de dinţi mici, tociţi foarte tare.
Datorită presiunii pământului, pieptul fusese răsucit, în parte şi turtit. Coloana vertebrală era
întreagă, cu vertebrele inferioare masive. Braţele au fost îndoite din coate. Cel stâng era cu cotul mai
jos şi avea palma în faţă, la oarecare distanţă în dreptul umărului drept. Mâna stângă era pusă puţin
mai sus, cu cotul la circa l O cm distanţă de cel al mâinii drepte. Antebraţul stâng fonna un unghi de
45° cu humerusul său. Palma stângă fusese aşezată în lungul feţei, chiar lângă craniu sau în parte
sub el. Intenţia probabilă, a fost aceea de a încerca imitarea poziţiei de somn. Poate în sensul trecerii
de pe lumea aceasta pe cealaltă, printr-o situaţie intermediară, de somn. Omoplaţii, coastele şi oasele
bazinului erau întregi. Tot din cauza presiunii pământului oasele bazinului au fost răsucite cu faţa în
sus. Femurul stâng forma un unghi de 90° cu coloana vertebrală şi un unghi de 45° cu tibia sa. În
schimb: femurul drept fonna un unghi de 45° atât cu coloana vertebrală, cât şi cu tibia sa. Oasele
labelor picioarelor erau suprapuse. în dreptul picioarelor, malul gropii a fost puţin cuptorit, iar
genunchii i s-au sprijinit de mal. În groapa mormântului descris nu s-au găsit obiecte de inventar sau
de ofrandă, ci numai un fragment ceramic din faza de tranziţie.
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Deasupra gropii mormântului, stratul de pământ al nivelului 2 era deranjat.
Descoperirea mormântului de la Izvoarele confirmă observaţiile şi concluziile la care am ajuns,
anume că în cursul fazei de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa s-a menţinut obiceiul,
cunoscut şi puţin mai înainte, de a se mai face înmormântări izolate şi în cuprinsul aşezărilor.
Încă de la începerea săpării şanţului B, în careul 1, de lângă malul de sus, s-a scos la iveală un
fragment de cubitus uman. Este sigur din epoca neolitică, dacă ţinem seama de starea lui de
conservare şi, poate, provine dintr-un mormânt deranjat, încă din vechime.
Merită toată atenţia descoperirea în materialul osos, determinat cu exactitate, a unor fragmente,
foarte mici, dintr-un neurocraniu uman. În studiul publicat despre materialul faW1istic, în legătură cu
acele oase umane, se emite ipoteza că prezenţa lor aici ridică problema antropofagiei, cel puţin
ocazionale, a locuitorilor neolitici de la Izvoarele „dacă nu cumva suntem în prezenţa resturilor
unui mom1ânt deranjat". La cele două modalităţi de explicare a fragmentelor de craniu uman,
adăugăm o a treia ipoteză, pc care o considerăm mai apropiată de realitatea istorică. În formularea
acestei ipoteze ţinem scama de faptul că adesea, în diferite aşezări neolitice, s-au scos la iveală
fragmente de cranii umane sau mandibule izolate. Faptul s-ar putea explica prin existenţa tmor
obiceiuri strftvechi, anume prin folosirea în scopuri magice a unor fragmente de craniu uman, ca un
foi de amulete, pentru ca puterea şi vitejia celui răposat să se transmită pe această cale asupra celui
cc poai1ă fragmentul de craniu, aşa cum se întâmpla până nu demult în cazul unor populaţii slab
dezvoltate. În astfol de cazuri se foloseau exclusiv fragmente de craniu sau mandibula.

Concluzii:
I. Materialele cL·ramicc ckscoperite în nivelul inferior din

staţiunea

Izvoarele se leagft strâns de
vasele scoase la iveal[t. în condiţii stratigrafice clare. în aşezarea corespunzătoare ultimului nivel din
aşezarea de la Radovanu. Prin urmare, din punct de vedere cronologic. nivelul 1 de la Izvoarele se
plasează în etapa a doua a fazei de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa.
11. Fragmentele ceramice din cel ele-al doilea nivel de la Izvoarele, având în vedere poziţia
stratigrafică. sunt sigur dintr-o pcrioad[1 şi mai târzie. care datează de la sfârşitul fazei de tranziţie.
III. Prin caracteristicile materialelor ceramice adunate. considerăm că stratul superior al aşez[trii
studiate se plaseadt în t11np în faza (iumelniţa A 2 . În sprijinul acestei concluzii amintim observaţia
ctl vase mari, similarL' ca formft şi decor. aşa numitele vase cu „etaj" se găsesc şi în alte aşezări
gumclniţcnc- clin sudul \1untcniei (de ex. la Cuncşti).
*

Acestea au fost materialele descoperite cu prilejul săpăturilor de salvare de la Izvoarele
probkmde care s-au pus în legătură cu datarea şi caracteristicile acestui complex.

NOTE
I. Săpăturile din a~czarca ncolitic.:f1. cercetată în întregime, au durat 30 de ani. Pentru amănunte
privind diferitele categorii de materiale descoperite: cf. Eugen Comşa, Dacia, NS, V, 1961, p. 39-68:
Idem. C'ompli!xul neolitic de la Radoranu, în C11/t11r,i şi cfrilizaţie la Dmuirea de Jos, Vili, Călăraşi.
I 990.

2. Eugen Com~a.

/1,fateriale,

Vlll. I 962, p. 211-218.

3. Ibidem, p. 205-21 O.
4. Idem. SC/V, 14, 1963. I, p. 7-26.
5. Idem. Jl,,fateriale. I X, 1970, p. 87-90.
6. Olga Necrnsov - Ci. Gheorghiu. Materiale,
7. Ibidem. p. 91-92.

IX. 1970, p. 91-96.
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8. Ibidem, p. 91-92.
9. Ibidem, p. 91.
10. Ibidem, p. 91.
11. Dimensiunile obişnuite ale lamelor sunt între 8 şi 4,5 cm lungime şi 1,5 -· 2 cm lăţime (câteva
exemple: 4,5 x 2 cm: 8,4 x 1,5 cm: 7 x 1, 7 cm).
12. Porţiuni lustruite se observă şi pc colţuri de lame fragmentare de 5 cm lungime, având păstrat
bulbul de percuţie. După părerea noastră, piesele respective nu au fost fixate în unelte compuse de tipul
secerilor, ci fac parte din altă categorie, încă greu de precizat.
13. L n astfel de răzuitor a fost făcut pe vârful unei lame de 5,4 x 1, 7 cm şi pe un altul de 5,7 x 2,2
Clll.

lista figurilor
Fig. 1. Schiţa zonei unde se află aşezarea neolitică de la Izvoarele.
Fig. 2. Izvoarele: profil stratigrafic (malul de sud al şanţului D): a. solul steril; b. nivelul
inferior din faza de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa; c. nivelul superior din aceeaşi
fază; d. stratul cuprinzând materiale aparţinând culturii Gumelniţa; c. solul vegetal.
Fig. 3. Izvoarele: diagramă redând procentajul (pe baza oaselor): a. animale domestice; b.
animale sălbatice.
Fig. 4. Izvoarele: diagramă redând procentajul (pe baza oaselor) între speciile de animale
domestice: a. bovine; b. porci; c. ovicaprinc; d. câini.
Fig. 5. Izvoarele: diagramă redând procentajul (pe baza oaselor) între speciile de animale
sălbatice: a. iepure; b. castor: c. lup; d. urs; e. mistreţ; f. cerb; g. căprioară; h. bour.
Fig. 6. Izvoarele: 1-7 lame şi răzuitoare de silex; 8 fragmente de topor de piatră. Faza de
tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumclniţa.
F'ig. 7. Izvoarele: I -2 lame de silex, cultura Gumelniţa.
Fig. 8. Izvoarele: 1-7 lame de silex, cultura Gumelniţa.
Fig. 9. Izvoarele: l-8, 1O răzuitoare de silex; 9 străpungător de silex, cultura Gumelniţa.
Fig. 10. Izvoarele: fragmente ceramice din faza de tranziţie de la cultura Boian la cultura
Gumelniţa.

Fig. 11. Izvoarele: fragment de castron din faza de tranziţie de la cultura Boian la cultura
Gumelniţa.

Fig. 12. Izvoarele: profilclc unor vase diferite din faza de

tranziţie

de la cultura Boian la cultura

Gumelniţa.

Fig. 13. Izvoarele: fragmente din vase cu decor excizat din faza de tranziţie de la cultura Boian
la cultura Gumelniţa.
Fig. 14. Izvoarele: fragmente din vase cu decor pictat cu grafit, din faza de tranziţie de la
cultura Boian la cultura Gumelniţa.
Fig. 15. Izvoarele: fragmente din vase cu corpul de formă cilindrică, din faza de tranziţie de la
cultura Boian la cultura Gumelniţa.
Fig. 16. Izvoarele: fragmente din vase din pastă fină cu decor format din: 1-3, 5 caneluri; 4 linii
incizate. Faza de tranzitie de la cultura Boian la cultura Gumelnita.
'
'
Fig. 17. Izvoarele: fragmente din vase de uz comun cu diferite ornamente, cultura Gumelniţa.
Fig. 18. Izvoarele: profile de străchini specifice, cultura Gumelniţa.
Fig. 19. Izvoarele: fragmente din vase cu decoruri diferite, cultura Gumelniţa.
Fig. 20. Izvoarele: l. 3 - 5 fragmente din vase mari de provizii; 2. Fragment de vas cu decor
pictat de culoare roşie, cultura Gumelniţa.
Fig. 21. Izvoarele: figurină feminină din faza de tranziţie de la cultura Boian la cultura
Gumelniţa.

Fig. 22. Izvoarele: I. fragment dintr-un suport paralelipipedic; 2. mâner de capac; 3. fusaiolă
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(cultura Gmnclniţa); 4. picior de vas(?); 5. apucătoare de vas (faza de tranziţie de la cultura Boian
la cultura Gumclniţa).
Fig. 23. Izvoarele: mormânt din faza de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa.

liste des flgures
Fig. 1. La zone ou se trouve l 'agglomcration de Izvoarele.

Fig. 2. Izvoarck: Profil stratigrafique de la cote sud de la scction D: a. sol steril; h. le niveau
infcricur appartcnant a la phasc de transition de la culture Bo·ian i.l la culturc Gumclnitza; c. le

niveau supcrieur appartcnant a la meme phase; d. la couchc appartcnant a la culture Gumelnitza; e.
sol vegetal.
Fig. 3. Izvoarele: diagrammc avcc k pourcentage d'apres Ies osscmcnts: a. arnmaux
domcstiqucs; b. bctcs sauvagcs.
Fig. 4. lzvoardc: diagramme avec le pourccntage d'apres des ossements des ammaux
domcstiqucs: a. bovins; b. porcines; c. ovicaprincs; d. chiens.
J•'ig. 5. Izvoarele: diagrammc avcc Ic pourcentagc d'aprcs ks ossements des betcs sauvagcs: a.
li0vre: b. castor; c. loup: d. ours; e. sanglier; f. ccrf; g. che\Tettc; h. aurochs.
Fig. 6. Izvoarele: phasc dl' transition de la culturc Bo'ian ~• la culture Cîumelnitza. 1-7 lames ct
racloirs L'll silex; X fragment ,runc hac he en pierrc palie.
Fig. 7. l1n>arl'k: culture (iumclnit?a: 1-2 lames en silex.
Fig. 8 I1voan:k: cultun: Ciumclnitza: I -7 lamcs cn sikx.
Fig. 9. 11, oarele: cultun.: ( jumdnitza: I -X, I O racloirs cn silex; 9 pcn;oir.
Fig. I O. l7voarele: fragml'nts cerarniqucs appa11enant i:·1 la phase de transition de la eul turc
Ho·il111 .'1 la culturl.' (iumdnitza.
Fig. 11. IZ\'llarek: fragments d'unl.' ecudle. phasc de transition de la culture Bo"ian {1 la cultun:
CiumL·lnitza.
Fig. 12. lz\'oan.:le: profil des \'ases, phasc de transition de la culturc Bo"i..-m i.t la culture
( iumclnit?a.
Fig. 13. lz\'oarek-: fragml:'nts de \'ascs .1 decor excis~. phasc- de transition de la culturc Bo'ian ,t
la culturc Ciumelnitza.
Fig. 14. lz,·narek: fragmcnts de \'ascs pemts a\'cc du graphitc. phasc de transition de la culture
Bo"ian {1 la culture Gumclnitza.
Fig. 1S. l1\'oarde: fragments lk ,·ases au cmvs cylindriqul.'. phasl.' de transition de la culture
Bo'ian L't la culture Gumelnitza.
Fig. 16. lznwrde: fragrnents de vases en pâlc fine: 1-~.5 avcc des cannelures; 4 avec des
ltgncs incisees. phasL' de transition de la culture l3oi'an a la culture Gumdnitza.
Fig. 17. 11,·o~ll"L'le: fra~mcnts de ,·ases (i'usagc commun a,·cc des omamcnts divers, culturc
Ciurnclnit?i.l.
Fig. 1H. lz,·narl'lc: profil d \~cucllcs. eul ture Gumdnitza.
Fig. I 9. Izvoarele: fragments de vases decorcs. culture Gumclnitza.
Fig. 20. Izvoarele: I. 3-5 fragments de grands vases a provisions; 2 fragments d\m vase a
decor peint avcc du rougc, culture Gumelnitza.
Fig. 2 I. Izvoarele: figurine feminine fragmentaire appartenant a la phase de transition de la
cult urc Bo"ian i.1 la culture Gumelnitza.
I~'ig. 22. lzvoardc: I fragment d'un support parallclcpipedique; 2 anse d'un couvercle; 3
fusa'iok; 4 picd d 'un vase ('?); 5 anse d 'un vase; (1, 2, 4, 5 phasc de transition de la eul turc Boi:an a
la culture Gumelnitza; 3 culture Gumclnitza).
Fig. 23. Izvoarele: tombc de la phasc de transition de la culturc Bo'ian a la culture Gurnelnitza.
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L'aggtomeration neolitique de tzvoarele ldep. de Giurgiul
Resume
Pcndant l 'annce 1961 ont ete cffectuee des fouilles archcologiques dans l 'agglomcration de
I' epoque neolitique, situe au lieu dit „Fântânele" aupres du village Izvoarele ( dep. de Giurgiu).
L 'agglomeration se trouve sur un prolongernent de la haute terrase enturcc sur trois cotcs des
pantes abn1ptcs. Sur la partic qui fait la liaison avcc le reste de la hautc terrase il y a un
enfoncernent qui cmTespond: fo11 probablement, la fossc qui separait cettc agglomeration du rcste
de la haute terrase.
Sur le profil de la section faite par nous la couchc de la culture mesurc 1,60 m grosseur. Ont etc
distinguees deux couches.
La couche inferieurc. asscz mince. appartient
la culture de Gumelnitza (phase Sultana(3umelniţa A2).
La couche infcricurc, avcc deux niveaux date de la phasc de transition de la culturc de Bo"ian a
la culture de Gurnelnitza.
Dans Ies deux couches ont etc dccouverts diffcrcnts outils en silex, quelques picces en picrrc
polie et des outils cn os.
Les pieces ceramiques rcprcscntent une quantite appreciablc caracteristiquc pour la phasc de
transition de la culture de Bo·ian la culturc de Gumelnitza. Sur quelques fragmcnts il a des motifs
pcints avec du graphitc.
A la pcriphcric de cctte agglomcration a etc mis au jour unc tomhe a inhumation en position
accrnupie sur le cote gauche. Le defunct a ete dcposc dans unc fossc ovale. La tombe appartient la
phasc de transition de la culture de Bo"ian el la culturc de Gumelnitza.

a

a

a

y

a

https://biblioteca-digitala.ro

Eugen

118

Q)
C)

alea

o,
'

~
o

O\ ' t

>

l igu r~ I.

Figura 2.

https://biblioteca-digitala.ro

Comşa

Aşezarea neolitică

119

de la Izvoarele

60 -

80

60

40 -

40
20 -

20

o
b

a

a

Figura 3.

b

C

Figura 4.

50

40-

30-

20 -

10 -

%

a

b

C

d

e

Figura 5.
https://biblioteca-digitala.ro

f

g

h

d

120

Eugen

Comşa

\ I

I
I

2

I~'

,

I
I

I

/

3~

1 '<f(7T/rtr;:,II
1

o

l

\

5 1~

1

4 1~1

5

l

7~

Figura 6.
https://biblioteca-digitala.ro

l

Aşezarea neolitică

121

de la Izvoarele

I

1

, ......__--" ,
I

-, -

:~

:
I

O

5

lk: ==1::==:,l=:i==:::t.:/=Jl

-

-r

1

2. 4f{{(T/Tl!IIIÎ~'

Figura 7.

-illJ -[I]-

1 ,~

I

I

2 ~

3

I

I

)_
I

I

6·~
o

I

5

Figura 8.
https://biblioteca-digitala.ro

7 1d!'f77WZTIJ:a:>.1
1

- -

l

122

Eugen

Com şa

I
I

I

I

1 '.~'

'\..-<-__,,

I

3~
" L'I

2'<tf/llllli,

I
I

I

I

6~.&

~ ~J!!l[!JTrar)

o

5

I
I

I
J

9 '<Lf!lzllo,'

Figura 9.
https://biblioteca-digitala.ro

J

I

10 ~ , 1

Aşezarea neolitică

123

de la Izvoarele

2

4

r-------

{J

{/

7

o

Figura 10.
https://biblioteca-digitala.ro

124

Eugen

igura l l.

-

I

-Figura 12.

https://biblioteca-digitala.ro

15

Comşa

Aşezarea neolitică

125

de la Izvoarele

4

6-----.J

o

-

1

Figura 13.

o

Figura 14.
https://biblioteca-digitala.ro

5

126

Eugen

3I .
I

Comşa

I
I

I

4

9-- - - - - - - - -- - --

C

Figura 15.

o

-

5

-

Figura 16.
https://biblioteca-digitala.ro

Aşezarea neolitică

127

de la Izvoarele

o

5
=====\=--'====:;:==ad

t;:;\

5

Figura 17.
https://biblioteca-digitala.ro

128

Eugen

2

4

1

6

7

5

9
_______ .,...

iO

o

5

15

Figura 18.
https://biblioteca-digitala.ro

__ _

Comşa

Aşezarea neolitică

129

de la Izvoarele

---------

_....,.,,..,.

4

6

---

5

13

I

Figura 19.
https://biblioteca-digitala.ro

____ _

130

Eugen

l

Figura 20.
https://biblioteca-digitala.ro

Comşa

Aşezarea neolitică

131

de la Izvoarele

O

5

'==1=:,:=:~===:lc+=-=':e="=cJ
""'

Figura 21.

Figura 23.
https://biblioteca-digitala.ro

132

Eugen

2

5

1

-

4

5

Figura 22.
https://biblioteca-digitala.ro

-l

Comşa

SULTANA. PLASTICA DE OS

Radian-Romus Andreescu
Traian Popa

Aşezarea neo-eneolitică

pe terasa râului Mostiştea, la aproximativ 800 m nord-est de
satul Sultana, corn. Mânăstirea, jud. Giurgiu. Primele cercetări au fost întreprinse de către I.
Andrieşescu în anul 1923 1. Cercetările vor fi reluate sporadic între anii 1955-1965: fiind apoi
2
continuate sistematic între anii 1975-1982 .
Deşi cercetată în decursul mai multor campanii, există relativ puţine informaţii despre
3
rezultatele acestora, o mare parte a lor, în special cele recente, fiind încă inedite .
Inventarul arheologic este deosebit de bogat, unele descoperiri având caracter de unicat în
4
cadrul civilizaţiei gumclniţenc
Dintre variatele materiale arheologice ne-am oprit atenţia asupra plasticii de os, plastid1
care arc câteva particularităţi specifice în comparaţie cu cea descoperită în alte aşezări
se

află

gumelniţene.

Alături de cele şase statuete publicate de I. Andrieşescu\ cercetările ulterioare au dus la
descoperirea a încă unsprezece statuete.

A. Statuete prismatice.
de mari dimensiuni, lucrată din mctapod de bovină, având capul şlefuit în formă
de prismă triunghiulară cu câte două perforaţii laterale. Corpul este rotunjit, iar baza aplatizată. O
perforaţie laterală străbate corpul, iar în creştet are o gaură. Î=l4 cm. Gumclniţa A2. (fig. 1/1).
2. Statuetă lucrată din mctapod de ovicaprină, având capul bine şlefuit în formă de prismă
triunghiulară, corpul relativ plat la spate, baza aplatizată, cu o mică incizie orizontală deasupra
acesteia. Î= 10,2 cm. Gumclniţa A2. (fig. l/2).
3. Statuetă lucrată dintr-o bucată de os, probabil dintr-un perete diafizar. Partea superioară a
fost şlefuită până când a căpătat obişnuita formă de prismă triunghiulară, cu muchia mediană
figurând nasul. De-o parte şi de alta a acestuia are câte trei perforaţii, iar sub el o mică albierc
reprezintă probabil gura. Corpul este plat pe spate şi rotunjit în faţă, având o secţiune
semicirculară. Î=8 cm. Gumclniţa B 1. (fig. 1/3).

1.

Statuetă

B. Statuete plate.
4. Statuetă plată pe spate şi bombată pe faţă, având capul de fom1ă hexagonală cu câte două
perforaţii laterale. Ochii sunt marcaţi prin două puncte adâncite aflate de-o parte şi de alta a muchiei
ce figurează nasul; gura este o incizie subliniată de trei puncte adâncite. La gât arc un alt punct
adâncit. Trunchiul trapezoidal este perforat lateral, cu ombilicul redat printr-un punct. Partea
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inferioară,

relativ scurtă, are picioarele despărţite efectiv de la genunchi în jos, cu labele delimitate
prin crestături laterale. Triunghiul sexual crestat este încadrat de şiruri de puncte. La nivelul
genunchilor şi pc gambe are incizii orizontale care se continuă şi pe părţile laterale, iar spre vârful
picioarelor câte un punct adâncit. Deasupra gleznelor se află câte o verigă subţire de cupru. Pe spate.
pc linia şoldurilor, arc o incizie orizontală cu două puncte deasupra. Piesa este foarte bine decupată
şi şlefuită. Î=5.6 cm. Gumelniţa B 1. (fig. 2/2).
5. Statuetă plată pc spate şi bombată pe faţă, având capul de fom1ă hexagonală cu colţurile
rotunjite, cu câte trei perforaţii laterale. O muchie mediană figurează nasul, ochii sunt marcaţi prin
două puncte adâncite, iar gura printr-o incizie subliniată de trei puncte. Trunchiul trapezoidal este
perforat lateral. Cn punct adâncit indică ombilicul. Triunghiul sexual, neglijent incizat, arc deasupra
un şir de şase puncte. Partea infe1ioară de fom1ă trapezoidală nu are picioarele diferenţiate şi este
decorată cu şiruri de puncte dispuse oarecum neregulat. Pc spate, pc linia şoldurilor, are alte două
puncte adâncite. Î=9, 1 cm. Gumclniţa B 1. (fig. 2/5).
6. Statuetă plată pc spate şi uşor bombată pe faţă, aflată probabil în curs de prelucrare. Capul
pentagonal arc gura figurată prin trei puncte, iar perforaţiile laterale au fost doar începute, nefiind
străpunse. La gât are un punct adâncit. Trunchiul, de formă triunghiulară, arc începute
perforaţiile laterale. Pai1ea infrrioară, prelungă, de fo1111ă triunghiulară, are picioarele despărţite
virtual printr-o incizie. Triunghiul sexual incizat are un şir de trei puncte deasupra. Pe picioare se
află câte douft şiruri de câte trei puncte adâncite, iar pc părţile laterale, spre bază, câteva
crestftturi. Pe spate. pe linia şolduri l~)r, arc o incizie orizontală cu două puncte adâncite deasupra.
Piesa este bine decupatft şi şlefuită. 1--7,5 cm. (fig. 2/7).
7. Partea inkrioarft, platft pc spate :;;i bombată pc faţft. a unei statuete de mari dimensiuni.
Triunghiul sexual marcat prin incizii duble arc deasupra un şir de opt puncte şi o perforaţie.
Picioarele sunt despftqite efectiv spre v,îrfuri, cu labele în relief. cu un punct pc panea laterală,
ligudnd probabil gk7n„t. (jcntmchii sunt u~or rclidaţi, marcaţi prin c.1te un punct adâncit.
Decorul de pc picioare constă în şiruri de puncte combinate cu linii incizate dispuse în unghi
(unele dintre ele aproape şterse). Pe spate, pc linia şoldurilor, arc cinci incizii orizontale cu douft
puncte deasupra. Perforaţia atlatft Lkasupra triunghiului sexual are urme de uzură la partea
superioară, ceea CL' llL' face să credem că aceastft piesă ar ti fost suspendată de un fir. Î==9,4 cm.
Ciumdnqa. B 1. ( lig. 2. 6 ).
8. Partea inferioar[t a unei statuete lucrate din placft de os cu secţiunea convex[1, cu marginea
de sus rotunjită. Pc una din laturi arc o crestătură. Picioarele sunt dcspă11ite virtual pe faţă şi pc
spate prin incizii, iar spre bază sunt separate cfL·ctiv. Triunghiul sexual incizat are deasupra un şir
de ~aptl' puncte ach1ncite, iar sub celelalte două laturi câte trei şiruri de astfel de puncte. Pc
picioare se atlrl gru11L' de c.îte trei. respccti\' două şiruri adâncite, dispuse relativ simetric.
Degetele de la labele picioarelor sunt marcate prin incizii. Deasupra lor se află câte un punct
adâncit ~i benzi cu capete lf1ţite. incizate, decor ce se continuă şi pe spatele piesei. Pe linia
~oldurilor int.linim obişnuita incizie orizontală cu două puncte deasupra. Î=7 J cm. Gumclniţa.
A2. (fig. J'~).
9. Partea inferioară a unei statuete plată pe spate şi uşor bombată pc faţă, de culoare
maroniu-inchis datorată arderii secundare. Are o formă trapezoidală cu colţurile rotunjite, având
picioarele despărţite \'irtual. pe faţă şi pe spate prin câte o incizie verticală. Triunghiul scxuaL
incizat, are deasupra trei puncte, celelalte două laturi fiind dublate de câte un şir de puncte
ncî11ekm,1natcc executate. Pc picioare are şiruri de trei, respectiv două puncte. Pe spate, pc linia
şoldurilor, o incizie cu două puncte deasupra. Î=9 cm. Gumelniţa. A2. (fig. 3/5).
I O. Statuetă plată, lucrată din coastă de animal, cu capul pentagonal având ochii figuraţi prin
două puncte adâncite. Triunghiul şi partea inferioară sunt neîndemânatec decupate, piesa având
şi multe scrijelituri rămase de la şlefuire. La bază este uşor teşită. Î=S,25 cm. Gumelniţa. A2.
(fig. 3/4).
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Dintre statuetele descoperite de I. Andrieşescu remarcăm în primul rând o piesa plată,
lucrată şi decorată în 1naniera obişnuită, dar care are la baza părţii inferioare, relativ rotunjită, o
perforaţie 6 (fig. 2/1 ). O altă statuetă, plată pe ambele părţi, are partea inferioară dreptunghiulară
(fig. 2/4), formă mai puţin întâlnită la acest gen de piese 7, forma trapezoidală fiind predominantă.
Au mai fost descoperite: o statuetă plată întreagă 8 (fig. 2/3) şi trei piese reprezentând părţile
9
inferioare ale unor statuete, dintre care două decorate cu puncte (fig. 3/3,7) şi a treia, fără decor,
10
cu două scobituri laterale (fig. 3/6). O ultimă statuetă fragmentară are capul hexagonal, iar
11
triunghiul perforat • (fig. 3/2).
Fără

a constitui un lot prea numeros, cele şaptesprezece statuete de os de la Sultana aduc
date noi la problematica plasticii de os gumelniţcne.
Astfel cele trei statuete prismatice reprezintă unicate printre piesele de acest tip, în primul
rând datorită materialului din care au fost lucrate. Din analiza directă a multor statuete prismatice
şi din informaţiile bibliografice rezultă că aceste statuete sunt lucrate aproape în totalitate din
12
metapodii de porc sau de mistreţ . Dintre metapodii se pare că preferau metacarpul datorită
probabil formei sale oarecum triunghiulare, mai uşor de lucrat (multe piese sunt atât de şlefuite
încât nu mai pot fi determinate din acest punct de vedere). De dimensiuni variabile (înălţimea
este cuprinsă între 4,2 şi 9 cm) statuetele sunt lucrate, mai mult sau mai puţin îngrijit, după
canoane relativ precise: capul şlefuit în formă de prismă triunghiulară, cu muchia figurând nasul,
uneori cu perforaţii de-o parte şi de alta a acestuia, corpul uşor rotunjit, baza de cele mai multe
ori aplatizată. Cele trei piese de la Sultana nu fac excepţie de la această regulă, dar sunt cu totul
deosebite prin natura materialului din care sunt lucrate. Astfel o primă piesă este lucrată dintr-o
bucată de os, perete diafizar al unui os lung (tibie, femur). Capul şlefuit în formă de prismă
triunghiulară are câte trei perforaţii laterale, alt fapt întâlnit extrem de rar (statuete cu câte trei
perforaţii la cap au mai fost descoperite la Căscioarele şi la Ruse 13 ). Sub muchia ce figurează
nasul o mică albiere ar putea indica gura. Se remarcă calitatea deosebită a şlefuirii (fig. 1/3).
A doua piesă este impresionată atât prin mărimea neobişnuită, 14 cm, cât şi prin calitatea
execuţiei (fig. li 1). O perforaţie laterală (posibil pentru a fi suspendată) a fost practicată cam la o
treime de creştet. O singură statuetă, descoperită la Ruse, mai arc o perforaţie asemănătoare însă
14
faţă-spate . În creştet are o gaură relativ circulară, fapt ce aminteşte de găuri asemănătoare
practicate în creştetul unor statuete de lut.
A treia statuetă se remarcă şi ca prin natura materialului, mctapod de ovicaprină (Î= 10,2
cm), calitatea prelucrări ~i printr-o incizie orizontală aproape de bază (o statuetă cu o incizie la
1
jumătatea corpului a fost descoperită la Smiadovo ~). (fig. l /2).
Statuete plate. Lucrate din plachete de os (perete diafizar al unor oase lungi) după reguli
relativ precise, specifice plasticii de os gumelniţene, câteva statuete de la Sultana se remarcă
totuşi prin unele particularităţi.
Remarcăm în primul rând o statuetă de mici dimensiuni (Î=5,6 cm), lucrată cu o deosebită
măiestrie artistică, care are la picioare, deasupra gleznelor, câte o verigă subţire de cupru (fig.
2/2). Este una din puţinele statuete care au podoabe din cupru, aşa cum mai sunt cele descoperite
.
Ie 16 -co 1·ier ş1. cmgatoare-;
. L ovec 17 - un J;'.1e 1 de Jam
. b.icre-; K aranova 18 -cercei. ŞI.
la Căsc10are
19
.
cmgătoare-;
Razgra d -co 1·ier ş1. cerce l.
O altă piesă reprezentând partea inferioară a unei statuete este lucrată dintr-o bucată de os cu
secţiunea convexă, fapt neobişnuit pentru acest tip de statuete lucrate din plăcuţe de os plate (fig.
3/8). Se remarcă la această piesă decorul incizat pe gambe, reprezentând o bandă cu capetele
lăţite, element de decor frecvent întâlnit în plastica gumelniţeană la statuetele de lut, dar şi la
vasele antropornorfe 20 , şi care reprezintă probabil un obiect de podoabă (aşa cmn pare să fie
reprezentat pe gambele statuetei de la Lovec ). Partea superioară, ruptă din vechime, a fost
rotunjită probabil în vederea refolosirii piesei. Un fapt asemănător întâlnim la o piesă descoperită
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la Căscioarele, ruptă, care are bucata de trunchi rămasă rotunjită, intenţionându-se probabil
.
, I
figurarea unm nou cap~ .
Partea inferioară a unei statuete de mari dimensiuni (măsoară 9,4 cm. înălţime şi probabil
statueta întreagă măsura 13-14 cm, apropiindu-se ca dimensiuni de piesa de la Pietrele 22 , cea mai
marc descoperită până acum - 14 cm) arc un decor deosebit constând în combinaţii de şiruri de
puncte şi incizii în unghi. Deasupra triunghiului sexual are o perforaţie şi este posibil, după uzura
marginilor găurii, ca piesa să fi fost suspendată de un fir (statuete cu perforaţii deasupra
triunghiului sexual au mai fost descoperite la Pictrelc 23 şi Smiadovo 24 ). Piesa este foarte bine
lucrată, meşterul gumclniţean încercând să redea, atât cât a pennis natura materialului.
plasticitatea corpului omenesc. Astfel, şoldurile sunt arcuite iar genunchiul este reliefat ca ş1
labele picioarelor ( fig. 2/6 ).
Decorul statuetelor plate constă în obişnuitele şiruri de puncte dispuse regulat sau la
întâmplare. mai mult sau mai îngrijite executate. Şirurile sunt formate dintr-un număr variabil de
puncte, de la trei la şapte puncte. Deosebit este decorul incizat în formă de bandă lăţită la capete
(fig. 3/8). precum şi combinaţia de şiruri de puncte şi incizii dispuse în unghi (fig. 2/6).
În ceea cc priveşte încadrarea cronologică, având în vedere că informaţiile privind
stratigrafia aşezflfii nu sunt complete, din datele avute la dispoziţie rezultă că din cele
şaptesprezece statuete. douăsprezece ar aparţine nivelului Gumelniţa
A2 şi patru nivelului
Uurnclniţa R I. O singurft statuetă a fost descoperită într-o locuinţă.
În privinţa semnificaţiei acestui decor există cele două binecunoscute ipoteze, cca a
tatuajului ~i cca a ,·eşmintdor amhele însă destul de greu de demonstrat. O altă ipoteză ar avea în
vedere o valoare simbolică în sine a acestui decor, în acest caz şirurile de puncte spre exemplu şi
11um[1rul din care sunt formate. ar avea o anumitft semnificaţie, dar şi această ipoteză, este destul
de dificil de validat. Legată de viaţa spirituală a civilizaţiei gumelniţene semnificaţia.
funcţional1tatca cultică a plasticii de os este deosebit de greu de anticipat în acest stadiu al
ccrcct[tri lor.
Lipsa s;1p[1turilor de amploare în aşezările gumclniţene foce ca informaţiile trunchiate de care
dispunem s;1 nu lie suficiente pentru conturarea unor ipoteze cât mai aproape de realitate privind
semnificaţia acestor statuete. Ipotezele privitoare la cultele fecundităţii şi fe11ilităţii, cultul Zeiţci
Vlam:1 au. în opinia noastră un man: grad de generalitate şi probabil nu acoperă dec,ît parţial
semnificaţia plasticii de os. Discuţia pc accastft temă este mult mai amplă şi depft~eştc cadrul
lucr:trii de faţă.
Revenind la plastica de os de la Sultana, să remardtm faptul că statuetele prismatice ridică o
problem:1 <.kosebită. Aşa cum am arătat mai sus. aproape toate statuetele de acest tip sunt lucrate din
metapodii c.k porc sau de mistreţ, putând sugera o anumită legătură între semnificaţia pieselor şi
specia respectivă (din acest punct de n:dere o corelaţie interesantă ar putea fi făcută între ponderea
acestei specii in economia aşezării şi numărul de statuete). lată că la Sultana cele trei statuete
prismatice sunt lucrate din oase aparţinând altor specii ceea ce ar indica, cel puţin, o diversificare a
acestei semnificaţii. care în momentul de faţă ne scapă.
E posibil ca acest tip de statuctft să fi fost un fel de talisman, în plus cele trei piese de la
Sultana. prin mărimea şi calitatea prelucrării ar putea fi ~i obiecte de prestigiu, ele aparţinând în
acest caz unor indivizi cu o poziţie specială în cadrul comunităţii.
Dificilă de interpretat este şi semnificaţia statuetelor plate, legătura lor cu un cult al morţii
sau cu cel al fecundităţii fiind doar ipoteze de lucru ce trebuiesc dovedite. Calitatea deosebită a
unor piese in contradicţie cu neîndemânarea cu care sunt lucrate altele poate fi pusă în legătură cu
apartenenţa lor la categorii de indivizi oarecum ierarhizaţi în cadrul comunităţii.
O altft descoperire interesantă făcută în aşezarea de la Sultana este o mică statuetă, extrem de
stilizată, lucrată dintr-o bucată de scoică, fapt destul de rar întâlnit până acum în aria culturii
Ciurnelniţa.
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În anul 1938 D.V. Rosetti publica o mică statuetă decupată dintr-o scoica, descoperită în
25
aşezarea de la Vidra . Piesa are decupat doar capul, având gura figurată printr-o incizie şi
aparţine fazei Gumelniţa A2. Î=3,4 cm.
La Căscioarele, în nivelul Gumelniţa A2, a fost descoperită o statuetă schematizată decupată
şi ea dintr-o bucată de scoică. Î=4, 15 cm.
Dacă cele două piese sunt destul de schematic lucrate, ridicând semne de întrebare asupra
interpretării lor, piesa de la Sultana, lucrată dintr-o bucată de scoică uşor convexă, este crestată
lateral în maniera în care sunt lucrate statuetele de os, delimitându-se clar capul, trunchiului şi
partea inferioară. Î=3,6 cm. (fig. 3/1)
Apărute la nivelul fazei Gumelniţa A2, aceste statuete redau extrem de schematic silueta
umană. Este greu de spus dacă semnificaţia lor este aceeaşi cu cea a statuetelor de os pe care le
imită, sau dacă au o semnificaţie apaite datorită materialului din care sunt lucrate.
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Fig. l. Sultana. 1-3. Statuete prismatice de os.
Fig. 2. Sultana. I- 7. Statuete plate de os (1. 3 fără scară).
Fig. 3. Sultana. I. Reprezentare antropomorfă din scoică. 2-8. Statuete plate de os (6 fără
scară).

liste des figures
Fig. I. Sultana. l -3. Statuettes prismati4ues cn os.
Fig. 2. Sultana. 1-7. Statuettes plates en os (I. 3 sans echelk).
Fig. 3. Sultana. I. Representation anthropomorphc cn coquillagc. 2-8. Statucttes platcs cn os (6

sans cehei Ic).

Sultana . la plastlaue en os
Resuma
Le site cncolitique de Sultana (com. ivEm[1stirea. dep. Je Giurgiu) qui appaiticnt a la culture
(iumdrn\a est un des plus interessant site du Sud-Lst de la Roumanic. Le materiei archeologiquc
est d ·une richcssc ct \'aride ex traordinairc. Certaines dccoun:rtes sont \Taiment uniques dans Ic
nrntcxte tk la c1,·ilisation de type (iumdniţa. Les objcts cn os de Sultana presentent des caractLT1st1qucs communcs .'1 la plastiquc de typc Gumclniţa. mais aussi des traits specifiqucs a cc site.
LL'S trois statuctll's prismatiquL·s cn os (fig. I l-]) sont diffcn:ntcs du reste des autres
statudtl'S du 111Cl11C type ;'1 causc du support. Ainsi tandis quc Ies autn:s pieces ont etc travaillces
sur des lllL'lapodes de porc ou de sangl ier. Ies trnis autres ont commc support un mctapode de
hov1tk (fig. l,'l ). un ml'tapodc d'o\'icaprim:s (fig. I 2) ou un simple fragment d'os (tig. 1'3). Les
statucttcs sont imprcssionantl's par la qualit~ du tra, ail ct par la taille (la piccc cn metapodc de
bovide ctant la plus grande de ce type connuc jusqu·~·1 present - 14 cm).
Les statucttcs platcs (fig. 2. 3) sont tra\'aillccs cn general d'apres les regles de la plastique en
os du typc Ciumclniţa. On remarque la qualitc exccptionnelle de quclqucs picces (fig. 212, 6; fig.
31~ ). et aussi quclqt1L'S ckments tout a foit particulicrs: Ies anneaux cn cui vrc qui se trouvcnt aux
picds d \me statucttc ( fig. 2, 2 ). Ic decor incise sur Ies jambcs J 'une autrc statucttc (fig. 3/8) mot 1r decorat if assL'/ fr~quant dans la plastiquc cn argile, mais singulicr dans celui de I' os. -On rcmarquc aussi. comme rarete. la dccouvcrtc d'une reprcscntation anthropomorphe
dccoupcc dans unc pi0cc de huître ( fig. J/1 ).
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DESPRE ARTA NEOLITICĂ $1 ENEOLITICĂ DIN ZONA OlTULUi INFERIOR 1111

Cristian Schuster
Sabin Popovici

În partea a doua a intervenţiei noastre ne vom referi la un lot de figurine antropomorfe, ce
se păstrează în Muzeul de Arheologic şi Etnografie din Slatina2, descoperite în două importante
situri din zona Oltului Inferior.
1

I. Slalina-Str11har11t, (sit auaninând
orizontului Sălcuta-Gumelnital.
'
'
'
1.1. Figurină feminină (nr. inv. 181 ), descoperită în 1960 (fig. 6/1 ). Piesa, de culoare neagră,
păstrată aproape intactă, numai unul din braţe fiind puţin ciuntit, se prezintă din faţă cu nasul
proeminent, gură incizată, braţele în formă de cruce, sânii ca două proeminenţe conice, şoldurile
pronunţate, abdomenul plat. Picioarele, îngroşate, sunt despărţite (fig. 6/1 a).
Spatele este drept, fesele reliefate ( fig. 6/1 b )3 .
al cărui sex este incert (nr. inv. 177), descoperită în 1959, prezentând o culoare
cenuşiu-deschisă (fig. 1/1 ). Are un chip bilobat, nasul puternic reliefat (fig. 1/ la). Nu arc schiţaţi
clar ochii ( două înţepături superficiale) şi gura. Braţele, rupte din vechime, au fost iniţial întinse
lateral, în formă de c1uce. Picioarele sunt despărţite printr-o linie incizată. Lipsind elementele
anatomice feminine clare, putem eventual include piesa în categoria celor antropomorfe
masculine.
Spatele este drept, cu fesele puternic scoase în relief şi despărţite printr-o linie adâncită, iar
tălpi le picioarelor au fost rupte din vechime ( fig. 1/1 c ).

1.2.

Figurină

1.3. Figurină feminină (nr. inv. 2536), cu an de descoperire incert (fig. 6/2). Nasul este
proeminent. ochii sunt realizaii prin două perforaţii, iar gura, o linie incizată, se găseşte imediat
sub nas. În direcţie oblică, sub ochi, se observă alte două perforări. De asemenea, paralel cu gura,
poate fi sesizat un şir de împunsături. Braţele au fost rupte din vechime, sânii sunt proeminenţi,
uşor alungiţi, rupţi în pa11e şi ei din vechime. Şoldurile sunt proeminente, picioarele fiind
despărţite, cu genunchii reliefaţi. Abdomenul este şi el reliefat, subliniind graviditatea.
În ceea cc priveşte reversul, se remarcă o cocoaşă pronunţată în spate (greutate? copil cărat
pe spate'?), iar fesele sunt deosebit de proeminente.

1.4. În 1959 a fost găsit un fragment dintr-o figurină antropomorfă (nr. inv. 195) dintr-o
pastă cenuşiu-deschisă (fig. 2/1 ). S-a păstrat numai bustul cu sâni proeminenţi şi capul cu faţa
bilobată, cu un nas bine pronunţat şi ochi realizaţi prin două puncte adânci (fig. 2/la).

Spatele este drept, neprczentând nici o proeminenţă (fig. 2/1 b )
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1.5.Fragrncntară

este şi o piesă (nr. inv. 180) descoperită în 1961 (fig. 2/2). Din faţă se poate
observa chipul bilobat, cu nas pronunţat, ochi reprezentaţi prin două puncte adâncite, gură
incizată (fig. 2/2a). Sub gură se găsesc două puncte adâncite. Linia gâtului este marcată printr-o
incizie, la fel ca şi două linii ce coboară în formă de triunghi între cei doi sâni proeminenţi. Sub
sâni se află alte două linii ce pleacă de la vârful triunghiului spre dreapta, respectiv stânga. Mai
_jos, tot incizate, sunt reprezentate un triunghi cu unghiul ascuţit în jos, iar sub acesta o linie
curbă. Probabil toate aceste linii şi triunghiuri incizate doresc să indice elemente ale unei
vestimentaţii.

Mâinile sunt modelate lateral, în formă de cruce. Ele sunt despărţite de bust prin
verticale incizate. Pc ele se găsesc de asemenea alte câte trei linii incizate vertical.
Spatele este drept iar inciziile descrise pc avers se găsesc şi pe acesta (fig. 2/2b ).

două

linii

1.6. Bust de figurină fcmininft (nr. inv. 789). Capul piesei ca şi mâinile au fost rupte din
vechime (fig. 2/3 ). S,înii sunt proeminenţi. Abdomenul, gol pc dinăuntru, este şi el spart. Decorul

este incizat în linii drepte ~i paralele sau în formă de unghi.
Spatck este drept ~i incizat cu linii oblice. paralele sau în

formă

de unghi

şi

romburi.

1.7. Fragment de figurină femininft (nr. inv. 793 ). Un braţ a fost rupt din vechime, capul este
de asemenea afectat ( fig. 214 ). Pe bust se poate recunoaşte un sân proeminent. Abdomenul gol, a
fost ~1 el spart. l.a capf1tul Jin~pn: trup al braţului păstrat se găsesc trei linii incizate vertical şi
dou:1 puncte ad„îtKik.
Re\'ersul figurinei este drept ~i decorat cu incizii.

li. Brebeni-011 lslt aparţinând orlzontulul Silcuţa-Gumelnltal
li. I. Din past:1 sem1fin:t <.k culoare cenuşiu-închisă a fost modelată o statuetă în picioare (nr.
in\'. 179). Ea a fost descoperit:1 în l ()65. şt prezintă caracteristici anatomice atat masculine ec1t ~1
kmininc ( tig. I 3 ).
\' :11ut,-1 d111 fap ( fig. l. 3a ). se poate: constata c:1 chipul este bilobat, nasul este proeminent.
nd1ii ti111d marcaţi prin dou:t puncte ad„încitc. Bratde. intinse lateral în fonnă de cruce, au fost
rnplc în partea lor terminal:t din n~chime. S„înii sunt proeminenţi, picioarele ltpitc, cu o
desp:1niturft man.:at:1 numai printr-o linie incizată. Sexul este masculin, puternic reliefat. Laba
picioarelor este frumos conturatft.
Spatele este drept, frsele fiind pronuntat realizate ( fig. I de)".
11.:2. ln anul 1967 a fost
faţă

găsim

o figurinft antropomorfă realizată şezând (nr. inv. 2535). Din
aduse pe piept, unul dintre ele sprijinind bărbia. Capul, lipit de

se pot observa braţele
trunchi, arc nasul disproporţionat.
Spatele este drept, fi"tră (iccorc,_

11.3. Tot în 1967, a fost descoperit un fragment de figurină feminină (fig. 3/3), realizat dintro pastă semifină de culoare cenu~iu-deschisă (nr. inv. 2298). Capul şi mâinile au fost rupte din

vechime (fig. 3/3a). Abdomenul îngro~at,

prezintă

semn al

gravidităţii.

Sânii sunt

două

mici

procmmcnţc.

Rcn~rsul este drept, fără alte particularităţi (fig. 3/3b)

7

.

11.4. Cap de piesă antropomorfă (nr. inv. 1954 ), descoperit în anul 1966. Este greu de
preci1at dacă a aparţinut unei figurine sau făcea parte dintr-un capac.
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iar gura

incizată.

Gâtul este

II.5. Bust de figurină feminină (nr. inv. 4399), cu braţele în formă triunghiulară şi întinse
lateral (fig. 1/2). Sânii sunt proeminenţi, iar abdomenul este puţin îngroşat (fig. l/2a). Capul a
fost rupt din vechime. Piesa este decorată cu linii incizate vertical, orizontal, oblic şi în formă de
unghi.
Spatele este drept, prezentând acelaşi tip de decor, amintit anterior ( fig. l/2b ).

ll.6. Bustul de figurină feminină (nr. inv. 1420), descoperit în 1964, este modelat dintr-o
pastă semifină de culoare cenuşiu-deschisă (fig. 3/1 ). El este stilizat, având formă hexagonală.
Decorul este reprezentat prin linii incizate orizontal sau în forma literei V. Sânii sunt două
proeminenţe (fig. 3/ l b ). Între ei se găseşte un decor incizat compus din trei linii verticale
paralele, un V la capătul lor inferior, de unde pornesc de la fiecare latură a V-ului câte două linii
oblice paralele.
Chipul este stilizat şi el, având nasul proeminent, ochii ca două înţepături. Pe gât sunt
incizate linii curbe paralele, trei la număr, cea mai mică dintre ele reprezentând gura.
Spatele este decorat cu aceleaşi linii incizate ca şi faţă, lipsind însă cele de pe gât şi dintre
sâni (fig. 3/1 a).

II.7. Fragment de figurină feminină (nr. inv.?), recuperat în 1963 (fig. 3/4). Este puternic
afectat, capul şi o pa11e a bustului şi mâna stângă fiind rupte din vechime (fig. 3/4a). Un sân este
reprezentat proeminent.

Lipseşte

decorul. Spatele este drept (fig. 3/4b ).

11.8. Fragment de figurină (nr. inv. 2275), probabil feminină (fig. 4/1). S-a păstrat numai
partea ci inferioară, adică zona abdomenului drept şi picioarele despărţite printr-o adâncitură.
Văzută din faţă (fig. 4/l a), sunt de remarcat liniile oriziontale incizate în zona apropiată
labei piciorelor, iar pc coapsa stângă un V.
Spatele, cu fese proeminente, este decorat pe picioare cu linii incizate vertical şi orizontal
(fig. 4/1 b).

II.9. Fragment de figurină feminină (nr. inv. 2288), descoperit în anul 1967 (fig. 3/2). Din
vechime a fost rupt un braţ şi partea inferioară a piesei. Chipul este bilobat, cu nas pronunţat,
ochi în forma a două împunsături (fig. 3/2a). Sânii sunt proeminenţi. Partea terminală a braţului
păstrat, a fost şi ea afectată.
Spatele este drept, lipsind orice fel de decor (fig. 3/2b ).
II. l O. În acelaşi an a fost găsit un alt fragment de figurină (nr. inv. 2279), al cărui sex nu
poate fi precizat (fig. 511 ). S-au păstrat numai capul cu chip bilobat şi nas pronunţat şi o parte a
bustului cu mâna dreaptă (fig. 5/1 a). Interesant este că, în locul ochilor s-a practicat o
străpungere a capului (fig. 5/1 b).
de culoare cărămizie a fost modelată sumar o figurină (nr. inv. 818), cu
capul şi braţele în cruce, schiţate prin proeminenţe, picioarele lipite, fără linie de despărţire.
Piesa stă pe un postament circular şi are spatele drept. În zona abdomenului există o spărtură,
practicată probabil din vechime 8 .

II. I 1. Dintr-o

pastă

11.12. În anul 1980 a fost găsit un fragment dintr-o figurină feminină (nr. inv. 3189),
realizată dintr-o pastă fină, de culoare cenuşie (fig. 4/2). Capul a fost rupt din vechime, braţele
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sunt ca două scurte prelungiri laterale, iar picioarele, lipite, în zona labelor au fost, de asemenea,
rupte (fig. 4/2a).
Spatele este drept, fesele proeminente, iar şoldurile pronunţate (fig. 4/2b).
Atât partea din faţă cât şi spatele au fost decorate cu incizii sub forma unor meandre linii şi
puncte adâncite.
a fost recuperată în 1967 (nr. inv. 2280). Din păcate se
păstrea1ă numai pa11ea ei inferioară, respectiv picioarele ( fig. 5/3 ). Acestea sunt lipite, şi atât
văzute din faţă cât şi din spate, ele prezintă o pictură în benzi roşii şi negre.
11.13. O

probabilă figurină feminină

a fost realizată o figurină de tip tesalic (nr. inv. 193), ca fiind găsit{1
în 1966 ( fig. 5/4 ). Corpul este plat, cu sânii modelaţi ca două proeminenţe, iar braţele întinse
lateral au fost rupte din vechime.
Spatele este evident tot drept, cu fesele însă ca două proeminenţe, picioarele, despărţite
printr-o cn:stătură, fiind rupte din vechime.
9
Decorul lipseşte cu desftv,îrş!re .
IJ.14. Din

pastă semifină

(nr. inv. 8089) modelată din marmură (fig. 5/2). Se păstrează
numai partea superioară, de la brâu în sus. Corpul şi braţele sunt suh forma unui hexagon, gâtul
fiind puţin vizibil (fig. 5i2a). La capf1tul braţelor se pot observa două încercări de perforare.
Capul este şi ci stilizat, având ochi incizaţi ~i nasul proeminent.
Spatele este plat ( fig. 5i2b ).
lJ.15.

Figurină fragmentară

Note
I. Pentru prima partl· v. C. Schusll'r. S. Popo\·ici. IJC!spre arta 11eoliticti şi e11eolirică din =mw O/tultu
/11/aior (/). 811h•ti1111/ .l/11ze11/11i „ Teohari A11to11t!!iic11". a. li-IV. nr. 2-4, 1996-1998, p. 115-122.
2. Durim s,-1 mulţumim -;;i pt' această calc cdor care nt'-all ajutat în prezentul demers: doamnei Aurelia
( iros11. dircl.."h)arl'a Mtucului. domnilor dr. rvt:uin Nica, Mihai Butoi. Traian /orzoliu .
.l. Penim a11alngii , . I-. Cnm~a, Fi,:11ri11e/e ,mtroponwrfe din epoca 11eoliticti pe teritoriul României.
l{Ul'.lll"l'~ti. I ()95. lig. 52,'>-·L
..i. lhitlem, lig,. 5(1.'5.
5. Ibidem. lig. 1513.
6. lhitlem. fig. 50.'3-..l.
7. lhidem. fig. 8--li.'L
8. Ibidem. lig. SOi_,_
()_ lhidem. lig.. 5315-6.

lista ligurllor
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. Figurine antropomorfe din lut: 1 = Slatina-Strehăreţ; 1-2
2. Figurine antropomorfe din lut: 1-4 = Slatina-Strehăreţ.
3. Figurine antropomorfe din lut: l -4 = Brebeni-Olt.

= Brebcni-Olt.

4. Figurine antropomorfr din lut: l -2 = Brebeni-Olt.
5. Figurine antropomorfe din lut ( 1. 3-5) şi marmură (2): l-5 = Brebeni-Olt.
6. Figurine antropomorfe din lut: l-2 = Slatina-Strehăreţ.
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ABBILDUNGEN
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.

1. Tonidolc: l - Slatina-Strehărcţ: 1-2 Brebeni-Olt.
2. Tonidolc: 1-4 Slatina-Strehăreţ.
3. Tonidolc: 1-4 Brehcni-Olt.
4. Tonidolc: 1-2 --- Brebeni-Olt.
5. Idolc aus Ton (I, 3-5) und Marmor (2): 1-5 = Rrcbcni-Olt.
6. Tonidok: 1-2 = Slatina-Strchărcţ.

iiber die neolithische und ăneolithische Kunst im Gebiet des Unteren Olt lllJ
zusammenfassung
Auch im zweiten Teii ihres Aufsatzcs. stcllcn dic Vcrfasscr wcitcrc ncolithische und
~ineolithische anthropomorphe Ton- und Mannoridolc. dic in dcm Muscum aus Slatina (Bczirk
Olt) aufbc\vahrt \vcrdcn, vor.
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Cătălin

Bem

Studiul de faţă este menit să introducă în circuitul ştiinţific unul dintre cele mai importante
loturi de piese din cupru umelniţene. Descoperite în anii '60, în urma cercetărilor de pe
9
Ostrovelul de la Căscioarele , ele se distribuie aproximativ egal între cele două faze reprezentate
1
în aşezare, A2 şi B 1 •
Înainte de a intra propriu-zis în subiect considerăm că este necesar a readuce în discuţie, pc
scurt: o scrie de probleme de ordin general privind arama neolitică. Zăcămintele metalice, de
cupru şi chiar de fier, au fost cunoscute înaintea exploatării lor cu destinaţie direct metalurgică,
înscriindu-se în tendinţa generală a omului preistoric de a găsi noi surse de materii prime. Privite
iniţial ca „pietre" deosebite, întrebuinţate nu în scopuri utilitare. minereurilor de aramă le va fi
trebuit mult timp pentru a fi considerate folositoare nu numai prin oxidul lor ci şi prin cantitatea
de metal utilizabilă. De aceea credem că se pot distinge trei mari etape ale mineritului neolitic
(şi, implicit ale „metalurgiei") - cca a exploatării zăcăn1intelor exclusiv pentru calităţile oxizilor
de cupru, folosiţi mai cu scamă în pictură, cca de-a doua este sincronă (şi astfel individualizată)
cu prima apariţie de pi~sc finite din cupru în general. perle şi împungătoare, iar ultima etapă
este reprezentată de dezvoltarea fără precedent a metalurgiei. Succesiunea acestor etape este
firească dar nu în toate regiunile balcano-cgeo-anatoliene poate fi foarte clar percepută astfel.
Ordinea primelor două nu este neapărat una cronologică, în numeroase zone fiind simultane, o
uşoară anterioritate a primeia putând fi cel mult presupusă. În zona balcanică, de exemplu,
acestea sunt, practic, simultane.
Una dintre problemele esenţiale ale începuturilor şi dezvoltării metalurgiei cuprului (şi, în
2
general, ale utilizării de piese finite), deşi îndelung discutată , este cca a dependenţei sau
nondependenţei zonei balcano-dunărcne de cea egco-anatoliană. Credem că aceasta însumează
două aspecte, din punct de vedere cronologic şi general tehnologic - cu alte cuvinte, cel al
primelor piese din cupru, majoritar executate prin martelare, descoperite în niveluri StarcevoCriş, Vinca timpurie, Dudeşti, Boian timpuriu şi în orizonturile contemporane balcanice, şi cel al
metalurgiei dezvoltate, începând cu Vinca-Plocnik.
Se presupune contemporaneitatea celor mai vechi obiecte din Balcani, care demonstrează cel
3
puţin cunoaşterea minereurilor de cupru, cu manifestările similare de la (:a tal Hi.iyiik . Astfel
sunt piesele starcevienc ale fazei lV din România4, fragmentul de zgură descoperit în nivelul IV
de la Anzabegovo (Vinca A) şi minereul oxidat de la Fafos I, la acelaşi palier cultura('. Existenţa
acestora ar putea fi pusă pc seama primelor comunităţi vinciene cc pătrund în Balcani, dar este
greu de crezut că ştiutori ai tehnicilor metalurgice din Anatolia (şi singurele dovezi ale existenţei
' Vlulţumim şi pe această cale doamnei Silvia Marincscu-Bîlcu care a avut amabilitatea de a ne oferi spre

studiu

şi

publicare piesele în

discuţie.
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acestora, pentru aceea perioadă, au apărut, cum am amintit, numai la c;atal Htiyiik) vor fi ajuns,
în cadrul unuia din „valurile de migraţie", în Balcani pentru a le aplica aici. În primul rând,
distanta enormă pentru acele timpuri ar fi constituit un handicap iar un meşteşug cc nu era
'
practicat (din lipsă de materie primă ) nu putea dăinui decât cel mult în amintirea unor generaţii
viitoare. Pentru difuziunea din aproape în aproape nu există nici o cale astfel jalonată, cel puţin
pentru sudul Balcanilor. Mai mult, nu există nici pentru această perioadă nici pentru cele
ulterioare asemănări tipologice între Anatolia şi Balcani.
Discutam mai sus de cunoaşterea minereurilor de aramă, vizibile la suprafaţa solului datorită
zonei de oxidare, folosite ca „material petrografic", cunoaştere rezultată din amintita tendinţă de
îmbogăţire a fondului de surse de materie primă (întâia etapă). Dacă acceptăm această situaţie
pentru Anatolia ~i Orientul Apropiat, nimic nu ne împiedică să o considerăm verosimilă şi pentru
Balcani
astfel, apariţia primelor piese din aramă balcanice s-ar fi petrecut independent, în
funcţie numai de cunoaşterea zăcămintelor, a căror descoperire nu ţine de nici o influenţă
anatoliană. Dacă n-ar fi aşa, în perioada următoare ar fi trebuit să asistăm la o înmulţire, dacă nu
spectaculoasf1, mf1car scmnificati\'ă, a descoperirilor de piese din metal. Dar fenomenul este
mvcrs cele c,îtcva perle din net:ropola de la Cernica(', sau cele dintr-un nivel contemporan L;soc
1('. bulgărele de malahit din acelaşi nivel ~i un cârlig de pescuit dintr-o aşezare Yădastra 18 sunt
printre li.rnrtc puţinele obiecte cunoscute din sud-estul Europei ( a doua etapă).
t:n reviriment începe odată cu debutul fazei Vinca-Plocnik'> (a treia etapă) şi nu se limitează
numai la teritoriul său cultural - există împungătoare, perle, inele şi brfiţări descoperite în aşezări
10
Boian-Vidra ~i Spanţov , Precucuteni 11-111 11 şi llamangia III 1~ în România şi în niveluri
1
similare cronologic din Bulgaria ', dintr-o perioadă în care mina de la Ai Bunar este sigur
exploatatf1. Lxplozia de descoperiri iniţiată la începutul fazei Vinca-Plocnik parc să aibă legătură
cu noik ckmcnte sosite din sud, care au putut contribui la dezvoltarea unei metalurgii în timidă
asCL'll:-.1u11c. Cunoa~terea zf1cămi11tdor de minereu exploatabil a fost superior valorificată în noua
pcnoadf1. Dacă sub o influenţă sudicft se dezvoltft fflră precedent metalurgia in vestul Balcanilor,
în aria vmc1„111f1, suh influenţa directf1 a acesteia apare „centrul de producţie'· Tiszapolgar şi cel
gu111dniţea11. ( 'hiar dacft se acceptft şi L) influenţă anatoliană în aria Boian final şi Gumelniţa, nu
put~m crede că metalurgia acesteia din urmft este indisolubil legată de spaţiul sudic. Oricum,
pll'SL'k l111ik din cupru din aria nh.:ridional:l a culturii Gumelniţa sunt extrem de puţine şi
1
I1L'Sc11111ittcative în acest conkxt -:- c:.îte,·a perle 1-t şi împungătoare ~ descoperite în nivelul
l ,u111dniţa /\ I de la Dikili Tash. ln plus. în zona nord-egeeanf1, presupusul drum al tuturor
intluen\clor anatoliene. nu există dec,ît descoperiri ulterioan: care nu mai pot fi considerate ca
rq1rczent~înd rezultate ak unui aport sudic, în condiţiile in care exista deja „centrul metalurgic'·
gurnelniţcan
fragmente de zgurf1 în nivdul Sitagri III!(, ( (iumclniţa A2) şi la Kephala I(, (strat
1
sincron cu Gumclniţa A2) ~i douf1 topoare plate la Sesklo 1i ( de asemenea, într-un nivel sincron
(1umclniţei A~).

.

***

Lxceptând cazurik în care apar asocieri de piese mici în aşezări, în cadrul depozitelor de
- - - · 17 , Gume l mţa
. 18 ş1,. de asemenea, c h.iar c. l e 19 ,
smc statatuare,
de genul cdor de Ia Varaşt1
,asc1oare
11urnf1rul de peste 60 la care ajunge lotul de piese care a prilejuit iniţierea acestor rânduri nu este
egalat pentru teritoriul actual rom,lnesc unde s-a dezvoltat cultura Gumelniţa de nici o altă
a~ezare. Săpf1turile arheologice care au afectat în majoritatea situaţiilor într-o mică măsură
suprafaţa, adesea impresionantă a te/I-urilor, dar, nu în ultimul rând, lipsa publjcării exhaustive a
descoperiri lor, reprezintă două din cauzele principale ale acestei stări de fapte. In ceea ce priveşte
aria sud-dunăreană a culturii, foarte puţine sunt exemplele care pot concura cu bogăţia lotului de
la Căscioarele. >le referim la câteva aşezări întrucâtva circumscrise filoanelor de la Ai Bunar ~·
Dacă

aceasta este maniera de pătrundere a tehnicilor metalurgice în Balcani, atunci, anterior, în zonă
:1rama era necunoscută.
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·Mâdreţ,

Stara Zagora-Băile 1vfinerale, Azmaşka Moghila şi K.aranovo - şi la cele de la Hotniţa şi
Ruse (harta I). Nu avem în vedere necropolele din nord-estul Bulgariei, care presupun totuşi
discuţii mai complexe decât cele la care ne vom limita, implicate fiind de lotul de la Căscioarele.
O privire sumară asupra hărţii distribuţiei aşezărilor în care s-au descoperit piese din aramă
relevă concentrări care exprimă mai degrabă carenţele unui stadiu al cercetărilor decât o realitate
efectivă. Pentru teritoriul actual românesc, zonele de concentrare sunt tocmai cele care au
constituit obiectul unor cercetări de amploare şi mai îndelungate - împrejurimile Bucureştilor, cu
extensie spre Dunăre pe văile Argeşului, Dâmboviţei şi Mostiştei (unde se situează şi aşezarea de
la Căscioarele), şi văile Vedei, a Teleormanului şi a Călmăţuiului. Numai faptul că declanşarea
unor campanii de săpături arheologice în aşezări gumelniţene din zone mai puţin cunoscute 20 a
condus la descoperirea unor loturi relativ semnificative de piese din cupru este suficient pentru a
întregi afirmaţia noastră. Petele albe, destul de consistente pe harta răspândirii artefactelor din
aramă, se datorează, aşadar, unor paradoxale lipsuri a cercetărilor din regiunile respective.
Situaţia este asemănătoare şi în cazul teritoriului bulgăresc ( deşi aici cercetările par să fie mai
extinse) - concentrarea staţiunilor în care au fost descoperite piese metalice este dependentă de
aceeaşi cercetare preferenţială -- văile Iantrei şi Lomului, zona Varna-valea Kamciici şi cursul
superior al Tundjei-zona Ai Bunar.
Înainte de orice considerente, vom prezenta sumar întregul lot de piese în discuţie de la
Căscioarele, urmărind în primul rând încadrarea culturală şi tipologică (unde este cazul) şi
informaţiile de natură dimensională ( cele de lungime sunt exprimate în mm iar cele de masă în
grame). Denumirile tipologice S l, S2 şi S3 se vor regăsi în continuare, în cuprinsul textului nostru.
I.

7

î

4.
5.
6.
7.
8.
9.
I O.
I I.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
l 9.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Dăltiţă

cu secţiunea transversală rectangulară. Gumelniţa BI; lungime (L) C) 1,5; lăţimea tăişului (l.t.)
3: grosime maximă (gr. max.) 3: greutate (g.) 1,71 (fig.1/2).
Dăltiţă cu secţiunea transversală rectangulară. Gumelniţa BI; L 45; l.t. 3; gr. max. 3; g. 1,31 (fig. I /I).
S 1 fragmentar. Gumclniţa A2: L 64: gr. max. 1,8; g. 1,32 (fig.2/1 ).
S l fragmentar. Gumelniţa A2: L 50; gr.max. 2: g. 0,73 (fig.2/2).
S l. Gume Iniţa B 1: L 67; gr. max. 2,2; g. 1,65 (fig.3/1 ).
S 1 fragmentar. Gumclniţa B 1; L 76; gr. max. l ,8: g. I ,62 (fig.3/2).
S l. Gumelniţa 81: L 63; gr. max. 3; g. 0,64 (fig.3/3).
S 1. Gumclniţa 8 I; L 39: gr. max. 1,8; g. 1,43 (fig.3/4).
S l fragmentar. Gumelniţa BI; L 50; gr. max. 2,4; g. 1,52 (fig.3/5).
S 1 cu mâner fragmentar din os. Gumclniţa B l: L 83: gr. max. 2; g. 4.92 (fig.4).
S2. Gumelniţa A2; L l 04: gr. max. 2.3; g. L89 (fig.6/1 ).
S2. Gumelniţa A2: L 82; gr. max. 2.6; g. 1.97 (fig.6/2; 11/1 ).
S2. Gumelniţa A2: L 63; gr. max. 2,3; g. 1,25 (fig.6/3).
S2. Gurnelniţa A2: L 64; gr. max. 2: g. L 18 (fig. 7/1 ).
S2 fragmentar. Gume Iniţa A2; L 41; gr. max. 4; g. 1,09 (fig. 7/2).
S2 fragmentar. Gumelniţa A2; L 42; gr. max. 3,4: g. 0,98 (fig. 7/3 ).
S2 fragmentar. Gumeln iţa A2; L 55; gr. max. 2.6: g. 1,27 (fig. 7/4 ).
S2 fragmentar cu maner din os. Gume Iniţa B 1; L 75; gr. max. 4,6 (fig.5).
S3 fragmentar. Gumclniţa A2; L 65; gr. max. 2.2; g. L24 (fig.8/1 ).
S3 fragmentar. Gumclniţa A2; L 90: gr. max. 3,2; g. 3,21 (fig.8/2).
S3. Gumelniţa A2: L 73,5; gr. max. 1,8: g. 1,06 (fig.8/3).
S3. Gumelniţa A2; L 118; gr. max. 3,3; g. 5,87 (fig.8/4).
S3 fragmentar. Gumelniţa A2; L 127; gr. max. 3; g. 6,26 (fig.8/5).
S3. Gumelnita A2; L 50; gr. max. 1,8; g. 0,94 (fig.8/6).
S3. Gumelniţa A2; L 94; gr. max. 2; g. 1.23 (fig.8/7).
S3. (jumelniţa A2; L 121, gr. max. 3,2; g. 4,76 (fig.8/8).
S3 fragmentar. Gumelniţa A2; L 85; gr. max. 2,8; g. 1,32 (fig.8/9).
S3 fragmentar. Gume Iniţa A2; L 50; gr. max. 2,9; g. l ,O I (fig.8/1 O).
S.1 fragmentar. Gumelniţa A2; L 32: gr. max. 3,8; g. 0.89 (fig.8/11 ).
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S1 fragmentar. Gumelniţ.a A2 sau B 1; L 100; gr. max. 3,5; g. 3.56.
S3. Gume Iniţa B 1; L 71; gr. max. 2,4; g. 1,56 (fig.9/1 ).
S1. Gumelniţa B 1; L 74; gr. max. 2,6; g. 1, 12 (fig.9/2).
S3. Gumelniţa 81; L 104; gr. max. 3,9; g. 5,21 (fig.9/3).
SJ. Gumelniţa B 1; L 53,5; gr. max. 1,8; g. 0,79 (fig.9/4).
S3. Gumclniţa B 1; L 86; gr. max. 2,6; g. 1,36 (fig.9/5).
S3. Gumelniţa BI; L 88; gr. max. 2, 1; g. I ,29 (fig.9/6).
S3. Gumelniţa BI; L 127; gr. max. 1,4;g. 4,09 (fig.9/7).
S3 fragmenlar. Gumelniţa BI; L 98; gr. max. 3,4; g. 2,87 (fig.9/8).
S3. Ciumelniţa BI: L 102; gr. max. 2,9; g. 2.23 (fig.9/9).
S3. Gumclniţa R I; L 136; gr. max. 4, I; g. 5,68 (fig.9/1 O).
S3. (iumelniţa BI; L. I 05: gr. max. 1,5:g. 4,87 (fig. I 0/1: I I /2).
S.1. (iumelniţa B 1; L I 06: gr. max. 3,8; g. 4.94 (fig. I 0/2).
S.1 fragmentar. Gume Iniţa BI; L 72: gr. max. 3; g. l,56 (fig. I 0/3 ).
SJ. Gume Iniţa BI; L I 18: gr. max. 2,9; g. 3.20 (fig. I 0/4 ).
S,. Gumclniţa BI: L I 15; gr. max. 3,4; g. 1.42 (fig. I 0/5 ).
Sl. Gumclniţa BI; L 129; gr. max. 3; g. 3, 74 (fig.I 0/6 ).
1·ragment cu secţiune transver~ală circulară. Gumclnita i\2: L 23; gr. max. 2,8: g. 0,48.
A2. Gumelniţa i\2; L 147; gr. max. S,6; g. 6, 12 (fig. I 5).
Al. Gumelniţa A2; L 69: gr. max. 1,9; g. 1,42 ( fig.13/1 ).
;\ 1. (1umelniţa BI ( locuintă); I. 87; gr. max. 4,8: g. 2.98 ( fig.13/2).
Ac(?) cu corpul puternic r[1sucit. Gumelniţa BI: L 92: gr. max. 2,8; g. I ,JO (fig.14).
Ac fr~1g111entar cu cap prohahil romboidal, cu corpul rf1sucit. Gumelnita BI: L 141: g. 4.67 (fig.16/1 ).
:\c fragmentar cu Jublă ,olută. ( iumclnita A2: I. ·rn. 5: g. 1.21 (fig.I 712 ).
1-'ragment de brătarf1 cu secţiune circulară. Gumclniţa i\2: L 68: g. IJ6 (tig.21 /I)
l-"rngme11t de br[1ţară cu secţiune rectangulară. Gumelniţa A2: L 18: g. 1.21 (fig.2113).
1-'ragment dc brflţarft cu sectiune n:ctaugulară. Gumclnita R I ( locuintă ): L 5 7: g. O. 94 (fig. 21 /2).
Inel dc buclf1 (s,îrmă ?). l1umelnita A2: g. 0.48.
l·'ragmcnt de tabt.·1. (iumelnita :\2: g. 1,)6 (fig.22/1 ).
S;în11C1. (i11mclniţa A2: I. 148: gr. ma:-.. I,'.'; g. 0.86 (tig.22/2).
( ·11\it · ( 111 ,.:ur-. dL· prelucrare). Ciumclni\a !\2; L 9(>: I. ma:\. 9.

()0 de picsL' li se adaugft alte opt (cinci din nivelul A.2 şi trei din cel BI) care însă nu
,1u 111a1 fost intl'gratc discuţiei datoritft gradului de fragmentare ( lungimea ac1:stora se situează in
1nten·,dul 5-13 111111).
AL·cstor

***
Prima împărţire tipologică a împungătoarelor, categoric majoritară în cadrul pieselor mici
nu numai pentru cultura Gumelniţa. se bazează pe forma secţiunii transversale, evidenţiindu-se
astfel trei grupe 21 - - exemplare cc au atât secţiune circulară cdt ~i rectangulară, piese ce au numai
secţiunL' rectangular[t ~i. în sfi.fr~it, cele cu secţiune pătrată. Vom lua in discuţie împungătoarele,
insă, ~l\'i.Înd în \'edcre o st:ric de nuanţări necesare. Introducem astfel categoria împungătoarelor
cu secţiune exclusi\' circular[1 (S 1), care lipseşte din tipologia anterioară, dar cumulăm (S2)
categoriile doi ~i trei, considcn.1nd insuficient criteriul de departajare. Am păstrat,
de asemenea. prima categoric a clasificării anterioare, identificând însă două grupe -- piese cu
secţiune circular[1 spre vârf şi rectangulară în rest (S3) şi cele cu secţiune circulară spre mâner şi
I"L'ctangularf1 spre Ydrf (S4 ). Deşi această manieră de tipologizare nu ţine cont de eventualele
demente de ordin fu neţ ional. in stadiul actual al posibilităţilor de investigare a pieselor din
aramei, csk singura posibilf1. Cel mult, în plus, putem considera că împungătoarele s-ar putea
clasifica dintr-un anumit punct de vedere, în numai două grupe -- una în care am include piesele
cc sc pretează mai lesne introducerii într-un mâner, cu secţiunea proximală rectangulară,

Ne mulţumim doar a aminti aceasta piesă, rezervându-ne ocazia de a o discuta cu un alt prilej.
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respectiv S2 şi S3, celelalte două categorii, S 1 şi S4, grupând piesele cu secţiune circulară spre
*
mâner, mai greu înmănuşabile .
Din păcate, o mare parte a descoperirilor din acest tip de piese este constituită din fragmente,
ceea ce face imposibilă o atribuire tipologică exactă - un fragment, de exemplu, cu secţiune
rectangulară, ar putea aparţine la fel de bine la trei categorii, S2, S3 sau S4. De asemenea, unele
dintre aceste fragmente au putut face parte din dăltiţe sau ace (puţinătatea de piese cunoscute din
aceste două tipuri se datorează şi publicării unor fragmente ale lor ca aparţinând
împungătoarelor).

Cronologic, în întreaga arie gumelniţeană, tipul de piese în discuţie apare de-a lungul întregii
evoluţii a culturii, din faza A 1 până în faza B 1, cu menţiunea că în prima etapă sunt mai rare (dar
aceasta şi datorită cercetărilor mai reduse), iar în B 1 creşte procentul celor masive.
1\u vom privi lotul de la Căscioarele decât prin prisma apartenenţei sale la un întreg. De
aceea, vom trata problemele pe care le implică piesele mici referindu-ne la întreaga arie
gumelniţeană, nefăcând decât trimiteri exemplificatoarc la piese de la Căscioarele.
Indiferent de forma secţiunii transversale, împungătoarele au fost supuse, în general,
acelora~i procedee tehnologice. Pentru aria sud-dunăreană a culturii Gumelniţa dispunem în
prezent de 32 de analize metalografice, cinci realizate asupra categoriei S l sau a fragmentelor cu
secţiune numai circulară 22 , 18 asupra pieselor de tip S2 şi a fragmentelor cu secţiune exclusiv
rectangulară2:i şi nouă asupra categoriei S3, numai piese întregi2 4 . Datorită numărului mic de
exemplare examinate metalografic (sub 10%) în comparaţie cu numărul total al împungătoarelor
2
cunoscute \ nu putem deduce o anumită metodă de confecţionare preferată pentru una sau alta
din categoriile tipologice. De aceea, vom trata tehnologia de producere fără a aminti decât cu
titlu orientativ subtipul piesei.
Din cele 32 de piese amintite, zece nu au fost turnate, ci executate prin forjarea la cald (la
cca. 300-350°C), fie a unor bucăţi de metal, care prin martelare deveneau piese finite 26, fie a
două fâşii separate de cupru cc formau, în unna sudurii la cald, aceeşi piesă finită 27 . Acest din
urmă procedeu tehnic poate fi surprins macroscopic şi la unele exemplare din România, la
8
Vărăşti2 şi la trei dintre pieseic de la Căscioarele (fig. 6/2; 9/9; 10/1; 11/1,2). Finisarea pieselor
ce nu erau realizate prin turnare nu avea ca scop decât îndepărtarea unor eventuale urme sau
defecte de confecţionare. Într-un singur caz s-a constatat o întărire suplimentară a vârfului,
.
~ .
la ca ld'~ 9 .
pnntr-o
re101]are
Din cele 22 de piese analizate care s-au dovedit a fi rezultatul unei operaţiuni metalurgice
efective, de turnare, numai la două s-a putut identifica felul tiparului - un exemplar a fost realizat
0
1
într-unul monovalv:i , iar altul într-unul bivalv:i . Probabil, această imposibilitate de detectare a
tipului tiparului se datorează nu numai operaţiunilor de forjare ulterioare turnării piesei, dar mai
ales situaţiilor în care acestea se confecţionau din fâşii tăiate dintr-un „lingou" turnat. Cu alte
cuvinte, nu avem decât pentru două piese ce11itudinea turnării lor în tipare, restul, cărora li s-au
identificat urme caracteristice cristalizării la mai bine de 1080 °C, putând fi în totalitate realizate
32
prin martelarea unor fragmente de „lingouri" . Oricum, această din urmă soluţie, pentru care nu
mai era necesară atingerea temperaturii de topire a aramei, era mult mai facilă şi se putea realiza
cu o mai mică pierdere de material. De remarcat este faptul că, indiferent dacă au fost
confecţionate prin turnare în tipare sau prin martelare din fâşii tăiate din „lingouri", toate aceste
22 de piese, spre deosebire de cele zece anterior amintite, au fost apoi supuse unei forjări la cald
sau la rece. Fără îndoială, nu este vorba de o simplă coincidenţă - metalul odată supus unei
operaţii metalurgice, care devenea, direct (prin turnare) sau indirect (prin martelarea
fragmentelor de ,,lingouri"), piesă finită, era întotdeauna supus încă unui proces direct. Aceasta
îmbracă două aspecte. Putem presupune că fiecare din cele două categorii de piese era
· Toate împungătoarele care au sau păstrează urme ale unor mânere din os sunt cele cu secţiune proxirnală
rectangulară.
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confecţionată

de câte un meşter care cunoştea sau nu cunoştea operaţiunile de control ale
temperaturii şi cele de turnare. Dar împotriva acestuia s-ar putea ridica faptul că există piese ale
ambelor variante descoperite în aceeaşi aşezare 33 . În acest caz, nu rămâne decât să presupunem
că există o legătură directă între tratamentele primare şi ulterioare ale materiei prime.
În altă ordine de idei, putem remarca faptul că numai pentru vârfurile ce au secţiune
rectangulară se practică o întărire suplimentară. De asemenea, cu cât scade complexitatea
secţiunii ( de la circular la rectangular) cu atât creşte procentul pieselor ce sunt confecţionate
exclusiv prin martelare (de la aproape 10% la cca. 40%), ceea cc, de altfel, este firesc .
•
Uncie exemplare, extrem de puţine, conservă , datorită oxidului, um1ele legării cu un fir,
,·cgdal sau animal (sub forma unor striuri circulare, transversale, cvasiparalele ), fie de un mâner
care nu s-a p[1strat, fie ele însele constituind ceea ce s-a păstrat dintr-un mâner. Pentru cca dintâi
vanantă, una din foarte rarele piese cunoscute este cea de la Căscioarele (fig. 8/9), care are
striurilc numai în treimea medic, despărţind, astfel, zona de utilizare de cea a mânerului. Unicat,
cel puţin la nivelul actual al descoperirilor şi, mai ales, al publicării, este o piesă din necropola
Varna [ ( m .4 1) '\ care păstreză amprentele unui mâner realizat din fibre vegetale sau animale
(fig.12). Mai numeroase sunt piesele care au mânere din os 3 ~. Erau folosite în acest sens doar
f'cmurclc de pas{1re ~i metatarsienele sau metacarpienele de ovicaprine. Numărul mânerelor din
os descoperite în a~ezări este relativ marc dar foarte puţine au um1e de oxid, ceea cc ne permite
să le atribuim numai lor un v,îrf metalic. În plus, de exemplu. cele mai multe dintre mânerele
singulare descoperite sunt lucrak din oase <le suinc·'\ care nu erau deloc preferate pentru
i11m;muşarca impung{ltoarelor din aram[l. Într-un singur caz, un împungător S3 din aceeaşi
arn111t1tii 11ccropol[1 (m. 41) avea ca m[mer un dinte de porc 37 .
l·uncţ1011alitaka imediata a acestui tip de piese era. foarte probabil, identică cu cca a pieselor
si 1111 larc contemporane.

***

categorie mai puţin numeroas[1 de piese mici (dar am discutat mai sus motivele acestui
1~1pt ). acrk. se deosebeşte de cca precedentă numai prin fonna specifică a capătului proxima!.
Sunt ;1stld lkcl'labilc trei grupe principale -- acele simple. cu gămălie. acele cu partea proximală
i1plati1at:1. triunghiular sau romboidal. ~i. în line. aşa-numitele ace cu dubl[1 volută sau cu cap
dubiu spiralat.
Discuţii de ordin cronologic. \·iz,înd difuziunea sau utilitatea primei categorii de ace nu-şi au
rostul se întâlnesc în cvasi totalitatea arici gumclniţene, de-a lungul fazelor A2 şi B l, folosite
fiind. ffir:1 îndoialii. ca piese cu utilitate casnid1, dar foarte probabil şi ca podoabe.
Tehnica de producere este similar[1 celei a împungătoarelor şi nu mai insistăm asupra ei.
l1111ÎtittH.lu-nc a remarca doar că, practic. acele simple sunt împungătoare cărora li s-a îndoit, mai
8
mult sau mai puţin circular. capătul opus ,·,hfului. Din cele 50 de piese cunoscutc·' până în
prell·nt. 42 aparţin arici sud-dunărene a culturii Gumclniţa. Tocmai de aceea se constată o
impuţinitrC în faza BI ( 14, faţă de J9 în A2). De asemenea, cxist[1 o preferinţă pentru cele cu
sccpune n:ctangulară (aproape jumătate din numărul pieselor întregi, 19 din 39). Trebuie să
remarcăm C:1 unul dintre exemplarele de la C[1scioarele se deosebeşte întrucâtva de celelalte prin
soluţia aleasă pL·ntru realizarea „gămf1liei'· ~ nu prin simpla îndoire a capătului proxima!, ci, dup{1
n u~o~1rf1 cioc:mire, prin pliere l fig. l ..J ).
<)

***
l 'apf1tul proxima! aplatizat şi. în uncie cazuri, corpul răsucit care creează o impresie spiralică
sunt l'icmentelc care individualizează cca de-a doua mare categorie de ace (fig. 14, 16 ). Realizată

prin martdare, pai1ea proximală este romboidală, triunghiulară sau de o formă general
triunghiulară, de obicei, cu baza marc spre corpul piesei. Unele piese au la capăt mici orificii
Fxccsi\'a restaurare a majorităţii pieselor de acest gen (care se
î11dcpf1rtarL'a oxidului) a condus la dispariţia oricăror amprente de fire.
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marginale, 1-ără ca acestea să constituie o caracteristică generală. Nu ni s-a părut necesară o
subdivizare tipologică în funcţie de secţiunea transversală a corpului piesei, în general, aceasta
fiind majoritar circulară, spre partea proximală, pe o mică porţiune, devenind rectangulară,
tocmai datorită acţiunii mecanice de aplatizare. Un singur exemplar, din lotul de la Căscioarele
(fig. 16/1 ), arc o secţiune rectangulară pe toată lungimea corpului, iar un altul, descoperit la
Ciumelniţa~ 9 , este susceptibil de acelaşi lucru. De asemenea, o diferenţiere tipologică în funcţie
de forma capătului proxirnal nu este deocamdată necesară, la cele mai multe dintre piese aceasta
nefiind identificabilă.
Ceea cc ar putea surprinde este faptul că din cele 20 de piese făcute publice numai două au
fost descoperite în sudul Dunării. Această situaţie s-ar putea datora mai sus amintitei carenţe de
cercetare şi publicare, dar fiind vorba, totuşi, de un tip de piesă deosebit, orice raport de săpătură
măcar l-ar fi menţionat. În plus, trebuie să remarcăm faptul că 111 aria nordică din 18 piese 17
sunt Gumelmţa BI 4°, numai una părând să fi fost descoperită într-un nivel A2 41 , iar din cele două
12
sudice una este B 1' iar cealaltă, despre care există o informaţie lacunară 43, poate fi asimilată
unei descoperiri întâmplătoare. Aceste informaţii tind să pledeze pentru concluzia creării la
nordu I Dunării a tipului de ace în discuţie, într-unul sau mai multe „ateliere" metalurgice locale
situat(e) în apropierea fluviului şi, fără îndoială, beneficiind de metal din sud. Existenţa unui
astrei de „atelier·· poate fi susţinută şi de descoperirea celor trei depozite amintite mai sus, de la
Vf1r[1şti (unde s-au descoperit şi cele mai multe ace de acest tip - şapte), Gumelniţa (de unde
provin şase astfel de piese) şi Căscioarele (inedit).
dublă volută

***

constituie categoria de piese mici cca mai spectaculoasă. Dubla
volută, executată din corpul piesei sau doar schiţată cu un vârf ascuţit pc cei doi lobi terminali,
defineşte acest tip, diferenţiindu-l. S-ar putea realiza o subdivizare tipologică în funcţie de
maniera execuţiei capătului proxima! dar la unele piese, puternic oxidate, nu se pot face precizări
sigure, iar alte piese sunt fragmentare şi astfel dificil de catalogat. De aceea am renunţat
deocamdată la o atare încercare.
O primă problemă pc care dorim să o amintim este cca a originii acestui tip de piese.
Cronologic, dar şi spaţial, ocupă un segment imp011ant în preistoria Orientului şi a centrului şi
sud-estului european. Apar, astfel, din Valea Indusului, la Mohenjo-Daro şi Chanhu-Daro·14, în
4
Pakista_n, până în c_~u~a~;s, din (_)r,~~nt~l A1?r?f ia~ -- .la ~h!atabel, Ku~ura ~i') T~pe-l-1is_sar <',
Anatol1a
i\lac,:a l-Iuyuk , Tcpcc1k ş1 Troia , C1recia ş1 Egcea -- Pohochnr 0 , Zygounes ş1
Syros') 1, până în Polonia şi sudul Scandinavici~ 2, de la începutul mileniului [V până în mileniul [[
î.d.[ [r. Evident, nu toate aceste descoperiri ne interesează aici în mod direct. Ne-ar putea reţine
atenţia, cu excepţia celor eneoliticc balcanice, piesele de la Tepecik (fig.19/6), eventual Troia
(fig.19/7) şi mai cu scamă Poliochni (fig.19/5), care sunt cele mai vechi din cele enumerate mai
sus.
14
Ştim acum, însă, că Troia [ este ulterioară culturii Gumelniţa - din cele 40 ele date C
cunoscute pentru primul nivel „troian" de la Beşiktepc şi din aşezarea eponimă 51 care nu par
contaminate, nu este nici una care să atingă limita superioară a perioadei de evoluţie a culturii
(;urnclniţa - 3950/3900 B.C_:'4 Dimpotrivă, cele mai multe dintre ele dar şi majoritatea celor ce
provin din niveluri egeene contemporane:;s indică perioada 3400-2700 B.C. Mai mult, dacă
nivelul l de la Troia este parţial sincron cu faza albastră de la Poliochni:ic, iar primele clemente
considerate „troiene'· apar în zona balcano-dunăreană abia după sau cel mult la sfârşitul culturii
Cernavoda le, adică cel mai devreme în _jurul anilor 3500-3400 B.C.s 7 , situaţia se clarifică într-o
oarecare măsură. Deşi un sincronism, bazat pc considerente general cronologice, este stipulat
8
între Poliochni albastru şi faza Boian-Spanţov') nimic nu indică acest lucru. Aşadar, cel mult,
acul cu dublă volută de la Poliochni poate fi confecţionat în aceeaşi perioadă de timp cu cele
gumelniţcnc. Cu alte cuvinte, se poate susţine cel mult o apariţie simultană a acestui tip de piesă
în cele două regiuni. Pentru o primă apariţie balcanică ar pleda numărul mare de descoperiri
Acele cu
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(fig.17; 18; 19/1-4) care este, în plus, în opoziţie cu raritatea de ace cu dublă volută din Egeea şi
Anatolia. Mai mult, credem că dat fiind tipul materiei prime - argintul, piesa de la Poliochni
poate fi privită ca un „import", nefiind deci produsă acolo. ,,Expeditorul" acestui ac va fi
dezvăluit numai în urma unor campanii de cercetare de amploare în zona egeeană, acolo unde
sondajele de mică întindere nu au fost de natură să ofere o imagine foarte clară asupra realităţilor
trecute.
Dacă privim acele din os cu cap bilobat (fig.20), relativ numeroase în cultura Gumelniţa, ca
imitaţii"') într-un material mai ieftin ale celor din aramă, fiind expresia unui fenomen întâlnit
destul de frecvent în eneolitic, atunci momentul apariţiei variantei din cupru poate fi coborât cu
certitudine la nivelul fazei gumelniţene timpurii, spre 4500-4400 B.C. 60 . Aceasta chiar dacă o
singură piesă, descoperită în necropola Varna-Sanatoriul de copii 61 , ar fi putut aparţine fazei
Gumclniţa A 1. Exemplarul din lotul de la Căscioarele (fig.17/2), ca şi marea majoritate a celor
din sudul lluviului<' 2 , aparţin fazei mijlocii a culturii, numai unul aparţinând cu certitudine
ultimei faze. În aria nord-dunăreană, repartiţia este inversă - 3 sunt atribuite Gumelniţei A2 63 ~i
14 fazei BI<, 1• Faptul nu ar trebui s[t mire avându-se în vedere că in sudul fluviului aşezările B 1
sunt roarte puţine, iar cele din nordul Dunării sunt contemporane cu unele aparţinând fazei A2 6 ::...
O ultimf1 probll:mă pc care am dori, pc scurt, să o amintim este cea a valorii cronologice,
pentru spaţiul nostru, a acelor cu dublă volută. Fără a intra în alte detalii, precizăm numai că
prezenţa lor în toate fazele culturii Gumelniţa nu poate face decât să contribuie la confirmarea
unor srncromsme întemeiate pc alte considerente, nicidecum să Ic fundamenteze. De altfel, este o
sit uape generi.ll[1 pentru toate tipuri k importante de piese din aramă.

***
Brăţările

sunt tipologic foarte \'ariate, fiind executate din sdrmft, tahlă sau bandă lată şi
groas[1, cu secţiunea circulară sau ovalft ( lig.2 l ,' l ), rectangulară (fig.2 l /2-3) sau trapezoidală, cu
capt:tdL: pdrL'CUtL: sau numai apropiate, iar uneori chiar neunite, dar ~i bispiralicc. Nu este
dccdabi lf1, ins,\. nici o evoluţie tipologică ( nici măcar urmărind considerente cronologice) a
,rcunci categorii a11u1m: sau o prel~rinţă. Practic, deşi sunt n:lativ puţine, brăţările sunt piese
co111111H:' de-a lungul întn:gii evoluţii a culturii Gumelniţa. De remarcat. insă, faptul că nu există
111c1 un exemplar cu secţiune romhrndalfi"<· sau plurispiralicc'' 7 , ca în aria cucuteniană. De aceea,
r,-1m.î11 a fi considerate gurnelniţcne numai br[tţărilc simple, uni- sau cel mult bispiralice, variate,
1ns,-1, cum amintc„un mai sus. tipologic. Cele mai multe se plascazft la nivelul fazei Gumelniţa
/\ I,,s. acest ascendent daton1ndu-se, însă, prezenţei lor in număr marc în necropola timpurie de la
Durankulak de menţionat că ulterior nu mai apar în necropole, fiind suplinite de brăţările din
aur ~i .\1>011((,·lus. Picsdc de la Cftscioarele aparţin celorlalte faze gumelniţene - două fazei medii.
1
alf1tun de alte c~1teva"( , constituind o grupă extrem de limitată de descoperiri. În ceea cc priveşte
fragmentul de brăţară din nivelul superior de la Căscioarele este unica piesă apa11inând fazei B 1
cunoscută p.1nă acum, cel puţin prin pri~ma publicării.

***
O ultunf1 categoric de piese reprezcntatf1 în lotul de la C[1scioarcle este cca a materiei prime
pregf1t1tf1 pentru a fi prelucrată - ne referim la sânne (fig.22/2) sau table (fig.21 /l ), piese extrem
de rare. de altfel. Ffu-ft îndoială, aceste concentrări de aramă serveau şi la confecţionarea
70
aplicaţiilor unor figurine din os. Alături de un exemplar de la C[tscioarele , cu cingătoare şi
71
colier din aramft. puţine sunt cele care au astfel de adaosuri metalice - piesele de la Sultana şi
K.ar:mo\·o ~.'. cili cercei şi cingătoare iar una de la Ruse :J păstrează un singur cercel.

***

O analizf1 a pieselor mici de aramă, cu toată gama largă de tipuri, nu relevă decât o parte a
complcxitf1ţii fenomenului metalurgic gumelniţean. Reprezintă însă un segment important al
mcstcsul!ului
care a constituit una dintre manifestările cele mai complexe ale eneoliticului
....
balcanic. Căscioarele, aşezare de excepţie a culturii Gumelniţa nu numai prin prisma pieselor de
aramft, a fost probabil una dintre plăcile turnante pentn1 întrega zonă de sud a României actuale.
~

~
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61. \11. Kuna, Zur Neolithischen und Aeneolithischen Kupferverheitzmg im gebier Jugoslawiens. în
Godisniak 19, 17. 198 L p. 57.
62. Ruse - VI. Dumitrescu, Â propos de la peinture ... , p. 412; Ci. Georgiev, N. Anghelov, Razkopki na
.\·elişnata ... , p. 70, fig.30/1: E. Comşa, Quelques donnees ... , p. 366, fig.4/2; E.N. Ccrnîh, Gornoe delo
... , p. l 19, fig.19/23. 26: Zavcţ - E. Comşa, Quelques donnees ... , p. 367. fig.4/4, 5; Ncvski -- E. Comşa.
Quelques donnees ... , p. 367: Varna - M. Kuna. Zur Neolithischen ... , p. 57; Das erste Gold der
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Menscheit. Die a/teste Zivili.rntion in Europa, (Katalog), Freiburg, 1986, p. 119: Karanovo - E.N.
Cernîh. Gornoe delo ... , p. 119, fig. 19/19-20: Dolen Ciflic -- E.N. Cernîh, Gornoe delo ... , p. 119, fig.
19/21: (_'atalka E.N. Cernîh, Gornoe delo .... p. 119, fig. 19/25; Stara Zagora-Băi/e Minerale - E.N.
Ccrnîli, Gornoe ,le/o ... , p. 119, fig. 19/22; Popovo - Das erste Gold .... p. 120; V. Nikolov, Karanovo VI
Period in Buf?,arien. Befige =u Refigion, Geselschlţ/t und Wirtschafl, în voi. Macht, Herrsc/uift und Go/d,
Saarbrucken. 1988. p. 215. abb.143; Goljamo Delcevo - H. Todorova et ulii. Selişnata 1110?,hila pri
Uofia1110 Delcevo. Razkopki i Proucivania V. Sofia, 1975. p. 63 şi 83, fig.128/4, 129/6: Dolnosla,·
Rîndina el a/li. S11(fid11ie mednie ... , p. 140, fig. 1/29-30.
Cd. Căscioarele (inedit. inclus în lotul studiat); Vidra - O.V. Rosetti, Săpăturile ... , p. 23; - E. Comşa,
Quelque.\· donnee.\· ... , p. 365; idem, L 'utilisation du cuivre .... p. 116. fig.4/9; Morteni - P. Diaconescu.
( ·ercelâri ar/reologice În haz inul mijlociu ul Argeşului. Aşe=area eneoliticâ de la A1orteni, în Valachia
10-1 J. IC)78-IC)7()_ p. )())_ fig.7/7.
()4 Drăgfincşti-Olt
\;1, :\Jica ct al/1. Cercettirile arheologice .... p. 17. fig.15/2-3: Vărăşti -- N.
;\11ghelescu, ( ·ercet11ri şi de.,cuperiri arheologice in raiocmele Câlâraşi şi Sloho::ia. în S.C.I. Jt: 6. 1-2.
I<))). p. 11 I: L ( ·om~a. Sâp,illtri arheologice la Boiw1-Gnidişteo U/111ilor. în il-'I.C.A. 6, 1959. p. 132:
idl'lll. S1i/){t/11ri ar/reologice la /foiu11-1'âriişti. în ilf.CA. 8. 1962. p. 206: idem. L 'utili.mtio11 du cuil're ....
p. 117. lig.4,122: Sărulcşti - I·.. Com~a. Q11elq11e.\· dm11uies .... p. 365; Gumelniţa - ibidem, p. 364:
Jilava - ibidem. p ..165: Gcangoieşti
Al Vulpe, Î11cep11t11rile metalurgiei ... , nota 30: E. Comşc1,
I. 'utili\'(lfion du cuh•re .... lig.5; Glina - ibidem. tig.5: \1. Kuna, Zur Neolithi~·cl,e11 .... p. 57: Vidra
I) V. Rt,'idli . .\'fipiiturile de la Vidra .... p. 30-33: E. CnrnşJ. L 'utili.rntion t/11 cuivre .... p. 116, fig.4/1012: (;:inigău inl'dit (l\1.N.I.R. Hucure~ti): Teiu - E. Com~a. Q11t!lq11e.\· tlo1111ee.\· .••. p. 365.
6) ('{Milin Bem. Elemente de ('ro110/o1,:ie ...
6Cl. ( ·11111 -.,11111 cele de la Brad
V. l 1rsachi. /.e dt'p<il d 'oh1cts de porurc t'm;olithilJlll! de Brad. com.
\'t·gri. ci<;/'· de B11::1i11. în , ol. Le paleolithique et le ,,colithiqm' de la Rommmie e11 contexte e11ropee11.
, ·. I ()l) I ( /JJ . 1. I . I\;' )• p. ..,'-~ 8. t-le--o 9 - I U.
I d)I,
(i 7. l)escllperite la H~ihăşeşti - V I. Dumitr"l'sc11. 1/tihtişeşti. 1H01wgrajie Arheo/ogic,i. Bucureşti. I 954. p .
. l3l). lig.-+ I .2-,. sau C~irbuna
( i.P. Serµhee,. Rc11111e1riJJo/,kii klad i .,. f.:urh1111c1. în S.A. 1. I 963. p. 138.
lio:-· I.
6X. llurankulak (cl'I puţin 1.1 exemplare) - D,u ente Gott! .... p. 113. 120-121: H. Todornva.
/'l'i11.,101·1, ·(·.,kui<1 11ekro110/ krud Sl'lo l>11rc111k11/uk. Folhul,i11sk1 ukr11g. Îll IJohrmlja. I. I 984, p. 81: N .V.
R111d i11a , ·/ "Iii. S11ţ/id11ie medu ie .... p. 1-W. fig. I 1--1. (l-8: \'arna - I. h anm. Ra111whalkolit11i grohorl!
(lu gruii I ·urnu. 111 /..'\'.,1/. I: 1.i ( 29 ). I 978. p. 8(). lig.--l 2: Da.\· ente Go/d .... p. 120: Chitila - V.
Hllrn111..·a111, S/i11,it11rile ci<' lu< 'lritilu. 111 Cercettiri Arheologice.
()l)_ Sa\'a - .\'l·li.~11111" nw,l.!.hilu /11'I s. S,n-u. i11 /. t·:...t.D. I 1. 1960. p. 5: Goljamo Dclccn) - l I. lodorova el
lift,_ Seliş11ata 11101-:hila .... p. -P. tah.-U I. -t-l--l. 80128: Hotniţa - ~.V. Rîndina el ulii. S11ţ/id11ie mednie
.... p. 1-Hl. li!,!,. I 5: Anna~ka l\loghila F.'.\. ( ·ernih. Ciornoe delo .... p. 119. lig.. I 9/13.
-:'O. \'I. l)11111itrcs1.."11 •. ·lrtaprei.\·tori('(iÎ11 RomtÎ11ia. Bucun.:~ti. )l)7.ţ_ p. 2-lCl. ti~ ..271.
-: I. I11ll1n11aţii dL''ilH'L' exi-.,te11ţa ei a, em de la dl Radian Andrccscu. d1rnia ii mulţumim ~i pc această cak.
7~. (i. (ii...·Prgie\. K11/t11r1-:r11ppt•11 .... p. 85. taf..\.\\'1-l.
·7 ,. I:. ( \)1lb:1. ( ·011., idt;rut io11s sur h· ritt· /1111L;rt1ir(' de Io cil·ilisation de ( i11111e/11i(a, in Dacia N.S. 8, 196.2.
I
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lista tigorilor
Fig. I.

Căscioarek-Ostrm·c/. Dăltiţe

din cupru.
Fig. 2. Căscioarek-Ostro,•d. Împungătoare cu secţiune transversal[1 circulară din cupru.
Fig. 3. Căscioarclc-Os/nJ\'e/. lmpungătoarc cu secţiune transversală circulară şi fragmente
cu
secţiune transversală circulară.
Fig. 4. Căscioarclc-Ostrm·e/. Împungător cu secţiune transversală circulară cu mâner
fragmentar din os (a -- desen: b - foto).
Fig. 5. Căscioarelc-OstrrJ\'e/. Împungătoare cu secţiune transversală rectangulară din cupn1.
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Fig. 6. Căscioarele-Ostrovel. Îlnpungătoare cu secţiune transversală rectangulară şi
fragmente cu secţiune transversală rectangulară.
Fig. 7. Căscioarele-Ostrovel. Fragment de împungător (cu secţiune transversală circulară
spre vârf şi rectangulară în rest) cu mâner din os.
Fig. 8. Căscioarele-Ostrovel. Împungătoare cu secţiune transversală circulară spre vârf şi
rectangulară în rest din cupru.
Fig. 9. Căscioarele-Ostrovel. Împungătoare cu secţiune transversală circulară spre vârf şi
rectangulară în rest din cupru.
Fig. 1O. Căscioarele-Ostrovel. Împungătoare cu secţiune transversală circulară spre vârf şi
rectangulară în rest din cupru.
Fig. 11. Căscioarele-Ostrovel. Detalii a două împungătoare (a - S3-fig. l 0/1, b - S2-fig.5/2)
real izatc prin „sudarea" a două fâşii.
Fig. 12. Varna I (m. 41 ). Împungător cu secţiune transversală circulară cu mâner din fibre.
Fig. 13. Căscioarele-Ostrovel. Ace simple din cupru.
Fig. 14. Căscioarele-Ostrovel. Ac simplu din cupru.
Fig. 15. Ace cu cap aplatizat şi corp răsucit. 1. Căscioarele, 2-3. VărăştL 4. Gumelniţa.
Fig. 16. Vărăşti. Ace cu corpul răsucit.
Fig. 17. Ace cu dublă volută. l. Popovo, 2. Ruse, 3-4. Dolnoslav, 5. Poliochni, 6. Tcpecik,
7. Troia 1.
Fig. 18. Ace cu dublă volută. 1. Drăgăneşti-Olt, 2. Căscioarele, 3, 7-8. Ruse, 5, 12. Vidra, 6.
\1orteni. 9- 1O. Zaveţ, 11. Vărăşti.
Fig. 19. Ace cu dublă volută. 1-3. Vidra, 4. Drăgăneşti-Olt, 5. Vădastra, 6. Gărăgău, 7.
Yarna 1, m. 66a, 8-9. Karanovo, 1O. Stara Zagora-Bâile Minerale, 11. Dolen Ciflic, 12.
(,:atalka, 13. Goljamo Delcevo, m. 31.
}~ig. 20. Ace din os cu cap bilobat. I. Atmageaua Tătărască, 2. Petru Rareş, 3-5. Ruse, 6.
Goljamo Delcevo, 7. Varna L m. 41.
Fig. 21. Căscioarele-Ostrovel. Fragmente de brăţări din cupru.
Fig. 22. Căscioarele-Ostrovel. Materie primă. 1 - tablă, 2 - sârmă.
Fig. 23. Figurine din os cu aplicaţii din cupn1. 1. Căscioarele (colier ş1 cingătoare), 2.
Karanovo ( cercei şi cingătoare).

PI. I. Harta distribuţiei principalelor site-uri din aria
descoperit piese din cupru.

Gumclniţa-Karanovo

VI în care s-au

liste de tigures
Fig. 1.

Căscioarele-Ostrovel.

Ciseaux en cuivre.
Fig. 2. Căscioarele-Ostrovel. Pen;oirs S 1 en cuivrc.
Fig. 3. Căscioarele-Ostrovel. Pen;:oirs S 1 et fragments a scction transversale circulairc.
Fig. 4. Căscioarele-Ostrovel. Pen;oir S 1 a manche fragmente en os (a - dessin; b - photo ).
Fig. 5. Căscioarele-Ostrovel. Fragment de pen;oir S2 (S3?) a manche en os.
Fig. 6. Căscioarele-Ostrovel. Pen;:oirs S2 en cuivre.
Fig. 7. Căscioarele-Ostrovel. Pen;oirs S2 et fragmcnts a section transversale rectangulaire.
Fig. 8. Căscioarele-Ostrovel. Pcn;oirs S3 en cuivrc.
Fig. 9. Căscioarele-Ostrovel. Pen;:oirs S3 en cuivre.
Fig. 1O. Căscioarele-Ostrovel. Pen;:oirs S3 en cuivre.
Fig. 11. Căscioarele-Ostrovel. Details des deux pen;:oirs (a - S3 --- fig. l 0/1, b - S2 - fig.
5/2), realises par le „soudage" des deux fâşii.
Fig. 12. Căscioarele-Ostrovel. Vama I (m. 41). Pen;:oir Sla manche en fibres.
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Căscioarele-Ostrovel.

Aiguilles simples en cuivre.
Fig. 14. Căscioarele-Ostrovel. Vărăşti. Aiguillcs a corps tordu.
J."ig. 15. Căscioarele-Ostrovel. Aiguille simple en cuivre.
Fig. 16. Ai gui llcs a tete aplatie et corps tordu. 1. Căscioarele, 2-3. Vărăşti, 4. Gumelniţa.
Fig. 17. Aiguilles a double volute. Drăgăneşti-Olt, 2. Căscioarele. 3, 7-8. Ruse, 5, 12. Vidra,
6. Mortcni, 9-1 O. Zavcţ, 11. Vărăşti.
Fig. 18. Aiguilles a doublc volute. 1-3. Vidra, 4. Drăgăneşti-Olt, 5. Vădastra, 6. Gărăgău, 7.
Varna, I, m. 66a, 8-9. Karanovo, l O. Stara Zagora-Băile ."vfinerale, l l. Dolen Ciflic. 12.
(:atalka, 13 Goljamo Delcevo, m. 31.
Fig. 19. Aiguillcs a doublc volute. l. Popovo, 2. Ruse, 3-4. Dolnoslav, 5. Poliochni, 6.
Tcpccik, 7. Troia I.
Fig. 20. Aiguilles en os a tete bilohee. I. Atmageaua Tătărească, 2. Petru Rareş. 3-5. Ruse, 6.
Gol_jamo Dclccvo. 7. Vama I. m. 4 l.
Fig. 21. Căscioarele-Ostrovc-1. Fragments de bracclcts cn cuivrc.
Fig. 22. C'ăscioarelc-Ostro\'c'/. Maticre premiere. 1 -- tt)!e. 2 - fii de cuivrc.
Fig. 23. Figunnl.?s cn os el applications cn cuivre. I. Cf1scioarek (collicr ct ceinture). 2.
l<.ara11ovo (houcles d'orcillc ct ccinture).
Fig. 13.

PI. I. La carte de la distributiun des principales statiuns appartcnant
Karanon) ct dans lcsquelles on a dccouvc11 des pieces cn cuivrc.

a la

zone

Gumelniţa

considerations concernant un serie de tvpes de pleces en culvre
de tvPe Gumelnlta
Resume

'

L 'anal~·sL· d'uth.: gramk quantit0 de pi0ccs en cu1\TC de typc (iumelniţa, dccouvertes dans Ies
aillllTS · <)O. a permis la relancc des certai ns prnhlcmcs concernant la meta li urgie balcanique ma1s
auss1 la possihilitc de rassamblcr Ies connaissances actudles conccrnant la majoritc des petitcs
p1..:·cL·s L'll L'llI \Tt'. De cctlL' mani0rc nous anrns trai te rt~rtains prohk·mes conccrnant la typologie.
la lL'L·l11h)logic et la chrnnolog1L· des pen;oirs, lk:-. aiguillcs (y compris ccllcs „1 doublc \'Olute). des
hrncl'IL'ls.
I.a d1strihutio11 des pricipalcs decou\·ertcs de picces cn cui\Tt' dcmontre jusqu· .1 qucl point la
mttallurgie de typc (iumelniţa s'est de,·eloppcc: n1c de sa richcsse et sa variete, l'cnscrnble des
piccL'S de C:1scioarele rcprcsentc un d~mcnt de granJc importance locale.
l. ·analysc dcs petites picccs cn cuivrc ne rcleve qu 'unc part ie du phcnomene mctallurgiquc
tk typc liumdniţa. qui rcpresentc unc des plus complexe manifcstation du l"Encolithiquc des
Halkans. ( ir,1cc .'1 ces picccs cn cuivrc. C'.hcioarele est un site d 'exception non seulcmcnt pour la
u1ltun.: de typc Ciumclniţa mais aussi pour toutc la zone du Sud du territoirc de la Roumanic.
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1

J. Mo isica , 2. Lişcoteanca-Movila Olarului. 3. Însurăţei, 4. Hârşova, 5. Cernavoda, 6. ăvodari-La Ostrov, 7.
Borduşani , 8. Cuneşti , 9. Gurnelniţa, 10. Vărăşti-Bo ian B, 11. Vărăşti , 12. ultana, 13. Căscioarele , 14. Vidra, 15.
Petru Rareş, 16. Prundu , 17. Pietrele, 18. Jilava, 19. Glina 20. Săruleşti , 2 1. Geangoieşti , 22 . Morteni , 23. Teiu, 24.
B u cşani , 25.
ili ştea Gumeşti , 26. Ciolăneştii din Deal, 27. Gărăgău 28. Vânătorii Mic i, 29. Vităneşti, 30.
D r ăgă n eşt i-O l t , 31. Atmageaua Tătărască, 32. Kubrat, 33 . Rîs, 34. Kodjadermen, 35. Radingrad, 36. Kara Arnăut,
37. D î1~janoveţ, 38. rnjadovo, 39. Hisarlîk 40. Kamenovo. 41. Ruse, 42. Kaciţa, 43. Hotniţa, 44. Liuljn, 45.
Durankul ak 46. Vama-Sanatoriul de Copii. 47. Devnja, 48. Varna I, 49. Vama 11 , 50. traşimirovo , 51. ava, 52.
Ş um e n , 53. Viniţa, 54. Goljarno Delcevo, 55. Ţonevo, 56. Karanovo, 57. Korten, 58. B ikovo 59. Kapitan
Dirnitrievo , 60. Vetren , 61. Azmaşka Moghi la, 62. Stara Zagora-Băi le Minerale. 63. Bereketska Moghi la, 64.
Gabare o, 65. Ru manja, 66. Mîdreţ, 67. Ai Bunar, 68. Zlatitrap, 69. Drama.
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CONSIDERATII GENERALE ASUPRA AŞEZĂRII GUMELNITENE DE lA MĂRIUTA,
,
COM. BELCIUGATELE, JUD. CĂLĂRAŞI
,
Mihai Şimon I
Eugen Paveleţ

Articolul de faţă îşi propune să aducă în atenţia specialiştilor rezultatele cercetărilor
arheologice făcute de Mihai Şimon în aşezarea de la Măriuţa, corn. Belciugatele, jud. Călăraşi.
Cercetările au fost făcute pe parcursul a şapte campanii arheologice, între anii 1984-1990.
Fondurile necesare săpăturilor au fost asigurate de către Institutul de Arheologie „Vasile
Pârvan" din Bucureşti şi Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, iar materialele descoperite au fost
depozitate la Muzeul Călăraşi.
Analiza şi publicarea materialelor arheologice descoperite nu a putut fi făcută în totalitate de
către autorul săpăturilor, datorită morţii sale premature, şi de aceea am considerat de cuviinţă că
ele trebuiesc redate lumii arheologice, mai ales că valoarea lor este incontestabilă.
În acest articol vom trata doar problemele legate de amplasare, metodă de sondare
arheologică, stratigrafic, ceramică, aramă şi datare, urmând ca într-un articol viitor să tratăm
uneltele (piatră şi os) şi plastica (antropomorfă şi zoomorfă).
Trebuie să aduc mulţumiri celor fără de care acest studiu nu ar fi putut exista; Doamnei dr.
Silvia Marinescu-Bîlcu (cercetător principal la Institutul de Arheologic „Vasile Pârvan'· din
Bucureşti), Domnilor dr. Alexandru Păunescu (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan''), Marian
:'\eagu (Directorul Muzeului Dunării de Jos Călăraşi), Vasile Oprea şi Tudor Iordan, Doamnei
desenator Gabriela Dobre şi fotografului Dan Lupoi (Muzeul Dunării de Jos Călăraşi).
***
Aşezarea gumclniţcană pusă

în discuţie se găseşte în partea de nord-est a satului Măriuţa,
com. Belciugatele, jud. Călăraşi. la 7 km nord de oraşul Fundulea, pe o limbă de pământ a terasei
laculyi Mostiştea, orientată NNE-SSV.
In dreptul satului eneolitic râul Mostiştca ( din care, datorită îndiguirilor efectuate în perioada
comunistă, s-a format lacul ce poartă acelaşi nume), tăcea o buclă de 180°, înconjurând astfel
a~ezarea.
Înainte de îndiguiri râul Mostiştea curgea de la nord la sud.
Înălţimea terasei pc care se află aşezarea, măsurată de la baza luncii fostului râu Mosti~tea,
1
este de aproximativ 12-15 m, lungimea de 80-90 m, iar lăţimea nu depăşeşte 25-30 m.
S-ar putea crede că este o aşezare de tip teii, dar cercetările au arătat că la Măriuţa există
două straturi arheologice a căror grosime, luată împreună, nu depăşeşte 2,60-2,70 m.
În strategia săpăturilor de la Măriuţa distingem două etape clare:
A. În prima etapă, cc cuprinde campaniile arheologice desfăşurate în anii 1984 şi l 985, s-a
urmărit stabilirea stratigrafici aşezării, săpăturile având caracter de salvare, aceasta pentru că
aşezarea urma să fie distrusă de traiectul unui drum judeţean.
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În campaniile 1984-1985 au fost deschise trei secţiuni S I, S II şi S III, toate distruse în 19?5
prin activităţile desfăşurate pentru construirea drumului judeţean.
În 1984 s-au săpat 12 mp în două suprafeţe S I şi S II, care apoi au fost unificate.
În 1985 can1pania arheologică a fost mai amplă. A fost trasată secţiunea S III în lungime de
28 m, orientată NNV-SSE. Această secţiune trebuia să fie lungită în campania următoare pentru
a se sta~ili lungimea aşezării.
B. Jn a doua etapă, ce cuprinde campaniile 1986-1990, strategia săpăturilor s-a schimbat
esenţial, aceasta deoarece, pe de o parte secţiunile S I - S III au fost distruse de lucrările la
drumul judeţean şi săpăturile trebuiau orientate spre partea sudică a aşeză1ii, pe de altă parte.
cercetările au putut fi făcute sistematic şi gândite pc termen lung deoarece lucrările de construire
a drumului _judeţean au fost abandonate începând cu 1986.
Au fost trasate cinci secţiuni notate de la S IV la S Vlll, şi s-a urmărit, pe lângă aflarea
stratigrafici, dezvelirea unor complexe arheologice importante.
Stratigrafia a~ezării a putut fi stabilită cu precizie în secţiunile S IV şi S V unde a fost atins
solul steril <lin punct de vedere arheologic. Au fost observate două niveluri de locuire acoperite
de un strat vegetal gros de aproximativ 0,30-0,45 m.
Primul nivel, de jos în sus, este cuprins între -2,60-2,70 m şi -1,55-1,70 m, având o grosime
ce variad1 între O, 90 şi I m.
!\I doilea nivel este cuprins între -1,55-1,70 m şi -0,35-0,40 m, grosimea lui fiind cuprinsă
între I. 15-1,30 111.
i\111bclc niveluri arheologice aparţin culturii Gumelniţa, faza A.
Trebuie menţionat că în stratul vegetal majoritatea materialelor arheologice descoperite sunt
gumelniţene, dar au fost gf1sitc şi fragmente ceramice databile în sec. IV d. H. precum şi din
epoca feudal[, t,hzic (sec. XVI-XVII).
,,O altf1 observaţie, în ceea cc priveşte realitatea stratigrafică din cadrul acestei aşezări, se
referă la existenţa, în amhcle ni\'eluri gumelniţene a unui număr relativ marc de fragmente cc
aparţin culturii Boian. faza Vidra, de unde rezultă , că iniţial. terenul ocupat de comunităţile
gumclniţenc a fost locuit de purtătorii culturii Boian"-.
\!umftrul fragmentelor ccramiCL' Boian nu esk deloc ridicat, fapt ce ne face să credem 61
aşezarea aparţirnînd acL·stei culturi a fost de mică întindere, în timpul săpăturilor nefiind surprins
un strat arheologic sau un complex care să poată fi atribuit acestei culturi 3 .
Solul de Ia Măriuţa are ca o caractcristid1 dominantă prezenţa concreţiunilor calcaroase în
ambele straturi arheologice.
Au fost identificate şi un11e de ccnuş~) Jar nu au fost descoperite incendieri masive. Nu a fost
g[1sirn nici o locuinţ[1 incendiat.).
Solul steri I din punct de \'edere arheologic este de culoare maroniu închis cu intercalaţii
calcaroase 4.
ln decursul celor ~apte campanii de săpături arheologice au fost descoperite şase locuinţe.
Deşi nici una nu a fost degajată complet, datorită felului în care a fost concepută săpătura
(secţiuni ck 2 111 lăţime) şi mai ales pentru că locuinţele descoperite aparţineau toate primului
nivel de locuire şi se aflau la -2,20-2,45 m. operaţiunile de dezvelire totală a acestora fiind
anevoioase şi costisitoare, totuşi au fost făcute observaţii atente şi complexe asupra felului cum
au f~st constrnite locuinţele.
ln nivelul 11 au fost găsite un11e izolate de pari şi chirpici dar nu s-a putut delimita clar
conturul vreunei locuinţe.
Campania arheologică din 1989 a fost cea care a clarificat o bună parte din problemele
legate de „sistemul de construcţii din aşezarea cneolitică, în primul rând locuinţele care aparţin
primului nivel gumelniţcan·':-_
Cercetarea locuinţelor a fost posibilă datorită adâncirii săpăturilor în S IV, S VI şi S VIII.
S-a putut observa că prima comunitate gumelniţeană aşezată la Măriuţa a efectuat lucrări de
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a terenului ales penttu amplasarea viitoarelor locuinţe şi anume nivelarea întregii
suprafeţe, gândită de la început ca zonă destinată construcţiilor. Nivelarea a afectat primul nivel
de atunci al solului până la o adâncime de 30-40 cm.
Ideea că locuinţele primului nivel de la Măriuţa au fost construite după un plan iniţial, este
susţinută de faptul că pe viitorul lor amplasament au fost cruţate locurile ce urmau să fie
destinate vetrelor.
Mihai Şimon crede că „prin această nivelare s-au delimitat spaţiile viitoarelor locuinţe
păstrându-se cu rigurozitate orientarea locuinţelor, intervalele dintre ele, precum şi dimensiunile,
deoarece, aşa cum am putut constata locuinţele au dimensiuni sensibil egale, bineînţeles cu
uşoare variaţii nesemnificative din punctul nostru de vedere" 6 .
Locuinţele au fost orientate într-un şir pornind de la nord-est spre sud-vest 7 .
Traseul pereţilor unora dintre locuinţe a putut fi studiat datorită faptului că la baza lor au fost
făcute şanţuri, adâncimea lor fiind de aproximativ 40 cm.
Astfel de şanţuri au apărut numai pentru locuinţele 2, 3 şi 4 descoperite în secţiunile S IV şi
S V. La celelalte locuinţe, descoperite în 1989, nu au fost găsite şanţuri dar „au putut fi
delimitate gropile de pari cc susţineau pereţii construcţiilor respective" 8 .
Dintre locuinţe pentru cinci nu au fost găsite elemente care să ateste existenţa mai multor
încăperi, aceasta poate fi datorită faptului că nu au fost dezvelite complet. În locuinţa notată L 5,
găsită în S IV : : l 2a- l 2b, apare un prag care pare să indice că locuinţa arc două încăperi, vatra
fiind amplasată în cca de-a doua încăpere 9.
Deşi după campania arheologică din 1989 Mihai Şimon înclina să creadă că sunt două
rânduri de locuinţe, aşezate paralel, în 1990, după verificări, constată existenţa unui singur şir.
Podelele locuinţelor au putut fi bine studiate deoarece au fost făcute din pământ bătătorit şi
au putut fi surprinse în profilele realizate pe parcursul campaniilor arheologice din 1989 şi 1990.
După realizarea nivelării terasei pe suprafaţa aleasă pentru viitoarele locuinţe au fost aranjate
strat~ri de humă cu grosimi variind între 5 şi 15 cm.
In unele cazuri s-au aplicat mai multe straturi de humă probabil datorită deteriorării celor
10
vechi .
Locuinţele 5 şi 6 aveau podine realizate din crengi împletite peste care a fost aplicat un strat
de lut care constituia podina propriu-zisă. Uneori crengile folosite pentru împletitură aveau
11
grosimi de până la 6 cm, dar nu au fost depistate bârne ca în aşezarea de la Bucşani . Cele două
12
locu~nţe cu podele făcute din crengi şi lut apar în zona răsăriteană a aşezării .
ln ce priveşte felul cum au fost construiţi pereţii, cu greu se pot face precizări pentru că nu sau păstrat chirpici, aceasta poate şi datorită faptului că nici o locuinţă nu a fost incendiată.
Se poate presupune, pentru locuinţele ce aveau şanţ, că pereţii erau făcuţi din fibre vegetale
(bârne şi crengi) poate uşor lutuiţi. La cele unde au fost descoperite urmele parilor de susţinere
probabil avem aceeaşi situaţie.
Vetrele au fost descoperite toate în interiorul locuinţelor, unde erau amplasate lângă peretele
din spate într-un colţ al încăperi{"!.
Cum am mai spus, locul viitoarelor vetre a fost cruţat, în pământul viu, când s-a făcut
amenajarea spaţiului viitoarei locuinţe, iar înălţimea suprafeţelor cruţate „este egală cu înălţimea
nivelării respective" 1~ având aproximativ 18-20 cm.
Suprafaţa vetrelor variază între 1-1,20 m.
Pe suprafeţele cruţate, care urmau să devină vetre, erau aplicate unu sau două straturi de
humă care apoi erau bine bătătorite şi netezite.
Mihai Şimon constata că „în prezent, mai ales în cazul în care erau făţuite cu două straturi de
1
humă, stratul superior avea o culoare roşie închisă datorată focului" ).
Făţuiala cu humă era făcută şi pc părţile laterale ale vetrei, după aceleaşi principii, colţurile
vetrelor fiind rotunjite.
În S IV au fost găsite trei vetre dintre care numai cea din locuinţa nr. 3 a putut fi cercetată în
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întregime, celelalte două (aparţinând locuinţelor 2 şi 4) au fost doar secţionate .
Apărarea aşezării era asigurată natural, de râul Mostiştea, care datorită buclei pe care o făcea
exact în dreptul satului gumelniţean, apăra zona atât la est cât şi la NNV.
Mihai Şimon nu exclude posibilitatea existenţei unor şanţuri de apărare, situate unul la sud şi
celălalt în partea de nord-est a aşezării, astfel închizându-se complet teritoriul locuibil al aşezării
, 11 _ . I 7
ce
.
I 1a .v1anuţa
Rămâne de văzut dacă cercetările viitoare pot confirma existenţa unor şanţmi de apărare.
Ca în toate aşezările neo-cncolitice şi la Măriuţa ceramica reprezintă majoritatea
materialului arheologic rezultat în urma săpăturilor.
De la început trebuie să spunem că din analiza noastră am exclus o parte dintre fragmentele
ceramice deoarece în timp s-au pierdut marcajele ce indicau cu exactitate locul şi adâncimile
acestora.
Din fericire pentru noi cca mai marc parte a materialului ceramic era fie marcat fie depozitat
în pungi marcate, astfel s-a putut stabili cu exactitate locul descoperirii.
De asemenea, trebuie spus c[1 au fost descoperite foarte puţine vase întregi sau întrcgibile.
majoritatea acestora fiind vase de dimensiuni mici.
\'1ulte dintre formele ceramice pot fi cercetate numai datorită profilelor şi dintre acestea
multe sunt incomplete.
Din punct de vedere al pastei şi tehnicii decorative la Măriuţa se pot distinge trei categorii
ccn1 rn 1cc.
I.
C'<!ru111icu /illli. lucrată dintr-o pastă omogenă. bine aleasă şi prelucrată, folosind ca
degresant nisip fin.
Vasde încadrate în această categorie ceramică sunt de dimensiuni medii sau mici, atent
finisate. uneori lustruite. ~i în majoritatea cazurilor nu sunt decorate.
Singurele decoruri care apar pe astfel de vase sunt pictura cu grafit şi mai rar incizia.
Ceramica acestui tip este arsf1 <le cele mai multe ori redud1tor.
2. Ceramica i111en11ediarâ, lucrată dintr-o pastă destul de omogenă, în care ca degresant s-a
folosit nisipul. mai slab finisatft şi arsft.
Acest tip dc ceramicf1 este caracteristic pentru vasele Je dimensiuni medii şi mari, dar au fost
gf1siti.: ~1 vase sau fragmente ck vase miniaturale făcute din aceea~i pastă ceramică.
Vasek sunt decorate cu barbotinf1, brâuri cu alveole sau motive incizate. Foarte multe nu
prezintă dccor.
3. ( 'eramica grosolwlli este lucratf1 dintr-o past[1 slab calitativ, neomogenă şi neatent
prelucrată. în care ca degresant s-a fiJlosit nisipul.
Acest tip de pastă cc-ram1d1 este folosit mai ales pentru confecţionarea vaselor de dimensiuni
mari decorate cu barbotină sau motive geometrice (spiralo-meandrice) incizate. Uneori imediat
sub buza ,·asului intdlnim un bdu alveolar.
Deşi majoritatea formelor ceramice înt.1lnite în nivelul 1 se găsesc şi în nivelul li, am
considerat cft este corect ca descrierea fonnclor ceramice să fie făcută separat pentru fiecare nivel
arheologic.
Formele de ,·ase Întâlnite in ni\'elul I sunt unnătoarele (fig. I, 5):
Strâchinile sunt forme des întâlnite în aşezarea de la Măriuţa. Sunt lucrate din pastă
ceramică de bună calitate, sunt bine finisate şi unifom1 arse. În general sunt vase de dimensiuni
medii sau mari.
Modelarea buzei prezintă numeroase variante, dar cel mai des întâlnită este baza uşor
înălţată sau îngroşat[\ şi aplecată spre interior. Foarte rar aceste vase sunt decorate fie cu caneluri
fine. fie cu barbotinfl sau brâuri cu alveole.
Castroanele sunt lucrate din ceramică de bună calitate, bine finisată şi uniform arsă. Sunt
înUllnite multe variante de castroane, diferenţa făcându-se la partea superioară unde umărul este
fie drept, fie arcuit. Vasele de acest tip sunt de dimensiuni mici sau n1edii şi uneori prezintă
16
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înălţată ş1 aplecată

spre

interior.
Foarte rar castroanele sunt decorate prin pictare cu grafit.
T;găile-castron sunt vase ce au pereţii aplecaţi în afară, puţin înalte, cu buza îngroşată şi
aplecată uşor spre interior. Sunt bine lucrate, din ceramică de bună calitate, bine finisată şi
uniform arsă. Acest tip de vase nu prezintă decor.
Vasele horcan sunt lucrate din ceramică grosieră neatent finisată. Au buza dreaptă şi corpul
uşor bombat. Sunt vase de dimensiuni medii sau mari şi în majoritatea cazurilor sunt decorate cu
barbotină.

Vasele cu co,p globular

şi

gât îngust

supraînălţat

sunt modelate destul de atent, din
ceramică intennediară. Aceste vase prezintă toarte care de cele mai multe ori pornesc din buza
vasului. Sunt de mărimi mici sau medii şi întotdeauna sunt decorate cu barbotină pe toată
suprafaţa.

Aceste forme apar foarte rar în nivelul I de la Măriuţa.
Vasele piriforme, lucrate din pastă ceramică de calitate medie, bine finisată, sunt de mărimi
medii sau mari şi se caracterizează prin corp bombat şi gât înalt, diametrul gurii fiind mult mai
redus decât diametrul maxim. Toate fragmentele de vase descoperite până în prezent au fost
decorate cu barbotină. Este un tip de vas care apare foarte rar în nivelul I (au fost descoperite
numai câteva profite).
Vasele cilindrice sunt de dimensiuni medii, prezintă prag pe umăr şi au corpul uşor
bombat. Sunt vase făcute din pastă ceramică de bună calitate, bine finisate şi uniform arse.
18
Acest tip de vase apare şi în aria culturală Stoicani-Aldeni, în fazele dezvoltate .
În nivelul l au fost descoperite trei categorii de capace: concave, convexe şi drepte.
Capacele concave sunt modelate din pastă ceramică grosieră, având ca degresanţi nisip, pietricele
sau cioburi pisate. Prezintă apucători cilindrice, antropomorfe, poziţionate central.
Capacele convexe sunt modelate din pastă ceramică de calitate intermediară. În general sunt
bine finisate şi uniform arse.
Capacele convexe au apucători sub fcJrmă de locuinţe.
Capacele drepte sunt făcute din ceramică intermediară, defectuos frământată şi finisată.
Prezintă apucători care de regulă au formf1 cilindrică.
\1ihai Şimon consideră capacele concave, de tip calotă, fără margine sau cu marginea joasă
şi ,,cele masive în formă de ciupercă, socotite a fi de fapt modelatoare de vase, indică sfârşitul
fazei Gumelniţa A2 sau B 1 aşa cum o dovedesc analogiile de la Gumelniţa, Măgura Jilavei,
"' 1·Jamo De lvcevo· ' 19 .
('10
Formele de vase Întâlnite in nivelul II sunt foarte asemănătoare cu cele din nivelul I. Totuşi,
pentru nivelul II se constată o diversificare a variantelor formelor ceramice de bază, dar şi o mai
atentă prelucrare şi finisare a vaselor (fig. 2-4,6-14 ).
Străchinile sunt foarte des întâlnite în nivelul II de la Măriuţa.
Lucrate din pastă ceramică de bună calitate, bine finisate şi uniform arse, aceste vase sunt de
dimensiuni medii sau mari.
Modelarea buzei prezintă numeroase variante dar cel mai des întâlnite sunt buzele uşor
înălţate sau îngroşate şi înclinate spre interior.
Sunt rar decorate cu motive meandrice incizate, pictură cu grafit sau barbotină.
Castroanele sunt făcute din ceramică de bună calitate, bine arsă şi bine finisată. Întâlnim
multe variante de castroane, diferenţa făcându-se la partea superioară unde buza poate fi mai lată
sau mai îngustă, iar umărul descrie fie un unghi drept, fie un arc de cerc.
Aceste vase pot fi de dimensiuni mici, medii sau mari, fiind forme des întâlnite. Foarte rar
castroanele prezintă apucători de diverse fom1e (aripioare, butoni - uneori găuriţi vertical etc.).
Foarte puţine vase de acest tip sunt decorate. Decorurile ce apar sunt: pictura cu grafit, incizia,
canelurile fine şi uneori barbotina.
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Tigăile-castron,

sunt vase puţin înalte ce au pereţii aplecaţi în afară. Buza este uşor înălţată
şi lăsată spre interior. Sunt lucrate din ceramică de bună calitate şi foarte rar sunt decorate, ·în
special cu grafit.
Vasele horcan sunt vase mari lucrate, ca şi cele găsite în nivelul I, din ceramică grosieră,
bine arsă dar defectuos finisată. În majoritatea cazurilor sunt decorate, pe întreaga suprafaţă, cu
barhotină şi brâuri alveolare.
Cnclc vase din acelaşi tip au buza uşor înălţată, acea zonă nefiind decorată ci doar bine
finisată.

O variantă a acestui tip de vase prezintă prag la interior, acesta fiind făcut probabil pentru

sprijinirea capacelor. Aceste vase sunt foarte puţin adânci.
Vase glohulare cu huza inălţată sunt de dimensiuni mari şi apar mai ales în nivelul II. Au
fost descoperite puţine vase de acest tip. Sunt îngrijit lucrate şi finisate. Buza acestor vase este
aplecată fie spre interior, fie spre exterior. Un singur fragment ceramic din această categorie este
decorat cu harbotină, dispusă oblic şi butoni.
Vase glolmlare cu gât suprainălfat sunt făcute din ceramică inte1mediară, bine arsă şi îngrijit
lucrată. Aceste vase au toarte care de cele mai multe ori potnesc chiar din buza vasului. Sunt
decorate cu barbotină dispusă vertical, oblic sau orizontal.
Vasl' pirilonnl', descoperite în nivelul II, sunt mult mai numeroase decât cele descoperite în
nivdul l. Sunt atent lucrate, decorate şi finisate. Caracteristica acestor vase este că au gâtul înalt
~i buza dreaptă. Toate vasele de acest tip sunt de dimensiuni mari şi sunt decorate cu barbotină.
I kcorul acopcrf1 aproape întotdeauna toată suprafaţa vasului.
Vasele cilindrice sunt de dimensiuni medii, prezintă prag pc umăr şi au corpul uşor
bombat. Sunt vase fricute din pastă ceramid1 de bună calitate, bine finisate şi uniform arse.
Acest tip de vase apare şi în aria aspectului cultural Stoicani-Aldeni~ 0 .
Ca şi în nivelul I ~i în nivelul II înt~1lnim trei tipuri de capace: concave, convexe şi drepte.
Capacele concave sunt modelate din pastă ceramică grosieră, av,înd ca degresanţi pietricele,
nisip şi cioburi pisate. Prezintă apucăton cilindrice antropomorfe, poziţionate central. Capacele
convexe sunt modelate din pastă ccramic,1 de calitate intennediară. În general sunt bine finisate
st urn form arse.
'
O caracteristică a capacelor (atât cele concave, cât şi cde convexe) este dată de faptul că se
îngroaşă de la margini d1tre interior.
Capacele convexe au apudltori in fonnf1 de locumţă (colibe şi case cu acoperişul plat sau în
două ape).
( ·a pacele drepte sunt fftcutc din ceramică intcrmediar[1, defectuos frământată şi finisată.
Prczint:1 apudttori tic cilindrice, fie sub fonn[t de locuinţă. La Măriuţa au fost descoperite două
tipuri de \'ase 111i11iaturall'. Unde făcute din ceramică fin[t de cca mai bună calitate, bine arsă şi
perfect finisate ( uneori chiar lustruite), celelalte făcute din pastă ceramică grosieră, bine arse, dar
th.:îngri_jit finisate.
l'asele 111i11iaturale/i11e se prczinrn într-o multitudine de forme. Predomină însă castronaşele
~i dmile. l\1ultc din aceste vase sunt decorate prin pictare cu grafit.
Vasele 111i11ia1urale grosier lucrate sunt în general de fonnă tronconică. Aceste vase sunt rar
decorate.
Trebuie spus că acest tip de vase apare mai ales în nivelul II.
Strccurâtorile. La Măriuţa au fost descoperite două tipuri de strecurători. Primul tip este cel
al n1selor tronconice care au fundul găurit. Al doilea tip se caracterizează prin fmma elipsoidală,
orificii la ambele extremităţi şi găuri pe toată suprafaţa corpului. Strecurătorile sunt făcute din
ceramică inten11ediar[1, dar foarte atent lucrată. Trebuie spus că majoritatea fragmentelor de
strecurători au fost descoperite în nivelul II.
Lingurile. În nivelul II au fost descoperite două linguri de di1nensiuni reduse, confecţionate
din pastă ceramică de bună calitate. Piesele erau prevăzute cu cozi, care însă nu s-au păstrat.
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De asemenea, au fost descoperite mai multe fragmente ceramice ş1 un pahar aparţinând
aspectului cultural Stoicani-Aldeni2 1•
.Motivele şi tehnicile decorative prezente pe ceramica de la Măriuţa sunt cele clasice întâlnite
în arealul culturii Gumelniţa.
Ceramica fină este decorată destul de rar. Mai des întâlnită este pictura cu grafit şi mai rar
incizia. Unele vase prezintă caneluri fine rezultate în timpul modelării ca urmare a finisării
vasului.
Atât motivele pictate cu grafit, cât şi cele incizate sunt geometrice. Decorurile incizate sunt
fie sub formă de paranteze rotunde, sau unghiuri dispuse în şiruri orizontale, fie sub formă de
meandre.
Ceramica intermediară este decorată mai ales cu barbotină, dispusă vertical sau oblic. Mai
rar apar motive incizate sub formă de meandre sau linii verticale. Uneori aceste motive sunt
pictate cu ocru.
De cele mai multe ori vasele făcute din ceramică intermediară nu prezintă decor.
Ceramica grosieră este decorată cu barbotină şi mai rar cu decoruri geometrice incizate.
Dec~rurile incizate sunt fie meandrice, fie linii dispuse aleatoriu.
In încheiere trebuie spus că în mare măsură fonnele şi tehnicile decorative ale ceramicii din
nivelul I se întâlnesc şi în nivelul II.
Totuşi observăm pentru nivelul II o clară diversificare a variantelor formelor ceramice
existente în primul nivel de locuire de la Măriuţa, dar mai ales faptul că ceramica din nivelul 11
este mult mai bine lucrată, finisată şi decorată.
De asemenea cantitatea de ceramică găsită în nivelul II este mult mai mare decât cca
descoperită în primul nivel.
La Măriuţa au fost găsite patru ace de cupru dintre care trei sunt sigur gumelniţene (fig. 15).
Despre un singur ac ştim că a fost găsit pe podina unei locuinţe din secţiunea S IV L. 11, la
adâncimea de -2,35 cm (fig. 15, 3).
Este un tip de ac de cupru cu dublă volută şi cu vârful întors, model care este întâlnit din
Valea Indusului, Caucaz, Orientul Apropiat, Grecia, până în zonele noastre, şi despre care VI.
Dumitrescu crede că era un obiect de paradă 22 .
Datarea aşezării de la ~ăriuţa s-a făcut exclusiv pe analogii ceramice. Mihai Şimon crede că
nivelul I este databil începutul sau mijlocul fazei Gumelniţa A2, iar nivelul superior este databil
în faza Gumelniţa A II c 2· .
Deşi aşezarea de la Măriuţa nu a fost săpată în întregime, totuşi, săpăturile efectuate de
'.\1ihai Şimon au adus lămuriri importante cu privire la viaţa oamenilor din această aşezare.
A fost stabilit clar faptul că la Măriuţa locuirea eneolitică a fost de lungă durată şi probabil
s-a suprapus peste un strat cultural mai vechi, cel aparţinând culturii Boian.
De asemenea au fost descoperite materiale arheologice care au făcut posibilă analizarea
tuturor aspectelor vieţii într-un sat neolitic.
Poate cea mai importantă constatare făcută în urma săpăturilor de la Măriuţa, se referă la
faptul că s-a putut spune clar că nivelul I a fost fondat de o comunitate venită din altă parte, deci
este vorba de un grup de oameni care din considerente imposibil de sesizat pentru noi, roiesc şi
fondează o nouă aşezare. S-a constatat că înainte de construirea primelor locuinţe a fost
amenajată zona prin nivelarea terasei.
În cadrul procesului de nivelare a fost prevăzut locul de amplasare al viitoarelor locuinţe,
fapt confirmat de cruţarea, în timpul nivelării, unor zone care aveau să devină postamentele
viitoarelor vetre. S-a constatat că locuitorii de la Măriuţa au avut contacte cu purtătorii aspectului
cultural Stoicani-Aldeni, faptul este dovedit de numeroasele fragmente ceramice de tip StoicaniAldeni, găsite în nivelul II de la Măriuţa.
De asemenea aşezarea a fost datată, cu destulă exactitate, pe baza analogiilor ceramice.
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lista figurilor
Fig. 1-4. Fragmente ceramice. Nivelul I
Fig. 5-14. Fragmente ceramice. Nivelul II
Fig. 15. Ace de cupru

liste des tigures
Fig. 1-4. Fragrnents cerarniqucs. 'K iveau I.
Fig. 5-14. Fragments ceramiques. !\iveau li.
Fig. 15. Aigui IIes de cuivre.

Considerations generales sur l'habitat qui s'inscrit dans la culture Gumelnita
de Măriuţa, la Commune Belciugatele Ue depanament de CălăraşiJ '
Resume
L' habitat de \1ăriuţa qui s' inscrit dans la eul turc de Gumelniţa est situe

a environ

tren te

ktlometrcs est de Bucharcst, sur la terrasse de la riviere de Mostiştea.
c·cst ici qu'on a fait des fouilles archcologiques. Le premier nivcau, de bas en haut, est gros
d. cnviron I mctrc. ctant ctcndu entre moins de 2, 70 metres ct moins de I. 70 mctres. Le
deuxicmc. gros d'cnviron 1 metre, etcndu cntre moins de 1,70 ct moins de 0,40 rnctres. Sur cc
dcrni_cr suit un s~dimcnt vegetal. ctant gros de 0,30-0,40 metres (fig. I).
A ,\;Hmuţa on a dccouvcrt des matcriaux archeologiqucs gui ont rendu possiblc l'analysc de
tous lcs aspccts de la vie d'un villagc ncolithique (des outils. des os d'anirnaux, des logemcnts.
des cÎtrcs etc.).
La plus importante constatation fait a la suite des fouillcs de Măriuţa faisait rcf6rence au fait
qu'au premier niveau a etc fondcc une comrnunaute venue d'ailleurs, d(mc ii s'agit d'un group
de gens qui a cause des considcrations impossibles de saisir pour nous, essaiement et bâtisscnt un
nouvcau habitat.
A vant Ic bâtiment des logements nouvcaux, la zone a etc amcnagee par Ic nivellemcnt de la
terrasse de la riviere de \1ostiştca.
Pendant Ic proccssus de nivcllcmcnt, le !icu d'emplacement des logements a ete prcvu, fait
confirme par le mcnagcment de certaines zones qui dcvicndront Ies picdcstales de futures atres.
En rncme temps ont etc trouvees des fragments ccramiques (typc Stoicani-Aldcni) qui
prouvent !curs relations culturelles.
La datation de I'habitat s' est fait exclussivement sur des analogies ceramiques, Mihai Şimon
croit quc le premier ni veau est datable au debut ou au milieu de la phase Ciumelniţa II, mais Ic
nivcau superieur est da table dans la phase A ll c.
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Tezaurul de la Turnu Măgurele
onouă ipoteză privind incadrarea sa cronologică şi culturală
Doina Leahu

Intrat în patrimoniul arheologic al României la sfârşitul deceniului al optulea al veacului trecut,
tezaurul de la Turnu Măgurele - alcătuit din cinci manşoane de aur, un manşon din electrum, un inel
de buclă, un obiect tubular şi 420 verigi de aur - nu dispune nici în prezent de o încadrare
cronologică sigură. Caracterul fortuit al descoperirii şi dificultăţile întâmpinate în identificarea unor
analogii clare, acceptabile pentlu aproape toate tipurile de obiecte incluse în tezaur, au condus la
formularea unor opinii divergente şi au generat chiar îndoieli asupra posibilităţilor de a i se clarifica
~ cel puţin la nivelul cunoştinţelor noastre actuale - datarea şi apartenenţa sa culturală.
1
Abordând problematica tezaurului într-un studiu - din care deja a apărut o primă parte ,
consacrată prezentării detaliate a condiţiilor în care a fost recuperat şi istoricul cercetărilor -- am
semnalat în finalul textului posibilitatea de a adăuga şi o ipoteză nouă la soluţiile încercate până
acum pentru a încadra descoperirea. Cum am arătat şi cum relatăm în cele cc urmează, ipoteza
noastră se întemeiază pc analogii cc se pot face cu o descoperire efectuată la începutul acestui
secol în Ungaria, dar de asemenea şi pe apropieri ale unor piese din tezaurul de la Turnu
Măgurele de obiecte preistorice din metal provenite din cercetări mai recente.
*
ln decembrie 1903 s-a descoperit în Câmpia Tisei, în apropierea oraşului Gyoma, un
mormânt tumular cu inhumaţie în groapă cu construcţie de bârne. Alături de vase ceramice şi alte
obiecte, asociate scheletului, a fost găsit şi un tezaur alcătuit din următoarele piese: un obiect
tronconic din foaie de aur, decorat cu zigzag la bază; benzi relativ înguste din foaie de aur cu
marginile decupate în zigzag; discuri-falere cu faţa uşor convexă, cu câte patru orificii de
prindere pe margine; o piesă spiralică din bară subţire de aur; o verigă bitronconică; mai multe
ţinte scurte; un obiect tubular lucrat din foaie de aur, decorat 2 .
Din alcătuirea acestui tezaur funerar, ultima piesă menţionată prezintă un interes deosebit,
deoarece oferă analogii de formă, tehnică decorativă şi motivistică pentru obiectul tubular din
tezaurul de la Turnu Măgurele.
În ambele cazuri piesele sunt lucrate din foaie de aur rulată circular, cu laturile înalte uşor
petrecute. Alături de asemenea formă, evident similare apar maniera de ornamentare în tehnica
„au repousse", precum şi motivele decorative geometrice, pe ambele obiecte remarcându-se, ca
element comun, altenrnnţa liniilor orizontale paralele cu linii în zigzag.
Între aceste două piese supuse comparării se constată însă şi unele deosebiri: a) pc obiectul
tubular de la Gyoma decorul, alcătuit din linii paralele intercalate cu câte două linii în zigzag.
este repartizat spre capetele tubului, registrul central fiind neornamentat; în schimb, exemplarul
de la Turnu Măgurele are decorul desfăşurat pe întreaga suprafaţă, fiind alcătuit din câte două
linii orizontale paralele intercalate cu o singură linie în zigzag, ale cărei unghiuri sunt fie
nedecorate, fie umplute cu puncte, într-o alternanţă lipsită de rigurozitate; b) pe obiectul de la
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Gyoma realizarea dec01ului s-a făcut în tehnica „au repousse" aplicată pe spatele foii de aur 3 , în
timp cc la Turnu Măgurele au fost utilizate două tehnici de lucru - ,,au reposse" şi incizare-operându-se pe faţa foii; c) deosebit de obiectul tubular de la Turnu Măgurele, exemplarul
descoperit în Ungaria este prevăzut cu mici orificii în zona de îmbinare a laturilor longitudinale.
În privinţa diferenţei de înălţime dintre aceste două obiecte - 8,9 cm la Gyoma şi 2,8 cm la
Turnu Măgurele - trebuie să consemnăm că în literatura de specialitate piesa din România a fost
publ~cată ca fragment de cilindn1, sesizându-se faptul că ea este amputată la ambele extremităţi.i.
ln opinia noastră deosebirile semnalate nu sunt esenţiale şi nici cu adevărat semnificative,
încf1t să nu susţină alăturarea tipologică şi punerea celor două piese în relaţie cronologică.
Credem, dimpotrivă, că asemănările evidente de fonnă şi decor reflectă apartenenţa obiectelor în
discuţie Ia aceeaşi perioadă de timp. că ele pot fi situate în contexte istorico-culturale conexe.
Publicat puţin timp după descoperire, de către arheologul maghiar Mârton Lajos, tezaurul de
la Gyoma a fost atribuit sciţilor şi, în consecinţă, datat în prima epocă a fierului. Două decenii
mai Uirziu, referindu-se la acest tezaur, Vasile Pârvan a pus sub semnul îndoielii scitismul
obic~telor ele aur, dar le-a situat cronologic de asemenea în Hallstatt:-.
ln prezent credem că încadrarea tezaurului poate fi obţinută comparând piesele cc îl
alcătuiesc cu uncie dintre obiectele de aur din marea necropolă eneolitică de la Vama (I), sau cu
alte descoperiri din aceea~i perioadă, de pe teritoriul Bulgariei.
Astfel, apare evident că aplicele circulare de la Gyoma, cu feţe uşor convexe şi cu patru
orificii de prindere pc margini, se regf1sesc întocmai în mormintele 1-4, 36, 41, 43 de la Vama<'.
Asem[111[1toarc verigii hitronconice de la Gyoma sunt ~i mărgelele cu profil bitronconic
descoperite în monnintclc I ~i 4 din aceea~i necropolf1 '. Pc de altă pa11e, piesa spiralică din harft
subţin: Lk aur, de la (iyoma, arc corespondent deplin în tezaurul eneolitic de la I lotniţa
Bulgarias_ De asemnea, d[tltiţa-împungătoare ck la Gyoma - foarte probabil de cupn1, iar nu de
bron1
arc o foarte bunf1 analogic într-o piesă de cupru. cu aceeaşi funcţie, descoperită în
rnorm.1ntul eneolitic de la Rcka Dcvnja (13ulgariat
!'viai aks îns.1 se cerc rclc,·at că în marea necropolă de la Vama, în mormintele nr. l, 4, .36 ~i
-D s-au gf1sit pesk ~O obiecte tubulare din foaie de aur. identdicak ca manşoane pentru mânerck
10
unor sceptre sau topoare de ceremomc . Acestea oferă bune analogii pentru obiectul tubular de
la (iyom::i ~i în cgalf1 măsurfl pentru cel din tezaurul de la Turnu Măgurele. Piesele cilindrice din
aceste trei descoperiri sunt toate lucrate în aceeaşi tchnicf1 - foaie de aur rulată, cu laturile uşor
pctrccuk ~i martelate. La aceasta se adaugf1 faptul că un reper dimensional important, diametrul,
se regf1sc~tc în limite apropiate în toate cele trei cazuri: 2.14 cm la Tun1u Măgurele~ cca. 2,50 cm
la ( i yoma (dupft un cakul dcctuat pc imaginea publicată); între l, 16 şi 2,50 cm la Venrn (pentru
cxcmplarck la care a fost menţionată această dimensiune). Singura deosebire ce se poate
constata este absenţa decorului pc obiectele tubulare din necropola bulgar[\. În privinţa
funcţionalităţii pieselor în discuţie, credem că nu este lipsit de importanţă să mcnţion[1m că
\lhtrton Lajos a prezentat obiectul tubular de la Gyoma ca fiind probabil înveli~ul unui mâner de
pumnal 11 • fapt cc oferă înd1 un argument pentru o apropiere tipologică de piesele similare de la
Varna.
Toate aceste similitudini ni se par a susţine opinia că tezaun1l de la Gyoma poate fi situat în
limitele etapei de sfâr~it a eneoliticului.
Desigur, este de regretat faptul că încercarea de a încadra cronologic tezaurul de la Gyoma
nu se poate întemeia pe ritul şi pe ritualul funerar suq1rinse acolo. Dar nu se poate trece cu
vcdere:.i că descoperirea a fost făcută întâmplător, în absenţa unor observaţii de specialitate atente
şi cf1, de altfel, ea a fost efectuată intr-o vreme in care arheologia preistorică era încă departe de
utilizarea riguroasă a metodelor de investigaţie ce îi sunt proprii. Este de aceea firesc să se pună
întrebarea dacă morm,întul semnalat de Marton Lajos a fost singurul - într-un turnul cu o
înălţime apreciabilft - şi dacă nu vor fi fost şi altele, neînregistrate. Oricum, în descoperirea de la
Gyoma surprinde contrastul dintre piesele de aur susceptibile - cum s-a văzut, pe bază de
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analogii - de a fi încadrate cronologic în eneolitic şi complexitatea construcţiei de bârne, inclusiv
dromos-ul, care trimit către o epocă mult mai târzie, cel mai devreme în perioada mijlocie a
epocii bronzului, la triburile culturii „Srubnaia". Iată de ce apreciem că este prudent a ne limita
doar la analogiile pieselor de metal de la Gyoma cu obiecte de la Vama şi astfel să admitem
încadrarea descoperirii din Câmpia Tisei în perioada finală a eneoliticului şi totodată, pc baza
similitudinilor dintre obiectele tubulare de la Vama, Gyoma şi Turnu Măgurele, datarea piesei
din România în eneoliticul final.
În tezaurul de la Turnu Măgurele sunt susceptibile de a fi datate în eneolitic şi cele 420
verigi plate de aur. Două constatări susţin această încadrare: a) asemănarea tipologică dintre
piesele incluse în tezaurul pe care îl analizăm şi verigile de aur descoperite în necropola de la
14
1
V arna 12 şi la Reka Devnja 13 , în Bulgaria, iar în România la Glina , Căscioarele 5, Lungoci1
Fundeni 16 sau în tezaurul de la Moigrad 7; b) frecvenţa mare a acestui tip de obiect în eneolitic,
în contrast cu raritatea sa în epoca bronzului şi la începutul primei epoci a fierului, în condiţii de
maximă prelucrare metalurgică şi artistică a aurului. Sunt realităţi care, desigur, i-au condus pe
unii cercetători la concluzia că verigile de aur din descoperirile menţionate datează, toate, din
aceeaşi vreme. Astfel, Kurt Horedt a sesizat concordanţa tipologică dintre cele 204 verigi de aur
de la Moigrad, cele 44 anouri de la Lungoci-fundeni şi exemplarele de la Turnu Măgurele,
18
apreciindu-le pe toate ca podoabe eneolitice pentru gât . Tot astfel, Anastasia Mantzevitch a
relevat asemănarea verigilor de la Tmnu Măgurele cu exemplare din eneoliticul bulgar
descoperite la Rcka Dcvnja şi Vama, precum şi cu piese de acelaşi tip, din aur şi electrum, găsite
în turnului de la Maikop 19 .
A vând în vedere analogiile prezentate pentru anourile de aur de la Tu111u Măgurele,
apreciem că acestea pot fi încadrate, ca şi obiectul tubular din aceeaşi descoperire, în eneoliticul
final, ele aparţinând foarte probabil unui orizont sau mediu cultural gumelniţean.
Din tezaurul de la Turnu Măgurele singurul obiect component care nu a ridicat probleme de
încadrare cronologică este inelul de buclă, pentru care există analogii sigure şi bine datate.
Acesta constituie un tip de podoabă întâlnit adesea în cimitirele sau tezaurele din perioadele
mijloc ie şi târzie ale epocii bronzului de pc teritoriul României. Din punct de vedere tipologic
exemplarul de la Turnu Măgurele - oval, din sârmă groasă, cu terminaţii în formă de barcă -- se
asociază tipului B2 din clasificarea stabilită de Eugenia Zaharia pentru inelele de buclă din bronz
·
20
şi aur
.
Apartenenţa certă a acestui obiect la epoca bronzului a constituit pentru unii cercetători 21
22
Ecaterina Dunăreanu-Vulpe , Amalja Mozsolics , de exemplu - argumentul hotărâtor pentru
datarea în această epocă a întregului tezaur de la Turnu Măgurele. O astfel de opinie nu se mai
poate însă susţine, având în vedere că, aşa cum am arătat, o parte dintre piesele care alcătuiesc
descoperirea în discuţie se datează în perioada finală a eneoliticului. Prezenţa inelului de buclă
alături de obiecte eneolitice ar putea reprezenta în acest caz un argument pentru aprecierea
descoperirii de la Turnu Măgurele ca fiind un tezaur constituit în timp. Trebuie să reamintim însă
şi faptul că anumite incertitudini privind componenţa tezaurului, generate de condiţiile în care a
24
fost făcută descoperirea21, au făcut ca unii cercetători - Vladimir Dumitrescu îndeosebi - să-şi
exprime îndoiala asupra apartenenţei inelului de buclă la tezaur.
În această din urmă privinţă un răspuns va putea fi obţinut doar în condiţiile în care vor
căpăta o încadrare cronologică sigură celelalte obiecte din componenţa tezaurului de la Turnu
Măgurele: cele cinci manşoane de aur şi manşonul din electrum. Se ştie că, până în prezent,
cercetările arheologice şi literatura de specialitate nu au identificat analogii convingătoare şi
concludente pentru aceste piese. Doar două descoperiri, efectuate în Serbia, la Gomolava şi
Sarengrad, ar putea oferi pentru manşoanele cilindrice de la Turnu Măgurele posibilitatea de a
stabili relative apropieri tipologice cu piese bine încadrate cronologic şi cultural. Este vorba de
câteva exemplare de podoabe de păr, în fom1ă de mosor, atribuite unei ~tape timpurii a culturii
2
Bassarabi din Hallstatt-ul mijlociu, datată în secolul al VIII-lea a.Ch. :i şi care prezintă unele
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cu manşoanele de la Turnu Măgurele. Avem în vedere realizarea lor din foaie de metal
(bronz, în Serbia), precum şi forma cilindrică, cu extremităţile evazate, însuşiri comune ambelor
grupe de obiecte. Dincolo de aceste similitudini trebuie relevate însă şi deosebirile: a) în timp ce
la manşoanele de la Turnu Măgurele cilindrul este închis, piesele din Serbia au cilindrul deschis
pc înălţime, cu laturile depă11ate, unite la mijloc printr-o bridă sau prelungire-pinten; b) obiectele
de la Turnu Măgurele sunt profilate în zona mediană cu tor canelat, pe când la Gomolava şi
Sarengrad piesele nu prezintă tor median, unele fiind în schimb decorate cu registre de motive
geometrice incizate; c) în fine, sunt de reţinut diferenţele dintre dimensiuni, diametrul
manşoanelor de la Turnu Măgurele variind între 6,7 şi 7,6 cm, iar înălţimea între 6,3 şi 8,8 cm, în
timp ce podoabele de păr din Serbia au diametrul cuprins între 4.4 şi 5,2 cm, iar înălţimea între
3,8 şi 4,2 cm.
O asemenea relaţie tipologică dintre manşoanele cilindrice de la Turnu Măgurele şi obiectele
de la Gomolava şi Sarengrad - ţinând seamă de similitudinile dar şi de deosebirile dintre piese ne poate orienta către următoarele ipoteze: a) să acceptăm, cu rezervele cuvenite, manşoanele de
la Turnu Măgurele ca podoabe de păr, datând nu neapărat din prima epocă a fierului, ci eventual
anterior - în acord cu indu! de buclă din tezaur - în epoca bronzului, într-o evoluţie a acestei
categorii de podoabă pc o arie mai extinsă de civilizaţie şi într-un cadru de timp mai larg; b) să
acceptăm că descoperirea de la Turnu Măgurele este un tezaur de obiecte din aur şi electrum
constituit în timp, primele acumulări av,înd Ioc în eneoliticul final, iar ultimele probabil în
perioada t[trzie a epocii bronzului.
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lista figurilor
Fig. 1. Manşoane din tezaurul de la Turnu Măgurele ( 1,2,3 - aur; 4 - din electrum).
Fig. 2. Obiect tubular, verigi şi inel de buclă din tezaurul de la Turnu Măgurele.
Fig. 3. Tezaurul de la Gyoma ( după Marton Lajos): I -verigă bitronconid1; 3-piesă spiralică;
8. 9. I O-aplice circulare convexe; I I -dăltiţă împungătoare; 12-obiect tubular.
Fig. 4. Aplice convexe descoperite în necropola de la Varna - M 41.
Fig. 5. V crigi din necropola de la Varna - M 43.
Fig. 6. Podoabe de păr descoperite la Sarengrad (după Nikola Tasic).
Fig. 7. Podoabe de păr de la Gomolava (după Nikola Tasic).
Fig. 8. Piese din tezaurul de la Turnu Măgurele.

liste des figures
Fig. 1. Des manchons du trcsor de Turnu T\1ăgurelc ( 1.2,3 - or: 4 - en electrum).
Fig. 2. Objet tubulaire. anneaux circulaires et anncau de bouclc du trcsor de Turnu
Măgurele.

Fig. 3. Le tresor de Gyoma (d · aprcs Marton Lajos): l -anneau en or ( forme de double tronc
du c6ne ): 3-la pi cec cn spirale; 8,9-1 O-des appliques circulaires convcxes; 11-hache; 12-objet
tubulairc.
Fig. 4. Des appliques convexes decouve11es dans la necropole de Varna - M4 l.
Fig. 5. Des anncaux de a necropole de Varna -- M43.
Fig. 6. Objets decoratifs pour Ies cheveux dccouvcrtes Sarengrad (d'apres Nikola Tasic).
Fig. 7. Objets decoratifs pour Ies chcvcux dccouvcrtes Gomolova (d'aprcs Nikola Tasic).
Fig. 8. Des picces du tresar de Turnu Măgurele.

a
a

le Treso, de Turnu Măgurele.
Une nouvelle hvoothese concernant son identification chronologique et culturel
Resume
Decouvert par hasard en 1881, le tresar ctait compose de cinq bracelcts-manchons en or, el
profil median cylindriquc a cannelure et Ies bords cvascs horizontalernent, d 'un mane hon en
electrum, de forme arquee, d'un anneau de boucle, d'un objct tubulaire et de 420 anneaux
circulaires plats cn or.
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'60, ayant comme repere chronologique l 'anneau de boucle - la seule piece sans problemes
chronologiques - des chercheurs ont attribue le tresor â l'epoque du Bronze. La datation a ete
accepte avec beaucoup de prudence tenant compte de fait que pour cette epoque ii n'y a pas
d'analogies sures pour Ies autres types d'objets associes â l'anneau.
A partir d'une decouvcrtc ancienne en Hongrie et d'autres plus rccentes en Bulgarie,
Rournanie et Serbic, l 'autcur de cet article proposc pour la premiere fois une chronologie reelle,
basee sur toutcs Ies picccs composants du tresar.
L 'objet tubulaire de Turnu Măgurele presente de ressemblances incontestables avec une
pi cec d 'un tresor decouvert en 1903 â Gyoma, dans la Plaine de Tyssa. Le tresar de Gyoma
apparticnt a I' cpoque d' Eneolithiquc final; cette datation est basce sur Ies similitudes decouvertes
avec Ies objcts trouvcs dans la necropole de Varna ct d'autrcs objets caractcristiqucs pour
I' Encolithiquc de la Bulgaric (voir la piccc tubulaire, Ies appliques circulaires convexes a
perforations dcstinces a la fixation, la spirale, l'anneau en or (forme de double tronc du cone), la
petite hachc cn cuivre). Nous pouvons toujours considcrcr que Ies 420 anneaux en or
apparticnncnt a la memc cpoque, puisque nous avons trouve des analogics cn Roumanie
(Vloigrad, Lungoci-Funclcni etc.) et cn Bulgarie (Varna, Reka Dcvnja). Tous ces rapprochements
typologiqucs nous conduisscnt a la conclusion quc l 'objet tubulaire et les anneaux circulaircs de
Turnu Mf1gun:le apparticnncnt, tres probablemcnt, a un milieu culturel de type Gumelniţa.
L · anrn:au de bouclc ~· piece caractcristiquc pour I' espace carpato-danubien â l 'epoque du
Hronze · · est associce au typc B 2 de la classification foite par Eugenia Zaharia. Elle pourait ctrc
da tec (s1 I' 011 ticnt comptc de ses dimensions tres rcduitcs) a l' cpoque du Bronze tardif.
Ln cc qui concerne Ies bracelets-manchons cylindriques, I' aut cur trouvc des rapprochements
typologiqucs avec Ies objcts decoratifs pour Ies chcveaux (en forme de bobine de fii a coudrc, en
hronic. Ies hords cvascs) decouvcrts cn Serbic. ::\ Gomolava ct Sarengrad, objcts qui ont etc datcs
,1,·cc prec1sion ,·l la peri ode ancienne de la cultu re Basarabi ( V lll eme sicclc av. J .-C. ). Une tel le
rclation typologiquc peut nous orienter vers dcux hypothcses: a) Ies manchons de Turnu
Mf1gurde 0111 etc des objcts „kcorati fs pour Ies chevcux: i ls pourraient ctrc dates pluttlt a la fin de
l't:·poquc du Hronzc, si 011 Ies mct en relation avec l'anneau de boucle; b) nous considerons quc
la dccouvertc tk Turnu M,igurelc est un trcsor constituc dans le temps, Ies prcmicres
accurnulations d'objcts ont eu licu en Encolithiquc final, tandis quc Ies de111icres se situent
probahlcrncnt dans la pcriod1.: tardi\1.: de l'cpoque de Hronze.
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un complex hallstanian descoperit la Popeşti

Adriana Stoia

În situl arheologic de la Popeşti din punctul „Nucet", aflat pe un promontoriu ce domină
valea Argeşului, aşezarea getică suprapune mai multe niveluri preistorice. Din păcate ultimile
sunt dera11jate de prezenţa în număr mare a gropilor Lt, separarea nivelurilor hallstattiene fiind
îngreunată şi de aspectul coloristic destul de uniform.
Totuşi în sectorul Y s-au diferenţiat două nuanţe de brun în nivelurile hallstattiene: stratul
hallstattian mai vechi este caracterizat de o nuanţă bnm-cafenie iar cel de deasupra - de o nuanţă
brun-verzuie. Diferenţele de nuanţe corespund unor serii de vetre, astfel încât, în ultimă instanţă,
nivelurile hallstatticne sunt definite prin prezenţa acestora.
:Nivelul hallstattian timpuriu, evidenţiat în profil printr-un strat de culoare brun-cafenie,
fusese, în cursul cercetărilor noastre în sectorul Y, destul de sărac în material ceramic. Deschis în
l 954 la marginea sudică a unui şanţ Rosetti, Sectorul Y a fost reluat în 1989, cercetările
evoluând de această dată spre nordul promontoriului. Ca urmare, în 1995, între Y /1991 şi Y /1954
răm~sese o suprafaţă nesăpată - suprafaţă reprezentând vechiul şanţ Rosetti.
~
In campania din 1994 cercetările noastre se opriseră în această zonă la -1,20 m. In anul
următor, aproape de finalul cercetărilor din Sectorul Y, s-a descoperit un complex hallstattian Gr.99 ( 30-31 /1994) - - între trei gropi getice: Gr.40 (vizibilă şi în profilul S/1991 ), Gr.69 şi
Gr.67 ( _ 30-- 31 /1994 ). Deşi până la -1,30 m nu se observase conturul nici unei gropi, spaţiul
dintre gropile Lt fiind marcat uniform de un pământ brun-cafeniu pigmentat cu fărâme mici de
chirpic, la -1,59 m se delimita înspre nord (sub Gr.97 Lt) - un fragment de arc de cerc
cuprinzând acelaşi pământ pigmentat. În speranţa realizării unui contur complet al gropii s-au
făcut răzuiri repetate, din păcate fără succes.
Circumstanţele descoperirii acestui complex nu au fost dintre cele mai favorabile. Plasat în
vechiul şanţ Rosetti - adâncimile din cadrul complexului au putut fi luate numai în raport cu
profilul >J/1994 (profil aflat la circa 7 m mai la nord) şi cu profilul S/1995 (profil care se opreşte
în
12 - într-o zonă în care acesta nu începuse să urce spre val). În acest caz acurateţa este
necesară - dar nu ne este de un real folos la încadrarea stratigrafică. După puţinele date existente
credem că acest complex de vase hallstattienc este probabil o groapă. După cum am menţionat,
numai un fragment de arc de cerc a fost evidenţiat în plan ( după apariţia la -1,50 m a primului
vas) în partea nordică (în spaţiul neafectat de Gr.40 şi sub Gr.97) şi a fost desenat la --1,59 m;
conturul gropii nu s-a putut observa în partea vestică (unde se afla Vasul V), iar înspre S
complexul a fost deranjat de Gr.69 şi de săpătura veche.
Groapa hallstattiană se află la nord de zona cercetată anterior în campaniile arheologice 19581959, campanii de la care singurul document util nouă este profilul N/1954 (aflat la cca. 1 m mai la
sud) şi nici o altă însemnare.
În rândurile următoare vom descrie complexul, adâncimile la care au apărut vasele fiind date
1
în raport cu profilul N/1994 •
1

1
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Vasele sunt toate grupate între 29,60 m şi 31,30 m, excepţie tăcând Vasul V - plasat spre
vest, la 35 cm de restul vaselor (de la ţ.29 + 9 cm spre est). Vasele grupate constau din două vase
mari pântecoase (primul vas fiind plasat într-un vas suport), un vas pântecos mai mic alăturat
primelor două, o ceaşcă şi o strachină. Cele două vase mari erau culcate pe o parte, cel de al
treilea vas fiind mai puţin înclinat. Între pântecul Vasului l şi gâtul Vasului li se afla o ceaşcă cu
toarta ruptă din vechime (fig. 1 şi 2).
Vasul I -- este un vas mare, de culoare neagră-cenuşie în exterior şi brun deschis cu pete
negricioase în interior; are slip puţin lustruit la exterior şi suprafaţa interioară netedă. Pasta sa
este negricioasă şi ca degresant au fost folosite cioburi pisate şi poate nisip. Vasul are o fom1ă
pântecoasă, cu două rânduri de apucători (deasupra şi sub zona de maximă rotunjire a
pântecului). Apucători le de jos sunt plate, orizontale, cele de deasupra diametrului maxim fiind
mai mici ~i având fonna unor proeminenţe; apucătorile şi proeminenţele nu sunt plasate simetric.
Gâtul vasului este scurt iar buza marcată este evazată. Fundul abia marcat al vasului este foarte
mic, disproporţionat faţă de mărimea vasului.
Adâncimea la care a apărut-1,50 m; F.= --1.71 m.
Î.-=63 cm; Diam. max. pântcc=56 cm; Diam. fund= 14,6 cm (fig.3a).
Vasul, într-o stare bună de conservare, era culcat, cu gura îndreptată spre NV. Partea sa
hombată a apărut prima în plan (la --1,50 m).
Vasul este deformat. poate şi datorită presiunii exercitate
de greutatea vasului în zonele unde
...
acesta s-a spart la demontare, fapt constatat la întregire.Vasu/ li -- este un vas mare, de culoare cenuşiu-închisă atât în interior cât şi în exterior: în
interior este netezit mai puţin lustruit -, iar în exterior are aplicat un slip cenuşiu-închis spre
negru, care este u~or lustruit. Pasta sa - de culoare neagră - are ca degresant cioburi pisate.
Forma vasului este de asemenea pântecoasă, dar spre deosebire de Vasul I are numai cu un rând
de apu61tori foarte puţin lăţite, orizontale, sub maxima rotunjire a pântecului. Gâtul scurt al
vasului este decorat la bază cu trei caneluri late, trase <lestul de neregulat. Cele trei canelu1i
marchcazf1 un prag care separă gâtul vasului de pântecul bombat. Buza este uşor răsfrântă şi
marcat fi. Fundul abia marcat al vasului, este şi el foarte mic.
~danci mea la care a apflfut - 1,505 m. Fundul= ~ l ,6 7 m.
l.=57 cm; Diam. max. pdntec== 56 cm; Diam. fundului --'12,6 cm (fig. 3b).
Vasul. culcat pc o parte, cu gura orientată spre SE. era strivit. El a fost depus întreg. Înainte
de depunere vasul fusese reparat, în zona gâtului, putând fi observate trei perechi de găuri (a fost
probabil legat cu sfoară -vezi detaliul la figura 3b --). Asimetria, evidenţiată clar la reconstituire,
s-a accentuat la restaurare. Ca şi în cuzul Vasului I - în desen apare şi partea deformată a vasului.
Interesant este faptul cf1 sub I 'asul /1 era un alt \·as ( Vasul VI). La demontarea Vasului 11
consemnam cf1 s-au gflsit doufl funduri de vas, iar în zona pântecului (puternic strivit) - o
suprapunere de fragmente de pântec de vas (acest vas + un vas incomplet). La restaurare s-a
putut întregi numai partea inferioară a unui alt vas mare pântecos.
Vasul 111 este ars în tehnica specifică Hallstattului timpuriu, fiind de culoare brun-cenuşie
închisă la exterior şi brun-deschisă în interior; în exterior observăm slipul neted, dar puţin
lustruit, iar în interior - suprafaţa netedă. Pasta neagră conţine nisip şi pietriceleJ. Este de
dimensiuni ceva mai inici decât vasele descrise anterior. Pântecul său este aproape perfect
globular, fundul mic, uşor concav - abia demarcat de corp -. Buza marcată a vasului este
răsfrântă. Arc gâtul scurt, cu prag marcat printr-o canelură orizontală la baza sa. Vasul avea cel
puţin o apucătoare - ruptă din antichitate (se vede urma pe pântec, sub diametrul maxim). Este
însă probabil să fi existat una si1nctrică pe partea opusă, fragmentul respectiv lipsind din păcate.
Ca şi în cazul celorlalte vase - se observă o oarecare asimetrie, datorată restaurării. Vasul
prezintă asemănări cu Vasul li, elementul distinctiv fiind fundul uşor concav.
Adâncimea la care a apărut -1,645 m. Fundul=== -1,67 m.
Î.=34,2 cm; Diam. max. pântec= 31 cm; Diam. fund =10,8 cm (fig. 4a).
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Bine conservat, vasul era culcat, cu gura orientată în direcţia NV.
Vasul IV este un bol de culoare brună cu slip negru lucios în interior şi exterior. Pasta
neagră, foarte fină, are nisip în compoziţie. Pereţii vasului sunt foarte subţiri. S-a observat urma
unei torţi (supraînălţate). Toaita a fost ruptă din antichitate. Buza ceştii - uşor ciobită --- este
profilată, iar sub ea se poate observa - intermitent - o vagă canelură dublă. Toarta se afla chiar în
zona din care lipsesc fragmentele din buză. Se poate observa totuşi urma de jos, de la îmbinarea
torţii cu c0111ul ceştii, ca şi o uşoară ridicătură pe buză (unde începe să se înalţe). Fundul ceştii
are umbo. Î. -4,4 cm: Diam. gurii=l 1,8 cm (fig.4b).
Vasul a fost găsit deasupra vaselor descrise mai sus, între pântecele Vasului I şi gâtul Vasului JJ.
Vasul V are o factură mai grosolană, aspră la pipăit, de culoare cafeniu-gălbuie. Nu este
decorat. Fundul este abia profilat, uşor concav, de mici dimensiuni. Din păcate vasul nu a putut fi
reconstituit în întregime datorită pastei friabile - cu nisip în compoziţie -, care, după spălare, nu
a permis folosirea tuturor fragmentelor ceramice la întregire. Vasul este pântecos, iar înspre buză
pereţii vasului sunt uşor evazaţi. Gura largă a vasului prezintă crestături pe marginea buzei. S-au
păstrat mai multe fragmente de buză, decorată cu crestături, care însă nu se pot lega de restul
vasului.
~dâncimea la care a apărut -1,32 m. Fundul vasului la -1,56 m.
I. păstrată=24 cm(+ 2 cm buza); Diam. max.= 28,5 cm; Diam. f. =8,4 cm (fig. 5a).
Vasul VI este de culoare negru-cenuşie în exterior şi roşie în interior. Pa1tca restaurată a
acestui vas pântecos are o apucătoare plată - orizontală sub diametrul maxim. Fundul său este
uşor concav şi are un diametru mic în raport cu diametrul maxim al pântecului. Fragmentele
ceramice recuperate nu au permis decât restaurarea părţii inferioare a vasului, inclusiv zona
diametrului maxim. Totuşi partea restaurată a acestui vas permite stabilirea unei analogii cu
Vasul II. Elemente distinctive faţă de acesta sunt: concavitatea de la fundul vasului şi raportul
dintre diametrul fundului şi cel maxim, proporţiile stabilite părând să indice o mai mare
stabilitate a vasului. Diam. fund= 14 cm; Î. păstrată= 32 cm; Diam. max.= 47 cm (fig. 6).
Vasul VI a servit ca suport Vasului JJ.
Aceluiaşi complex hallstattian îi aparţine şi o strachină marc, cu marginea arcuită interior Vasul VII. Trei fragmente din aceasta au fost găsite după demontarea vaselor I - IV, sub fundul
Vasului JJ. un alt fragment a fost găsit printre fragmentele ceramice culese la demontarea
Vasului III.
Strachina invazată prezintă un slip lucios atât în interior - cât şi în exterior. În interior slipul
este negru, iar la exterior - de culoare brun închis negricioasă, cu pete mai deschise la culoare.
Pasta din care a fost lucrată are nisip în compoziţie. Este decorată în interior cu caneluri
superficiale, executate neordonat. Î. păstrată = 11,8 cm. Diam. gurii=30,4 cm; Diam. max.= 33
cm (fig.5b).
Probabil că vasele I-II-III au fost aşezate iniţial alipite, depuse în poziţie verticală (Vasul ll
aşezat in Vasul VI). Între Vasele I şi Il alipite ( eventual legate) a fost plasată ceaşca ( căreia îi
lipsea toarta chiar din vechime). Felul „răsfirat''G în care au căzut cele trei vase ar pleda pentru
legarea lor laolaltă. Strachina - Vasul VII - (sau fragmentul de strachină) este posibil să fi
acoperit Vasul III. Prin căderea acestuia, cu gura orientată spre Vasul li - la rândul lui răsturnat
spre N (având deci fundul ridicat spre gura Vasului III) putem explica prezenţa celor trei
fragmente din strachină sub fundul Vasului II.
0

Poziţia vaselor grupate în acest complex, ca şi completarea conturului gropii după
fragmentul observat în plan (conform desenelor de la -1,59 m şi la -1, 71 m) ne fac să credem că
vasele au fost depuse într-o groapă de formă ovală cu Diam.= 2,70 m x 2,30 m. Pământul de

culoare brun-cafenie din această groapă era pigmentat cu fărâme de chirpic.
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La demontarea vaselor s-au luat probe de pământ din Vasele I-li-III şi V. Pământul din vase
avea rare fragmente minuscule de cărbune. În Vasul I s-au găsit două cranii foarte mici (probabil
de rozătoare).
Sperăm ca în unna unei analize a resturilor macrobotanice să aflăm ceva despre conţinutul
vaselor.
Din descrierea poziţiei gropii a rezultat - aşa după cum am menţionat deja - deranjamentul
provocat de cele trei gropi getice din zonă (Gr.97,69 şi 40). La acestea presupunem că se adaugă
o a patra groapă, al cărei perete sudic se observă în __ 31 (vezi profilul N/1954) - Gr. l 05 (Diam.
probabil= l ,80-2 m).
În zona acestui complex şi imediat anterior descoperirii vaselor a fost identificată o locuinţă
hallstattianf1 în 29-33/1994 - cu VATRA XXXII (-1,31 m faţă de profilul N/1994). Alături de
vatră au apărut şi câţiva chirpici. Fragmentele ceramice de pc şi din jurul vetrei sunt fragmente
hallstattienc timpurii. Locuinţa corespunde dealtfel şi stratului de chirpici gros de cca. 15 cm, ce
se poate observa pe acelaşi profil menţionat anterior (_J 9-14/1954 corespund _ 29-33/1994).
Faptul că la fundul Gr. 40 s-au descoperit neobişnuit de numeroase fragmente hallstattienc
(resturile a nouă străchini invazate cu sau fără caneluri, cu sau fără proeminenţe, două vase
p,întccoasc, două căni şi trei vase borcan) în imediata apropiere a vaselor din Gr. 99 descoperite
in situ ne face să credem că urmele de locuire hallstattiană au fost distruse parţial de groapa
getică (vezi fig. 1). După opinia noastră cek două complexe (grupul de vase şi locuinţa) trebuie
privite în legătură.
Interesant este faptul că la - 1,60 m, la inter~ecţia Gr.40 cu complexul hallstattian, adică la
adâncimea la care s-a găsit l 'asul 111 aflat în imediata apropiere a gropii getice, a apărut un strat
de pietre aproape identice ca mărime (cca. l O x 7 cm). Pietre similare s-au găsit in marginea
dinspre S (săpături v':chi) ~i în groapă, în ·- 30, la adâncimi cc variau uşor, începând cu - I ,60
m pi.înă la - l, 71 m. ln această zonf1 a existat probabil un strat de pietre (vezi adâncimea la care
s-a găsit 1'usu/ /) care a fost deranjat însă de o groapă Lt neprinsă în plan (cele câteva fragmente
ceramice l ,t, despre care am presupus iniţial că provin din săpături anterioare). Groapa 105 Lt
vizibilă pc prolilul N/ 1954 deranja stratul de chirpic al locuinţei hallstattiene timpurii şi deci ~i
complexul descoperit de noi.
În cursul cercetărilor noastre, în campaniile arheologice 1989/ 1990, remarcam prezenţa unui
strat similar de pietre (de fapt bolovani) în zona de interferenţă a unei alte gropi hallstattiene
Ur.34 --- cu Cir. I O Lt ~ strat observat de la -l,60 m p{ină la -l ,85 m (zona de suprapunere a gropii
l.t peste groapa hallstattiană).
Gr.34 hallstattiană cuprindea un \·as mare pântecos, de culoare neagră, acoperit cu slip
lucios, reconstituit din numeroase fragmente ceramice. Vasul era decorat cu proeminenţe la baza
g,Hului scurt, marcat de un prag, şi cu apucători plate, orientate oblic în jos, sub zona diametrului
maxim al pântecului. Din păcate şi în acest caz o serie de gropi Lt (Gr.25, 25a, 1O) au deranjat
groapa, astfel înc:.1t vasul a fost sfărâmat din vechime şi fragmentele lui împrăştiate la diverse
ad,încimi: o park din pântecul său a apărut la cca. 1 m spre S (in zona unde, pe profilul gropii, se
vedea colţul său .,cuptorit") iar buza sa nu a fost recuperată.
Acest tip de groapă (anexată unei locuinţe hallstattiene'?) a mai apărut în cursul cercetărilor
de la Popeşti. Astfel în 1955, în capătul dinspre N al promontoriului, în secţiunea Z3 s-a găsit o
groapă (Gr.18). în care erau depuse scheletele întregi a doi purcei - unul în partea de SE, celălalt
4
- în partea opusă la SV. În jurul acestora se aflau plasate o serie de vase . Tot fundul gropii era
presărat cu resturi de vase şi cu vase in situ. Cioburile aparţineau în general vaselor care îşi aveau
încă fundurile in situ, deci partea superioară a gropii fusese rasă din vechime. Cele mai multe
vase erau în poziţie verticală, dar unele erau culcate. Groapa avea o formă uşor ovală (diam.=2,15 m x 2 m). Descrierea gropii şi a materialului descoperit în ea a fost tăcută după cametele de
~anticr ţinute de Radu Vulpe şi Gh. Bichir\fig. 7).
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Vasul I - un vas mare, bitronconic, negru, cu slip compact, cu luciu frumos şi uniform în
exterior şi roşu, neted, în interior. Buza largă, răsfrântă. Vasul era decorat cu patru proeminenţe
şi patru apucători plate orizontale, dispuse asimetric, deasupra şi dedesubtul diametrului maxim,
proeminenţele fiind unite prin caneluri în ghirlande. Este cel mai mare vas. Numai fundul vasului
s-a păstrat in situ. Restul cioburilor sale sunt împrăştiate pe fundul gropii. În interiorul vasului se
afla: culcat. un vas ceva mai mic (totuşi destul de mare) cu luciu slab, roşcat, cu gura strâmtă,
buza răsfrântă şi pântece sferoidal - Vasul II.
Vasul III -- jumătatea inferioară unui vas borcan mai mic.
Vasul IV - partea inferioară a unui vas asemănător.
Vasul V - strachină mare, cu marginea arcuită interior şi buza decorată cu caneluri în
torsadă, luciu brun-negru.
Vasul VI - - vas borcan din pastă poroasă, decorat cu proeminenţe şi brâu alveolar.
Vasul VII - Castron cu umbo, de culoare neagră în interior şi cafeniu-negru în exterior, cu
luciu şi cu buza faţetată. Vasul este uşor asimetric.
Î.=8,8 cm; Diam. g.=19,8 cm; Diam. f.-=8 cm (fig. 8/1 ).
Vasul VIII - Fragment de strachină invazată cu iuciu negru-roşcat.
Vasul IX - ceaşcă de culoare neagră-cenuşie în interior şi exterior, lustruită, cu toartă
supraînălţată ruptă din vechime; are umărul marcat şi este decorată pe pântec cu caneluri
verticale. f?easupra canelurilor, pc pragul din zona umărului se observă trei mici proeminenţe
~irnetrice. In dreptul celei de a patra proeminenţe se afla toa1ta. Fundul are umbo.
I.=8,2 cm; Diam. g., 11 cm; Diam. max.= 13,4 cm; Diam. f.=8 cm (fig. 8/2).
Vasul X - strachină de culoare neagră în interior şi cafeniu-cenuşie în exterior; este
acoperită parţial cu slip de culoare neagră-cenuşie ( ceea ce s-a mai păstrat). Strachina, cu
marginea arcuită interior, este decorată cu caneluri în torsadă în partea superioară a vasului; sub
diametrul maxim este prinsă o urechiuşă. Este posibil să fi existat şi cea de a doua urechiuşă -~imetrică cu prima -- în zona cu fragmente lipsă (restaurată) a vasului.
l.=6,8 cm; Diam. g. -16,4 cm; Diam. max.= 18 cm; Diam. f.=6,4 cm (fig. 8/3 ).
Vasul XI - strachină de culoare neagră, cu luciu; arc marginea arcuită interior ş1 este
decorată cu caneluri în ghirlandă.
Din această groapă s-au mai cules fragmente decorate cu caneluri paralele fon11ând unghiuri şi
un fragment cu decor în zig-zaguri produse prin serii de împunsături.
În groapă s-au mai descoperit: un bob de grâu carbonizat, mulţi melci mici, vreo patru greutăţi
grosolane de lut, mari şi sfărâmate, două fragmente de silex - o lamă (aşchie subţire brun roşcată,
fără retuşe) şi o lamă fină (culoare brună, tăişul cu puţine retuşe) şi puţină cenuşă. În plan groapa are
Diam.=1 m, dar după fotografie pare să fi fost vorba despre o groapă ovală.
După opinia lui R. Vulpe acest complex este „un depozit sacru de sacrificiu" 6 .

C:iropile cu depuneri rituale apar în preajma locuinţelor. Putem considera îngrămădirile de
chirpic de pe suprafeţe mai mari - locuinţe - întrucât la câteva dintre ele s-au găsit şi vetrele
aferente. Din inventarul acestora vasele pântecoase, străchinile, vasul borcan şi ceaşca nu lipsesc.
În cazul complexului hallstattian descoperit în această campanie ca şi în cazul Gr.18 din sectorul
Z3 al aşezării ele se găsesc laolaltă. Dar, din descoperirile anterioare, putem deduce existenţa
unor gropi în care numai unul sau două din aceste tipuri sunt depuse. Astfel putem cita o cană de
culoare cafeniu-gălbuie, cu toartă supraînălţată (lipsă din vechime) şi buza ruptă, găsită în poziţie
verticală în sectorul R al aşezării. Vasul cu pântec bombat şi decorat cu două apucători plasate
sub diametrul maxim, orientate oblic în jos, prezenta un prag la buza gâtului, prag de la care
porneau ghirlande de caneluri. Cana avea fundul uşor concav.
Î.(păstrată)=29, 1 cm; Diam. max.= 30 cm; Diam. g.(păstrată)= 14,4 cm; Diam. f.=8 cm.
Cu toată atenţia acordată descoperirii, nu s-a putut delimita în plan nici o groapă 7.
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in situ în Sectorul R/1990, ca şi vasele din Gr.18 - Sectorul Z3 - şi cele
descoperite în complexul hallstattian din Sectorul Y/1995 - pot fi încadrate în categoria vaselor
depuse în gropi rituale.
Între Gr.18 din sectorul Z şi Gr.99 din sectorul Y există unele asemănări care trebuie
menţionate:

în ambele complexe s-a descoperit câte un vas mare pântecos, plasat în jumătatea unui alt vas
una din străchini acoperea un vas pântecos
putem considera fragmentele ceramice hallstattiene descoperite la fundul Gr.40 Lt ca tăcând
parte din compexul nostru - şi în acest caz situaţia sesizată de noi aminteşte de Grl 8
(fragmente din vasele descrise mai sus aflându-se împrăştiate pe fundul gropii)
vasele depuse în cele două gropi sunt variate ca tip şi decor
Interesant pare a fi faptul că, la prima vedere, vasul marc pântecos reprezintă o formă ce
apare cu precădere în astfel <le gropi.
Datele prezentate mai sus oferă numai o etapă preliminară a cercetărilor privind Hallstattul
timpuriu din Sectorul Y de la care trebuie să pornim în evaluarea descoperirii din campania
arheologică 1995. Astfel de gropi sunt cunoscute şi din alte aşezări hallstattiene timpurii, deci şi
acestea trebuie avute în vedere (vezi descoperirile de la Susani, Tăşad; Alba Iulia şi lcn1ut) 8 . În
ultimul timp au devenit cunoscute şi cele patru gropi descoperite la Teleac 9 .
-1) sec/iuneu I (71,90-72,85); Adâncimc=-1,05 m -- probabil nivel III: 5 vase
Vasul I bitronconic. cu g{itul rupt din vechime. decorat cu caneluri în ghirlandă;
Vasul II
de acelaşi tip, mai mic, cu patru proeminenţe pe umăr, sub care sunt caneluri
semicirculare; Vasul 111 - sferic, cu g,ît cilindric, cu două torţi pc umăr; Vasul IV - vas-sac cu gura
lobată: Vasul V - jumf1tatea supcrioarf1 a unui vas bitronconic de mari dimensiuni. Pe fundul gropii
sub vase - pigmenţi de cărbune.
2) sec(i1111ea /, suh locuinţa nr. 5, nil'l'I III; Diam.-c::1,20 m; F.=-1,55 m: 3 vase
Vasul I - bitronconic; Vasul 11 - bitronconic, decorat pe pântec cu caneluri ve1ticale; Vasul III strachină cu caneluri concentrice pe întreaga suprafaţă interioară. Cele două vase bitronconice erau
d~cpusc în _jurnl unei vetre ovale, din pământ cruţat (Diam. max.=29 cm), mărginită de gardină
~I.-· circa 3 cm: l.=4 5 cm). Pe vatră - boabe de cereale carbonizate. pigincnţi de cărbune şi cenuşă.
ln groapă o n1~niţă de piatră.
·-J) sec(iunea 6, fonn[1 ovală: Diam. 1,75 x 1,80 m; F.=- 80 cm: 4 vase
Vasul I - vas-sac; Vasul II -- vas-sac; Vasul III -- strachină tronconică cu buza caneletă oblic; Vasul
IV - g:Hul unui vas marc. ln groapă au mai apărut şi alte fragmente ceramice, două tipare de gresie
şi pigmenţi de cărbune.
---4) sccf i1111ca 7, lu capâtul sudic; Diam.= circa I, 1Om; F.=- 1JO m: 12 vase
Vasul 1 - strachină cu marginea uşor invazată: Vasul li - idem; Vasul III - strachină cu corp oblic;
Vasul IV - strachină cu umbo şi buza u~or evazată; Vasele V-VI-VII - vase-sac cu butoni sub
buză: Vasul Vili - ceaşcă cu umbo; Vasul IX - ceaşcă cu gura în fonnă de rinichi; Vasul X - vas
mic piriform: Vasul XI-Xll vase cu corp bombat şi gât cilindric, decorate cu caneluri în zona
pântecului.
Vasele XI-XII erau aşezate cu gura în jos, peste ele fiind aşezată câte o strachină cu gura în jos.
Cea de a treia strachină era aşezată pe cant, iar în cea de a patra - în poziţie nonnală - se afla o
ceaşcă. Lângă gmpul de vase - oase de animale, iar sub ele - pigmenţi de cărbune.
Cele patru gropi au ca factor comun depunerea de vase şi prezenţa pigmenţilor de cărbune şi a
cenuşii. Natura ofrandelor este însă diferită, fapt ce detem1ină pe autori să le considere a avea „o
10
destinaţie diferită în plan magico-ritual'' . Problema rămâne deschisă. Şi la Popeşti gropile cu
depunere de ofrande au un conţinut divers, dar nu ştim dacă acest fapt este legat de valoarea lor
deosebită în plan ritual. Depunerea de cenuşă - considerată de V. Vasiliev ca o dovadă a
1
„ purifidirii" vaselor înainte de depunere' , nu s-a observat în sectorul Y de la Popeşti decât în Gr.28
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unde, pe fundul gropii, se vedea un strat negn.1, subţire de circa 5 cm, de arsură, suprapus de puţin
chirpic şi cenuşă cu pietriş şi la Gr.34, ce avea de asemenea pe fund un strat de arsură neagră.
Pigmenţii de cărbune remarcaţi în pământul scos din vasele depuse în complexul hallstattian
descoperit în 1995 pot avea o altă explicaţie. Oricum, pe fundul gropii nu s-a găsit cenuşă.
În zona sudică a ţării nu cunoaştem gropi cu caracter ritual decât la Căscioarele, Meri şi
Bistre{~. La publicarea materialului de la Chitila se vorbeşte de o groapă ovală (Diam. -'2,45 m x
2.30 m), cu material bogat 1~. J\u ştim dacă a fost o groapă cu depuneri rituale.
Dintre vasele descoperite în Gr.99, cana şi vasele bitronconice cu apucători sub zona
diametrului maxim sunt cele pent1u care s-au găsit analogii. Astfel de căni au fost găsite la
1
Corlăten/+ şi la Teleac \ iar vase pântecoase de acest tip au apărut la Bistriţa 16 . Cana descoperită în
nivelul II de la Teleac se datează după autori la sfărşitul B2 -- şi în B3 (Nivelul II de la Telcac =
Mahala 111 şi probabil ]V = Reci = nivel 2 Mediaş = Insula Banului = Babadag II = Prebasarabi
17
Cozia Brad ), dar vasele pântecoase de la Bistriţa sunt datate mult mai târziu.
Discuţia

de mai sus nu a avut ca obiect decât prezentarea complexului hallstattian descoperit în
1995, complex care pare a fi o depunere rituală. Nu putem stabili cu exactitate cărui moment din
perioada cuprinsă între sfârşitul epocii bronzului şi cultura Basarabi se plasează descoperirea
noastră. Sunt argumente atât pentru datarea acestei gropi la începutul Hallstattului timpuriu cât şi
pentru plasarea ei în etapa imediat anterioară culturii Basarabi. Deoarece analogiile găsite pentru
vasele pântecoase din complex se datează într-o etapă mai târzie - etapă în care cana nu-şi găseşte
locul - înclin{1m să încadrăm descoperirea noastră în Ha B. Descoperirile datate în Ilallstattul
timpuriu nu prezintă până în prezent, după opinia noastră, similitudini apropiate vaselor din Gr.99.
Sperăm ca \'iitoarclc ccrcetflfi să clarifice aceste aspecte şi să dateze mai precis complexul
descris în pagi111le anterioare.

Note
1. Comunicare ţinută la Institutul de Arheologie -- ianuarie 1996.
2. Desenele. executate de Adriana Mihai la Institutul de arheologie, prezintă forma ideală a vaselor del'orrnărilc putând fi observate în desen numai în cazul vaselor I şi II.
1. În momentul descoperirii notam însă că vasul are o culoare roşie în interior şi culoare neagră-cenuşie în
exterior. Această observaţie ar putea însemna o alterare a culorilor după scoaterea vasului din pământ şi după
uscarea sa. Este un aspect care ar trebui urmărit pc viitor.
4. Radu Vulpe şi colab., Materiale, 3. 1957, p. 230 şi fig. 5.
5. Din păcate vasele descrise nu s-au găsit până la această dată în depozitele Muzeului Naţional.
6. Radu Vulpe şi colab., op. cit., p. 231.
7. Mulţumim cu această ocazie lui Vlad Zirra pentru amabilitatea de a ne fi pus la dispoziţie descoperirea sa
~ide a ne fi precizat unele detalii.
8. Ioan Stratan, A. Vulpe, PZ, 52, 1977. I, p. 28-60+28 pi; r---,;_ Chidioşan, Materiale XIII, 1979, p. 85-89,
fig. I şi 2:1 -2: A. Vulpe.Dacia, 30. 1986, p. 51 şi fig. 10/5-11, p. 58 şi fig. 11.
9. Valentin Vasiliev, Ioan Al. Aldea, I loria Ciugudean, Civilizaţia dacică timpurie în aria intracarpatică a
României - Contribuţii arheologice, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1991, p. 41-42.
l O. Ibidem, p. 42.
11. Ibidem, p. 43.
12. Emil Moscalu, Thraco-Dacica, I, 1976, p. 77 şi urm. Am avut posibilitatea să vedem o scrie de materiale
de la Bistret, si' de la Căscioarele. Ion Chicideanu ne-a făcut o scrie de precizări cu privire la descoperirile de
la Bistreţ. Îi mulţumim şi cu această ocazie.
I J. V. Boroneanţ, Thraco-Dacica, 5, 1984, p. 157-158.
14. B. 1-lănsel. Beitriige zur regionalen und chronologischen Gliederung der iiltere Hallstattzeit an der
Unteren Donau. II. Bonn, 1976, pi. 4/1.
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15. Valentin Vasiliev, Ioan Al. Aldea, Horia Ciugudean, op. cit., fig. 38/21.
16. Gh. Pctn:, A. Vulpe.PZ, 58, 1983, 1, p. 127, fig. 5/20-21.
17. Valentin Yasilicv, Ioan Al. Aldea, Horia Ciugudcan, op. cit., p. 42.

lista figurilor
Fig. 1. Popeşti. Planul complexului hallstattian: Gr. 99.
Fig. 2. Popeşti. Fotografia complexului in situ.
Fig. 3. Popeşti. Ci-r.99 : a - Vasul I; b - Vasul II.
Fig. 4. Popeşt1. Gr.99: a - Vasul IIL h - Vasul IV.
Fig. 5. Popeşti. Gr.99 : a -- Vasul V; b - Vasul VII.
Fig. 6. Pope~ti. Gr.99: Vasul VI.
Fig. 7. Popqti. Fotografia Gr. 18 din Secton1l Z.3.
Fig. 8. Popqti. I -.3 vase din Gr. 18 (desene A. Stoia dupf1 \'ase aflate în in\'cntarul Muzeului
Naţional).

Explanatlon ol the llgures
Fig. I.
Fig. 2.

Popeşti.

Plan of the hallstattian complex: Pit Nr.99.
Popeşti. Vie\\' of the pit Nr.99 in situ (photo).
Fig. J. Popqti. Pic 1\"r.99: a - Vase I; b Vase 11.
Fig. -t Popeşti. Pit l\r.99 : a - Vase III: b - \'ase IV.
Fig. 5. PopL·şti. P1t T\r.99: a Vase V; b \'ase \'li.
Fig. 6. Popl.'şl1. Ptt f\r.99: \'ase VI.
Fig. 7. PopL·ştt. Ptt l\r. I S from the ZJ Sector.
Fig. 8. J>opL'Şti. I J \' ascs from the Pit :\ r. l ~.

One hallstanlan complex dlscovered at PopeşU
Abstract
ln J lJ95, at the bonkr bctween uur n.:scarch area and thc older one ( in the Rosetti old trench). a
hallstattia11 complex ,,·,th se\'en \'ascs are disco\'crcd. A hcrd (cut by a La Tene pit) and fcw chirpici
,,·ere n:gistrated m:ar thcm. 1t is probabk that thc ,·ases \\'ere deposit in a pit (Gr.99) and we think
that thc hcrd and thc pit must be looked as onc unit.
Thc complex cons1sts in fi\'e bitronconical vases, a cup (with a broken car) and a bowl. Such
ntual dcposit as \VL' consider our discon:ry - was earlicr found by Radu Vulpe in Sector Z of this
sctt kmL·nt.
The form and thc \\'Ork technic of the vascs make us to believc that the compkx (named Pit
Nr.9<)) can bc datcd in thc Early Hallstatt period (Ila B).
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Cuptoare de ars ceramica pe cursul Interior al Argeşului
Vasile Barbu

Pe malul drept al Argeşului, cu prilejul lucrărilor ce se efectuau pentru viitorul Canal
Dunăre-Bucureşti, în anul 1988 s-au descoperit două cuptoare de ars ceramică de tipul Sântana
de Mureş. 1
Primul se afla în zona satului Adunaţii Copăceni, iar al doilea în cea a satului Mironeşti.
Fiind situate în malul abrupt al râului, ambele erau distruse parţial, dar fiecare păstrând
suficiente elemente încât să fie reconstituite grafic şi să poată fi clasate tipologic.2
Mai întâi vom trece la o descriere sumară a fiecărui cuptor, cu datele principale care îl
definesc pentru o încadrare tipologică şi prin care, totodată, să se poată contura caracteristicile
specifice ale fiecăruia.
Adunaţii Copăceni. Cuptorul se afla la cca 1500 m vest de şoseaua naţională Bucureşti
Giurgiu. Vizibil în malul abrupt al râului (înalt de cca 7-8 m în acest loc); se remarcă prin
pământul ars la roşu, sau chiar până la cenuşiu, la pereţii verticali. Din corpul cilindric al
cuptorului propriu-zis, era distrusă o mare parte pe toată înălţimea lui, cc cuprindea de la o
treime până la jumătate din circumferinţă.
Pentru cercetarea lui şi a zonei adiacente, am trasat mai întâi două şanţuri paralele (S 1 şi S 2)
de 1Ox2 m, orientate N-S, dintre care S I înscris, în primul careu, în întregime cuptorul amintit,
iar în S 2 au fost surprinse praefurnium şi cea mai mare parte a şanţului prin care sc făcea focul
(fig. l ). Pentru controlul zonei învecinate, ulterior, s-au mai trasat înspre est, la 6 m de S2, încă
două şanţuri (S 3 şi S4 ) pentru a surprinde, eventual, urmele atelierului unde se prelucra ceramica
şi se lucrau vasele. Presupunerile nu s-au confirmat, dar în S 3 au apărut urmele unei locuinţe cu
multă ceramică pe nivelul podelei, în mare parte lucrată de n1ână, dar nelipsind nici cea lucrată la
roată, de aceeaşi factură cu cea din cuptorul alăturat. În ultimul şanţ dinspre est (S 4 ), materialul
ceramic este mult mai rar, dar unitar şi de aceeaşi factură cu cel de pe podeaua locuinţei amintite.
De fapt, în toate cele patru şanţuri trasate, materialul arheologic era mai abundent în suprafeţele
din vecinătatea malului abrupt dinspre Argeş, ceea ce denotă că râul a erodat, aşa cum se
întâmplă pc tot parcursul său, mai mult malul drept. Datorită acestor erodări repetate sau chiar
continui ale malului drept se explică faptul că din majoritatea aşezărilor ce au străjuit malul
3
râului, mai totdeauna se păstrează numai părţile oarecum periferice, dinspre interior.
Cuptorul: era săpat în cea mai mare parte direct în pământul viu, încât numai partea
4
superioară, după cc începea boltirea ei, depăşea nivelul antic de călcare. (fig.2)
Părţile sale componente se prezentau astfel:
Camera de ardere: era aproape cilindrică, cu un diametru de 1,05-1, 1O m, cu pereţii
verticali până la înălţimea de la care începea boltirea. Din lipitura păstrată pe pereţi, se observă
trei straturi succesive de reparaţii şi adăugiri, încât se poate determina atât faptul că acest cuptor
a fost întrebuinţat mai 1nultă vreme, cât şi faptul că în unele etape de întreţinere şi consolidare a
suferit şi mici modificări. Concludente în acest sens sunt unele adăugiri de lipituri cu pfunânt
amestecat cu paie şi pleavă pe partea superioară a pereţilor, pentru a pomi naşterea bolţii de la un
nivel diferit faţă de cel iniţial. Cea mai mare parte a bolţii se înălţa peste nivelul antic de călcare.
Ea era cel mai mult afectată de încărcările şi descărcările succesive de vase; se înţelege că la
fiecare operaţie de acest gen, cupola era demontată pentru că prin ea era singura cale de acces în
camera de ardere. (fig. 3/9)
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Platforma perforată: în ultima fază de folosire a cuptorului era „portantă" şi se sprijinea pe
pilonul central din focar şi pe o bordură laterală, ieşită în afara pereţilor camerei de ardere cu 5~8
cm.) Această bordură a fost săpată în pământul crud odată cu întregul cuptor. În ea, la distanţe
neregulate, sunt săpate mici şanţuri prin care să iasă focul şi aerul cald pentru arderea vaselor.
( fig.3/3) Probabil că iniţial platforma perforată fusese săpată în întregime în pământul crud, odată
cu întregul cuptor, şi deci, iniţial, era fixă; ulterior, după deteriorări datorită folosi1ii, a fost
transformată în platformă „portantă", din cea iniţială păstrându-se numai partea dinspre pereţi,
care a devenit, în acest fel, bordura de susţinere amintită mai înainte. Suprafaţa platformei era
perforată de orificii pentru ieşirea spre camera de ardere a focului şi a aerului cald (fig. 3/2).
Deoarece ca a fost distrusă aproape total înaintea efectuării cercetării, urme de orificii au fost
surprinse pe unele dintre fragmentele din platfonnă recuperate din focar; de aceea nu se poate
preciza distribuirea orificiilor pc suprafaţa platfonnci (fig. 3/1 ).
Focarul: prezintă cele mai intense urme de ardere. Vatra propriu-zisă este orizontală,
mărginită spre pereţii laterali şi spre pilonul central cu o arcuire în formă de scafă (fig. 3/5).
Pilonul central (D. 0,40 m; I. 0,44 m), aproape cilindric, cu o uşoară îngroşare în partea
inferioară: el a fost sftpat direct în pământul crud, la fel cu întregul cuptor. Pereţii laterali ai
focarului sunt arcuiţi în pai1ea inferioară, formând acea scafrt pe linia de incidenţă cu vatra; în
schimb, în partea superioară, pe cca O.JO m din înălţimea totală, sunt \'Crticali (fig. 3/ l O).
<iura c11ptor11/11i: în formă de tunel ( L.O. 70 m ), arcuită asimetric în partea superioară; la
nivelul vetrei de la focar, avea lăţimea maximă( 0,82 rn), pentrn ca spre exterior să se reducă la
_j umfttate( O,-l4 m ). Prin lărgirea ci spre interior, se putea ohţine o bună răspândire a focului in
interiorul focarului. astfel încât, de aici. să pătrundă uniform în camera de ardere. De asemenea,
prin lungimea de O, 70 m se obţinea un spaţiu necesar pentru a putea dirija focul mai slab sau mai
intens spre focar. în funcţie de cum tn:buiau arse vasele. 11 (fig. J/ 6 şi 7)
Şanţul de alimentare a focului: săpat în pantft. cu înclinaţia spre gura cuptorului; a fost
surprins pc o lungime dL' cca 1,50 m ( fig. 3/8 ). În ci s-au găsit rebuturi de vase de la ultimele
~a,jc de ardere: de asemenea, s-au mai gasit bulgări mari de zgur[1, cu fragmente ceramice lipite
de ele. puţin:1 ccm1~ă alburie, dar fărft c[irbuni. Modul în care era curăţat şanţul. ne îndeamnă să
credem că era pregătit pentru o nou:1 ardere. Faţă de timpul cît a fost folosit cuptorul, în acest
~anţ s-au g:tsit prea puţine materiale secundare arderii (rebuturi de vase. zgură. cenu~ă ~.a.).
dovadă cft dup:t fiecare dcscftrcare a cuptorului. toate de~eurilc erau strânse şi evacuate unde\'a
mai departe de 1011a adian:ntfl. Cft toată ceramica de rebut era numai de la ultima şarjă. mărturie
sunt o seric de fragmente găsite în şanţ sau în focar, dar care erau Jc la aceleaşi vase.
Din fragmentele ceramice recoltate. inclusiv din cele mari deformate la ardere, se constată o
varietate tipologică. mai aks în dndul \·aselor din pastă fină, unde predomină bolurile şi
străchinile ad{mci sau mult evazate. :Viai rare sunt vasele de tip
7
oenochne sau cele cu corpul globular şi gâtul lung. Cât priveşte cele din pastă grosieră
lucrate la roată, mai frecvente sunt vasele borcan cu fundul plat. 8
ln toatfi suprafaţa interioar[1 a cuptorului, cât şi în şanţul de ardere, toată ceramica
descoperit[\ era numai din cca lucrată la roatfl, fie grosieră sau fină(fig. 4-9); între rebuturi, s-au
găsit chiar fragmente ceramice din cele două categorii lipite între ele. Cât priveşte ceramica
lucratft de m,înă, ea a fost descoperită într-o cantitate destul de marc, numai în zonele adiacente
cuptorului. Dacfi admitem că şi aceasta a fost arsă tot în acest cuptor, ea nu putea fi arsă decât în
şa1jă separatft, pentru că grosimea vaselor şi tehnica de ardere implica un regim cu totul diferit
decât la ceramica cenuşie. Tipologic, şi la ceramica lucrată de mână se întâlnesc foarte multe
categorii. predominând cele cu brâul alveolar aplicat sub buză sau pe pântecele vasului, cele cu
9
buza alveolată sau cu butoni pc pântecele vasului. De fapt prin asociere cu ceramica cenuşie, pc
care o numim de tip Sântana de Mureş, putem data cu oarecare certitudine faza târzie a acestei
ceramici autohtone. care continuă să fie destul de frecventă încă în secolele III-IV d. Cr.
Continuitatea ci cu aceleaşi tipuri de vase şi cu aceleaşi onrnmente şi aceeaşi manieră de
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prelucrare a pastei sunt dovezi clare ale persistenţei elementului autohton chiar peste o perioadă
de puternice şi îndelungi influenţe externe, cu adânci transformări culturale şi sociale. 10
Cuptor deranjat. la circa 500 m vest de locul descris mai înainte, într-un loc în care săpătura
pentru zona limitrofă a Canalului se făcea mecanic, în mma buldozerului am observat urmele
unei suprafeţe dreptunghiulare arsă la roşu, care prin dimensiuni putea fi atribuită şanţului de
ardere de la un cuptor. Presupunerea era întregită şi prin alte urme de pâmânt ars de la o
presupusă vatră a focarului, ceea ce contura, mai mult decât ipotetic, existenţa unui alt cuptor de
ars ceramică. În jurul acestor suprafeţe arse, s-au descoperit fragmente ceramice din pastă
cenuşie grosieră şi mai multe fragmente ceramice lucrate de mână, între care un vas-borcan
aproape întregibil.
Două cuptoare învecinate, ambele pe malul Argeşului, nu pot fi decât o dovadă că ele
fu111izau vase de lut la mai multe aşezări din zona limitrofă a acestui râu, ceea ce este atestat, de
altfel, prin lanţul de aşezări contemporane cu cuptoarele în discuţie. 11
Mironeşti (com. Gostinari). În toamna târzie a anului 1988 s-au efectuat săpături de salvare
pc raza satului M ironeşti, pe terasa din vecinătatea râului Argeş. S-a lucrat în acelaşi timp în trei
puncte diferite, fiecare din altă epocă istorică:
1. La ruinele curţilor boiereşti ale lui Radu Şerban (săpătură executată de Gh. I.
Cantacuzino).
2. Aşezarea de la vest de sat din La Tene şi din epoca brozului (săpătură executată de Cr.
Schuster).
3. Cuptor de ars ceramică, situat la est de sat, lângă sediul fostului C.A. P. Miron eşti
(săpătură executată de V. Barbu).
În cele ce urmează vom descrie numai descoperirile de la punctul 3.
Cercetările în acest punct au pornit de la observarea în malul Argeşului a urmelor de arsură
de la un cuptor de ars ceramică. Având ca obiectiv principal acest cuptor, el a determinat modul
de început al săpăturii. Astfel, s-au trasat două şanţuri paralele, unul de 2x 1O m (S 1),
perpendicular pc malul râului, care îngloba complet urmele cuptorului, iar alt şanţ, la est de
acesta, de 2x6 m (S 2 ), cu un mal intermediar între ele, de 0,50 m grosime. În ambele şanţuri a
fost delimitată o locuinţă din cultura Dridu, cu urme de chirpic, de pietre nefasonate de mici
dimensiuni, două vetre şi mult material ceramic, din care se disting două vase-borcan cu corpul
alungit şi fragmente ceramice din amfore şi vase borcan cu striuri pc corp. O margine a acestei
locuinţe suprapunea cca 2/3 din cuptor, încât a distrus pereţii laterali ai acestuia pe toată
suprafaţa de impact. Chiar pe platforma perforată care susţinea vasele, cu cca O, 10-0,20 m
deasupra ei, se afla o vatră ovală aparţinând culturii Dridu. Între această vatră şi platforma
cuptorului s-au găsit fragmente ceramice, atât din cele provenite din cuptor, cât şi din cele
caracteristice culturii Dridu, marcând clar zona de contact dintre cele două situri.
Cuptorul. O mare parte a lui de pe latura de nord, a dispărut odată cu corodarea malului
drept al Argeşului (fig. 1O şi 11 ). Spre interior, de asemenea,locuinţa Dridu a distrus o parte din
pereţii camerei de ardere. Cu toate aceste avatarii, clementele păstrate sunt suficiente pentru o
reconstittuirc mai mult decât parţială a acestui cuptor.
Camera de ardere este aproape cilindrică (D. 1,20 m); din pereţii verticali se mai păstrau
fragmente pe două părţi pe cca 0,50-0, 70 m înălţime (fig. 12/9), cu urme de lipitură aplicate cu
mâna, în trei straturi succesive, care se observă clar la incidenţa pereţilor verticali cu platforma
de ardere. (fig. 13). Pământul de lipitură avea în componenţa sa paie şi pleavă, ale căror urme se
observau clar, cu toată temperatura înaltă la care a fost supusă această parte a cuptorului.
Platforma de ardere; era tot „portantă", ca la cuptorul de la Adunaţii Copăceni, dar prezentând
unele elemente specifice.Astfel, marginile laterale ale platformei nu se mai sprijineau pe o bordură,
ci erau lipite pe ambele feţe de pereţii cuptmului propriu-zis. Orificiile pentru pătrunderea flăcărilor
şi a aerului cald din focar erau dispuse în patru cercuri concentrice, cel mai mare, din exterior, având
12 orificii, iar cel mai mic, din mijloc, avea numai patru orificii (fig. 12/1 şi fig. 14).
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Pentru reglarea temperaturii în camera de ardere, în funcţie de dimensiunea vaselor şi de
grosimea pc care o aveau pereţii acestora, unele orificii erau astupate cu nişte „dopuri" făcute tot din
pământ amestecat cu paic şi pleavă. Aceste „dopuri", aproape cilindrice, teşite la capătul superior şi
uşor subţiate la celălalt, erau lungi de cca O, 155 m şi cu un diametru ce varia între 0,042 şi 0,05 m.
Douf1 din cele patru rânduri de orificii erau astupate cu aceste „dopuri"; restul ,,dopurilor" le-am
găsit împrăştiate printre cioburi, atât pe platfonna de ardere, cât şi în focar 12 (fig. 15).
Focarul: de formă semisferică, cu partea orizontală la bază, depăşea în diametru cu cca
0,30-0,40 m pe cel al camerei de ardere (fig. 12/10). În mijlocul focarului se afla pilonul central
pentru susţinerea paltfon11ei. El era în formă de „clepsidră", adică două trunchiuri de con cu
bazele mari la extremităţi, săpat direct în pământul crud (fig. 12/5 şi fig. 16). Extremitatea
superioară a pilonului era netedă, cu urme de lipituri succesive, dovadă că el, cel puţin în ultima
fază de existenţă a cuptorului. n-a făcut corp comun cu platforma de ardere pe care se depuneau
vasdc.Acest detaliu este specific acccstui cuptor, individualizându-l de altele din această
categorie.
Gura cuptorului şi şanţul ,le alimentare a focului: fiind plasate pe latura de nord-est a
focarului. au fost distruse odată cu erodarea malului de apele Argeşului. Din acelaşi motiv şi
materialul ceramic recuperat a fost destul de sărac, ţinând scama că rebuturile de vase din cuptor
erau depozitate, cel mai normal, în şanţul prin care se alimenta focul şi în imediata lui apropiere.
Oe aceea, singurele materiale ceramice recuperate au fost cele cc se mai aflau pc platforma
camerei de ardere ~i în interiorul focarului. Deşi puţine, în comparaţie cu cele găsite în alte
cuptoarL' de acest gen. ele sunt concludent~ şi precizează calitatea ceramicii şi, întrucâtva, tipurile
de vase ce se produceau în acest atelier. ln privinţa pastei, ceramica descoperită în acest cuptor
se împark tot în n:k trei categorii: a. cenuşie din pastft fină: b. cenuşie din pastă grosieră; c.
lucn.~tă de mână după tradiţia b:1~tina~ă.
ln privinţa pastei, cea mai grosicr:1 de culoare estt: lucratf1 mai îngrijit. cu nisip mai mărunt în
compoziţie. iar ncll:zirca suprafeţelor este fi'icutf1 cu o angobă depusă într-un strat mai gros (fig.
17). În categoria ceramicii din pastft fină, în afara celei cenuşii (fig. 18), care este majoritară,
apar şi uncie de culoare cărf11nizic, diferenţa de culoare datori.indu-se modului în care s-a făcut
arderea.
Caracteristici Ic acestui cuptor, chiar dad1, în marc. se încadrează în categoria celor cu pi Ion
central în focar. cstc platforma pc care se (kpuneau vasele. În afara faptului că era „portantă".
deci detaşată de pcrcţii camerei (k ardere şi de focar. orificiile prin care pătnmdeau flăcările şi
acrul cald sunt cu totul caracteristice. În primul n.înd. prin dispunerea lor în patru cercuri
concentncc se asigura o distribuire uniformă a acrului cald în camera de ardere. Dar, caracteristic
acestui cuptor este sistemul de reglare a căldurii în functic de caracteristicile vaselor cc urmau a
fi arse. Prin obturarea unora dintre orificii prin acele „dopuri" se puteau obţine temperaturi
di l'critc în camera de ardere, astfel încât să fie arse în acelaşi cuptor o gamft di ferită de vase, dar.
bineînţeles. in şaije diferite.
Prin mărirea sau slăbirea inknsităţii temperaturii în camera de ardere, se puteau introduce în
cuptor vasL' diferill'. de la cele cu pereţii groşi din categoria celor lucrate de mână sau din cea
cenuşie grosieră de dimensiuni mari, până la cele miniaturale din pastă cenuşie fină sau din cele
cu pere\ ii foarte subţiri.
Chiar dacă cuptorul în ansamblu a fost la început monolit, fiind în întregime săpat în
păm~1ntul \'ÎU, cu timpul, datorită folosirii îndelungate, partea care s-a deteriorat cel mai repede a
fost platforma de ardere. După deteriorări şi reparaţii succesive, la o refacere s-a putut ajunge la
acest mod de platformă mobilă. În cazul acestui cuptor, chiar dacă platforma mobilă n-a fost
construit[1 înd1 din faza iniţială, totuşi, după cc a fost realizată, ca a fost folosită mai mult timp.
Dovadf1, în acest sens, pilonul central care avea suprafaţa superioară orizontală netezită prin
lipituri succesive, deci o dovadă clară că în ultima fază de existenţă a cuptorului, această
platformă nu făcea aderenţă cu pilonul central.
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plasarea gurii cuptorului şi a şanţului de ardere în partea de nord-est este un caz
mai puţin obişnuit, pentru că, în acest fel, partea din care se făcea focul era cea mai expusă la
vânt şi la curenţii de aer ce se formau de-a lungul râului. Poate accesul direct la Argeş să explice
acest amplasament mai puţin uzitat. 13
Din descrierea făcută, se vede clar că ambele cuptoare se înscriu în aceeaşi categorie, în
aceea a cuptoarelor cu corpul cilindric şi cu pilon central pentru susţinerea platformei de ardere.
Deosebirile dintre ele sunt normale, fiecare având unele particularităţi pe care le-am semnalat la
vremea cuvenită.
Acest tip de cuptor cu pilon central este destul de frecvent în lumea romană, dar este prezent,
de asemenea, în mediul dacic, în cea de a doua epocă a fierului, pe tot teritoriul ţării noastre. 14
Într-un studiu mai amplu, închinat special cuptoarelor de ars vase ceramice şi materiale de
construcţii, se dă un „Tabel sinoptic" cu „Cuptoare de ars ceramică din secolele V î.e.n.-V e. n.
în România" (la nivelul anului 1970). 15 În cele 43 de localităţi menţionate în „Tabelul sinoptic",
figurează cca 66 de cuptoare; dintre acestea 26 de cuptoare sunt certe că aveau pilon central, iar
20 că aveau un perete median pentru susţinerea platformei de ardere. Restul cuptoarelor din
„Tabelul sinoptic" erau fie cu arcuri de susţinere din cărămidă sau datorită deteriorărilor, nu s-a
putut determina tipul constructiv. 16
Prin atestarea cuptorului cu pilon în acest areal cu mult înainte de extinderea stăpânirii
romane, dă loc la multe interpretări asupra originii sale. Chiar dacă unii presupun că celţii ar fi
purtătorii lui în această parte a Europei, este greu de probat această ipoteză. Prezenţa acestui tip
de cuptor la Histria în secolele V-IV şi II-I î.Chr. cred că exclude cel puţin pentru această zonă, o
17
influenţă celtică.
Poate că în Dacia preromană să fi pătruns printr-o filieră celtică în perioada în care celţii
18
sunt atestaţi şi prin alte mărturii. Chiar fără a putea preciza zona de penetraţie, este cert că el a
ajuns în această zonă înainte de cucerirea romană şi că a fost în teritoriile din afara Daciei
romane în secolele în care s-a exercitat puterea romană în Provincia Dacia.
Dovadă în acest sens sunt cuptoarele de acest tip cunoscute la est de Carpaţi, în lumea
carpică şi înt1ucâtva, cele descoperite în aşezări dacice de epocă romană. 19
În zona învecinată cursului inferior al Argeşului, adică în partea de sud şi de sud-est a
Câmpiei Române, până acum, din literatura de specialitate, nu este cunoscut decât cuptorul din
corn. Independenţa, jud. Călăraşi, datat tot în această epocă, adică în secolele III-IV d. Cr.
Raritatea lor în zona în discuţie este probată şi de cercetările din zona Căscioarele-Grcaca
Prundu, în care nu a fost descoperit nici un cuptor, deşi au fost cercetate I 1 aşezări getice cu 160
de complexe arheologicc. 20
Lipsa cuptoarelor cred că ar putea fi explicată, într-un fel, prin locul lor predilect de
amplasament. Dacă admitem că majoritatea ior erau situate pe margine de apă, este normal ca
acestea să fi fost primele distruse prin erodarea malurilor. Aşa s-ar explica lipsa cuptoarelor din
epoci anterioare; mă refer, în special, la perioada La Tene-ului dacic, epocă atestată prin multe
21
aşezări şi cu un numeros material ceramic.
Dacă luăm în consideraţie cele două cuptoare descrise mai sus şi cel distrus de la Adunaţii
Copăceni, de care am amintit, înseamnă că pe o distanţă de cca 20-25 km de-a lungul Argeşului
erau în funcţie: în aceeaşi perioadă, cel puţin trei cuptoare. Fără a admite posibilitatea existenţei
şi a altor cuptoare între cele două de la Adunaţii Copăceni şi cel de la Mironeşti, chiar numai
acestea trei erau suficiente pentru a acoperi necesitatea de vase pe o arie mai mare decât cea pe
care o deserveau cu siguranţă. Cu toate că cele două cuptoare cercetate erau de mici dimensiuni
(D. camerei de ardere a vaselor variind între 1, 10-1,20 m), totuşi, chiar printr-o folosire moderată
22
a cuptoarelor, ele puteau oferi un număr destul de mare de vase populaţiei din zona învecinată.
Toate aceste considerente se referă la o perioadă restrânsă de timp din perioada mai largă în care
sunt datate (secolele III-IV d. Cr.), pentru că un cuptor săpat direct în pământ, chiar cu reparaţiile
repetate pe care le-a suferit, nu putea să aibă o existenţă mai mare de câţiva ani. Numai
Cât
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cuptoarele zidite din cărămidă, chirpic şi ţigle, cu platforma de ardere bine construită şi susţinută
pe arcuri din cărămidă din officinae specializate, pot fi considerate, cu certitudine, că au avut ·o
existenţă mai îndelungată, depăşind una sau două generaţii.
Frecvenţa aşezărilor de tip Sântana de Mureş pe cursul inferior al Argeşului, cimitirele din
aceea~i epocă: destul de numeroase în această zonă, 23 denotă o locuire intensă, deci şi o
economic în care nu putea să lipsească producerea vaselor de uz casnic în acest mediu precizat.
Totuşi, numărul mic al cuptoarelor nu este semnalat numai în pa1tea de sud a ţării, ci, în general,
în tot arealul culturii Sântana de Mureş. Este concludent, în acest sens, că până în anii '60-'70 în
toată ţara erau cunoscute numai 11 cuptoare de ars vase de tipul celor specifice acestei culturi.
C'uptoarele înregistrate erau unele cu perete median iar altele cu pilonul central pentru susţinerea
platformei perforate. l-t Adăugarea celor trei cuptoare de pc Argeş, prezentate acum, la cele
cunoscute anterior, măreşte, întrucâtva, substanţial numărul lor şi precizează cât de cât frecvenţa
celor cu pilon central, faţft de cele cu perete mcdian. 25
În privinţa tipologiei vaselor care se ardeau în aceste cuptoare, ele se înscriu în categoriile
celor cunoscute din aşezările învecinate, cât şi din inventarele funerare.
Cftt despre calitatea pastei, chiar între vasele din aceste două cuptoare sunt uşoare deosebiri.
marcate printr-un spor de calitate la cele din cuptorul de la M ironeşti. Deşi în acest cuptor am
descoperit mai puţin material ceramic, totuşi fragmentele ce au fost recuperate se deosebesc
printr-o pastă mai hună şi lucrată mai îngrijit decât cele din atdicrul de la Adunaţii Copăceni.

Note
I. Aceastft descoperire a format subiectul unei comunicări {Cuptoare de ars ceramica din
seco/11/ ol I l'-leu e.11. descoperite injudc(td Giurgiu) ţinută Ia al X 11-lea simpozion de tracologic
din I9X9 c.k la Tulcc-a: rezumatul a apărut în Sympo.\·it, Thraco/ogica, 7. Tulcea. 1989, p. 379JXO.

tic plasate pe marginea unei ape. Această akgere era
_justut'icat{t, apa fiind la indem~1nă pentru prelucrarea pastei ceramice. dar şi pentru a stinge un
eventual incendiu. Al doilea motiv pare a fi determinant. dovadă dl unele cuptoare aveau puţuri
111 apropiere. deşi erau plasate l.îngă o sursă de ap[t.
3. ln afara urmelor de locuire din imediata vecinătak a cuptorului, cc denotă că acesta era
plasat in cadrul unt'i aşez[tri. în aceeaşi zon[t au mai fost descoperite încă două puncte cu urme de
locuire (V. Barbu . .-1şe::ari de tip S(111tmw i11 jude/ul Giurgiu, B11/eti1111/ M11ze11/11i ,, Teohari
A111011esc11". Giurgiu. nr. ~-4. l 996- I 99R. p. 155-157.
4. Cde mai multe dintre cuptoarele pentru ars ceramica descoperite în toată ţara sunt de
tipul celor săpate 111 p[unântul cruci. Numai cele mari sau cele construite în semibordcic erau
ridicate la suprafaţă. fie din păm,1nt ~i chirvici, fie din cftrfunidă, fie din pământ cu împletitură ele
nuide. Cf.: Oct. Floca. Fcrenczi St.. L. ~vlărghitan. Alida. Gr11p11/ de cuptoare romane pentru
ars ccramfra. Deva. 1970: este cca mai cuprinzătoare lucrare în problema cuptoarelor de ars
vase ceramice şi materiale de construcţii apărută la noi, în care, în afara cuptoarelor de epocă
romanJ. sunt luate in discuţie şi cele pre şi post romane.
5. Fiind partea cca mai friabilă din toate componentele unui cuptor de ars ceramica, ca era
reflkută foarte des. La multe cuptoare cercetate din restul ţării, se observă refacerea ei integrală.
Vezi: Oct. Floca. Fcrenczi St., L. Mărghitan, op. cit., pag. 41-42; Gh. Bichir, Cuptoare de ars
cera111iâi din cadrul culturii Vârteşcoi11-Poie11eşti. Un atelier de olărie descoperit la Butnâreşti,
SC/V, 17. 1966, 3, p. 492-495 şi fig. 9. Din desen se observă că pe marginea camerei de ardere
era o bordură (similar[t cu cca de la cuptorul în discuţie) pentru sprijinul platformei.
6. Cncle cuptoare cu acest tunel-cotlon mult 1nai lung, pentru ca focul să nu ardă direct sub
gr[1tar. La cuptoarele nr. 2, 3 şi 4 de la Micia, acesta ajunge să măsoare 1,30 m (Oct. Floca,
2. Era aproape o rcgul[t
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Ferenczi St., L. Mărghitan, op. cit., p. 50-51; Gh. Bichir, op. cit., p. 495 afirmă că la gura
cuptorului „se putea fierbe şi mâncarea"(!)
7. B. Mitrea, C. Preda, Necropola din secolul al /V-lea e.n. în Muntenia, Bucureşti, 1966,
fig. 16/4; 24/3~ 95; 96/2 şi 3; 260; 262/2.
8. B. Mitrea, C. Preda, op. cit., fig. 254/1-12.
9. l.1-1. Crişan, Ceramica daco-getică, Bucureşti, 1969, p. 153-166 şi fig. 7 I-76.
10.Afinnaţia unora că în acelaşi cuptor şi în aceeaşi şarjă se ardeau şi vase lucrate de mână
şi cele fine cenuşii sau roşii nu are nici un temei. Ex.: Gh. I. Petre, Cuptor de olar cu vase dacice
şi romane la Buridava, SCJV, 19, 1968, 1, p. 147-154 şi fig. 1-5. ,,Reconstituirea" cuptorului
(fig. 6) nu are nici un element de susţinere în ceea ce s-a găsit pe teren.
11. Din zona în discuţie au fost delimitate mai multe aşezări Sântana de Mureş, majoritatea
în vecinătatea unora mai vechi din La Tene (V. Barbu, op. cit., p. 160 şi fig. 2).
12.Acelaşi sistem de reglare a temperaturii din camera de ardere prin astuparea orificiilor cu
,,dopuri" s-a practicat şi la cuptorul nr. 5 de la Micia (Oct. Floca, Ferenczi St., L. Mărghitan, op.
cit., p. 28-29)
13. Şi la Micia, patru din cele cinci cuptoare cercetate, au „gura focarului spre nord, spre apa
Mureşului" (Oct. Floca, Ferenczi St., L. Mărghitan, op. cit., p. 16)
14. În Moldova la Bâtca Doamnei (C. Mătasă, I. Zamoşteanu, M. Zamoşteanu, Săpăturile de
la Piatra Neamţ, Materiale, 7, 1961, p. 340; Gh. Bichir, op. cit., p. 504) şi la Dărmăneşti C.
Mătasă, 1. Zamoşteanu, M. Zamoşteanu, op. cit., p. 345-346 şi Gh. Bichir, op. ci(_, p. 500-503 cu
observaţiile pertinente referitoare la primii cercetători.
15. Oct. Floca. Fercnczi St., L. Mărghitan, op. cit., ,,Tabel sinoptic", planşă fără număr.
16. Acest raport între cele două tipuri de cuptoare nu este cel real. În „Tabelul sinoptic"
(vezi nota 15) la Medieşul Aurit (poziţia nr. 31) nu este dat numărul cuptoarelor; în schimb,
autorii descoperirii publică zece cuptoare, toate de acelaşi tip, cu perete median (S. Dumitrescu,
T. Badcr, Aşezarea dacică de la Medieşul Aurit, AMN, 4, I 967, p. l 07-112).
17. Oct. Floca, Ferenczi St., L. Mărghitan, op. cit:., ,,Tabel sinoptic", poziţia nr. l; D.M.
Pippidi şi colaboratorii, Raport asupra activităţii şantierului de la Histria în campania 1956,
Materiale, 5, 1959, p. 502, în sectorul Z 2 , s-au descoperit două cuptoare, unul din sec. IV a. Cr.,
cu pilon central, iar altul din penultimul nivel elenistic; tot în sectorul 2 2 s-au mai descoperit trei
cuptoare, unul putând fi datat în sec. V a. Cr. (Em. Condurachi şi colaboratorii, Şantierul Histria,
Materiale, 6, 1959, p. 284-285).
18. Celor de la vest de Provincia Dacia, unii le atribuie o influenţă celtică: S. Dumitraşcu, T.
Bader, op. cit., p. 115; în schimb, I. H. Crişan, În legătură cu cuptoarele de ars ceramică la
daco-geţii din epoca Latene, Apulum, 6, 1967, p. 111-112.
19. Oh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, p. 52-62; Gh. Popilian, Ceramica
romană, Craiova, 1976, p. 139-145.
20. Aşezări din zona Căscioarele-Greaca-Prundu, Brăila, 1996, p. 143 şi unn.
21. Totuşi pe teritoriul Dobrogei, mai ales în vecinătatea Dunării, sunt cunoscute cuptoare
pentru ars vase din ceramică şi unele pentru ars materiale de construcţii: M. lrimia, Cuptoarele
romano-bizantine de ars ceramică de la O/tina (jud. Constanţa), Pontica, 1, 1968, p. 379-407;
A. Rădulescu, Ateliere meşteşugăreşti pentru ars materiale de construcţie din lut, Pontica, 2,
1969, p. 333-351; idem, Ateliere ceramice militare de-a lungul Dunării de Jos, Pontica, 6, 1973,
p. 129-134.
22. În alte zone au fost cu adevărat ofjicinae specializate cu mai multe cuptoare grupate în
acelaşi loc: S. Dumitraşcu, T. Bader, op. cit., p. 107-112 (zece cuptoare); Oct. Floca, Fercnczi
St., L. Mărghitan, op. cit., p. 16-43 ( cinci cuptoare) la care se adaugă: Oct. Floca, Cuptor dacic
de ars vase ceramice la Deva, Apulum, 9, 1971, p. 263-270; L. Mărghitan, Un cuptor din centrul
de ars obiecte ceramice, recent descoperit la Micia, Apulum, 9, 1971, p. 531-536.
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23. R. Mitrea, C. Preda, Necropole din secolul al IV-iea e.n. în „Muntenia,

Bucureşti,

1966,

passun.
24. Gh. Bichir, Cuptoarele de ars ceramică din cadrul culturii Vîrteşcoiu-Poieneşt;_ Un
atelier dr! olărie descoperit la Butnâreşti, SC/V, 17, 1966, 3, p. 505.
25. Gh. Bichir, op. cit., p. 504-506; statistica nu este concludentă, pentru că nu sunt cartate

toate descoperirile, iar o nouă descoperire cu mai multe cuptoare poate schimba complet un
anumit raport (ex. cele zece cuptoare cu perete median de la Medieşul Aurit).

lista figurilor
Fig. J. Adunaţii Copăccni. Săpătura cuptor (S I şi S 2 )
Fig. 2. Adunaţii Copăccni. Pai1ca superioară a cuptorului în cadrul săpăturii (Si)
Fig. 3. Adunaţii Copăccni. Plan şi Secţiune longitudinal[t cuptor: l. platforma de ardere; 2.
orificii pentru pătrunderea aerului cald; 3. hordura circulară pentru sprijinirea platformei de
,1rdcrt:; 4. pereţii arşi; S. pilonul central; 6. gura cuptorului; 7. cotlonul; 8. şanţul de alimentare a
rocu I 111; (J. camera de ardere; l O. focarul.

Fig. 4-9. Adunaţii Copăceni. Cuptor: vase din pastă fină (4-6) şi din pastă
deformate de ardere.
Fig. 1O. \1 ironeşti. Cuptor. Vedere dmsprc Argeş ( focarul nedegajat de

grosieră

(-9),

pământul

de

li 111 j1 JLI t li rr1 ).

Fig. 11. \1ironeşti. Cuptor. Vedere dinspre Argq (focarul degajat de p[nnântul de

urnplutun-1).
Fig. 12. M ironc~ti. ( ·uptor. Plan ~i Seqiunc longitudinal[1 ( p[1qilc componente notate la fd
ca la l· 1g. 3 ).
Fig. 13. l\1ironc~ti. Cuptor. Detalii lipitură.
Fig. 14. Mirone~t1. Cuptor. Platforma de ardere cu orificiile pentru pătrunderea acrului cald.
Fig. 15. l'v1 ironc~ti. Cuptor. ,,Dopuri .. din lut.
Fig. 16. fVlironcşti. Cuptor. Pilonul central (detaliu).
Fig. 17. M ironcşti. Cuptor. Protik , ase din pasrn cenu~ie grosicrCt.
Fig. 18. ;v1iw11c~ti. Cuptor. Vas intr\..·git din past:1 ccnu~ic tin[t.

liste des fiuures
Fig. I. Adunaţii Copftccni. La fouille (S I et S2).

Fig. 2.

Adunaţii

Copftccni. Part ic supcrieure du four (S l ).
Fig. 3. Adunaţii Copăccni. Plan et scction longitudinale du four: 1. plate-forme a cuire; 2.
trnus dcstincs „'t la penetrat ion de l 'air chaud: 3. bordure circulaire destinee a soutenir la platcl'ormc: 4. parois bn)les; 5. pilier central: 6. ouvc11ure du four: 7. cotlonul; 8. fossc d'alimentation
du fru: 9. la chamhre de cuisson: 1O. foyer.
Fig. 4-9. Adunaţii Copăceni. Four: vascs en pâte tine (4-6) et en pâtc grossiere (7-9)
Jcfonncs par la cuisson.
Fig. 10. l'vlirone~ti. hrnr. Vuc de l'Arge~ (foycr a,·ant k deblayage).
Fig. 11. l\:1ironc~ti. Four. Vue de !"Argeş (foyer dcblaye).
Fig. 12. Mironcşti. Four. Plan ct scction longitudinale (partics comrosants notees comme
dans la rit:!, 1 ).
Fig. 13. Mironc~ti. Four. Details de rcparation.
Fig. 14. l'vlirone~ti. Four. Plate-forme de cuisson avec lcs trous dcstines a la penetration de
l 'air chaud.
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,,Bouchons" en argile.
Pilier central (detail).
Profil de vases en pâte grossiere, de couleur grise.
Vase reconstitue en pâte fine, de couleur grise.

Fours de poterie decouvens sur le cours inlerieur de l'Argeş
Resuma
Sur la rive droite de l 'Argeş, sur le territoire du departement de Giurgiu, on a decouvert en
1998, deux fours a cuire la ccramique. Le premier se situait dans la zone deu village Adunaţii
Copăceni ct le deuxieme sur la superficie du village Mironeşti (corn. Gostinari). La ceramique
cuite dans ces fours avait un pâte de couleur grise, de type Sântana de Mureş.
A cause de l 'eros ion de la rive abrupte de l 'Argeş, les deux fours ont etc partiellement
dctruits. Toutefois, chaque four a garde suffissament d'elements indispcnsables a une bonne
reconstitution graphique et typologique.
Adunaţii Copăceni. II se trouve a approximativement 1500 m a l 'Ouest de la route
nationalc. Le four avait une forme presque cylindrique, avec un poteau central gui soutenait la
plate-forme perforee. Jusqu' a la voute de la chambre de cuisson, le four ctait creuse directement
dans le sol naturel.
A l'interieur du four et dans le fosse d'alimentation du teu, on a trouvc plusieurs fragments
ceramiques et vases entiers, deformcs par le fcu, et de scorie vitrific.
Mironeşti. Le praefurnium ct le fosse d'alimentation du feu etaient entierement detruits. Le
four prcscntait une eh ambre de cuisson de forme cylindrique ct unc piece destinee a l 'entrctient
du fcu, de forme hemispherique, plus largc que la premiere.
Le four etait entierement creuse dans le sol antique.
La plate-forme perforee ctait soutenue par un pilier central en forme de „clepsydre". Les trous
detincs a l 'cvacuation de l 'air chaud et des flames etaient disposes sous la forme des quatres cercles
concentriqucs. Pour regler la puissance du feu, tenant compte de la qualite de la ceramique et de la
taille des vases, on utilisait des ,,bouchons" en argile mclanges a des pailles et balle de ble; on a
trouvc plusieurs „houchons" dans Ies trous et dans la piece destinee a l 'entretient du feu.
En fonction de la qualite de la pâte et de la maniere du travail, ii y a trois categorics de
ccramique:
a. Ccramique fine, de couleur grise, fa9onnee a la roue.
b. Ceramique grossiere a pâte sableuse, de couleur grise, fa9onnee a la roue.
c. Ccramique fa9onncc a la main, dans la maniere autochtone, frequante pour la periode
geto-dace.
Les trois types de poterie etaient cuits dans le mcme four. Toutcfois la ceramique autochtone
fac;onnee a la main etait cuite en ctapes differentcs.
Les deux fours ont ete utilises longtemps (voire Ies reparations successives des parois de la
chambre de cuisson et de la plate-forme perforee).
Ce type de four, cylindrique et a pilier central, est connu sur le territoire de notre pays depuis
I'epoque La Tene. Son existence a continue dans la Province Dacia chez Ies daces libres de l'extra
Provincia. 11 a etc aussi atteste dans l'epoque post romaine. Ses origines et la voie de penetration
sur ces territoires sont difficiles a preciser; l'influence et memc l'origine celtique affi1mees par
certains chercheurs sont difficiles a prouver.
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Rhvta sau vase zoomorfe ?

Silvia Marinescu-BÎlcu

Ocupându-ne, cu am m urmă de o scrie de rhyta şi askoi cneolitici din spaţiul balcanodanubian, precizam de la bun început că nu înglobăm în aceste categorii vasele zoomorfe şi
1
ornitomorfe
, motiv pentru care nu ne-am referit şi la o piesă cc văzuse lumina tiparului încă din
,.,
1924\ deci cu mult înainte de intrarea în circuitul ştiinţific a vaselor zoomorfe din aria culturii
Gurnelniţa-Karanovo VI.
Scriam cu acel prilej: ,,Des l'annee 1924 a etc public un rhyton de Gumelniţa (note 93 ),
classifie dans cette meme categorie par d'autres chercheurs - par exemple D.V. Rosetti et Anton
~iţu. >lous avons, cependent, elimine cette piece ele la serie des rhytons, car il nous semble toutc a
fait ce1tain qu 'il s 'agisse d 'une piecc zoomorphe exceptionnelle et, pour le moment, umque, sur
laquelle nous rcvicndrons une autre fois" 1 .
Era vorba despre exemplarul ce făcuse parte din colecţia strânsă cu sârg de pe Măgura
1
Gumelniţa· , din pc atunci Olteniţa rurală. de către pasionatul M. Barbu-Ionescu, fiind publicată în
5
1924 de Vladimir Dumitrescu . Piesa care ne preocupă a fost prezentată astfel: ,,Un cxemplaire qui
reunit Ies deux preoccupations utilitairc ct aitistique des habitants prchistoriques des Gumelniţa, est
un rython en tcn-e cuit, malheureusemcnt dctcriorc (long en ligne droite 24 cm). Le corps
cylindrique va en s'amincissant, se tordant en demi-cerclc jusquc'a la pointe affilcc. De l'autre ctite
la paroi monte ve1ticalcrnent (fig. 6, no. 4 et fig. 9, no. 2). Le rython etant brisc on ne peut savoir en
quelle forme finissait I' extremi te superieure. La partic inferieure est plate pour cquilibrer l 'objet. Sur
l'un des cotes, on pcut voir l'emplacemcnt d'une anse, asscz cpaisse, qui n'existc plus: par
consequent la reconstitution dcvient plus compliqucc. Sur la partie supericurc, un peut de cote, unc
tentative de reprcsentcr un animal stilise: 2 yeux cn relief, un ncz assez gros, aussi cn relief, gui
commence droit ct puis suit unc lignc incurvee. Prcs du nez une rainurc prolongee jusqu'a la pointe
tordue et recourbce. c'est probablement la lignc de la bouche ... Jc crois pouvoir mcttre cc rython en
6
relation avec ccux du sud egeen, quoiqu 'il soit d 'un autre ma teri el ct d'une forme diftcrcnte .
Dacă rhyton-ul era bine cunoscut în lumea cgeică, constituind imaginea ideală spre care se
îndreptau singurele analogii pe atunci posibile, nu acelaşi lucru mai era valabil în anii '70 când
vasele zoomorfe, cu întreaga şi variata lor gamă, văzuseră lumina tiparului în mai tot sud-estul
european. De aceea surprinde că A. Niţu în 1972 ocupându-se de reprezentările plastice zoomorfe
7
includea piesa de la Gumelniţa în categoria „vaselor în forma c0111ului de animal" . Considerând că
ea constituie cea mai simplă formă de rhyton autorul menţionat trimite la G. Glotz, dar acesta din
un11ă ilustrează rhytoni fără nici o legătură cu exempla1ul care ne reţine atenţia. Este vorba despre o
frescă minoică de la Cnossos unde un personaj în mişcare duce un mare vas (rhyton) de fonnă
conică (faţetată) 8 şi despre binecunoscutul rhyton de la I-Iagia Triada, datând din Minoicul Recent l,
lucrat din stcatită şi având patru zone decorative, dintre care trei rezervate luptelor pugilistice, cca
de-a patra -- curselor de tauri9.
Revenind la piesa de la Gumelniţa, pc care A. Niţu o atribuie stratului Gumelniţa A2, fără să
precizeze pe baza căror criterii, ştiut fiind că ca provine dintr-o descoperire întâmplătoare, autorul
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mai sus-menţionat seric: ,,are forma naturală a cornului de bovideu şi prezintă unne de toarţă.
Decorul în relief figurează o faţă cu doi ochi şi nasul curb alungit" 10 . Lui însă A. Niţu îi alătură de
data aceasta un rhyton tipic 11 descoperit tot la Gumelniţa, publicat ca atare în 1966 de Vladimir
Dumitrescu 12 şi reluat şi de noi 11. Nici această din unnă piesă, tipică pentru categoria respectivă (fig.
6) nu aparţine nivelului Gumclniţa A2, cum susţine A. Niţu, ci a fost descoperită în nivelul
( iumclniţa BI, la numai 0,40-0,45 m adâncime, într-o locuinţă distrusă parţial, în care se aflau şi
binecunoscutele importuri cucutcniene 14 . Cele două piese încorporate de A. Niţu în categ01ia
,, vaselor în fonna cornului de animal" nu au însă nimic comun, după cum rezultă şi din ilustraţia
noastră (fig. 1-5 vasul; fig. 6 rhyton-ul).
Dacă rhyton-ul a evoluat de la fonna lui cca mai simplă de comet (pâlnie) sau de corn de
animal (este şi cazul exemplarului publicat de Vl. Dumitrescu în 1966 -- fig. 6), până la aceea mult
mai t,îrzic de cap de taur cu un orificiu pe gruma:1 şi o perforaţie în zona gurii el se diferenţiază net
de vasele zoomorfe propriu-zise, independent de faptul că şi unul şi celălalt, în anumite cazuri redau
un animal sacru rcsp,xtiv taurul.
/\nalinînd dup[t 75 de ani piesa din colecţia publicată de Vladimir Dumitrescu şi dispumînd de
numcroasck descoperiri de vase zoomorfe sau numai cu atribute zoomorfe, făcute de o parte şi de
alta a Dunării în mediul culturii Gumclniţa - Karano\·o VI (şi nu numai) putem afinna cu
certitudine că ca nu poate şi nici nu trebuie să fie încorporată categoriei rhyta, integrându-se pctiect
în aceea a mai sus-menţionatelor \'ase zoomorfe.
În viziunea noastră meşterul gumclnilcan a modelat în lut. în chip destul de realist, un bovideu,
foark probabil un taur, în poziţie de repaus, av~ind partea infrrioară aplatizată, picioarele din spate
~uprnpuse .~i arcuite, la partl.'a superioară fiind marcate, prin douf1 proeminenţe relativ conice
cl>xakk (cele douft oase ilion), dintre care porneşte o altă proeminenţă organică cc se curbează până
spre arcul picioarelor ~i ligurl.'azft coada animalului. Picioarele din faţă, n.1pte din păcate din
\·cchimL\ par a li fost redate tkxante din genunchi şi întoarse spre interior. O bună parte din
ju111f1tatca superioarf1 (anterioară) a fost ruptf1 tl)l din \'echime, dar pe o infimă porţiune (de cca. l
cm) se mai conscrvf1 din buia \·asului, care a fost, destul ck probabil, ovală. Vasul cu siguranţă nu a
avut toartfi: de altfel pc corpul piesei nu se pf1streazf1 nici o u1111[1 care să indice o eventuală existenţ[t
ii an:skia. PL· tot corpul o scriL' de scrijelituri dispuse în mai multe sensuri redau probabil fie părul
a111111:ilului ţesftlat cu grij:1 (ele par a ti orientate chiar în sensul cerut de această operaţie), fie cutele
pici 1i CL' SL' fonnca1f1 firesc dind animalul stft culcat. Lucrat dintr-o pasrn relativ bună, ars la nuanţe
cfir.-1111izii cu di\·erSL' pete la exterior, fisuri şi deteriorări datorate şi unei uşomc arderi secundare
(poate intr-un ~vcntual incendiu al vreunei locuinţe), peretele este incomplet pătruns de foc, miezul
lui a\·dnd nuanţe ccnuşoase ( fig. 1-5)
Vasul lung de 24 cm, înalt de 16,6 cm, ar ti putut avea şi un capac de forma capului de animal,
capace de acest gen, modelate în fo1n1ă de capete de diverse animale. fiind cunoscute la Vidra 1",
. I (, . regiunea
'
s._, umen I 7. (-,10 1_Jamo
·
Dc lcevo
~
I8 R
· . - nun1ai. la aceste
( .1UIHL' Imţa
, ussc I l) , ca sa- ne 11m1tam
exemplare din mediul culturii Gumelniţa-Karanovo VI. Nu este exclusă nici o combinaţie de genul
20
vasului antropo-zoomorf descoperit la Goljamo Izvor ; recipientul moddat în fom1ă de taur, are
capul mobil, dar figură umană dtreia i s-au adfmgat două coame uşor curbate.
Aşa cum am menţionat, vasul care ne-a reţinut atenţia reprezintă deocamdată un unicat în
rncd1ul gumelniţcan de la nord de Dunăre. În schimb din sudul Dunării se cunosc vase zoomorfe ce
redau animalul în poziţie de repaus cum ar fi de pildă exemplarul din tdl-ul Ploska, care figurează o
ldinf1 aşezată pc partea stângă cu picioarele anterioare întinse în faţf1 şi cele posterioare dispuse unul
21
pcsk altul, arcuik uşor ca şi coada scurtă figurată printr-o proeminenţă - cârlig (fig. 7/1 ). Piesa,
pictată cu grafit, este ruptă în zona capului şi deci nu putem şti dacă a avut sau nu un cap mobil
(capac modelat 111 fon11[1 de cap de animal). Un alt foarte sugestiv vas zoomorf cu cap mobil a fost
modelat in formă de c,1ine. de asemenea în poziţie aşezată, descoperit fiind la Goljamo Dclcevon
(fig. 7i2).
*
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Vasele zoomorfe sunt bine cunoscute mai tuturor culturilor neo-eneolitice dar cele ale culturii
Gurnelniţa-Karanovo VI ating, prin rafinamentul execuţiei şi varietatea reprezentărilor, culmile
expresivităţii aiiistice, piesa de la Gumelniţa nefăcând excepţie de la această regulă. În acest
domeniu, uneori poate chiar mai mult decât în acela al reprezentărilor antropomorfe (adeseori
canonizate), meşterii gumelniţeni rămân inegalabili. Noi nu am avut însă în vedere întregul şi
variatul lor repertoriu, ci doar vasul din vechea colecţie de la Gumelniţa care îmbină destul de
probabil, aşa cum arăta Vladimir Dumitrescu, cele două preocupări ale comunităţii de pe Măgură utilitară (sigur rituală) şi artistică şi încercând să redea, aşa cum arătam mai sus, destul de probabil
un taur.
De altfel, cultul „forţei virile", cultul taurului este bine cunoscut şi pc deplin documentat în
mediul cultural gumelniţean. Ar fi credem suficient să amintim capacele decorate cu capete de
21
cornute asociate (sau nu) cu statuete antropomorfe · (subliniind legătura dintre cele două simboluri)
24
sau fragmentul de vas zoomorf combinat de asemenea cu o figură umană, de la Căscioarele , ca să
nu mai vorbim şi de cornutele stilizate şi de coa111ele de consecraţie din foiţă de aur din necropola de
la Vama- .
')~
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l 6. Ibidem, fig. 284 ( căpăcel în formă de cap de porc).
17. A. Raduncheva, Prehistoric art in Bulgaria, BAR, Supplementary Series 13, Oxford, 1976, fig. 96 (cap
de cornut - cerb?).
18. 1-1. Todorova, E11eolit Bolgarii, Sofia, 1979, fig. 77h (cap de căprioară tânără).
19. Keramik und Go/d, Bulgarisclte Jungsteinzeit im 6. und 5. Jahrtausend, Sofia, 1982, p. 175, fig.
198 (cap de animal cornut)
20. Le Premier Or de /'humanite en Bulgarie Se millenaire, Paris, 1989, fig. 72/2; J .l l. Gaul, Jhe 1Veolithic
Period in Bulgaria. American Sclwol of Prehistoric Research, 16, I 948, pi. LXIl/6, dă ca loc de
descoperire a acestei piese localitatea Voina (Kara Arnaut).
21. 1-1. Todorova, op. cit., fig. 79b.
22. Ibidem, fig. 78.
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23. S. Marinescu-Rîlcu. M. Barbu-Ionescu, Catalogul sculpturilor eneolitice din Muzeul Raional Olteniţa,
Sibiu. 1967. p. 34-36, pi. VI/2=Xl/2; Xl/1 a-l b'-XX/3.
.
24. VI. Dumitrescu, Despre un.fragment de vas zoomo,f de tip mai puţin comun de la Căscioarele,
SC/VA, 28. I 977, 4, p. 577-583. fig. 1.
2 '.1. I. Ivanov. Scrovişciata m, Varneschia halcoliten necropol, Sofia. 1978, p. 92, fig. 9; p. 94. fig. 11; p.
9). fig. 12.

lista tigorilor
Fig. I. Vasul zoomorf de la
Fig. 2. Vasul zoomorf de la

Gumelniţa.
Gumdniţa.

a-h. \'asul zoomorf de la Gumelniţa.
c-d. Vasul zoomorf de la Gumelniţa.
e-f. Detalii ak vasului zoomorf de la Gumelniţa.
Rhyton-ul de la Ciumelniţu.
Fig. 7-1. Vasul zoomorf de la Ploska; 2. Vasul zoomorf de la Goljamo Delccvo.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.

liste des ligures
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Le \ ase zoomorphe de (jumclniţa.
Ll' \·ase zoomorphe de ( iurrn:lniţa.
a-h. Ll' vase zoomorphe de (iumclniţa.
c-d. I ,c \'i.lSC zoomorphe lk ( iumelniţa.
e-f. Des details du vase zoomorphc de Gumelniţa.
(). Le rhy·ton de ( iumdnqa.
7-1. LL· \ ~lSL' zoonwrphc de Ploska; ~- LL· \·ase zoomorphc de (iol_jamo Delcevo.

I.
2.
3.
4.
5.

Rhvta ou vases zoomorphes?
Resuma
Cel artll.:k pr0SL'lllC un \'i.lSe /l)OlllOrphc dcCOll\'LTl ,l (iumelniţa qm a cte classifie au

co111mencement comme rhvton .

a ia

plupart des cultures l1COCllCOl tth1q11es rna1s cctL\ de la culture (iumelniţa-Karano\'o VI touchent. par Ic raffincment et la
,·arictL· de rcpresentation, Ies sommcts de caractere cxpressif artistique, la piece de Gumclniţa ne
foit pas L'Xception de cette regie. Dans cc domaine, parfois pcut-~trc plus que dans celui de rcprescntatwns anthropomorphcs {sou\·ent canoniscs), Ies contrcmaitres de Gumelniţa rcstent sans
cgals. On n 'a pas cu cn \'UC kur cnticr ct \'arie repertoire, mais seulcmcnt le vase de I' anciennc
colkction de (iumclniţa qui reunit tr0s prohablement, ainsi que Vladimir Dumitrescu indiquait,
ks lkux prclK·cupations de la communaute de l\1[tgura - utilitaire (certainemcnt ritucllc) ct artistiquc et cssayant a rcpresenter, ainsi que on a cxprimait plus haut, trcs probablcmcnt un taureau.
.-\ussi SOllt presentes ies \'i.lSCS ZOOI110rphes bienCOI111US
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UN TOPOR DE BRONZ GĂSIT ÎN BUCUREŞTI ŞI
CATEVA OBSERVATII CU PRIVIRE LA TIPUL PĂDURENI
'

Nona Palincas
'

În anul 1997 a intrat în colecţiile Institutului de Arheologic „Vasile Pârvan" din Bucureşti un
1
topor de bronz . Donat de către d-na Magda Ghinea, artist plastic, acesta fusese găsit în anii 191 O
- 1912 de către bunicul donatoarei, maior ing. Gh. Dumitrescu, cu ocazia săpării fundaţiei casei
sale din str. Grigore Alexandrescu nr. l OI din Bucureşti. Aşadar, între momentul descoperirii
piesei şi cel al intrării ei în circuitul ştiinţific au trecut aproape trei generaţii. Nu se cunosc nici
un fel de date privind contextul arheologic şi nici alte materiale arheologice asociate.
Toporul (fig. 1), cu lungimea de 11,3 cm şi greutate de 424 g, aparţine categorici cu gaură de
înmănuşarc transversală. Ceafa (muchia) are o creastă puţin profilată, este în cea mai mare parte
aproape dreaptă şi se curbează în jos, în zona prelungirii proximale a manşonului. Acesta arc
extremităţile arcuite aprox. semicircular şi câte două nervuri (coaste) semicirculare şi paralele
două câte două la capete; în timp cc nervurile proximale înconjoară complet manşonul, cele
distale se opresc înainte de muchia laterală a lamei. Lama are secţiune hexagonală, iar marginile
aprox. paralele se lărgesc accentuat spre tăişul puternic rotunjit şi asimetric. Piesa prezintă două
defecte de turnare în jun1l găurii de mănuşare, iar în interiorul acesteia arc o gaură în direcţia
lamei. Patina este bună, de culoare verde închis, dar pe alocuri, mai ales pe o parte a manşonului
şi aproape pe tot interiorul acestuia, şi verde deschis.
Caracteristicile sale generale ( ceafa aprox. orizontală, capetele manşonului arcuite
semicircular, lama trapezoidală, muchiile accentuate, poziţia lamei faţă de manşon) corespund
elementelor definitorii ale tipului Pădureni2.
3
Analogiile sale cele mai apropiate se găsesc la: Marpod, jud. Sibiu şi Moi grad, jud. Săla/,
ambele atribuite variantei vechi, cu aspect greoi, a tipului Pădureni 5, dar şi la A vrămeşti, jud.
Harghita 6 , inclus din greşeală în tipul Pătulele 7.
Foarte asemănător cu toporul nostru, de care se deosebeşte în principal doar prin numărul
8
mai mic de coaste de pe manşon, este exemplarul de la Malnaş, jud. Covasna ( cu două coaste,
una proximală, cealaltă distală), precum şi un altul despre care se ştie doar că provine din
Transilvania de Nord 9 şi care are două coaste proximale, una distală şi lama neprofilată la capăt,
terminată cu un tăiş drept. Primul a fost atribuit tipului Pădureni 10 , iar cel de-al doilea tipului
Hajdusamson 11 . Şi această din urmă atribuire mi se pare greşită, deoarece atât forma cefei 12
curbată doar proximal, ca la multe dintre topoarele tipului Pădureni , şi doar puţin arcuită distal,
dar fără a depăşi planul marginii inferioare a manşonului -, cât şi forma lamei corespund mult
mai bine tipului Pădureni decât tipului Hajdusamson.
Toate analogiile apropiate citate sunt descoperiri izolate şi, în consecinţă, nu pot fi datate
nici ele însele în mod direct şi nici nu pot oferi indicii pent1u datarea top01ului de la Bucureşti.
Ştim doar că ele se încadrează în tipul Pădureni şi anume în prima sa variantă, caracterizată
printr-un aspect greoi şi plasată cronologic la nivelul fazelor Monteoru I C3 - I C2 (spre
13
deosebire de varianta a doua, mai recentă, databilă la nivel de Monteoru I C2 - I A) . Cred însă
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o subîmpărţire a tipului în funcţie de prezenţa, respectiv absenţa nervurilor ca prim criteriu ar
fi fost mai potrivită, deci implicit considerarea nervurilor ca având rolul de a creşte rezistenţa
manşonului şi nu doar de a-l decora. (În aceste condiţii, deosebirea principală dintre varianta cu
nervuri a tipului Pădureni şi tipul Monteoru constă în prezenţa, practic fără excepţie, a unei
nervuri mediane pe manşon în cazul topoarelor aparţinând celui din urmă tip 14 , în timp ce partea
mediană a manşonului la topoarele de tip Pădureni este întotdeauna netedă). Un al doilea criteriu
tipologic l-ar putea reprezenta prelungirea oblică în sus a capătului proxima! al manşonului, care
formează un fel de pinten. Acesta există atât la unele topoare cu nervuri cât şi la unele fără.
Rostul său va fi fost probabil legat de modul de înmănuşare a toporului. Proporţiile - mai mult
sau mai puţin greoaie - ar putea reprezenta cel de-al treilea criteriu, cu observaţia că el este greu
de api icat cu consecvenţă: topoarele pot avea nu numai aspect greoi sau zvelt, ci şi unul
intermediar între acestea două ( fig. 2 - 3) 1~. Valoarea de criteriu a proporţiilor este, aşadar,
relativă. Este drept însă că, intre topoarele cunoscute până acum, varianta cu nervuri şi pinten nu
arc proporţii medii (fig. 2), iar varianta fără nervuri şi cu pinten nu apare cu aspect greoi (fig. 3).
Toate aceste distincţii operate în interiorul tipului Pădureni au mai degrabă impmtanţă fomrnlă,
ele atenuând caracterul eterogen al tipului aşa cum a fost el definit de A. Vulpe şi contribuind la
încadrarea tipologid1 mai uşoară a pieselor nou descoperite. Astfel stabilite, vaiiantele se deosebesc
în oarecare m[1sură ~i sub aspect chorologic: varianta cu nervuri are o mie de răspândire mult mai
largă, în timp cc \'arianta tără nervuri se concentrează de o parte ~i de alta a curburii Carpaţilor, iar
subvarianteil: cu pinten există doar intr-o zon[t mult mai rcstnînsă, în juml Carpaţilor de curbură
( tig. 2 - 3). Constat.:in.:a este valabilă doar cu rezerva dt relevanţa ariilor de răspândire este, în acest
caz, rdativf1, ek put,înd suferi modificări importante în cazul apariţiei unor noi exemplare: însu~i
toporul publicat acum se plasează 1n afara arealului cunoscut anterior al tipului Pădureni (fig. 2).
l:ventuale distincţii cronologice între cele două variante cu suhvariantek lor (greoaie,
intcrrnediar[1 sau 1velt,1; cu ~i fflr[1 pinten) sunt şi mai greu de făcut atâta vreme cât piesele provin
în co,·ârş1toare rna_jl)ritatc din tkscoperiri izolate sau din depozite. Astfel, nici unul dintre
topoarele tk tip Pftdureni aparţiniind variantei fără nervuri nu poate fi datat direct, adică pc baza
contcxtului arlH.:ologic din care provine 1".
Pentru datarea piesei de la Bucure~ti există un singur indiciu, reprezentat de toporul th: la
R,kăciuni, jud. Uac[n1. Acesta an: o nervură proximală şi aspect general greoi şi a fost găsit izolat
în interiorul unei aşezftri Monteoru I CJ - I C2 17 . Este o analogic mai puţin apropiată decât cde
citate mai sus, dar care prezint{1 dementele de baz[1 ale variantei: nervură (una singură,
proxirnală, br<îul 111 rdid' în formft de „X" fiind aici, ftJarte probabil, decorativ) şi aspect de
ansamblu greoi. Oin punct <le vedere al conturului piesa noastră este destul de asemănătoare şi cu
unul din topoarele de tip Pf1<lureni, \'arianta fără nervuri din depozitul de la Parava 18 . Şi acest
depozit a fost datat la nivelul fazelor ~1onteoru I CJ - I C2, pe baza faptului că a fost găsit în
marginea unei asemenea a~ezftri. Nu cred 1nsă că o eventuală datare mai târzie poate fi cu totul
cxclus[1, deoarece 111 chiar depozitul de la Pădureni, există un topor încadrat de A. Vulpe, pc baza
9
aspectului greoi, invarianta veche 1 , dar care, pc de altfl parte, reprezintă o bună analogic pentru
20
cel puţin unul dm cele două topoare de tip Pădureni din tezaurul de la Tufalău (v. mai ales prin
man~onul cu nervuri pe prelungire). Ori, tezaurul de la Tufalău a fost plasat, pc baza inelelor de
bucl[1, la nivelul fazei Montcoru I A.:! 1 şi considerat
,, ca principalul reper cronologic în datarea
,·ariantci mai recente a topoarelor de tip Pădureni~-.
J\~adar, toporul de tip Pădureni găsit in Bucureşti aparţine variantei cu nervuri pe manşon,
fără pinten ~i cu aspect general greoi şi se plasează cronologic mai probabil la nivelul fazelor
Monteoru I C3 - I C2, fără ca o durată mai lungă, până la nivelul fazei Monteoru I A să poată fi
exclusă. În termenii periodizării culturii Tei - cultură în aria căreia se plasează piesa noastră -,
aceasta ar corespunde aproximativ fazelor Tei - Bungetu, Tei - Căţelu sau eventual fazei Tei 'l',,;.:!l
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Note
I.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
I O.
11.
12.
I 3.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

:\1ai exact, este doar probabil ca toporul să fie din bronz, deoarece analize nu s-au făcut deocamdată.
A. Vulpe, Âxte und Beile in Rumanien I, PBF IX, 2, Miinchen, 1970, p. 42 (citat în continuare A.
Vulpe, PBF IX. 2).
Ibidem, pi. 9/140.
lbide1J1, pi. 9/139
Ibidem, p. 43.
Ibidem, pi. 7/105.
Criteriul de atribuire la tipul Pătulele trebuie să fi fost acela al traiectului muchiei distale a lamei,
criteriu insuficient de relevant în acest caz ( cf. exemplarul de tip Pădureni de la Marpod, unde acelaşi
traiect este doar puţin mai atenuat). Cf. şi A. Vulpe, PBF IX, 2, p. 38, unde se remarcă şi deosebirile
faţă de tipul Pătulele: existenţa unei protuberanţe în prelungirea cefei, precum şi compoziţia
metalului, care conţine şi urme de staniu (până la 0,4%) şi nu doar cupru, ca în cazul majorităţii
topoarelor de tip Pătulele.
Ibidem, pi. 8/130.
Ibidem, pi. 13/205.
Ibidem, p. 45.
lbidern. p. 49.
Malnaş (Ibidem, pi. 8/130), Pădureni (Ibidem, pi. 9/120 a), Magheruş (Ibidem, pi. 10/146).
Ibidem, p. 48.
ibfrlem, pi. 12 - 13/199-200.
Criteriul principal de încadrare în aceste trei grupe-aspect greoi, intermediar şi zvelt-revine lamei
toporului. Astfel, am considerat că atunci când rap011ul dintre lăţimea minimă a lamei şi lungimea ci
este de I :2-1 :3. toporul aparţine subvariantci cu aspect greoi, când acelaşi raport este de I :3,5-1 :4.
toporul aparţine subvariantei intermediare, varianta zveltă fiind caracterizată prin rapottul 1:5-1 :6.
Pentru contextele arheologice ale acestor topoare v. A. Vulpe, PBF IX, 2, p. 44 -- 46, de unde rezultă
că ele provin fie din descoperiri izolate, fie din depozite, fără alte indicii directe pentru datare.
ibidem, p. 45, pi. 9/134.
ibidem, pi. 10/142.
Ibidem. p. 43: pi. 9/122.
Ibidem, pi. 66/B/I- 2. mai ales nr. 1, cu aspect mai greoi.
E. Zaharia, Die /ockeringe von Sărata lvfonteoru und ihre typologischen und chronologichen
Beziehungen, în Dacia NS 3, 1959, p. 117, nota 56; A. Vulpe, PBF IX, 2, p. 50.
A. Vulpe, PBF IX, 2 p. 48.
A. Vulpe, Recenzie la cm1ea lui V. Leahu, Cultura Tei (Bucureşti. 1966), în SC/V 19, 1968, 2. p.
374: I. Chicideanu, Date noi privind fnceputul culturii Tei(Săpăturile de la Brăteşti Bungetu), în
SC/VA 28. 1977, 2. p. 237; idem, Unele probleme privind fnceputurile culturii Tei, în Thraco Dacica 3, 1982. p. 104: faza Tei - Bungetu se poate paraleliza cu faza Monteoru I C3, faza Tei - Tei
cu fazele Monteoru I C2 - I A, iar poziţia fazei Tei - Căţelu poate fi doar dedusă din cronologia
relativă a celor două culturi. Asupra dificultăţilor sincronizării fazelor culturii Tei cu fazele culturii
Monteoru. v. A. Vulpe, loc. cit.
Este dealtfel, după cunoştinţele mele, şi singurul apărut din 1970 încoace, de la publicarea
monografică a topoarelor de acest tip de către A. Vulpe în seria PBF IX.
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lista figurilor
l•'ig. I.

Bucureşti,

Str. Grigore Alexandrescu nr. l O1. Topor din bronz (se. I/ I).
Fig. 2. Răspândirea topoarelor de tip Pădureni, varianta cu nervuri pc manşon: 1. cu aspect
greoi; 2. cu aspect intermediar; 3. cu aspect zvelt; 4. cu aspect greoi şi cu pinten pc manşon: 5. cu
aspect zvelt şi cu pinten pe manşon (se. l /4 ).
Fig. 3. Răspândirea topoarelor de tip Pădureni, varianta fără nervuri pc manşon: l. cu aspect
greoi; 2. cu aspect intermediar; 3. cu aspect zvelt; 4. cu aspect inten11ediar între greoi şi zvelt şi
cu pinten pc manşon; 5. cu aspect zvelt şi cu pinten pe manşon (se. 1/4 ).

Abbildungen
Ahh. I. Uukan:st, Grigore Alexandrescu-Straf3e 1OI. Hronzene Axt (M.: l /1 ).
Ahh. 2. Vcrbn~itung dcr Schaftloch[ixte \'om Typ Pădureni, Variante mit Rippen auf dcm

Schaftrohr: I. mit plumpem Auf3sehen: 2. mit mittclgrofkm AuBsehen: 3. mit schlankem
J\uBschcn: 4. mit abgcsătztem Schaftrohrendc urni plumpcm AuBsehen: 5. mit abgcsătztem
Scha ftrohrcndc u11<.I schlankcm AuBschen ( M.: 1/4 ).
.\hh. 3. \'erbrcitung der Schahlochăxtc ,·om Typ PC1dureni. Variante olme Rippen auf dcm
Schalhohr: I. mit plumpcm AuBsehen; 2. mit mittdgrol.km AuBsehen: 3. mit schlankem
/\ul.bchcn: 4. mit abgc<itz1L'm Schaftrohrcndc und mittdgrolkm Aufhchcn; 5. mit abgesătzlL'm
Scha firnhrL'tHlc urni schlankcm A uBschcn ( M.: I '--+ ).

line bronzene Schattlochaxt aus Bukarest und manche Bemerkungen zum TVP Pădureni
zusammentassuna
19 I O 1912 \\·unic 111 Bukarc~t. w~ihrcnd Uauarbe1tc11, cine hronzenc ('!) Schattlochaxt
!-'-crundcn. Sic ist crst 1997 in die Sammlung des Arch~iologischen Institutcs gclangen, so daB
niihcrc Fu11dumsL111dc unbckannt gchlicbcn sind.
lhrc Vcri)ffL·ntlichung bictct dcr Verf. dic Gdcgcnhe1t manchc Bemerkungcn zum Typ
r:-1durL'lll. 1u tkm auch dic ohen crwiihnlL' Axt angd1i)rl. 1u machcn.
Ls \\'L'nkn statt dcn nm A. \'ulpc festgeset1ten Lntertcilungskritcrien - plumpcs odcr
schlankcs AuBschcn andere ,·orgcschalgen: die An- bzw. Ah\\'cscnhcit ,·on Rippcn auf dcm
Schaltrnhr. diL' Art des Nackcncndcs - mit odcr ohnc Absatz -: das plumpe, schlankc aber auch
mittclgrolk hz\\'. d,11\\'ischcnliegcndc Aulhchcn kommt erst als drittes Kcnnzeichen in
Lrwii~ung. Dic auf dicscr l3asis bestimmtcn Varianten tragcn zu ciner hohcrcn I lomogenittit des
l'yps bei. ll1re Verbreitungsarcak wciscn manchc Untcrschiede .rnf, dic aber nur mit Vorsicht zu
hL'\\'L'l'tL'll sind, da neuc Funde nattirlich Andcrungcn mit sich bringcn ki.)nnen: sclbst die
vorlicgcrnk Axt ,,·unie auBerhalb des bis jetzt bekannten Hcrcichs des Pf1durcni-Typs gefundcn.
Dic 11ct1L' Untntcilung ~indert abcr an der Zcitstellung des Typs nichts.
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22 . Guşteriţa, jud. Sibiu
23. Hărman , jud. Braşov
24. Racoşu l de Jos,jud. Braşov
25. ânzieni , jud. Covasna
26. Sighişoara, jud. Mureş
27. Sighişoara - împrejurimi
28 . Tătaru , jud. Prahova
29. inaia, jud. Prahova
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OSPADĂ DE TIP REUTLINGEN DESCOPERITĂ LA GIURGIU
Emilian Alexandrescu
Alexandru Avram

A. CONSIDERATII
, ARHEOLOGICE

1. Condiţii de descoperire. Spada a fost descoperită de domnul Cercel Ion în anul 1981 pe

aria municipiului Giurgiu, strada Mihai Eminescu, în timpul executării operaţiunilor de instalare
a cablurilor electrice în pământ. De atunci spada a fost păstrată de domnul Cercel Ion (astăzi
pensionar) în casa domniei sale din comuna Oinacu (jud. Giurgiu). În anul 1999 printr-un fericit
concurs de împrejurări am intrat în posesia acestei interesante piese*.
1.1. Din relatările autorului descoperirii, piesa a fost găsită la o adâncime de aproximativ
I, 1O rn intr-un sediment argilos, cenuşiu-roşcat neexistând şi alte obiecte din bronz asociate ei. În
zona respectivă este cunoscută existenţa unor fundaţii de clădiri datând din epoca medievală
târzie dar în locul anume în care a apărut piesa noastră se pare că nu se aflau astfel de urme
arheologice. Credem că zona unde a fost dcscope1ită spada se afla în afara oraşului medieval,
construcţii realizându-se aici doar în epoca de după 1821.
2. Descrierea piesei. Piesa este intr-o foarte bună stare de conservare (este păstrată aproape
în intregime) şi are următoarele dimensiuni: lungimea totală (39,5 cm), lăţime lângă mâner (5,3
cm), lăţime spre vârf (2,9 cm), grosime la mâner (0,9 cm), grosime spre vârf (0,6 cm), lungimea
mânerului cu partea terminală lipsă (9 cm), lungimea lamei (30,5 cm). Pe lama spadei se pot
observa, pe ambele feţe, caneluri plasate la aproximativ 0,4 cm de cele două tăişuri. Profilul
lamei este biconvex. În zona mânerului se păstrează cinci orificii pentru niturile de prindere a
plăselelor precum şi trei nituri încă rănrnse în orificii. Este posibil ca în partea lipsă a mânerului
să fi existat încă trei orificii pentru prinderea plăselelor. Aliajul este de foa11e bună calitate având
o patină verde-cenuşiu (vezi partea a doua a acestui articol).
Spada aparţine tipului Reutlingen, definit de P. Schauer şi descris, cu specială referire la
2
piesele atestate pe teritoriul României, de T. Bader . Optând drept criteriu de clasificare în
primul rând pentru numărul niturilor de la limbă şi mâner, dar şi pentru forma nervurii lamei,
1
acest din urmă autor distinge mai multe variante . Dat fiind faptul că exemplarul care ne reţine
atenţia prezintă o nervură mediană largă şi uşor rotunjită, considerăm că el se apropie cel mai
mult de două piese fragmentare din componenţa depozitului de la Drajna de Jos (jud. Prahova),
4
catalogate de T. Bader sub nr. 188 si 189 şi incluse în varianta Guşteriţa a tipului Reutlingen,
piesa de la Giurgiu prezintă dimensiuni mult mai mici, astfel că ea ar putea fi considerată mai
degrabă a „spadă scurtă'' (Kurzschwert/.
1

Mulţumim pe această cale domnului Cercel Ion, care cu generozitate, ne-a pus la dispoziţie spada pentru studiu şi
efectuarea de analize spectografice.
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Exemplare de tip Reutlingen au fost descoperite pe o arie foarte largă din sudul Scandinavici
până în Pelopones şi din bazinul Rinului până la Marea Neagră6, iar recent au fost sernnaiate
descoperiri chiar şi în Anatolia 7.
Cu toate acestea răspândirea nu este uniformă, existând unele regiuni de concentraţie şi
altele mult mai slab reprezentate de descoperiri. Printre acestea se numără zona extra-carpatică a
României şi teritoriul Bulgariei şi al Grccici 8 .
Interesant este însă faptul că, în cadrul ariei balcanice, descoperirile se concentrează cu
precădere în \1untenia şi în nordul Bulgariei, unele dintre ele chiar pe linia Dunării. Pe lângă cele
două piese de la Drajna de Jos, pe teritoriul României sunt se1ru1alate exemplare aparţinând unor
variante în ansamblul tipului Reutlingen: Bălceşti şi Matceşti (jud. Vâlcea), Techirghiol (jud.
Constanţa). Pc teritoriul Bulgariei sunt semnalate 10 descoperiri de spade cu limbă la mâner
9
dintre care 7 la nord şi doar 3 la sud de Balcani . Cele 7 exemplare semnalate pc teritoriul dintre
Duntirc ~i Balcani provin de la Orjahovo (Orehovo) w, Vărbica (depozitul 11) 11 , Bajkal 12 ,
Kruscvo I j ' Balkanski l-t şi Vasil Lcvski 1\ la care se adaugă exemplarul de mai mici dimensiuni
din Muzeul Razgrad (inv. 117), descoperit în împrejurimi 1t,_ Dintre acestea primele două aparţin
tipului Rcutlingcn.
Or, piesa de la Giurgiu îşi găseşte analogii mai mult decât apropiate (evident, cu excepţia
dimensiunilor) tocmai în spada de la 01:jahovo şi în exemplarul fragmentar de la Vărbica, ambele
17
citall' ca aparţin,111<.i variantei Guşteriţa de T. Badcr . Aceste două piese au fost încadrate în
orizontul t11npuriu al culturii câ1npurilor de urne (etapele von Hrunn 1-111 18 ) de B. Ilănsel J,
respectiv in ~ubgrupa I ddinitft de l. Panayotov (al doilea orizont de depozite din Bulgaria: sec.
~11 X 111-ka )21J_ La rândul său, T. Bader datează. în funcţie de sincronismele revelate de di ferite
depozite. marca majoritate a exemplarelor aparţinand tipului Reutlingcn descoperite pe teritoriul
Rorn:1nici în etapa C'incu-Suseni (HaA l, cca sec. al Xii-lea), însă reţine trei sau patru depozite
(printre care ~i pc cd de la Drajna de Jos) pentru etapa u~or anterioarft Uriu-Domăneşti (Bronz
1
D. cca Sl'c. al XIII-lea/ . Prin urmare. date fiind analogiile propuse de noi cu exemplarele de la
Drajna dl' Jos. 01jahovo ~i Vftrbica li. incl111ăm spre o datare a spadei scurte de la Giurgiu în sec.
:d Xlll-lca, probabil spre st~,r~itul acestuia: o dată în jur de 1200 este foarte probabilă.
Prezentăm în încheiere rezultatele analizelor publil·atc de E.J\:. tc111yh pentru câteva din
exemplarele de spade cu limbft la mâner din Rulgaria~ 2 .
I = V ftrbica li ( I 0945 ): gr. X
2 01jahovo ( 943 l ): gr. X
~
Pavclsko (9220): gr. X
4 Aa_jkal ( 9432 :analiza m:1ncrului: 94)3: analiza lamei): gr. X
5 Kri(·im ( 92 I O): gr. X
(l
Vasi I Lc\'ski ( I OX92 ): ~r. X l
În cazul tuturor cxcmplardor incluse în tabel cuprul este elementul majoritar.
11
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Sn

Ph

10
10
12

o.~

-,

,

]()
~

7

()

5

0.1·1

0.3
O. I:2
0.3
0.05
O.lN

711
O.Ol
O.Ol
')

0.()0()
o)

Bi
0,05
0,01
U,005
0,003
0,005
0.0015

Ag.
0,06
0.0()
U.06
0.05
0.0)
O.Ol
0.0001

0.25

As
0,07
0.6
O,J

O,J

0.8

0.3
0,04
O.Ol 5

0,9
0.25
0,1

Sb
0.06

OA

h~
0,007
0.05
0,003
0,01
')

0,005
0,012
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Ni
0,05
0.4
0,25
0,3
0.35
0,05
0.035

Co
0,02
0,04
0,01
0,012
0.02
0,015
0.003

Mn

Au
<0,001
~
~

<0,01

O.Ol

0,003
<0,01
>0,001
>0,00]
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B. STUDIUL COMPOZITIONAL
Al SPADEI DE BRONZ DE LA GIURGIU
,
Agata Olariu
T. Bădică
I. V. Popescu

În vederea studierii compoziţiei elementalc a spadei de bronz de la Giurgiu a fost aplicatf1
metoda PIXE ( a razelor X induse de particule accelerate).
Cunoaşterea compoziţiei elementale a spadei de bronz poate da infonnaţii suplimentare privind
provenienţa spadei printr-un studiu comparativ cu alte obiecte de bronz din aceeaşi perioadă
istorică. 3 probe au fost prelevate din corpul spadei: o probă din vârf şi 2 probe de la mâner.
Probele au fost introduse intr-o cameră vidată şi iradiate cu protoni de 3 Me V la acceleratorul
tandem al IFlN-HII de la Măgurele. Principala componentă a sistemului de detecţie al razelor X
excitate a constat dintr-un detector de germaniu hiperpur. Achiziţia spectrelor de raze X s-a
efectuat online la un calculator cu interfaţa MCA. În cadrul condiţiilor experimentale de lucnt au
fost pus~ în evidenţa următoarele elemente: arsen, cobalt, crom, cupru, fier, nichel, plumb, staniu
şi zinc. In tabelul mmător prezentăm rezultatele analizei elementale prin metoda PIXE a probelor
de spadă.
Valorile concentraţiilor clernentale au fost normate astfel încât suma lor să fie 100%. Erorile
instrumentale de măsură au fost în general < 15%.

Tabel.

Compoziţia

probelor spadei de bronz de la Giurgiu,
prin metoda PIXE. Concentraţiile sunt exprimate în
Proba
Spadă

vârf

Spadă

<1/o

Arsen

Cobalt

Cupru

Fier

Nichel

Staniu

Zinc

0.3530

0.0440

88.2

0.0838

0.3090

10.4

0.6173

0.0855

0.0171

85.5

0.3850

0.3250

13.7

0.0470

0.2860

0.0224

89.5

0.4740

0.3400

9.35

0.0313

maner mare
Spadă
~

maner mic
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In continuare s-a făcut o comparaţie a compoziţiei spadei de la Giurgiu cu compoziţia unor spade

de bronzn din Bulgaria şi cu compoziţia w1or obiecte din depozitul de la Şpălnaca clin
Transilvania, datat de asemenea în perioada Bronzului 24 . În figura următoare prezentăm
diagrama rapoartelor de concentraţii Sn/Cu - As/Cu pentru toate obiectele amintite mai sus. Se
poate observa că cele 3 probe din spada de la Giurgiu se situează în acelaşi cluster cu spadele din
Bulgaria, având valori ale concentraţiilor de As, Cu şi Sn mai apropiate faţă de obiectele de
bronz din depozitul de la Şpălnaca, cc se situează relativ exterior acestui cluster.
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SL· poate ,ll1r111a ideea unei asocieri a spadei Lk bnm;, de la Giurgiu cu spadele din
Hulgaria acestea a,·i.tnd o compoziţiL' rdati,· apropiată. în special din punct de vedere al
L'OllCL'ntraţiilor de arsen. cupru şi staniu dar şi similitudini în arie geografică, datare şi tipologic.

Note
I. P. Schauer. !>ie .\'l'111l'l'l"ll'I" in St'iddelllschland. (J.\"lcrreicli 1111d in der Schwci:: 1, Stuttgart, 1971 (PBF,
IV. 2). p. 132 şi urm. a distins acest tip în cadrul ..tirului normal·· = l\auc li :..::. Sprockhoff li a '\Jc111i11gcn.
2. T. Hadcr, l)i(' ,\'c/J11·erter i11 Rumâ11ie11. Stuttgai1. I99 I (PBF, IV. 8 ). p. 86 şi urm.
, . O conCl)n.lanţii între clasificarea ,·eche propusă de Alexandrina D. Alexandrescu, Dacia N.S. 1O, 1966.
p. I 17-] 8l) (111ai ales p. 133 şi urm.) şi cea recentă a lui T. Rader este dificil de realizat. întrucât în
11w1111.:11tul apariţiei studiului din 1966 tipul Reutlingen nu fusese serarat în cadrul ansamblului .,tipului
lll)rlllal"'.
-1- \ r. 188 - I. :\ndric:;,cscu. i\'011\'elle contribution sur/ 'âgc du brunze en Ruumanie. Le depâl de hron::es
d1· I >ro;11u de Jos el t ·(;J)('(' de Bucium, Dacia; :2, 192:1. p. 349-3 50 şi pi. l/ 1 = Alexandrescu, op. cit.. p.
178. cal. nr. I 0-1 şi fig. XXlln: nr. 189 = Andricşcscu, loc. cit. şi pi. l/J(= fig. 2) = Alexandrescu, op. cit ..
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p. 177, cat. nr. I 00 şi fig. XV /1 (= nr. 189). Din ambele piese nu s-au păstrat decât cca jumătate (sau mai
puţin de jumătate) din lame, limba, iar pentru piesa nr. 188 aproape în întregime mânerul. Alexandrescu
presupunea (,,vermullich") că nr. I O1 din catalogul său aparţine aceluiaşi exemplar cu fragmentu I nr.
I 00, atribuire nereţinută de Bader.
5. Ca dimensiuni, dar nu întru totul ca tip, spada noastră poate fi apropiată de exemplarul descoperit în
împrejurimile Razgradului (Muzeul din Razgrad, inv. nr. 117) publicat de I. Panayotov, T. Ivanov, Dve
hronzovi orâzija of Razgradki okrăg, Arheologija, 1979, 1, p. 29/33, nr. 2 şi fig. 1/b, 2/b. Lungimea
păstrată a acestei spade (tot tip Ncnzingcn = Nane II, dar mai evoluat), din care nu lipseşte decât mânerul,
este de 48,3 cm.
6. Bader, op. cit., p. l 00.
7. A. Mi.iller-Karpe, Anatolische Bronzeschwerter und Siidosteuropa, în C. Dobiat (ed.), Festschrţftfiir
Otto-Hernum Frey zum 65. Geburtstag (Marhurger Studien zur Vor- und Fruhgeschic/1tel6). 1994, p.
440-444. Este vorba de trei exemplare, dintre care unul (fig. 2/4) provine din regiunea Bodrum (Caria) şi
prezintă analogii în varianta Bucium (Bader, cat. nr. 240), un altul (aflat în muzeul din Burdur) este doar
menţionat ca fiind cel mai apropiat de primul, iar un al treilea (fig. 5/1) a fost descoperit în regiunea Bolu
( la _jumătatea distanţei între Istanbul şi Ankara ) şi este apropiat de autor, între altele, de Bader, cat. nr.
239 ( varianta Mateeşti).
8. Bader, op cir., p. 100: ,,Vereinzeilt sind die Exemplare aus der Oobrudscha (Techirghiol), aus
Muntenien (Drajna de Jos). Oltenien (Bălceşti, Mateeşti) und aus dcr Moldau (Ilişeni, Bucium) bekannt.
Selten und nicht bedeutend sind die Funde des Schwcrttypus Reutlingen aus Bulgarien (Orechovo,
Vărbica. Smirov dol) und aus dem ăgăischen Raum (Mykcne-Akropolis)". Provenienţa spadei de la
·1 argovişte-Valea Voievozilor (Bader, cat. nr. 166, apropiată de varianta lghiu) este nesigură: cf. Al.
Vulpe. Dacia N.S. 22. 1978, p. 372.
9. I. Panayotov. Thracia. 5, 1980, p. 183 şi haita 2 la p. 180. Am adăugat la cele două piese din sudul
Bulgariei (Pavclsko, okr. Smoljan şi Kricim, olu. Plovdiv) exemplarul de la Smirov dol (ol<r. Pernic): M.
C'ohadzev, Studia Prae/zistorica 5-6. I 981, p. 145 şi urm. şi fig. 2; V. Ljubenova, în Dritter
lnternationa/er Thrakologisc/zer Kongress Wien-Sojia II, Sofia, 1984, p. 150, fig. 2. Acest din urmă
exemplar. publicat după apariţia studiului lui Panayotov, este atribuit de Badcr, op. cit .. p. 96, tot variantei
Gu~teriţa.

I O. B. Hănsel. PZ 45. 1970, p. 33-34 şi fig. 2/2; E. N. Cernyh. Gornoe delo i meta/urgţja v drevne_i.foj
Bolgarii. Sofia. l 978. p. 2.,7 şi fig. 64/5; Pana 1 otov, op. cit., p. 181 şi fig. 3/2.
I I. I lănsel, op. cil., p. 3 5-3 6: (~crnyh, op. cit., p. 23 7 şi fig. 65/2; Panayotm, op. cil., p. 181-182 şi fig. 3/4.
12. 1-lănseL OJJ. cit .. p. 36-37 şi fig. 2.13: Cernyh, op. cit., p. 237 şi fig. 65/4; Panayotov, op. cit .. p. 18] şi
f'ig. 4/1.
I 3. A. \1 ilcev. ~. Kovaccv. Veonaroclvani JH11J1<!lnici ot Sc_Jvlievko, Arheo/ogija, 196 7. p. 40. fig. I,
Pa11ayotov. op cit. p. 18:-;.
14. D. 1' anov. Aovi 111nteriali ul bronzovata i ie/jaznata epoha, sâhrianavani v Rusenskţja A1uzej. Gotlisnik
,rn muzeite ot Severna Bălgarija 4, 1978, p. 5-9 şi fig. 2/a-h: Panayotov, op. cit., p. 183 şi fig. 4/3.
I 5. Hănsel. op. cit., p. 37-38 şi fig. 2/4; Panayotov, op. cit., p. 183 şi fig. 4/2.
16. Panayotov, Ivanov, op. cit., p. 29-30 şi fig. 1/b. 2/b.
17. Bader. op. cit., p. 96.
18. W.A. von Brunn, 1Witteldeutsche /lorţfunde der jiingeren Bronzezeit, Berlin, 1968.
19. Hănsel. op. cil., p. 34 şi 11. 19, respectiv p. 35, unde fragmentul de spadă de la Vărbica este datat în
funcţie de alte piese din componenţa depozitului care prezintă analogii cu tipuri de la Guşteriţa: ,,die
Librigen Gegenstăndc des Hortfundes lcgen seine Datierung in dic friihe Urnenfelderzeit, d.h. in dic v.
Brnnnsche11 Stufen I und II mit hinlănglicher Sicherheit fcst". Cf. p. 36: ,,beicle [exemplarele de la
Orjahovo şi Vărbica - n.a.] vertreten den gleichen Horizont bzw. die <<Typenfront>>, dic in
Gricchenland mit dem Endc der mykenischen Zivilisation im spăten 13. Jahrhunde11 verkni.ipft isr'.
20. Panayotov. op. cit .. p. 182 şi 185. Tipologia autorului rămâne destul de neclară. Cf. p. 181
(exemplarele de spade cu limbă la mâner de pe teritoriul Bulgariei „can be related to two suhgroups with
no sharp difference between thern"), p. 181-182 ( unde sunt incluse în prima subgrupă piesele de la
Pc1velsko, Orjahovo, Kricim şi Vărbica li), p. 182 (,,thc link betwccn thc first and the second subgroup is
achieved by the sword frorn the village of Bajkal·', de care sunt apropiate exemplarele de la Krusevo.
Ciradinite-Vasil Levski, Balkanski şi din muzeul ele la Razgrad), p. 185 (,,in a purcly formal respect we
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diffcrcntiate thrcc subtypes. The first onc wc mark as Pavelsko typc. [ ... ] This subtype is synchronic_ to
1hc 01:jahovo subtypc to which we also relate thc fragments from thc blade and a trapezum-like plate on
thc ha11dlc. Here wc also include the swords from the village of Balkanski, District of Razgrad and the
onc from thc village of Kruscvo, whosc dcfinition is not absolutely certain because of bad state of its
uppcr pari"). Adăugăm că E.N. Cernyh, 01,. cil., p. 237, include în grupul M-6 (=Nenzingen II), alături de
exemplarele de la 01:jahovo şi Vărbica şi spada de la Vasil Lcvski.
21. B.ider.

O/J.

cil., p. 99-100.

22. c"crnyh. "I'· cil .. p. 1S7 ~i urm.: tabel cu rezultatele analizdor spcctograficc. Pentru definirea grupelor
X-XII vc1i p. 178-179.
21. !hidcm. p.178-179. JS7.
2..J . .'\. Olari11. I cză de doctorat, 1998.
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A Rl:utlingl.:n s\\'ord: b) photo dctail of the hilt.

AReutllnuen sword dlscovered at Giurgiu
Abstract
Th1s \\ ork 1s ahnut a Rcutlingl.:n s\\'ord disco\'L·rcd at liiurgiu dateJ in thl.: Bron:t.e Agl.: l) -·
I Li .\I. ;1rnu11d 1200 B.l ·.
ThL' k1w\\·kdgc nr 1ts compusitiun could gi\ L' suppkmcntary informations about thc
pro\ c11anL·c of th1s s\\'ord doing a comparison \\'Îth uthL·r copper-basl.:d alloy ob_jccts from this
pl.:riod.
Thc L'lHllpositional scheme of this s\\'ord has hccn studied using thl.: mdhod of chargcd
parllcks X-rays cmission (PIXE), at the Tandem accckrator of National Institute for Physics and
l\:uckar Lng111et·ring from Hucharest - rv1.1gurde. 3 sampks from thc body of thc sword: I
sa1upk frp111 thc tip or thc s\\'ord and 2 samples from thc hilt ha\'e becn irradiated with protons of
.1 i\.k\'. In lhL' framc of thc experimental conditions thl.: follo\\'ing elcml.:nts havc bccn observed:
:\s. t ·l), ( ·r. C11, h.·. '.\Ji. Ph, Sn and Zn. ln order to ha\'c a comparat1\'c sludy of composition wc
nrnsllkrcd a Iso thc composition or 6 swords of thc samL· type and from the same period from
rq!.ions from thc south of Danube in Bulgaria. and 7 cop11L-r-bascd alloy objects from thl.:
~p.-dnaca dcposit. in Transyl\'ania, dated also to thc Bronzc Agc. The sword from Giurgiu has a
rl'lat 1\ c closcr composition to thc Hulgarian ones espccially for the elcmcnts: Arsenic, Cobalt.
( \)p))L'r, ~ id~L'I and Tin. \\' e could cxprcss the idea of an association of the sword from Giurgiu
\\'ith tllL' Bulgarian swnrds ha\·ing a closc composition and also similitudc in typology,
gL'll~raphic arca and dating.
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PEŞTERA CIOAREI

DE li BOIOŞTENI UUD. GOIJJ:
OPEŞTERA MICA, DAR CU DESCOPERIRI DE „EXCEPŢIE„

Alexandru

Peştera

Păunescu

Cioarei de la Boroşteni ( corn. Peştişani, jud. Gorj), situată în partea sudică a
Carpaţilor Meridionali, cercetată sumar de către C.S. Nicolăescu-Plopşor şi Corneliu Mateescu
în anul 1954, a devenit obiectul unor investigaţii de amploare în ultimele două decenii. 1 Primele
campanii, care au debutat în 1979, au fost conduse de Maria Bitiri-Ciortescu, iar următoarele de
către Marin Cârciumaru. Cu toate că săpăturile s-au încheiat de câţiva ani, totuşi, până acum nu
dispunem de un studiu monografic sau de un raport definitiv al rezultatelor descoperirilor de aici,
ci numai de unele articole redactate de M. Cârciumaru, fie singur, fie în colaborare cu membrii
colectivului cu care a lucrat şi acestea referindu-se doar la unele aspecte, cum ar fi paleoclimatul,
şi mai cu seamă obiectele de artă şi de podoabă.
Având în vedere uluitoarele descoperiri din peştera Cioarei, care au epatat aşa de mult, atât
condeiul cât şi verbul lui M. Cârciumaru, ne-am gândit ca, în cele ce urmează să încercăm să
desluşim unele din aceste himere.
Peştera Cioarei are dimensiuni modeste, suprafaţa ei nedepăşind 80-85 mp (fig. I ). 2
Sedimentele sunt destul de groase, ele atingând 4,60 m, 4,95 m şi chiar 5,60 m. 3 Nu s-a publicat
până acum nici un profil longitudinal sau transversal al secţiunilor săpate până la patul de stâncă,
ci numai partea superioară a profilului longitudinal, în care sunt incluse doar straturile conţinând
restu!ile de locuire atribuite paleoliticului superior şi postpaleoliticului (fig. 2). 4
In ceea ce priveşte stratigrafia geologică a acestei peşteri, în afară de secvenţa de până la 4 m
adâncime, descrisă de C.S. Nicolăescu-Plopşor şi C.N. Mateescu în ultimii ani, M. Cârciumaru
ne-a prezentat o alta, care, din păcate, nu ne indică nici grosimea straturilor şi nici adâncimile la
care acestea se află în raport cu suprafaţa solului, adâncimi ce sunt indicate pe o grosime de 5,60
m doar în diagrama polinică sintetică publicată în 1995. 5
Din punct de vedere arheologic, în peştera Cioarei au fost descoperite, în afara resturilor
osoase de macro şi micromamifere, de păsări şi de gasteropode6, vestigii de locuire, acestea
constând, îndeosebi, din obiecte litice atribuite atât stratigrafic, cât şi tehnico-tipologic,
paleoliticului mijlociu şi superior.
Ultimul strat de locuire aparţine postpaleoliticului şi conţine fragmente ceramice neolitice
(cultura Starcevo-Criş ), Coţofeni, hallstattiene, medievale şi modeme.
În ceea ce priveşte resturile de locuire musteriene, acestea constau, îndeosebi, în obiecte litice
şi mai puţin din alte vestigii la care ne vom referi mai jos. Marin Cârciumaru afirmă că în nivelurile
musteriene nu s-au găsit vetre de foc propriu-zise, dar remarcă prezenţa unor bucăţi de calcar, în
general de forme neregulate (adesea rectangulare), cu faţa superioară plană precum şi fragmente de
cărbuni de lemn concentraţi sub forma unor benzi subţiri. Astfel, el observă în nivelurile musteriene
F şi N numeroase asemenea pietre de calcar care prezentau o culoare mai închisă datorită cărbunilor
de lemn diseminaţi şi puternic degradaţi. Ba mai mult, este surprins de această asociere repetată de
pietre, cărbuni, aglomerări de oase de mamifere, la care uneori se adaugă bucăţi mici de ocru,
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concentrări de obiecte litice şi chiar cranii de urşi de peşteră şi gropi de locuire. 7 Asocierea- în
sedimentele peşterii a unor asemenea resturi cum ar fi fragmentele minuscule de cărbuni, resturile
osoase, obiectele litice, aglomerările mai mari sau mai mici de pietre de calcar, de forme uneori
foarte ciudate, provenite din tavanul şi pereţii peşterii, nu trebuie să ne surprindă.
Vom începe cu industria litică. După M. Cârciumaru s-au descoperit 500-600 de piese litice,
ceea ce, după opinia sa, situează Peştera Cioarei pe primul loc în România în comparaţie cu celelalte
8
peşteri carpatice. Este regretabil că domnia sa nu ştie că, într-o altă peşteră, aflată la circa 57-60 km
est-nord-est de Boroşteni şi anume în Peştera Muierii de la Baia de Fier (situată în acelaşi judeţ
Go1:j) s-au descoperit, în urma săpăturilor din 1951-1953 şi 1955, circa 4950 piese litice musteriene.
Este foarte greu de afomat existenţa, în Peştera Cioarei, a unor strate sau niveluri musteriene,
distincte, cu resturi de locuire din care să nu lipsească vetrele de foc separate, eventual între ele, prin
strate sterile arheologic. După opinia noastră, dacă avem în vedere atât suprafaţa destul de mică a
peşterii (circa 80-85 m), cât şi sedimentele sale atribuite Pleistocenului superior, ce ating o grosime
de 4,50-5 m şi în care s-au descoperit cele circa 500-600 de piese litice, precmn şi absenţa vetrelor
de foc, fie amenajate, fie simple - toate acestea ne îndreptăţesc să ne gândim, mai curând, la
concentrfiri mai mari sau mai mici de obiecte litice (unelte, deşeuri de prelucrare), acumulate în
urma unor repetate locuiri temporare, ce s-a desfăşurat, probabil, pe o perioadă de aproximativ
20.000-30.000 ani.
Totodată nu putem li de acord cu ipoteza potrivit căreia prelucrarea uneltelor s-ar fi efectuat în
afara pe~teri1. pe locurile de aprovizionare cu materie primă, pentru simplul motiv că, printre piesele
descoperite în respectivele sedimente, multe constituie material brut (spărturi, aşchii simple, galeţi
de cuaqit etc.). ceea ce indiC:1 n:alizan:a, cel puţin a unora dintre unelte, în peşteră, de către
grup~rik de nearn.k11alieni care poposeau temporar aici. >
ln recenta sa lucrare de sintez[1 privind Paleolitic11/ În Românill cx-palinologul nostru crede cf1
perioada ck tran1iţie de la paleoliticul mijlociu la cel superior est~ reprezentată în peşterile carpatice
printr-un facies specific pc care-l denume~tc faciesul cm1wtic. ln opinia sa „nivelurile superioare
dm pe~krik carpatice. contemporane complexului interstadial Ohaba şi stadiului glaciar cc l-a
precedat. nmstitu1e o perioad[1 de tranziţie spre Paleoliticul superior care se poate considera un
facies s1x·ciaL specific ( ·arpaţilor !\1cridionali". Individualizarea sa ca facies rezidă după M.
C:trciumaru „în caracterul tehnico-tipologic al invcntarnlui litic. cu combinarea caracterelor sale de
a~chiere, lamelare ~i bi faciale ~i prin poziţia sa cronologică tranzitorie de la paleoliticul mijlociu la
10
cel superior pn:cum ~i prin predominarea rocilor locale (cuarţit. diorit etc.) ca materie primă''.
Dup[1 accla~i ex-palinolog acest facies a primit indubitabil influenţele szeletienc. Amalgamul de
demente menţionate de M. Cârciumaru care ar intra în componenţa faciesului carpatic nu merită a fi
luate în discuţie, aşa cum lipsit de conţinut este şi celălalt facies, de astfl dată extracarpatic, pc care-I
11
botează nefericit /li( ·ies11I de tip ,Hitoc sau _IL1cies11I c11/t11rul paleolitic superior de tip Mitoc. Am
arătat cu alt prik_j că, aşa-zisul facies de tip Mitoc - dezvoltat, după M. Cârciuma.tu, pc baza
mustl'rianului d~ tradiţie localf1, identificat în aşezarea Mitoc - Valea Izvmului, situată în zona
Prutului mijlociu şi care, cronologic şi paleoclimatic (palinologic) se încadrează în faza veche a
paleoliticului superior - nu reprezintf1 altceva decât un conglomerat de trei industrii deosebite
tehnico-tipologic, cc au evoluat fiecare, la distante diferite de timp. Una din ele aparţine
musterianului (facies de tradiţie achculeană de debitaj Levallois), alta aurignacianului şi o alta
tanknoasianului. 1~
Printre resturile mustaiene rvlarin Cârciumaru menţionează şi w1 obiect circular care ar
evoca un holus, lucrat dinu·-un calcar diferit de cel în care a fost săpată peştera. Nu exclude însă
11
posibilitatea ca respectivul ho/as să fi folosit şi ca zdrobitor, deşi nu prezenta urme de coloranţi. Pe
baza descrierii făcute, această miraculoasă piesă este departe de a se înscrie în tipul a ceea ce
prcistoricicnii denumeau bo/as-ul, ei înţelegând prin acesta o piatră de fonnă, în general, sferică sau
ovoidală, având spre mijlocul ei un jgheab, realizat special spre a putea fi aruncată în vederea
imobilizării unui animal.
1
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O atenţie deosebită dă M. Cârciumaru ocrului roşu pe care-l descoperă atât în depunerile
musteriene, cât şi în cele atribuite paleoliticului superior. Se afirmă că de pe întreaga suprafaţă
săpată s-a recoltat o cantitate incredibilă de 391,39 grame din care numai 2,6% reprezintă ocrul
14
folosit de comunităţile paleoliticului superior. Se subliniază faptul că ocrul era foarte abundent în
nivelurile musteriene (stratele E şi F) unde au fost găsite şi acele recipiente (,,godets"), întrebuinţate
la prepararea acestor pământuri colorante şi asupra cărora vom reveni.
Marin Cârciumaru crede că musterienii de aici foloseau această vopsea pentru tatuajul corporal
sau facial. Părerea noastră este că în Peştera Cioarei nu se poate vorbi de acest pigment natural
feruginos, care, după prcistoricieni, ar fi jucat un rol magico-religios, ci, mai curând, de
conglomerate de argilă de culoare roşie, gălbuie sau brună din stratele care „din punct de vedere
chimic, multe eşantioane reprezintă alumino-silicaţi îmbogăţiţi în carbonat de calciu din mediul
15
specific peşterii sau în fosfaţi prin aportul de guano".
După ~- Cârciumaru în stratul O atribuit paleoliticului superior, ocrul a fost găsit în secţiunile
X - XII, unde, de altfel, se aflau şi cele mai multe piese litice. Ceea ce este mai important de reţinut,
este faptul că ocrul nu lipseşte cu desăvârşire nici în stratele în care nu au fost descoperite piese
litice.
M. Cârciumaru şi Roxana Dobrescu ajung astfel la concluzia că „şi atunci când peştera nu mai
prezenta un adăpost pennanent sau sezonier, ea continua să fie vizitată de om, probabil în scopuri cu
. " I Ci
caracter magic
.
Ne întrebăm: de ce era nevoie oare ca omul paleolitic, fie Neandertal, fie Homo sapiens, care
locuia în zonă, la distanţe mai mari sau mai mici de Peştera Cioarei, să vină până aici spre a-şi
satisface capriciile magice, lăsând, probabil, ca mărturie a vizitei sale, bulgăraşii de ocru?
Revenind asupra recipientelor (godets) întrebuinţate la prepararea ocrului, M. Cârciumaru
17
stabileşte numărul lor la şapte (şase găsite în stratul E şi unul în stratul F).
Conservând unnele de ocru pc pereţii lor interiori, cinci dintre acestea au fost realizate, după el,
din partea superioară a unor stalagmite prin retezarea „receptaculului" şi excavarea stratelor
interioare concentrice până la obţinerea unei concavităţi, iar două au fost făcute prin excavarea unor
cruste stalagmitice.
Ace~tc va~or?ase rec,ifJente de piatră ~ar, pâ~ă acum, d~~ă cunoştinţele l_ui M. Câ_rcium~u
„cele mai vechi dm lume· . Nu putem preciza daca aceste recipiente, cu concavitatea realizată pnn
excavare, create de Neandertal în Peştera Cioarei, sunt cele mai vechi din lume sau numai din
Europa, dar de un lucru suntem siguri: că ele nu sunt altceva decât simple bucăţi de stalagmite, fără
19
nici o unnă de prelucrare intenţionată din partea omului.
O altă descoperire de excepţie în această peşteră este cca legată de cultul craniilor. În lucrarea
sa de sinteză, apărută recent la Grenoble, M. Cârciumaru afirmă că la contactul dintre stratele II şi
G, la 3 J 5 m adâncime, în imediata vecinătate a unei pietre de calcar (destul de plată în partea ei
superioară) s-au descoperit, sub un strat subţire de cărbuni şi cu urme de ardere (datorat unei vetre
temporare), două cranii de urs de peşteră, fără maxilarele lor inferioare, aşezate într-o poziţie
. 1-a. 20
specia
Autmul descoperirii crede că prin poziţia lor, craniile aparţin stratului G, strat în care s-a mai
găsit un craniu de urs înconjurat de trei piese litice musterienc. De asemenea, se mai menţionează
descoperirea unui alt craniu de urs în stratul K (sărac în utilaj litic), aşezat pe axa est-vest, cu cutia
îndreptată în jos, lipsit şi el de maxilarul inferior. O aglomerare de bucăţi de calcar păreau, după
descoperitor, să fi avut destinaţia de a-l menţine în această poziţie, iar o vertebră cervicală pare să fi
fost aşezată intenţionat la botul craniului îndreptat spre vest. Perpendicular pe craniu se afla, după
\1. Cârciumaru, un femur precum şi alte câteva oase mici printre care şi un metatarsian de Ursus
spelaeus. 21 De asemenea, în secţiunea XIV, în stratul M, s-a găsit un craniu de urs de peşteră, din
22
preajma căruia s-au cules bucăţi de ocru de nuanţe diverse.
Deosebit de interesantă este şi descoperirea în stratul J a unui craniu de felină (probabil Felis
/eo !}pelaea) aparţinând, după M. Cârciumaru, unui complex (depunere intenţionată). Se afirmă că
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„pe un suport-postament de pietre de calcar şi acoperit de alte pietre, s-a aşezat craniul, pe larnri
aflându-se trei fragmente de oase lungi. Amenajări de acest gen (având probabil caracter cultic) au
mai fost surprinse în Peştera Cioarei şi ele pot fumiza elemente importante privind studierea
manifestărilor spiritualităţii omului de Neandertal". 23
Din cele expuse mai sus reiese limpede intenţia lui M. Cârciumaru de a interpreta descoperirea
unor simple cranii de urs din depunerile musteriene, ca reprezentând complexe legate de cultul
craniului ursului de peşteră şi în care acestea erau aşezate cu multă grijă, în poziţii anume, fiind
asociate chiar cu alte resturi (oase, pietre de calcar, cărbuni, ocru). Este îndeobşte cunoscut faptul
că, în nici o aşezare mustcriană fie în peşteră, fie sub aer liber, situată mai aproape sau mai departe
de Peştera Cioarei şi în care nea~1dertalienii vânau cu predilecţie ursul de peşteră, nu s-au găsit
dovezi care să ateste acest cult. In acest sens am da două exemple. Unul l-ar constitui Peştera
Muierii de la Baia de Fier, unde, după C.S. Nicolăescu-Plopşor ( Oamenii din vârsta veche a pietrei,
Bucureşti, 1965, p. 64 ), circa 90% din oasele descoperite apaqin acestui animal. De asemenea, nici
în cunoscuta aşezare sub aer liber de la Ere.I (Ungaria) - cu bogate resturi de locuire (două straturi
musteriene, din care cel superior cu cinci niveluri) - considerată de V. Gabori-Csank (La station du
Paleo/itique moyen d 'Erd - I Ion grie, l3udapest. 1968, p. 30-109 ), ca o staţiune tipică vânătorilor de
urşi de pqter{t, nu s-au întâlnit, în umrn studierii celor 13245 de resturi osoase, cranii de urşi întregi
sau mai puţin întregi care să ateste cultul craniului acestui plantigrad. Ca să dea o imagine cât mai
veridic{1 acestor compkxc ce evidenţiază înclinaţiile deosebite spre spiritualitate ale omului de
>ieanterdal din Pe~tern Cioarci, în rapol1 cu alţii, M. Cârciumaru mai adaugă încă unul, cultul
craniului de Jelin{t (Felis leo spclaea'?).
Locuirea atribuită paleoliticului superior de M. Cârciumaru ~i Roxana Dobrescu aparţine
stratigrafic stratului O, pc care l-au împ[u1it, în mod arbitrar, în două niveluri: cel inferior
aurignacian, gros ck 0.3 5 m (între 1,45- l, I O m ad,încime) şi cel superior, gravetian, gros de 0,40 m
(între l, I 0-0,70 m athîncimc)_~~ În ceea cc priveşte materialul litic, autorii citaţi atribuie aşa-zisului
nivel inf"crior 23 de piese litice din care 6 unelte (un gratoar, patrn lame şi o aşchie retuşată) şi 17
lame şi lamele fragmentare simple 2', iar nivelului superior 27 piese din care opt unelte (gratoarbunn pc tnmch1erL' retuşată, lamel{t ,, dos, pies{t cu trunchicn: retuşată, patru lame retuşate) şi 13
lamL' ~i lamele fragmentare neretuşate. precum şi 6 aşchii simple. Acestui nivel îi sunt atribuite ~i
cele dour1 piese de obsidian (lam{\ şi aşchie). 2 " Fără îndoială „excavaţiile" făcute de postpaleolitici,
încep.îmi cu neoliticii Starce,·o-( 'riş. în stratul atribuit paleoliticului, au dus la amestecul
materialului arheologic. inclusi,· al ohiectclor litice. Aşa se explică
..,., prezenţa lamelor, lamelelor şi
aşchiilor de silex. ca şi probabil, al celor de obsidian în stratul o.- De altfel, această nesiguranţă a
atribuirii pieselor unui nivel sau altul, reiese )i din studiile publicate. De pildă, într-unul din ele,
douf1 lame sunt ilustrate ca apa11inând materialului „gravetian", i. u. în alte două, ca reprezentând
11
piese aurignacicnc.~ De asemenea, în ilustraţia referitoare la materialul litic atribuit „gravetianului''
din studiul semnat de M. Cârciumaru, M. Otte şi M. Ulrix-Clossd, apare, este drept cu semn de
întn:bare, o piesă cunoscutft la noi sub denumirea piatră de puşcă (pierre afi1sif), de fonnă pătrată
cu „retuşe" pe toate laturile, piesă cc, după p[trerea noastră nu poate fi considerată ca paleolitică. ca
reprezent.înd un silex folosit de către grupurile c,u-e, din cine ~tie ce condiţii vitrege s-au adăpostit
29
cu a1rnînarek ~i flintele lor, în urmă cu câteva secole în această peşteră. Nu putem fi de acord cu
punctul de vedere al lui M. Cârciumaru şi al colaboratorilor săi, potrivit căruia Peştera Cioarei a fost
locuitf1 in paleoliticul superior de o marc diversitate de comunităţi, dovadă făcând-o multitudinea
30
tipurilor de silex, venite atât dinspre sud, cât şi dinspre nord, pe Valea Jiului. Multitudinea
,,tipurilor de silex" nu poate fi un crite1iu care să ateste diversitatea comunităţilor sosite în peşteră,
lie din nord, lie clin sud. Un fapt este însă ce11, locuitorii Starcevo-Criş din această peşteră au venit
dinspre sud.
Este foarte posibil ca în Pe~tera Cioarei să fi poposit, temporar, multe grupuri de vânători din
paleoliticul superior, dacă avem în vedere lama de silex cu patină alburie, găsită la 0,70 m adâncime
ck către C.S. Nicolăescu-Plopşor şi C.N. i\1ateescu în 1954 sau chiar unele piese cum ar fi gratoarul
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sau gratoarul-burin. Ne surprinde însă, unica piesă atribuită gravetianului considerată când lamelă â
dos, când vârf a dos courbe, când vârf ,~a Gravette" 31 . Dacă această piesă, ca şi cele două de
obsidian (lama găsită într-o condiţie cu totul specială, în imediata vecinătate a unei „comori" de
obiecte de podoabă), nu au fost „implantate" în stratul O, atunci, ele ar putea proveni fie din stratul
P (piesele de obsidian fiind prezente în industriile Starcevo-Criş ), fie că atestă o locuire gravetiană
cu totul temporară în Peştera Cioarei. În această situaţie, puţin probabilă, după noi, piesele la care
ne-am referit ar fi unicele cunoscute până acum atât în peşterile din zona olteană a Carpaţilor
Meridionali, cât şi în aşezările aparţinând paleoliticului superior din Câmpia Română.
În ceea ce priveşte provenienţa obsidianului în Peştera Cioarei, M. Cârciumaru şi Roxana
Dobrescu emit două ipoteze. Una ar fi cea a relaţiilor de schimb în zona maramureşeană, iar alta cea
a transportului natural al acestei roci vulcanice de către râurile Someş Tisa - Dunăre, în situaţia în
care grupurile gravetiene ar fi venit în Peştera Cioarei din regiunea Porţilor de Fier32 . Ipoteza
culegerii unor piese sau a unor galeţi de obsidian din aluviunile Dunării, în regiunea Porţilor de Fier,
ajunse aici, din nord (Maramureş), ca urmare a transportului lor pe o distanţă de câteva sute de
kilometri de apele Someşului şi Tisei, fiind apoi preluate de Dunăre, nu poate fi luată în seamă. Este
cunoscut faptul că, atât în cele două straturi epipalcoliticc, atribuite tardigravetianului de tip
mediteranean, cât şi în cele trei niveluri Starcevo-Criş din adăpostul sub stâncă Cuina Turcului de la
Dubova (situată în Cazanele Mari ale Dunării), piesele de obsidian s-au găsit în procente de 3% şi
respectiv 5% din totalul materialului litic descoperit. Părerea noastră este că, obsidianul folosit
pentru prelucrarea acestor unelte avea o 01igine sudică fiind foarte posibil ca el să provină din
bazinul egeean.
Tot în stratul O, M. Cârciumaru descoperea şi două mici „tezaure" de obiecte de artă şi de
podoabă. Primul, a fost găsit în 1995 în secţiunea a XVII-a, la 0,75 m adâncime, cele trei piese
care-l compuneau (un pandantiv gravat din gresie ma1noasă pute111ic silicifiată, un incisiv şi o
falangă de L/rsus, ambele perforate), concentrându-se pe o suprafaţă de circa 75 cmp. După
descoperitor, lângă aceste obiecte s-a mai descoperit o lamă de obsidian, o lamelă de silex, iar în
cadrul aceleiaşi suprafeţe ( de circa 460 cmp ), se mai afla şi o puternică aglomerare de cochilii de
melci. Din aceeaşi secţiune XVII mai provine şi o mărgea confecţionată dintr-o stalactită de tip
.,macaroană'' care era lipită de un os de mamifer, recuperat de la 1,00-1,05 m adâncime 33 . Cel de al
doilea „tezaur", găsit în 1996, în secţiunea XIX, la adâncimi cuprinse între 0,70-0,82 m, constă din
alte trei obiecte de podoabă şi anume: o mărgea provenită dintr-o stalactită subţire, o altă mărgea, de
astă dată de os, puternic fosilizat şi un obiect de piatră neagră, de formă cvasiconică „mai curios cu
34
gravuri circulare. care ar putea să fi îndeplinit rol de pandantiv, chiar dacă nu este perforat" . Pe
baza datelor de 1'1C, \1. Cârciumaru crede că cele două „tezaure" s-ar data între 23950 ± 120 BP Gr N 15051 şi 21 620 ± 230 HP -- Gr >J 150503:-_ Descoperirea celor şapte obiecte de podoabă şi de
artă la care ne-am referit, ridică rară îndoială multe semne de întrebare. Unele sunt legate atât de
poziţia stratigrafică a obiectelor găsite în stratele O şi P, pc care le-am discutat mai sus, cât şi la
patina, după noi, neuniformă a pieselor de podoabă din os, aflate în acelaşi tip de sediment, cu o
36
structură în mare parte lutoasă şi cu o culoare ce variază de la roşcat la gălbui-brun . Gruparea în
cele două „tezaure", fiecare conţinând la paritate câte trei obiecte, la care se mai adaugă şi a şaptea
piesă găsită izolat (mărgica lipită de os), descoperirea în apropierea unuia din „tezaure" a unei
aglomerări de cochilii de gasteropode şi a lamei de obsidian precum şi prezenţa ocrului pe
pandativul gravat. toate acestea îţi oferă w1 sentiment de uimire şi fascinaţie. Totuşi, ne întrebăm:
este cu adevărat o descoperire excepţională, unică în felul ei, sau este vorba de o mistificare?
În această penultimă parte a discuţiei noastre vom face unele referiri la scara paleoclimatică
întocmită de M. Cârciumaru pc baza analizei probelor de sol prelevate din Peştera Cioarei, neavând
însă intenţia de a comenta diversele diagrame polinice realizate de dânsul cu peste două decenii în
17
urmă . Cât priveşte activitatea palinologică din ultimii 15 ani, noi nu avem cunoştinţe.
După opinia lui M. Cârciumaru scara paleoclimatică de la Peştera Cioarei, ca şi toate celelalte
întocmite de dânsul privind principalele staţiuni paleolitice din România, ar reprezenta nu numai un
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reper geocronologic regional (numeroasele date de radiocarbon survenite ulterior elabor~rii
diagramelor venind să confirme cea mai mare parte a paralelismelor propuse), dar şi o realitate a
condiţiilor geografice a acestei păt1i a Europei, ea fiind pusă în corelaţie cu principalele oscilaţii
climatice specifice altor zone ale continentului (vezi cronologia alpină). 38 De altfel, studiul sporopolinic nu ne oferă decât o imagine asupra covorului vegetal şi implicit a climatului în care au
evaluat diversele locuiri. Nu se poate vorbi deci, de o periodizare a diferitelor culturi paleolitice sau
mezolitice având la bază criteriul climatic sau cronoclimatic.
Revenind la discuţiile privind paleoclimatul din Peştera Cioarei putem spune că între cele două
diagrame polinice sintetice publicate în 1977 şi 1995 există unele deosebiri. Una dintre acestea se
referă la coloana stratigrafici geologice ( 14 strate în diagrama din 1977 şi 17 strate în cea din 1995),
iar o alta se referă la coloana privind adâncimile (în diagrama din 1977 ele încep de la O, 1O m şi
merg p,înă la 4,35 m, iar în diagrama din 1995 ele pornesc de la 0,50 m şi ating adâncimea de 5,50
m) (fig. 3. 4 ). În ceea ce pri\'eşte coloana diagrama polinică sintetică, ea apare identică în ambele.
excepţie făcând acea parte dinspre bază pe care autorul o denumeşte interglaciarul Boroşteni (în
diagrama din 1977) şi complexul de încălzire Boroşteni (în diagrama din 1995}19 . În legătură cu
datarea acestui complex. M. CLîrciumaru crede că estimările palinologice sunt în măsură să
învechească vârsta acestuia la 80.000 de ani.io_ Se pare că vechea schemă climatică din 1977.
revizuită ~i adăugit[1 în 1995, nu-l mai satisface nici pe M. (\îrciumaru, care, în campania de
s[1p[1turi din 1995 a prde\'at noi probe de sol ( din IO în l O cm). pentru alte analize palinologice 41 .
Din păcate nu dispunem de aceste rezultah:.
În ultima parte a discuţiei noastre ne \·om opri puţin, la datele de C 14 privind cronologia
locuirilor dm Pe~tera Cioarci. Referindu-ne la faciesul carpatic, menţionam în partea de început a
discuţiei noastre. 61 an:sta ar n:prezenta, în opinia lui M. Cf1rciumaru perioada de tranziţie de la
paleoliticul mijlociu la cel superior care a evoluat în peşterile carpatice 42 . În concepţia expalinologului nostru, acest facies ar fi contemporan complexului interstadial Ohaba şi stadiului
glaciar cc-I precede. care, în cazul Peşterii ( 'ioarei, s-ar situa stratigrafic, în stratele M şi N (aflate
intre ad.încimik 1,55-1.1 Om). iar cronologic. între 37750 ± 950 BP - Gr N - 13005 şi 25900 ± 120
1
HP lir :\J - 1505 l (,·czi diagrama polinică din 1995 { . După câte ştim. industria litică descoperită
în aceste dou[t strate (Î\1-N) este aproape inexistentă, ea neintrfmd câtuşi de puţin în tiparele care
caractcrizeaz:t dup[1 \t C,îrciumaru. acest facies.
111 anexa C:1rţii sale pri\'ind Paleolitic11/ În RomlÎ11ia M. C.îrciumaru menţionează o slabă
locum~ musterian[1 în stratul L pentru care indică trei datări (4H500 .:i 3900 BP - OXA - 3840-3841:
--l~NOO _· ~ ~;;:: - 13.P ( ir ~
15053 şi 43(.)00:
Gr N 13001 ). În diagrama polinică din 1995
aceste trct dat[m rnd161 msă stratul superior .I.

'j·J~~, -

( '011frunti.1nd m1111eroasek date de C 1.i publicate de M. C.lrciuman1 în diagrama polinică din
l 995 1~ cu ad.încimik de la care au fost prcle\'ate probele de oase etc., pentn1 analizele de
radiocarbon. publicate de Kenneth I lonea în l 9R6.i6, s-au putut deosebi neconcordanţe, care, din
p[1call'. duc la conft.t7ii în ceea cc pri,·cşte cronologia absolută a musterianului din această peşteră 4 7 .
În incheiere. am dori să menţionăm că, în această discuţie n-am abordat decât unele din multele
noastre observaţii. Pentru noi rămâne o enigmă cum, o peşteră aşa de mică, care a îndeplinit, nu
numai in paleoliticul mijlociu dar şi în cel superior, funcţia de popas vânătoresc al unor comunităţi
venite probabil din diverse păni, poate oferi aşa de multe resturi de locuire. Oricum, cu riscul
implant[1rii unor materiale de senzaţie la care nu a lipsit nici fantezia, M. Cârciumaru a încercat să
facă din această grorn nu numai cea mai importantă peşteră din România, dar şi din întreaga zonă
sud-europeană. Dacă ne gândim cât de multe vestigii a oferit o peşteră, de dimensiuni atât de
modeste, in unna locuirilor sale temporare de către micile grupuri umane care-şi găseau, în
1x:rcgrinărilc lor dupfl vânat, adăpost temporar aici, rămânem conste111aţi. La cele două „tezaure" cu
obiecte de artă şi de podoabă, în apropierea cărora se aflau aglomerări de cochilii de gasteropode,
piese de obsidian din paleoliticul superior, se adaugă cele musterienc ca de pildă: bo/as-ul,
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recipientele (godets) pentru prepararea ocrului, impresionanta cantitate de ocru necesară tatuajului
corporal şi facial, craniile de urşi de peşteră şi chiar de felină care ar atesta cultul craniilor acestor
animale şi gropile de locuire. Toate acestea reflectă, fără îndoială, o viaţă materială prosperă, un
gust artistic rafinat şi de ce nu, o spiritualitate elevată.
Sperăm că în curând va apărea, de sub tipar, studiul monografic al lui M. Cârciumaru privind
rezultatele cercetărilor din Peştera Cioarei de la Boroşteni, care, fără îndoială, va completa
diversitatea preocupărilor sale enciclopedice, ca arheolog, geolog, petrograf, palinolog,
paleobotanist, specialist în arta preistorică şi în megalite, cunoscător al credinţelor magico-religioase
şi multe altele.

Note
Corneliu N. Matccscu, Şantierul arheologic Cerna-Olt. Sondajul din
peştera de la Boroşteni, în SC/V, 6, 1955, 3-4, p. 395-400.
2. După C.S. ?\icolăescu-Plopşor şi C. Mateescu, op. cit., p. 395, lungimea peşterii este de 17,60 m, în
schimb M. Cârciumaru afirmă că aceasta are 27 m (vezi M. Cârciumaru, Roxana Dobrescu, Paleoliticul
superior din peştera Cioarei (Boroşteni), în SC/VA, 48, 1997, 1, p. 32 (fig. l ). După măsurătoarea făcută
pe planul peşterii de la fig. l lungimea acesteia atinge circa 22 m.
3. M. Cârciumaru, Marcel Otte et Margueritte Ulrix-Closset, Sequences Pleistocene c} la Peştera Cioarei
(Croite des CorhectUX) a Boroşteni en O/tenie, în Prehistoire Europeenne, 7. 1995, Liege, p. 40, vezi pi.
3 -- stratigrafie. diagrama polinică sintetică şi interpretarea paleoclimatică). Menţionăm că în toamna
anului 1973 M. Cârciumaru împreună cu Al Păunescu au prelevat probe de sol din colţul b (nord-estic) al
profilului peretelui de nord al S 1/1954 până la 4,35 m, adâncime la care s-a dat de patul de calcar al
I. C.S.

Nicolăescu-Plopşor şi

peşterii.

4. Profilul peretelui de vest al secţiunilor V - II - VI - I - IX - IV - XIII - XIV a cărei lungime este de
circa 15,50 rn (vezi M. Cârciumaru, Roxana Dobrescu, op. cit., SC/VA, 48, L 1997, fig. 2) nu este
publicat decât parţial şi anume segmentul reprezentând numai stratele superioare (P - O - N şi M parţial).
Socotim ca incorect redată secvenţa de profil din S 1/1954 (lungă de 1,50 m şi nu de circa 1,90 -2 rn), ea
trebuind să figureze grafic prin puncte sau linii întrerupte şi nu prin linii continui, cum sunt cele din restul
secţiuni lor săpate de M. Cârciumaru începând din 1979.
5. \1. Cârciumaru, Marcel Otte et Margueritte Ulrix-Closset, op. cit., p. 40, pi. 3; M. Cârciumaru, Roxana
Dobrescu, Peştera Cioarei, jud Gorj, în Cronica cercetărilor arheologice 1983-1992 - A XXXI-a
Sesiune naţională de rapoarte arlzeologice, Bucureşti, 12-15 iunie 1997, Bucureşti 1997, p. 68-69.
6. Elena Terzea, La faune du Pleistocene superieur de la grotte „ Peştera Cioarei" de Boroşteni (depart.
du Gorj), în Travaux de /'Institut de Speologie "Emil Racovitza", XXVI, 1987, Bucureşti, p. 55-66; Jean
Chaline, J,es rongeurs de la grotte Cioarei - Boroşteni (Nord de I 'O/tenie, Roumanie) el leur
signification, în Dacia, l\f.S.. XXXI, 1987, 1-2, p. 131-134; Eugen Kesslcr, Contribuţii noi la studiul
arifaune/or cuaternare din România, în Crisia XV, Oradea, 1985, p. 487; idem, Prezenţa galinacee/or
(orei. Gallţjormes, ci. Aves) printre restllrile scheletice colectate din situri arhf!ologice de pe teritoriul
României, în Acta Musei Napocensis, 26-30, li I, ( 1989-1993 ), Cluj Napoca, p. 206.
7. Marin Cârciumaru, Le Paleolithique en Roumanie - Seric „Prehistoire d'Europe", nr. 7, Ed. J6râme
Milion, Grenoble, 1999, p. 76 şi 83. După autor, concentrările de pietre de calcar, asociate cu un fel de
gropi de locuire, amintesc pe acelea din aşezarea de la Langmannersdorf din Austria inferioară. Nu ne
putem da seama ce legături se pot face între acele pretinse şi fără îndoială inexistente gropi de locuire
musteriene din peştera Ci oarei ( despre care nu se dau date privind dimensiunile şi scopul lor în peşteră) şi
cele din cunoscuta aşezare sub aer liber, aparţinând aurignacianului tardiv de la Langmannersdorf. Aici,
structura de locuire B, mai complexă decât structura A, constă dintr-o groapă de 2,5 pe 2,2 m şi 1,5 m, în
ea găsindu-se două mici vetre. Datată la 20580 ± 170 BP - Gr N - 6659, această structură a fost
interpretată ca o locuinţă de iarnă ( vezi J. Hahn, în Dictionnaire de la Prehistoire ( directeur de la
publication: Andre Leroi-Gourhan), Paris, 1988, p. 602-603.
8. M. Cârciumaru, M. Otte et Marguerite Ulrix-Closset, op. cit., p. 35-36. Ţinând seama de concentrarea
obiectelor litice găsite în decursul celor 15 campanii de săpături, s-ar putea spune că numărul cel mai mic
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ele piese (se pare 25 de exemplare) s-ar situa stratigrafic între adâncimile aproximative de 1,80 m şi O, 50
111. Este foarte probabil ca, în perioada în care a avut loc această sedimentare de circa 1,30 m grosime,
peştera să nu fi fost locuită nici măcar temporar de om, ea fiind stăpânită, probabil, de ursul de peşteră.
9. M. Cârciumaru. Le Paleolithique en Roumanie, ... , p. 112-113.
10. Idem, op. cit., p. 115-116.
I I. M. Bitiri şi M. Cârciumaru, Atelierul de la A1itoc - Valea Izvorului şi locul lui fn cronologia
paleoliticului României, în SC/VA, 29, 1978, 4, p. 463-480; idem, Consideraţii asupra unor probleme
privind de::l'<J!tarea paleoliticului superior şi mediul său natural pe teritoriul României. în SC/VA, 32,
1981. l. p. 1-19- După autori, materialul litic de la Mitoc - valea Izvorului a fost descoperit pe o grosime
de circa 4 111, ci ilustrând o unitate culturală.
12. ;\I. Păunescu. Paleoliticul şi me::oliticul de pe teritoriul .Holdovei cuprins intre Siret şi Prut. voi. 1/2.
Bucureşti. l 999. p. 29.
11. \11. Cârciumaru. Le Palcolithique en Roumanie ... , p. 99-100.
I L M. Cftrciurnaru, Roxana Dobrcscu. Paleoliticul superior din Peştera Cioarei. în SC/VA. 48. 1997, 1,
p. )7: M. Cftrciumaru. Le Pa/eolithique en Roumanie .... p. 101-101. Autorul afirmă că în stratul E
(situat între 4.15-4.00 111 adâncime) s-a allat cca mai marc cantitate de ocru (48.62%). în stratul E (cuprins
intre -l,00-3.70 111) 16.2W%, iar în ~tratul J (situat între 3.00-2.50 111) numai 11,06%; în schimb. în stratul
( ). atribuit paleoliticului superior s-au descoperit doar I 04 grame ceea cc ar reprezenta doar 2,6% din
întrc;1ga cantitate de ocru g{tsită în pc~teră.
15. \:1. CMciumaru şi Rox.ana Dobrcsl:u, op. cit .. p. 57: C.S. Nil:olăescu-Plopşor şi C.N. Matcescu, op.
cit .. p. V>9-,H)0. Autorii menţionează părcarca lui Lm. Protopopescu-Pakc potrivit căreia solul aflat mai la
ad.încime an: o culnare roşiatică datorit[\ compuşilor feruginoşi conţinuţi în argila provenită din
irnpuritftţile calcarului dizol\·at.
I (i. \1. Cârciumaru. Roxana Dobrescu. uJJ cit., p. 56-57.
I 7. \1. ( '[trciumarn. le Po!t.;olithique ('li Ro1111w11ic .... p. I O1-103.
l 8. M. c:irciumarn, Roxana Dolm:scu. l'ntl'ru ( 'ioarei, jud. Gorj. în Cro11ica cercettirilor arheologice
J'JH3-/'J92 .... p. 70: ~vl. C„1rciurnaru. Al,irturii ale artei rupe.\·tre preistorice Î11 România. Bucureşti.
J(J87. p. lJ0-9J. fig. \'.11-XIIL idem. /,e l'a!t.;olithiquc ,.,,, R()/mumit! .... p. 99-100. Autorul crede că este
, nrha de cde mai , echi recipiente cunoscutt: în paleoliticul european şi primele care au fost realizate în
,Kcst tip tk materie primtt în lumea întreag .-t. In ccl'a cc pri, e~te, ,îrsta reală a acestora ca ar putea ti mult
111a i , L'ChL' dcc,lt datde de 1•1c (50900 -- ) 1900 BP) \imînd cont de limitele metodei de radiocarbon.
I 1J. Petre I )iaCl)llll. / >c.,pn· o carte cit' artti prei.,torica cu multe prohlemc. În Recenzii şi discuţii
arheoloţ:ice. L c.-tlMa~i. I99-l ( ,·ol. Cu/ture el cfrili.mtion ,111 B,u Dm111he XII), p. 178-179 (nota 26) .
.\11tl,rnl alinn{t dt a~:L'Sll' recipiente nu sunt altceva dec.îl nişte frmnaţiuni stalagmitice din scria
tca11rurilor de farfurii numite de unii specialişti spt:lcotemc iar de alţii spcotcme: idem. lanişi de5prc arfa
n1;Jc.,tn1 i11 Ro111li11it1. ÎII acl'laşi ,·olum. p. 189-190.
20. \1. C.hci umarn. l<' l'uft;olithicJIU' t'l1 Ro1111w11i<' ... , p. I 06-107.
21. lhide111.
22. \'I. C,1rciumarn. Roxana Dobrescu, /'a/eoliticul superior din peştera C'ioarei .... p. 31; M. Cârciumaru,
/Joroşfl·11i. în ( 'ronico ('c•rc('{cirilor arheolo}!_ice c:fectuatc i11 JY90 cit' Institutul de Arheologie, în SCJVA.
42. l 1>91. J-~L p. 256.
2.~. :Vl. C.îrciumarn şi colab.. Boroşteni „ Pcştt'ra Cioarei ". în Cro11ica cercet,irilor arheologice.
Campania I 994. A XXIX-a Se.'\i1111e 11aţio11alti de rapoarte arheologice, Cluj-Napm:a, I 1-14 mai 1995,
1

p. 12.

24. \I. Cifrciumaru. Roxana Dobrcscu. Paleoliticul superior din peştera Cioarei ... , p. 33 şi 45-56. Autorii
ne atenţionează că au fost l.!liminate piesele litice care proveneau din zonele de contact ale stratului O cu
stratul P - p()Stpaleolitic (gros de circa 0.50-0. 70 m) ale căror resturi de locuire, aşa cum am arătat.
aparţin culturilor Starce, o-Criş. Coţofeni. Hallstatt, precum şi epocilor medievală şi modernă. Ei afirmă
cri stratul Pa t'nst deranjat de numeroase zone locuite de om în postpaleolitic. care ,.prin excavaţiile destul
de ndfinci au afectat uneori şi stratul O. ceea ce a dus la distrugerea vestigiilor de locuire din paleoliticul
superior .. (p. 33). În unicul profil publicat până acum, dar care cuprinde numai stratigrafia părţii
superioare a depozitelor din Peştera Cioarci (vezi tig. 2, p. 33), se poate observa că, pe o lungime de circa
3/iO m (în S II şi S VI) şi de peste 3,50 111 (în S XIII - S XIV şi posibil S XV) ,,excavaţiile" realizate de
postpaleolitici ajung uneori până spre baza stratului O (ca în segmentul de profil S II şi S VI). Din datele
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oferite de autori, reiese că adâncimea maximă de 1,45 m, care indică limita inferioară a stratului O
corespunde, în profilul menţionat (fig. 2), ca şi în diagrama polinică sintetică (fig. 3, p. 35) unei adâncimi
a stratului M, ceea ce rezultă că stratul O include atât stratul N cât şi partea superioară a stratului M.
25. Idem, op. cit .. p. 45-51.
26. Idem, op. cit., p. 51-56.
27.Idem, OJJ. cil., p. 41-43. Cele circa 50 de piese menţionate de autori sunt cioplite, cu excepţia câtorva
de radiolarit şi obsidian, din silex de bună calitate şi de culoare, în general, maronie, maroniu-gălbui
închisă cu punctuaţii mai deschise, maronie-oliv cu aspect pestriţ etc., silex întâlnit în mod frecvent în
industriile Starcevo-Criş.
28. M. Cârciumaru, M. Otte et Marguerite Ulrix-Closset, op. cit., pl. 9/4, 7 indicate ca piese gravetiene, ca
aceleaşi să apară la M. Cârciumaru, Roxana Dobrescu (în SC/VA, 48, 1997, 1, fig. 10/1, 5) şi la Radu
Cârciumaru, :\1inodora Tuţuianu, Paleoliticul superior din Peştera Cioarei, Boroşteni, jud. Gorj - privire
generală interdisciplinară, în Lucrările sesiunii naţionale de comunicări a cercurilor ştiinţţ{ice
.\·tudenţeşti. Arheologie - Istorie, 2, Târgovişte, I 0-11 aprilie 1998, p. 56-61, fig. 2/1, 2, ca piese
aurignac1e11e.
29. M. Cârciumaru, M. Otte el Marguerite Ulrix-Closset, op. cit., pi. 9/8.
30. M. Cârciumaru, Roxana Dobrescu, Paleoliticul superior din Peştera Cioarei ... , p. 60; Radu
Cârciumaru, Minodora Tuţuianu, op. cit., p. 56-61.
31. \1. Cârciumaru, M. Otte et Marguerite Ulrix-Closset, op. cit., p. 36; M. Cârciumaru, Roxana
Dobrcscu. Peştera Ci oarei. jud Gorj ... , p. 68; M. Cârciumaru şi colab., Boroşteni, Peşlera Cioarei ... , p.
12.

32. M. Cârciumaru, Roxana Dobrcscu, Paleoliticul superior din Peştera Ciourei ... , p. 45.
33. Idem, op. cit., p. 58-59. Dacă ne luăm după profilul aflat la fig. 2, p. 33, cele două adâncimi ( 1,00 ·1,05 m) ne indică baza stratului N şi nu O; M. Cârciumaru, M. Otte, Roxana Dobrescu, Objets de parrure
Jecouverts dans la grotte Cioarci (Boroşleni. dep. Gorj - Roumanie), în La Prehistoire Europeenne, 9
novembre 1996, Liege, p. 403-415. Autorii afirmă că pandantivul de forma unui triunghi, gravat şi
perforat la extremitatea mai lată a fost acoperit pe toată suprafaţa sa de ocru, dar mai ales pe incizii, ceea
ce ar sugera o semnificaţie simbolică pentru culoarea roşie. Cât priveşte incisivul de urs ci a fost perforat
în partea sa mijloc ie iar falanga la nivelul diafizei, spre extremitatea distală; M. Cârciumaru şi colab.,
Sâpăturile arheologice clin peştera Cioarei - Boroşteni (campania 1995), în Lucrifrile Simpozionului de
arheologie Târgovişte, 23-25 noiembrie - Târgovişte 1995, Târgovişte 1996, p. 17-18: idem, Trei obiecte
de arfâ descoperite În Peştera Cioarei -· Boroşteni, în Lucrifrile simpozionului de arheologie Târgovişte
.... p. 46-4 7. Autorii afirmft că cele trei obiecte de podoabă din secţiunea XVII ar reprezenta un mic
colier, ele fiind, fie pierdute întâmplător, fie depuse sau ascunse cu intenţia de a fi recuperate, având în
vedere locul retras adăpostit de o cornişă în care s-au găsit. Aceiaşi autori cred că chiar lama de obsidian
ar fi aparţinut aceleiaşi persoane care a purtat colierul.
34. M. Cârciumaru. Roxana Dobrescu, Paleoliticul superior din Peştera Cioarei ... , p. 58; M. Cârciumaru
şi colab., Boroşteni ., Peştera Ci oarei". în Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1996, Bucureşti,
12-15 iunie I 997, Bucureşti, 1997, p. 5.
35. M. Cârciumaru, Le Paleolithique en Roumanie ... , p. 235-236.
36. Al Păunescu, Douâ obiecte de arlâ paleolitică descoperite la Ţibrinu (com. Mircea Vodă, jud.
Constanţa), în Buletinul Muzeului „ Teohari Antonescu", anul II-IV, nr. 2-4, 1996-1998, Giurgiu, p. 7980.
3 7. Este îndeobşte cunoscut faptul că palinologia se ocupă de identificarea şi studierea polenului şi
sporilor (se estimează că un total de 200 grăuncioare este suficient din punct de vedere statistic),
diagramele reprezentând grafic evoluţia climato-floristică a aşezării arheologice respective. Dar, pentru a
avea o imagine cât mai adevărată asupra climatului dintr-o anumită staţiune, cu unul sau mai multe
niveluri de locuire, este necesară realizarea mai multor diagrame întocmite pc baza probelor de sol
prelevate din mai multe sectoare ale respectivei staţiuni, fie ea de peşteră, fie sub aer liber. Ne surprinde
faptul că diagramele polinice ,,clasice" (avem în vedere pe acelea care au botezat diverse perioade de
încălzire climatică din paleoliticul mijlociu şi superior, cum ar fi Ohaba, Nandru, Herculane, Româneşti
etc.), nu au mai fost completate sau verificate prin realizarea altor analize de sol prelevat, aşa cum am
afirmat mai sus, din alte sectoare ale aceleaşi peşteri sau aşezări sub aer liber, ori din altele, din apropiere
sau de mai departe, indiferent dacă acestea conţineau sau nu resturi de locuiri paleolitice sau mezolitice.
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ce valoare au diagramele polinice realizate de M. Cârciumaru pe probele de sol prelevate din
aşezările sub aer liber, al căror unic nivel de locuire se află stratigrafic imediat sub orizontul negru al
solului actual, într-un sediment, care, ca şi cel de deasupra, a fost bulversat de lucrările agricole sau de
gangurile de animale. În această situaţie se găsesc aşezările de la Bereşti, Puricani, Măluşteni IV,
Dorohoi-Strachina (Strahova), Gâlma-Merişor, Ripiceni-Valca Badclui şi altele (vezi M. Cârciumaru, La
re/afion homme = environnement element important de la dynamique de la societe humaine au cours du
Paleolithique el de I 'Epipaleolithique sur le territoire de la Ro uman ie, în Dacia, N .S., 29, 1985, l-2,. p.
16, fig. 4 şi p. 25, fig. 5 ).
38. Marin Cârciumaru, ( 'ontexte stratigrafique, paleoclimatique et geochronologique des civihsations du
Paleolithique moyen el .rnperieur en Roumanie, în L 'Anthropologie, Paris, 93, 1989, I, p. 95-105. Ne
întrebăm în cc măsură oscilaţiile climatice identificate în Peştera Cioarei sau în alte peşteri, ori în aşezări
sub aer liber au corespondenţe în ceea ce priveşte conţinutul floristic în oscilaţiile deja precizate şi d~ja
conlirmatc şi datate prin C 1.i cunoscute în cronologia alpină, ca de pildă oscilaţia Tursac = Herculane I,
Laugcrie = Herculane 11, Lascaux = Româneşti şi altele. Cât de greu ne-am descurca dacă palinologia din
fiecare ţară (Bulgaria, Serbia, Croaţia etc.) ar realiza câte o scară paleoclimatică dând denumiri proprii
pentru fiecare oscilaţie identificată .
.19. \1. Cârciumaru. M. Otte et M. Ulrix-Closset, op. cit., p. 40, pi. 3. Pc diagrama polinică între 4,70 şi
\30 m se indică n întrerupere de sediment. Ne întrebăm dacă din punct de vedere climatic acest sediment
gros de 0.60 111 apaqinc. aşa cum se arată. aceleiaşi etape climatice sau alteia. De asemenea, nu se
preci1.ează nici punctul de unde au fost prelevate probele de sol, între ad,încimile 4,35 şi 5,60 m, având în
vedere 61 din Incul în care s-au luat eşantioanele de sol în 197.1 nu se mai puteau lua altele datorită
apari1ici st{i11cii la 4,1) 111 (colţul nord-estic al profilului peretelui nordic al S 1/1954 (vezi Marin
C.îrciumaru. /11/('l'g/uciurul Uuroşteni ( Et!m - Riss-ll'iirm
.\likulino) şi zmeit! consideraţii
g,eucru110/op,ice /)l'il'illd i11cC/Jiilurile musterianului in Ronuinia pe ha:::a rc:::11/tatelor palinologict! din
l'qtera Cioarci - Buroştt·ni (jud Gorj), în SC/VA, 28, 1977. I. p. I 9-36: idem, Reconstitui ion du
JJ0/t;o111ilie11 t'I ,i!,t;oclmmologic du l'lhstoci!nc supaieur du Rounwnie, în Revue Ro11nmi11e tle
Gciographie, 16. 1992, Bucureşti. p. (>3- 70. În anul 1992 autorul n:nunţă la denumirea de interglaciarul
IJoroşteni î11locui11du-l cu complexul <k încălzire Boroşteni.
40. \1. C.îrciumaru. Le Puh;olithique e11 Ro uman ie .... p.204-205.
41. M. C.în:iumaru ~i Cl)lab .. S,,ptituri/(' arht'ologice din l'cşlt!ra ( 'ioarei. - Boroşteni (cllmpania I 995; ... ,
p. 18.
42. 1\1. Cf1rciu111aru. /.,· !'11h;olithiq11e <'11 Ro11111a11ie .... p. 112-1 U.
4.1. M. C.îrciumaru. :vi. Otte et M lllrix-Clos-..d, op. cit.. p. 40. pi. 1.
·~4. l\t C.îrci11maru. /.e l'llh;olithilJII<' en Ro11111a11ie .... p. 20·l-206.
45. M. C.îrciu111aru. l\'1. Otte. l\1. l llrix-Closset. op. cit., p. 40. pi. 1.
4(). Kenneth Horn.:a. Rc::11/ratr JJr<'li111i11are de dlltarl! cu carho11 rlldioactir privind palt1oliticul mijlociu
di11 Peştera ( 'ioarei de fli Horoşteni (jud Lio1:iJ şi paleoliticul superior timpuriu de lu ll//itoc - .Hlllll
( ,'a/hen (lud /Joto.yoni), în SCH '.4. 3 7, 198(1. -t. p. 326-328. idem, Southeast Chare111ia11 teclmocomplt1x i11
Roma11io · /foroşh·ni -- ( 'ioart..>i
cm·e. ( ;ori co111111y rllcliometric \'a lues, în Actes tlu Xlr- Co11gr .\·
/11ter11ati01wl ele.\· Sde11ces Prehi.\·torique.\· et Protol,istoriques, Bratislava, I- 7 scptembre 1991, voi. 2,
Bratislava. 1991. p. 6(,- 72.
47. Iat:l unek· ncc(.HJC(.)rdanţe: data Gr N - 13002 (după K. Honea proba indidt adâncimea de 2,75-2.95 111
stratul .I. apare în diagrama lui M. Cârciumaru în stratul G la adânci,m:a de 3,50-3,70 m); data Gr N -

15054 (după K. I lonea proba indică adâncimea de 2, 75-2,95 m - stratul J, apare în diagrama lui M.
C,îrciumaru în stratul H la ad,încimea de 1,)0-).50 m); data Gr N - 1SOS) (după K. Honea proba indică
adâncimea de 2,t5-2,SS m - stratele K-J. apare în diagrama lui M. Cârciumaru spre baza stratului J, la
adâncimea de 2.80-,:,,oo m): data Gr N - 1300 I (după K. 1lonea proba indică adâncimea de 2, 15-2,25 m stratul L. apare în diagrama lui M. Cârciumaru în stratul J la adâncimea de 2,70-2,80 m).
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lista tigorilor
Fig. 1. Boroşteni - Planul Peşterii Cioarei cu amplasarea secţiunilor (după M. Cârciumaru şi
Roxana Dobrescu, 1997).
Fig. 2. Boroşteni - Stratigrafia părţii superioare a depozitelor din Peştera Ci oarei ( după M.
Cârciumaru şi Roxana Dobrescu, 1997).
Fig. 3. Diagrama polinică sintetică a sedimentului din peştera Cioarei (după M. Cârciumaru,
1977).
Fig. 4. Peştera Ci oarei: stratigrafie, diagramă polinică sintetică şi interpretare paleoclimatică
(după M. Cârciumaru, M. Otte et M. Ulrix-Closset, 1995).

liste des figures
Fig. 1.

Boroşteni

- Plan de la grotte avec l'emplacement des sections (d'aprcs M. Cârciumaru et
Roxana Oobrescu, 1997)
Fig. 2. Boroşteni Stratigraphie de la partic superi cure des depots de la Grottc Ci oarei (d' apres
M. Cârciumaru et Roxana Dobrescu, 1997)
Fig. 3. Diagrammc de pollcn synthctiquc du sediment de la Grotte Ci oarei ( d' apres M.
Cârciumaru, 1977).
Fig. 4. La grottc Cioarci: stratigraphic. diagramme de pollen synthetique et interpretation
paleoclimatique (d'apn:s \1. Cârciumaru et M. Otte et M. ulrix-Closset, 1995).

La Grone Cioarei aBoroşteni IDep. du Goril:
Une grone petite mais avec des decouvenes „d'exceotionu
lResumeJ
Dans cettc discussion qui prend en compte Ies resultats des dccouvertes effectuees par
\!tarin Cârciumaiu dans la Grotte Cioarei pendant 14 campagnes de fouilles, nous allons presenter
dans cet articlc seulement quclqucs unes de nos rnultiplcs observations. Il en reste unc enigme
comment une si petite grotte, qui a ete pendeant Ic Palcolitique Moyen et Superieur seulcmcnt un
halte de chasse pour Ies communautcs venucs probablement de diverses directions, a pu laisser tant
de restes de !cur culturc matcrielle. Avec le risque d'implanter des matcriaux de sensation auxqucls
la fantasie ne manque pas, M. Cârciumaru a essaye de transformer cettc grotte non seulcment dans
la plus impo11ante de la Roumanie, mais aussi dans la plus celebre du Sud-Est de I' Europe. Si on
pense sculement a la quantite des vcstiges offc1tc par un site de dimensions si reduitcs, nous
resterions constcrnes. Ainsi, aux dcux „trcsors'' avec des objets d'art et de parure, avcc dans leur
proximite aggomerations de coquillagcs et des pieces en obsidienne, datcs au Paleolithique
Superieur, il y a aussi ccux du Moustcrien, comme par exemple Ies recipients (les godets) pour la
preparation de l'ocrc (unc quantitc impressionante de l 'ocre necessaire au tatouagc corporel et
facial), Ies crânes d'ours de caven1e et meme de tclins, qui attcsteraient le culte deces animaux etc.
Tous ces temoignages attestent sans doute une vie materielle tres prospere, un gout artistique raffinc
et pourquoi pas un spiritualite elevee.
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Magda Maniu, Cultura Cucu111nl Evoluti11,
Cronotogi11, L11gături.
,

Note de lectură

Apariţia

lucrării

dnei Con1elia-rv1agda Mantu, Cultura Curuteni. Evoluţie, cronologie,
legâturi, ne-a prilejuit o seric de reflecţii. Apărută în cadrul prestigioasei şi deja consacratei
Bihliotheca A1emoriae Antiquitatis, la sfârşitul anului 1998, aceasta se bucură de condiţii grafice
relativ bune. însumând 244 de pagini (incluzând aici, alături de textul propriu-zis, şi Bihliogra_/ia 40 de pagini, Rezumatul cuprinzător, în limba engleză -- 20 de pagini, ca şi Indicele onomastic şi
toponimic, realizat de dnii Ovidiu Cotoi şi Constantin-Emil Ursu - 12 pagini), 11 tabele şi nu mai
puţin de 51 de hărţi şi planşe.
Din cele 160 de pagini de text ale lucrării care face obiectul rândurilor de faţă, 111 se
încadrează cu succes într-un istoric al cercetărilor, având meritul de a repune în discuţie probleme
ale culturii Cucutcni. dintre care multe sunt astăzi rezolvate sau depăşite. Avem în vedere
Introducerea şi capitolele I - Istoricul cercetărilor, II -- Complexul cultural Ariuşd-Cucufeni
Tripolie În lumina noilor cercetări (de fapt, ambele descriind acelaşi lucru, puteau fi cumulate şi
altfel împărţite), III - Cronologia relativă a culturii Cucuteni şi VI - Sincronizarea culturii
Cucuteni cu alte culturi eneolitice. Rămân 49 de pagini care, dacă eliminăm Concluziile, care se
constituie în ceea ce se poate numi o .,prezentare de carte" care nu au o legătură cu titlul
,.capitolului'·. se limitează, de fapt la 41. Acestea sunt paginile care, graţie numărului relativ mare
de date inedite ( aceasta în comparaţie cu penuria de datări din România), rcprczint[1 o contribuţie
1
ce detaliază cu succes, pentru cultura Cucuteni, un mai vechi studiu al aceleiaşi autoare •
Discuţia noastră se va axa pe cele două părţi ale lucrării dnei Mantu - prima însumează
Introducerea şi cele patru capitole amintite mai sus, iar cca de-a doua, capitolele IV Cronologia ahsolută a culturii Cucuteni şi V -- Etapele culturii Cucuteni pe haza datelor de
cronologie relativă şi absolută. Împărţirea, deşi aparent nu este făcută explicit în cuprinsul
textului autoarei, se impune datorită conţinutului acestuia.

***
Ln ceea ce priveşte prima parte a lucrării (în accepţiunea noastră), ca o caracteristică
generală, trebuie amintit faptul că prezentarea studiilor de specialitate şi a diferitelor opinii nu
este dublată de considerente personale. Această prezentare ar fi trebuit să cedeze locul unor
discuţii mai ample şi cu mai mare obiect. Din păcate, de exemplu, autoarea nu face aliceva decât
să prezinte diferitele păreri privitoare la geneză. Nu acordă uneia sau alteia dintre acestea credit
mai mare faţă de o alta. Poate pn1dcnţa dnei l\1antu ar fi justificată prin paradoxala insuficienţă a
cercetărilor... (p.3 5).
Deşi există un capitol al lst01·icului cercetărilor, şi la Geneză şi la Probleme privind
periodizarea autoarea realizează un istoric al cercetărilor; în aceste condiţii primul capitol ar fi
trebuit cel puţin să se numească bitoricul cercetărilor de teren (p.3 7).
Deşi titlul lucrării este Cultura Cucuteni. Evoluţie, Cronologie, Legături, dna Mantu
integrează, făcând un compromis cu istoriografia ex-sovietică, ,,complexului cultural Tripolie·' şi
cultura Precucuteni. Astfel, parc să acorde un credit mai marc conceptului tripolian în defavoarea
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celui, firesc, de Cucuteni (p.32). Mai mult, include explicit faza Precucuteni III culturii Cucuteni
- ,,cultura Cucuteni deţinea atunci doar patru datări prin metoda radiocarbon, şi anume: Târpe-şti,
Precucuteni III. .. "(p. 97).
Autoarea acordă un credit egal tuturor ipotezelor. De exemplu în ceea ce priveşte cultura
„bugo-nistrcană". Trecând peste ceea ce s-a scris în est, materialul caracteristic acesteia este de
factură Criş şi chiar având unele elemente liniare. De aceea, influenţele numite „bugo-nistrene"
în ceramica Precucuteni 111 pot fi reminiscenţe ale unor elemente ceramice Criş din estul
Nistrului. De altfel, aminteşte de părerea lui D. Monah, care consideră că şi acestă cultură, Criş,
prin ultima sa fază. relativ bine reprezentată la est de Carpaţi, să fi putut participa la „naşterea
culturii Prccucutcni" (p.33 ).
Trebuie să amintim şi o serie de confuzii care alterează într-o măsură mai marc sau mai mică
concluziile cc se pot obţine. Aceste erori nu sunt numai semantice, în ceea ce priveşte cuvintele
cc au prefixul --re -· recompunerea în loc de, corect, reconstituirea (p.11) sau reconstituirea în
loc de reconsiderarea (p.37), ci şi de altă natură:
Nu numai di stâlpii unei locuinţe de la Malnaş nu „fixează" platforma2, aşa cum a reţinut
dna Magda Mantu (p.52), ci, mai mult, ei nu erau ceea cc Iuliu Paul a numit piloţi cum a
consemnat autoarea, ci simpli stâlpi de susţinere a suprastructurii casei·~.
-- Confundă „stratul vegetal" cu un ,.nivel de locuire" (p.64).
- C·onsi<ler{1 toporul de cupru de la Drăguşeni ca fiind unul „cu braţele în cruce" (p.66 şi
142) - este vorba, Jc fapt, de o formă mixtă, aşa cum îl descrie la p.6 7.
-- Deşi îl citează pc I.T. Dragomir, ar fi fost firesc să se considere aspectul cultural StoicaniAldcni ca un rezultat al interferenţei Gumelniţa A 1-Precucuteni III, şi în nici un caz Gumclniţa
A I -( 'u c li ten i A I ( p. 6 () ).
- A~ezarca de la Carcali u nu este „Gumei nita A2-B l" (p.69), ci drn1r A2 iar materialul
cucutenian de aici este AJ nu .,J\3-A4" (p.122 ).
- \lu credem c:1 există mah:riak Cucuteni A-B la Olteniţa-Renie aşa cum susţine singular
autoarea.
- Dc~i se vorbc~tc de existenţa culturii Cernavoda I în Basarabia, materialele atribuite (p.70,
130 etc.) acesteia nu au nici o leg[ttură cu realităţile din Muntenia şi, cu atât mai puţin, cu
expresiile timpurii ah: acesteia din Dobrogea.
Grupa stilistid1 ABu. nu a fost ..identificată" (credem că mai corect ar fi fost deJinitâ) în
1979 (p. 76 ), ci dup[1 sf1pf1turilc interbelice de la Traian-Dealul Fiint,înilor.
Dc~i s-a specificat de cătn: cel care a definit faza Cucuteni A-B cum este corect a se scrie.
dna \llantu l'oloscştc. chiar în cadrul aceluiaşi paragraf, când A-B, când AB (p.78). De asemenea,
în ceea cc prin~~te A-1:3 l ~i A-82, le nume~te c.înd faze, c,înd etape (p. 79).
-· Toporul cu ceafa cilindrică de la Ff1lciu (p.86) 1111 esle cucutenian, indiferent cât de mult s-ar
dori acest lucru, ci mai t.îrziu.
in 1954, etapa Cucuteni A4 nu era definită, deci Vladimir Dumitrescu nu-i putea atribui
acesteia a~czarca de la Fedelcşeni (p.69). Acest lucn1 s-a întâmplat mai târziu. De asemenea, etapa
Cucuteni A4 nu este în sine d~c,ît un aspect regional - de aceea, despre ca nu se poate spune că a
fost „interpretată şi ca un aspect regional" (p. 73 ).
- La Cioljamo Ddccvo nu există Gumdniţa B 1, aşa cum afin11ă dna Magda Mantu (p.138), ci
doar Al şi A.2 - probabil, confuzia a fost generată de cronologia internă folosită de specialiştii
bulgari pentru complexul KGK VI. Autoarea omite fapn1l că a III-a fază a acestuia, în Bulgaria, nu
este ace la~ i lucru cu a treia sa fază, B 1. în România.
O problemă tratată relativ pe larg de către autoare este cea a corespondenţelor dintre fazele
cucutenienc ~i. rcspecti v, tripoliene. Dar aceasta nu presupune că problema cea mai spinoasă
acum este de a realiza o periodizare a materialului tripolian, care, de altfel, deşi nu foarte exactă,
există, ci de a rezolva problema echivalenţelor. Nu se poate echivala Cucuteni A-B cu de mult
existenta etapă Tripolic B II pentru foarte simplul fapt că numeroase aşezări din estul arici ce au
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fost atribuite acesteia sunt, în fapt, Cucuteni B. Ni se pare imposibilă încercarea, nu numai a dnei
Mantu, de a pune un semn de egalitate între doi termeni care nu pot fi, oricum s-ar proceda,
echivalaţi. În unanimitate, specialiştii sunt de acord că în 1949, anul publicării Periodizaţiei de
către Tatiana Passek, nu fusese individualizată la est de Prut faza Cucuteni A-B. Cu toate
acestea, etapa Tripolie BII, de mai bine de 50 de ani definită (ş; care nu putea fi tocmai de aceea
suh nici o fârmă aceeaşi cu faza Cucuteni A-B), este de foarte multe ori considerată pandantul
estic al fazei mijlocii a culturii Cucuteni. Dna Magda Mantu începând prin a prezenta diferitele
păreri privind echivalarea fazei mijlocii cucuteniene cu realităţile similare din aria Tripolie (p.4244 ), utilizează pentru Cucuteni A-B când „Tripolie B1-Bll" (pentru aşezarea de la Solonceni p.65), când „Tripolie BJI" (pentru aşezarea de la Polivanov Jar - p.65), acestea două chiar în
cadrul aceleiaşi fraze (!), când „Tripolie BI, tangenţial (sic!-n.n.) şi Tripolic BI-BII" (p.132),
când „Tripolie B'' (p.150), când „Tripolie BI-BII parţial, Tripolic BII parţial" (p.150 şi 169).
Pentru un necunoscător, ar fi foarte dificil să recunoască adevărata echivalenţă. Singura soluţie
pentru ca aşezările şi materialele de factură Cucuteni A-B din răsărit să-şi găsească un loc în
periodizarea tripoliană este aceea nu de a forţa încadrarea lor în deja existentele faze şi etape
stabilite de Tatiana Passek, ci de a se încerca găsirea unui loc în această schemă de cronologie
internă a unei noi sigle tripoliene. Pentru aceasta nu trebuie luate în calcul decât materialele şi
considerentele care au stat la baza periodizării din 1949. Dacă prin Tripolie BI sunt desemnate la
est de Prut clementele care în spaţiul românesc definesc faza Cucuteni A iar în Tripolie BII Tatiana
Passek a Încadrat aşezări de genul celor de la Şipeniţ şi Petreni, indiferent de ceea ce s-a încercat a
se face ulterior pentru a se rezolva problema, faza Cucuteni A-B nu poate fi încadrată decât între
„etapele"' tripoliene BI şi BII. Cu alte cuvinte, acestea două devin faze, fiind, în plus despăqitc de o
a treia, uzual numită BI-Bll. Înainte de altele, o discuţie mai amplă vizând realităţile din aria estică
s-ar fi impus cu atat mai mult cu cât se fac numeroase referiri la acestea, cel puţin în ceea cc
priveşte aşezărik cc .,beneficiază" de datări. Nu credem că soluţia aleasă de către dna Mantu, de a
încerca realizarea unei medii între diferitele păreri, este dintre cele mai fericite.

***

Probleme de metodologie
- O statistică realizată pe baza materialelor ceramice, dacă se vrea „riguroasă" (p.45) nu
poate avea ca sursă aşezările propuse, Fedeleşeni, Dumeşti şi nici măcar Scânteia datorită
amplorii reduse a cercetărilor arheologice în comparaţie cu suprafaţa întregului sit. La Scânteia,
de exemplu, din cele cca. patru hectare nu au fost excavaţi decât 3500 m 2 , adică sub 9% 4 .
- Foloseşte ca argumente ale unor sincronisme evidente piesele grele de cupru (p.47-49,
86-90) dar şi pandantivele tip „ochelar". S-a discutat destul de mult despre lipsa unei valori
cronologice efective a acestor genuri de piese. Topoarele-ciocan de tip Vidra, de exemplu, nu pot
evidenţia decât un sincronism general Cucutcni A (poate inclusiv etapa A4) - Gumelniţa A 1-B l,
iar pandantivele în discuţie. deşi apar încă de la nivel Lengyel, continuă să persiste până în plină
cultură Baden. Nu credem că trebuie aici să intrăm în detalii; menţionăm numai, încă o dată, că
unui tip de piesă ce apare şi evoluează într-un mare segment temporal nu i se poate acorda o
atenţie deosebită în stabilirea unor sincronisme. Dimpotrivă.
Descoperirea „mai multor materiale ceramice cucutcnicne în aria gumelniţeană decât invers"
(p.4 7) nu reprezintă neapărat realitatea. Faptul credem că se datorează mai mult individualităţii
extraordinare a ceramicii cucuteniene; cea gumelniţeană, dacă nu aparţine speciei fine, eventual
pictate:-, nu se poate clar deosebi, mai ales atunci când este fragmentară, de cca grosieră
cucuteniană. În acelaşi context, apare şi afirmaţia cel puţin hilară care ne aminteşte de Caragiale:
„importurile ceramice din cultura Gumelniţa sunt foarte rare şi se reduc doar la o singură
descoperire" (p.6 7).
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Trebuie să reamintim faptul, uitat de dna Mantu, că cea mai veche aşezare „fortificată" este
cca de la Traian-Dealul Viei, încadrată în Precucuteni I (p.51 ). De asemenea, nici o aşezare
precucuteniană sau cucuteniană nu a avut „două-trei sisteme de şanţuri şi palisadă" (p.51 ).
Probabil, autoarea se referă la un sistem defensiv alcătuit din două-trei şanţuri, care, uneori erau
completate (oricum, nu există nici un argument) de una sau mai multe palisade.
Parc cel puţin curios că nu există nici o referire la studiile regretatei Alexandra Bolomey
care explică o seric de clemente ale controversatelor rituri şi ritualuri funerare cucuteniene
(p.53 ). Mai mult, credem că, în gcneral,numai câteva morminte nu pot elucida întn1totul aceste
necunoscute. Dimpotrivă, acestea fiind extrem de puţine reprezintă mai degrabă excepţii. Făcând
în continuare rabat de la realitate, discută şi problema necropolelor Tripolie CII-f'II, evident, fără
lcgăturf1 cu manifcstftrilc cucuteniene (p.53-54 ).
Este greu să ne dăm seama dacă unele dintre afinnaţiile dnci Mantu sunt simple confuzii sau
nu. De exemplu, vorbind de descoperirea materialelor Cucuteni A-B în aşezarea eponimă şi de
definirea acestei faze, autoarea uită că nu în anii '60 „s-a dovedit existenţa"' lor pc Cetăţuia de la
Cucuteni, ci la începutul secolului, în um1a săpăturilor lui Hubert Schmidt acolo, şi, de
asemenea, definirea fazei medii de evoluţie a culturii este cu cel puţin două decenii mai veche()
decât susţine dna Mantu (p.62).
În marc parte, poate cu excepţia strictă a discuţiei datelor 1·1c, dna Mantu realizează un util
curs uni\'crsitar pentru studenţi ai anului întâi sau, eventual, pentru un curs special din anul trei,
cu amendamentul ca, în acest caz, notele, pcntn1 o mai tluidă lectură, să fie infrapaginale. De
asemenea, în cazul unui curs universitar, ar fi trebuit să se descrie măcar sumar metodele de
datare - da Ci\ ahc-u1 cucutenian este pc larg prezentat (av~1nd o pondere mai marc decât subiectul
în sine al lunarii) atunci, în mod obltl!atonu, trebuiau detaliate anumite clemente cc tin
. de mai
sus-am111t1tc:le metode de datare.
~

***
Capitolele de referinţă lnr. IV şi VJ.
Sintagma „program de calibrare" se folose~tc numai m cazul în care există varianta
inl'onnatizat:l a unui tabel de corecţie. Aşa-numitul „program al grupului de la Tucson" (p.109)
nu este un program. tiind realizat într-o manierft care nu face apel la computer - este practic un
tabel. Cele douft „programe" utilizate de dna ~1antu (evident, lor adăugându-li-se şi alte cel puţin
I 0 7 ) nu sunt. 111 csenţn. cu nimic diferite. Singurele clemente care concurfl la stabilirea unei
L'\'cntuale ierarhii între „programe" ţin exclusiv de îmbunătf1ţirca curbei dcndro pe baza căreia se
fac corecţi ilc (e\'itknt, cu cât este mai nou „programul", cu atât este mai corectă curba, sau
invers) ~i de facilităţile pc care le oferă -- grafice, calculul sumei probabilităţilor etc. Ideea de
bazf1, cea de mtercepţie a curbei dendro ~i. în cazul serici CALIH, a calculului probabilităţilor,
rf1m~1 llL' ncsc hi mbatf1.
Autoarea afirmf1 cu c~rtitudinc dt nu există „deosebiri esenţiale"' (p.11 O) între o variantă mai
\·cehe utilizatf1 de domnia sa (C ALIB 2.0) şi una mai nouă (CALlB 3.1 ). Dacă arc dreptate în
ce~a cc prive~tc modul de operare, nu acelaşi lucru îl putem spune în cazul valorii datelor
corectak. Cu alte cuvinte, unele date prezentate de dna Mantu (mai ales cele situate într-o zonă
de grafic ce intcrsccteazft curba de corecţie într-o „perioadă rea"), ,,calibrate'· cu versiunea 2.0,
pot suferi modificări, chiar cu un minus de aproape I 00 de ani şi un plus de 20-30 de ani dacă se
folose~te un program de dată recentă. Nu este cazul să intrăm aici în alte detalii pc această temă amintim dt 1n~i~1 realizatorii seriei CALIB, arătau explicit că există diferenţe, de exemplu, între
8
versiunile 2.1 (mai nouă decât cea utilizată de dna Mantu) şi 3.0.3.A (mai veche decât cea
considerată de autoare ca fiind practic echivalentă cu cea utilizată). Dacă mai adăugăm că şi
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ultimile versiuni, 4.0 şi 4.1, ale seriei CALIB, din decembrie 1998 şi, respectiv, aprilie 1999(\
dau valori uşor diferite fată de cele anterioare, nu credem că mai sunt necesare alte comentarii.
lncheind rândurile privitoare la capitolul IV - Cronologia absolută a culturii Cucuteni,
trebuie să menţionăm că, exceptând carenţele metodologice şi eventualele diferenţe ale valorilor
absolute ale datelor corectate, discuţia în sine urmăreşte un fir logic, putându-se spune că, deşi nu
se face o critică severă a datelor brute 10 , schema cronologică propusă de dna Magda Man tu este
un pas înainte. Aceasta dacă nu ar exista un element care anulează orice veleitate de real pentru
schema în discuţie - dezvăluit de următorul capitol!
Capitolul V -- Etapele culturii Cucuteni pe baza datelor de cronologie relativă şi absolută
debutează şi continuă să beneficieze pe parcurs (p.111 şi urm.) de aceeaşi informaţie, redactată
aproape cu aceleaşi cuvinte, uneori folosindu-se sinonime şi schimbându-se uşor topica, faţă de
cea majoritar cuprinsă în capitolul IL Nu credem că repetarea aceloraşi clemente de conţinut este
una dintre cele mai fericite soluţii.
Ajunşi în acest punct al discuţiei noastre, trebuie să remarcăm o nouă greşeală de optică. Se
ştie că datorită variaţiilor (neconstante) în timp ale concentraţiei de carbon radioactiv din
14
dioxidul de carbon atmosferic, ,,anii" C sunt „mai lungi" decât cei astronomici, adică decât cei
reali, calendaristici. Raportul mediu în cazul neo-eneoliticului, stabilit statistic de noi, dar fără o
valoare practică tocmai datorită neconstanţei variaţiilor concentraţiei, este de 1: 1,2. În acest
context, scăderea din valoarea centrală a datei radiocarbon a anului 1950, convenţional ales ca
„an al exploziei nucleare n1ondiale'', este imposibilă aşa cmn imposibilă este orice operaţie
matematică efectuată între două numere situate în sisteme numerice diferite. Luând exemplul
unei date de la Drăguşeni (Bln-1195, 5430± 100 B.P.), cu alte cuvinte, nu poţi scădea din 5430,
număr aparţinând unui sistem numeric dodecazecimal (având în vedere mai sus-amintitul raport
de 1: 1,2), pe 1950, număr apa11inând sistemului zecimal, de operare mondială. Aceasta nu
înseamnă decât că nu există „date b.c." - ele nu numai că nu reflectă nici o realitate dar, deşi
înscrise în tabele sau aiurea, şi nu numai de către dna Mantu, nu există efectiv.
În general, autoarea acordă o importanţă disproporţionată datelor izolate. Acestea, mai ales
în cazul aşezărilor sumar cercetate, pot induce anumite concluzii care nu sunt conforme cu
realitatea. Seriile de date 14 C sunt cele care, în mod normal, trebuie să constituie coloana
vertebrală a unei reconstituiri de evoluţie cronologică, datele izolate doar contribuind la nuanţări
şi eventual, acolo unde situaţia o permite, uşoare completări. Faptul că două aşezări au câte o
dată ,.ic care este apropiată numeric nu presupune neapărat contemporaneitatea lor. Eroarea
metodologică a autoarei poate conduce la stabilirea unor relaţii de contemporaneitate care riscă
să nu fie adevărate (p.1 14 şi urm.).
Sunt cel puţin derutante intervalele pe care le propune dna Mantu ca perioade în care
evoluează fazele şi etapele cucutenicne - în nici unul dintre cazuri, intervalele indicate de
autoare nu se verifică cu informaţia cuprinsă în tabelele-listă (nr. 7 şi 8). Dăm un singur
exemplu, credem suficient -- dna Mantu consideră că intervalul 4550-4170 B.C. este cel în care
evoluează etapa Cucuteni A2. Dacă luăm direct din tabel datele cu 1 a obţinem, însă, intervalul
4526-4042 (tab.7) - oricum, inoperant' 1 , pentru cele cu 2a4654-3970 B.C. (tab.7) iar pentru cele
corectate cu tabelul grupului de Ia Tucson 4670-3880 B.C. (tab.8). Este absolut inadmisibilă
maniera în care dna Magda Mantu construieşte schema evolutivă - în nici un caz nu se poate
aplica „metoda" dânsei. A face media marginilor intervalelor rezultate prin corecţie (şi a obţine
prin aceasta un interval considerat ca perioadă de evoluţie pentru o etapă sau alta) este pu numai
o eroare metodologică, ci, mai mult, presupune necunoaşterea unor principii de bază. Incercând
să înţelegem modul în care a obţinut autoarea intervalele propuse, am ajuns, ca ultimă soluţie, să
verificăm, având în vedere absurditatea situaţiei, dacă nu cumva acestea reprezintă chiar o medic
de margini de intervaluri. Stupoare! - de exemplu, intervalul 4550-4170 B.C., indicat pentru
etapa Cucuteni A2, este aproape identic cu cel obţinut astfel - 4507-4178. Nu are rost nici măcar
să mai comentăm acest fapt; menţionăm doar că este absolut inutil să adăugăm chiar sintagma
A

'
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B.C., pentru că intervalele obţinute prin acest gen de „metodă" sunt, pentru a nu spune mai
multe, nereale, împotriva principiilor metodei.
În aceeaşi ordine de idei, relevăm un alt aspect, de nedorit - este absolut nepermis ca, dacă
nu există date 14 C pentru o etapă sau o fază culturală (în cazul nostru, Precucuteni I şi II), să se
calihrczc datele unui interval presupus ca fiind cel real aşa cum procedează dna Mantu (p.143).
t;n ultim clement de care dorim să amintim este tabelul de sincronisme realizat de către
autoare (fig.51 ). Construit pc bazele care, am văzut mai sus, sunt destul de precare, tabelul în
discuţie arc în plus şi o altă carenţă sau, mai bine spus, o anume rigiditate. Este firesc ca trecerea la
o fază imediat ulterioară, în general, a unei culturi să nu se facă concomitent în toate aşezările din
întreaga arie de răspândire. Acest lucru presupune că o anumită perioadă de timp, manifestările
fazei „vechi", într-o anume regiune, să fie contemporane cu cele ale „noii'" faze, într-o alta. Ori,
acest lucru nu se desprinde din tabelul dnci Mantu. Dimpotrivă, conform domniei sale, care
fcJ!oseşte exclusiv pentru a separa etapele şi fazele unei culturi linii orizontale, trecerile la treptele
superioare de evoluţie se petrec, practic în acelaşi timp şi în întreaga arie. Absolut neadevărat.
Încheind aceste scurte consideraţii, trebuie să subliniem meritul autoarei nu numai de fi
strâns laolaltă zecile de date de cronologie absolută şi relativă existente pentru spaţiul
cucutcniano-tripolian, dar şi de a fi reuşit să obţină prin eforturi proprii posibilitatea de
prelucrare a numeroase noi probe. Cele deja 27 de date noi şi celelalte 23 care se află în lucru,
dup{t cum ne asigură una Magda Mantu, sunt în măsură să reconstituie evoluţia cronologică a
culturii Cucutcni, probabil in \'iitor cu putinţă de realizat.
Cătălin
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NOTE
I. C.-\1. Ma11tu ( ',itn'll considcrll{ii ,,rivind cro110/og,ia a/isolutli a neo-eneoliticului din România, în
SCJJ'.4 3-4, 199'.'. p.21.1-21'.'.
2. L,bzki !>afl' 11ui JJ1·i,·i11d 1elt11ica de construc(ie a loc11i11(t!lor 11colitice. în Arl,Moh/ 12. I 988, p. 25 şi

urm .
.,. Ibidem p.29.
-1.

***

Scâllfeia. Cercetare arht•o/ogh·,i şi re.it1111r11re, la~i. 1999, p.13.

~- Di11tre .,importurill' .. gumclniti:nt: din aria clH.:uteniană insă~i dna rvtantu citeaLă preferenţial. în repetate
i.induri. numai un, as pictat cu grafit de la Rusc~tii "!\oi I.
(1. ( 'rcdcm c:-, sunttm 111 asi:ntimcntul tuturor dtnd afirmăm d1. practic. săpăturile de la Traian-Dealul
l-;"int;u1ilor din anii 19.,(l, 1918 ~i 1940. pentru a nu le aminti ~i pc cele din anii '50. sunt cele în urma
c:ll\)J"a se derinea ~i '-L' fixa locul noit foze cucutenicne în cadrul culturii (VI. Dumitrescu La station
///"(;l,i.,rori,111t· de li·ai,111. Fouillcs de I Y36, 193~ et I 9./0, în Dacia 9-1 O, I 941-1944 ( 1945 ), p.1 1-1 14 ).
7 . :\,cm i11 ,·L·dere. de exemplu. seriile complete CAL OXCAL şi CALIB.
8. \~. Stui,n. P.-.1. Reimer C.4l/B ,·er 3.fJ.3.A. Ma1111e/ .\"llr /'11tili.,·t1tio11 t/11 progrnmme de ca/ihration el
comme11taire.\· utile.\·, Lyon, 1994, p. I I.

()_ Amintim dt. di: curând. a fost detinitinttă şi varianta CALIB 4.1.2, din păcate. neobţinută de noi.
I O. Nu numai datele cc sar dintr-un interval coerent sau cele care au ma1ja de eroare foarte mare
(devenind astfel inoperabik) trebuie eliminate din analiză, ci şi cele care sunt susceptibile de a fi fost
l)b\inute pe bai.a unor probe Clmtaminatc sau de a fi fost „ajustate" (v. în acest sens şi C. Bem Elemellle
de cro110/ugic radiocarbon. Ariile culturale Boian-Gume/11ifa-( 'enw,·oda I şi Precucuteni-Cucute11i,
comunicare susţinutf1 la Sesiu11ra anivcr.wrâ de cumunicâri ştiinţifice --- Un sfert de ,·eac de existen{â,
I 9-:2-199-. Bucureşti, 28-10 octombrie I 997 - în curs de apariţie în Cercetări arheologice XI, 1999).
I I. Numai dadt a,,em în Ycdcre faptul că. folosind 1a, una din trei date este în mod obligatoriu situată în
afara intervalului este suficient pentru a argumenta acest lucru.
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Voi. 1/1. Editura SAnA SAi, Bucureşti, 1998, 337 nao. text scheme stratigrafice, tabele,
planuri de săpătură, totouralii. tabele cu piese litice etc.

Primul volum din şirul altora, care vor încununa cercetările la sfârşit de secol şi mileniu a
paleoliticului şi mezoliticului de pe teritoriul actual al României îl avem în faţa noastră.
Cercetătorul bucureştean, recunoscut specialist în domeniul preistorici, d-l Alexandn1 Păunescu
ne face o surpriză de amploare, care vine să completeze, să definească un proces de studiu al
paleoliticului şi epipalcoliticului de pc teritoriul României de la primele identificări ale epocilor
amintite şi până la stadiul actual de cercetare. Lucrarea complexă în mai multe volume,
planificată de autor şi. cred, care va fi adusă la un sfârşit fericit, prin apariţia tuturor volumelor,
de la început ne parc o muncă titanică, care, sperăm, va rămâne ca un model de urmat pentru
12eneratiilc
.__,
. următoare de cercetători .
Primul volum, ca introductiv în scria tuturora, este conceput pc de o parte ca un început al
seriei de monografii, unde se pune accent pe metodica de prezentare a rezultatelor cercetărilor
(capitolul I --- Consideraţii de ordin metodologic), care nu va fi preluat în volumele următoare.
Cercetătorul împarte teritoriul României în zone istorice, care se desfac în judeţe, comune, sate
pe teritoriul cărora au fost depistate resturi de faună cuaternară şi staţiuni ori puncte cu materiale
din paleolitic şi epipalcolitic. Structura generală a monografiilor ne pare bine gândită şi
argumentată (pag. 11- l 4 ).
>Je pare de asemenea semnificativ faptul că autorul a început seria monografiilor cu teritoriul
istoric al Yloldovei, unde sunt cele mai notorii şi mai bine studiate staţiuni preistorice din România.
Actualul teritoriu din spaţiul dintre Prut şi Carpaţii Orientali este divizat de către autor în
două zon~: de la Carpaţi şi până la Siret, care cuprinde primul volum din seria preconizată şi
teritoriul dintre Siret şi Prut. care va fi prezentat în volumul Il al serici.
Capitolul II este consacrat istoricului cercetărilor paleoliticului din Moldova, şi acest capitoL
de asemenea. nu se va repeta în volumul II. Aici sunt redate strădaniile pionierilor paleoliticului
din zonă. ale geologilor, paleontologilor, arheologilor care au contribuit la primek descoperiri,
evaluări. cercetări mai intense în domeniu. Astfel, sunt readuse cititorului numele specialiştilor
care au lăsat o amprentă importantă în domeniul studiului epocii de piatră din România -- cum ar
fi Gregoriu Ştefănescu, Ioan Simionescu, N.N. Moroşan, N. Zaharia, a cercetătorului C.S.
\:icolăescu-Plopşor. Cu lux de date bibliografice autorul arată, posibil, nepă1tinitor, aportul
fiecăruia din cei enumeraţi în problemele paleoliticului Moldovei. Nu sunt uitaţi nici Ceslav
Ambrozevici, Ioan Botez şi alţii, care în perioada antebelică au contribuit la descoperirea şi
studiul unor staţiuni paleolitice. Nu sunt trecute cu vederea, şi cred, pe drept, realizările
autorului, care cu toată 1nodestia specifică lui, arată participările şi realizările, să spunem, pc
ale acestor
drept cuvânt ' escntiale
în domeniul cercetării de teren y.;:i valorificării ştiintifice
'
'
cercetări în peste o sută de lucrări de prestigiu. Evident, ca recenzent al lucrării aş menţiona din
partea mea aportul esenţial al cercetătorului cu literă mare în paleoliticul României, a lui Al.
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Păunescu,

care doar prin lucrările monografice, fără a mai enumera articolele ştiinţifice_ se
impune ca unul dintre cei mai notorii cercetători în domeniu.
Cu părere de rău, mai puţin reliefaţi sunt în acest capitol alţi trei cercetători ai paleoliticului
şi mezoliticului Moldovei, M. Brudiu, M. Ciortescu-Bitiri şi V. Chirica.
\1. Brudiu a publicat prima monografie asupra paleoliticului şi mezoliticului din Moldova 1,
M. Ciortescu-Bitiri a pus unele importante probleme privind geneza paleoliticului superior, a
studiat importanta staţiune Lespezi. V. Chirica, paralel cu săpăturile de la Mitoc, Malul Galben şi
a altor staţiuni din zona Mitocului, a publicat prima monografie integrală referitoare la
2
gravetianul din Moldova şi alte lucrări de prestigiu . Aceşti cercetători sunt menţionaţi, dar ei, ca
şi predecesorii lor, ar fi meritat ca pe paginile acestei serii fundamentale să li se evidenţieze mai
mult realizările lor ştiinţifice în domeniu.
Capitolul III al lucrării este destul de amplu, complicat ca structură, şi care, ca şi capitolele
anterioare, este general pentru teritoriul Moldovei. În el sunt prezentate problemele corelaţiilor
dintre cadrul fizico-geografic al teritoriului Moldovei dintre Carpaţi şi Prut şi staţiunile
paleolitice din această zonă. De fapt, prima problemă este prezentată cu atenţie, pe când
amplasarea staţiunilor în mediul fizico-geografic este expusă mai puţin. Această lacună, este însă
înlăturată în capitolul-repertoriu al staţiunilor, unde pentn1 fiecare dintre ele sunt descrise
condiţiile concrete de amplasare în cadnil landşaftului.
Capitolul I II conţine o introducere generală (p.22), patru subcapitole ( l. Carpaţii Orientali;
2. Subcarpaţii; J. Podişul Moldovei; 4. Câmpia Română). Subcapitolul 3 de asemenea este
di\"izat în: Ja
Podişul Suc~vei; Jb - Podişul Bârladului; 3c - Câmpia Moldovei. Aceste
diviziuni rcic~ din divizarea geomorfologică a teritoriului prezentat. Sunt reluate din diferite
lucrf1ri problemele legate <le rcteaua hidrografică, landşaft, geomorfologie, paleogeografie etc.
Capitolul este puternic fundamentat, bazat pe o bibliografie destul de amplă. De fiecare dată sunt
menţionaţi cercetătorii care s-au ocupat de problemele în cauză.
Capitolul IV parc a fi cel mai important din partea introductivă a volumului. În el sunt
prezentate problemele de ordin arheologico-istoric privind evoluţia culturilor paleolitice şi
cpipakoliticc din spaţiul amintit. De asemenea, în el sunt făcute unele observaţii referitoare la
fauna şi flora cuaternanilui, descoperite până în prezent în spaţiul dintre Carpaţi şi Prut.
Capitolul de asemenea este general pentru teritoriul dintre Carpaţi şu Prut şi nu va fi reluat în
volumul următor. După o mică introducere. acest capitol este unnat de 8 subcapitole în care
consccuti\' sunt prezentate problemele cc ţin <le intensitatea de locuire şi etapele evolutive ale
culturilor paleolitice. rolul tehnologici şi tipologiei în evoluţia industriilor, materia primă pentru
confecţionarea uneltelor. utilizarea ocrului roşu şi a hematitului la comunităţile străvechi din
zonă, uneltele ~i armck de os. structurilor de locuire, cronologia relativă şi absolută, fauna
cuaternară, depistam pdnă în prezent in spaţiul respectiv.
Acest capitol-cheie din lucrare, atât din punct de vedere al structurii lui, al abordării şi
elucidării problemelor, discuţii şi concluzii ne parc destul de reuşit, dar în legătură cu el ne vom
expune unele puncte de vedere, care nu întotdeauna coincid cu părerile autorului.
De exemplu includerea în volum a faunei cuatenrnrc descoperite fără urme de locuire umană
o considerăm neîndreptăţită. Depozitarea resturilor fosile în depunerile cuaternare putea avea loc
întâmplător, fără intervenţia omului.
Paleoliticul inferior şi mijlociu în zona prezentată, practic, rămâne necunoscut. Câteva piese de
la Bogdăneşti, Suceava. însă ne indică faptul că aici pot fi în continuare descoperite vestigii mai
timpurii, decât cele din paleoliticul superior.
Tradiţional. majoritatea cercetăt01ilor români divizează paleoliticul superior în două mari
culturi: Aurignacian şi Gravetian. Ele, la rândul lor sunt divizate în faze, ori etape de evoluţie.
Pentru Aurignacianul din spaţiul dintre Carpaţi şi Siret Al. Păunescu defineşte 5 etape probabile
de evoluţie, iar pentru Gravetian 7 etape probabile de evoluţie. Şi aici este de reţinut că nici una
dintre aceste etape nu a fost definită strict nici tipologic şi nici cronologic. Nu este clar ce piese
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ar fi caracteristice pentru faza ori etapa I aurignaciană şi prin ce criterii tipologice ori
morfologice această etapă se deosebeşte de celelalte etape ale aurignacianului din zonă?
Complexele aurignaciene din zona amintită sunt destul de sărace în inventar tipic. Doar o
singură industrie litică (Dârţu, niv. II) dispune de peste 100 unelte. Deci prezentarea consecutivă
a etapelor aurignaciene de evoluţie a paleoliticului superior timpuriu din zonă este mai mult
intuitivă, decât obiectivă. Nici procentajele extrase din numărul de unelte de până la 100, din
punct de vedere statistic, nu ne dau o informaţie veridică. Posibil, pentru a ieşi din impas, în
cazul dat ar fi mai bine de divizat aurignacianul (şi nu numai din zona dată) în două subdiviziuni:
Aurignacianul timpuriu (de la apariţie şi până la finele interglaciarului Paudorf, Stillfried B.,
Briansk - prima etapă, şi de la începutul Wurmului III până la dispariţia tehnocomplexului
aurignacian mai spre est de Carpaţi (aproximativ 20-18 mii ani BP).
De asemenea, ne pare artificială concepţia dezvoltării aurignacianului din zona studiată
separat de alte zone limitrofe şi suprapunerea industriilor de aici, din punct de vedere tehnologic
şi tipologic cu cele din zonele învecinate, cum ar fi zona Prutului Mijlociu. Nu trebuie uitat că
sedentarismul în paleoliticul superior ar putea fi doar sezonier, şi că migraţiunile, uneori la sute
de kilometri, lunar erau un lucru obişnuit. Aceste migraţiuni au devenit şi mai de lungă amploare
în perioada gravetiană, când omul din zonă, în mare măsură depindea de pendularea anuală, de la
sud la nord şi invers. a renului polar. Nedefinirea prealabilă a criteriilor tipologice de diferenţiere
a unei etape de evoluţie de alta, fie din aurignacian, fie din gravetian, în prezenţa puţinelor
criterii geologice (în afară de industriile staţiunilor pluristratigrafice), în lipsa destul de acută a
datelor exacte, poate duce la greşeli mctodice anterioare.
Pe de altă parte înţelegem şi situaţia cercetătonilui. Până la el multe niveluri de locuire au
fost determinate din punct de vedere cronostratigrafic şi cultural de alţi cercetători (C.S.
Nicolaescu-Plopşor, M. Brudiu etc.), fapt care, pc de o parte îi permite să facă referinţele
respective, iar pc de altă parte noi materiale în multe staţiuni n-au survenit pentru a fundamenta
ori respinge părerile expuse anterior.
Referitor la gravetian, care de asemenea fără stricte criterii tipologice a fost divizat în 7
etape probabile de evoluţie. În unele etape, de asemenea sunt incluse staţiuni cu materiale sărace,
cu toate că, în întregime, gravetianul este mult mai reprezcntati v atât numeric ca staţiuni, cât şi
ca număr de piese tipice.
Este cunoscut că gravetianul a apărut în zona dintre Carpaţi şi Nistru aproximativ pe la 2928 mii ani BP şi s-a dezvoltat paralel cu aurignacianul timp de peste 8 mii an('. Nici în etapele
evidenţiate de către Al. Păunescu şi, de altfel, nici în lucrările lui M. Brudiu sau ale altor
cercetători nu sunt sesizate influenţele tipologice ale aurignacianului asupra gravctianului şi
invers. În limita statică a concepţiilor, când fiecare fază (etapă) de evoluţie o schimbă pe alta
( concepţie stadialistă), nu poate fi vorba despre o intercalare a culturilor, ori despre influenţa
uncia asupra alteia.
Deci, modelul pc etape de evoluţie a gravetianului şi aurignacianului poate fi utilizat ca un
procedeu de organizare a materialului litic (în rând cu alte procedee cunoscute) şi nicidecum ca
un criteriu cronostratigrafic ori cronologic-cultural. După părerea noastră, organizarea
cronostratigrafică a materialului arheologic ar fi fost mai modestă, dar mai eficace, dacă erau
luate în consideraţie doar colecţiile obţinute din staţiuni stratificate cu materiale mai abundente şi
care, eventual, au date exacte. Şi desigur, este necesar de delimitat morfologic şi tipologic fiecare
din etapele evidenţiate, pentru ca pe urmă la ele să poată fi atribuite şi colecţiile mai sărace, ori
tipologic neexpresive.
Bineînţeles, acestea sunt doar unele doleanţe ale noastre, care pot fi luate în seamă sau nu de
către autor pentru volumele următoare.
Subcapitolul este completat de două tabele cu date statistice, care esenţial completează
imaginea despre paleoliticul superior din zona cercetată.
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Trei subcapitole sunt consacrate proble1nelor, legate de materia pnma:
materia p1i1nă
întâlnită la staţiuni, stn1ctura petrografică a rocilor utilizate şi evidenţierea locurilor de unde
provin ele. Aceste informaţii importante, pe de o parte vin să completeze oarecum sugestiile
4
expuse într-o monografic antcrioară , pe de alta ne convinge că în majoritatea cazurilor
culegătorii şi vfmătorii din paleolitic de regulă utilizau rocile locale.
Un subcapitol succint este consacrat problemelor utilizării de către comunităţile studiate a
vopselei (ocrului roşu) şi a hematitului.
Sunt de asemenea prezentate problemele utilizării uneltelor şi an11elor de os, însă în zonă, ca
~i fauna de altfel, de s-au păstrat rar.
Fste important capitolul (subcapitolul) unde sunt prezentate problemele de stratigrafie, de
amplasare spaţială a resturilor de locuire pc locul vechilor aşezări umane. Însă aici, din cauza
unor lacune metodice (săparea staţiunilor prin secţiuni şi casete) nu întotdeauna au putut fi în
întregime urmărite aceste particularităţi. Două subcapitole urmăresc flora şi fauna cuaternară.
Fauna este destul de reprezentativă, însă descoperită în afara locurilor de amplasare a staţiunilor
paleolitice, nu reprezintă decât o demonstraţie a prezenţei ei în zonă şi nu o legătură directă cu
activitatea omului din paleolitic. Subcapitolul este completat de un amplu tabel, în care sunt
concentrate informaţiile despre descoperirile faunei cuaternare în zona cercetată. Datele despre
floră sunt mai modeste.
Peste 2/3 din volum sunt consacrate unui amplu ~i detaliat repertoriu al aşezărilor
paleolitice, cpipaleolitice şi al punctelor, unde a fost descoperită faunft cuaternară. Sunt
pre;:entate staţiunile de pe teritoriile a patru judeţe: Suceava. Neamţ, Bacău şi Vrancea. Ca un
subcapitol cu concluzii şi sugestii aparte poate fi socotit compartimentul, referitor la staţiunile
din zona Bicazului, valea Bistriţei (judeţul Neamţ) unde sunt concentrate importante vestigii din
paleolitic ~1 epipalculitic.
Fiecare punct, staţiurn: cercetat[\ tic prin penegheze, s[1p[1turi sistematice mai ample, ori doar
depistat. cuprinde urm[1toarL·lc date: autorul descoperirii ori informaţia concretă primară. istoricul
cerceUtrilor, pozq,a geograficfl, materialele descoperite cu informaţia despre poziţia lor
strat1gralicr1. descrierea lor morfo-tipologic[1. date statistice privind colecţia, locul conscrv[irii ci.
Totodarn, unde s-a simţit necesar. dupft descrierea liecărui punct ori staţiune este readusă
bibliografia necesară, completată cu unde observaţii ori note bibliografice în subsolul paginii
n:spect1ve ori cu o biografic selectivă la sfârşit.
Pentru liccare _jw.lcţ este prezL~ntată ha11a cu legendele necesare şi unde sunt menţionate
staţiunile ~i punctele cu materiale litice şi faună cuaternară, iar acolo unde s-a simţit necesar sunt
prezentate planurile de s[1p[1tură. secvenţele stratigrafice, fotografii ale localităţilor, scheme ~i
gralicc cumulatin~. Totodată, industriile mai bogate sunt prezentate numeric şi procentual
(tipuri Ic de unelte) 111 tabele speci tice. Colecţiile mai mari şi mai importante sunt ilustrate prin
desL'nek pieselor litice, care ne ofer[t o informaţie suplimentar[t. Tot pentru colecţiile mai
11nportantc sunt calculaţi indicii tipologici. care ne oferă posibilitatea de a pătrunde mai adânc în
esenţa industriilor litice.
Hincinţeks, paralel cu colecţiile sărace, de cele mai multe ori culese la suprafaţă, în volum
sunt concentrate informaţii preţioase despre acele staţiuni impo11antc precum: Dolhasca-Dealul
Viei, Poiana Ldeşti, Bicaz-Ciungi. Poiana Bardos, Bistricioara-Lutărie, Ceahlău-Botu Mic,
Ceahlău-Cet[tţica l ~i IL Darţu, Ceahlău-Podiş, Ceahlău-Scaune, Poiana Cireşului, Buda-Dealul
Viilor, Lcspezi-Lutftrie şi altele, care anterior erau publicate succint ori mai pe larg, dar în
volume şi publicaţii dispersate. cc îngreuna evident studiul lor. Aceste staţiuni, împreună cu cele
din spaţiul dintre Siret şi Prut, cum ar fi: Ripiceni-Izvor, Mitoc-Malul Galben, Mitoc-Valea
Izvorului, ( ·rasnakuca, Cotul-Miculinţi etc. intră, pe bună dreptate, în fondul de bază al
paleoliticului nu numai din Moldova, dar şi din întreaga Românie şi din regiunile limitrofe.
Este important că în volum sunt incluse date mai recente obţinute de autor sau de alţi
14
cercetători prin metode complexe (analize petrochimice, date de C etc.).
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Coperta lucrării este ilustrată cu fotografii color, dar, cu părere de rău, ele nu ilustreazf1
staţiunile din zona cercetată. Lucrarea este însoţită de un rezumat în limba franceză, legenda
figurilor, indicele punctelor cu descoperiri paleolitice şi epipaleolitice pe culturi, al faunei
cuaternare, al localităţilor.
Aspectul poligrafic este destul de bun şi doar unele ilustraţii, deseori puţin informative, sunt
mai slab prezentate (p. 150, 157, 159 etc.).
Bineînţeles că în orice lucrare de amploare pot fi găsite unele lacune, scăpări, necoincidenţe
cu informaţiile publicate anterior, însă volumul apă1ut de sub tipar, credem că de schimbat ceva
de acum este imposibil, ci doar poate să se ţină cont de observaţiile făcute care nu sunt atât de
esenţiale pentru volumele viitoare.
Monografia cercetătorului Al. Păunescu reprezintă o esenţială realizare în domeniul
paleoliticului şi cpipaleoliticului României şi salutăm din suflet apariţia ci, dorindu-i să publice
cu succes şi pe cele preconizate şi anunţate în introducerea volumului. Ar fi bine venit ca în seria
aceasta să fie publicat şi un volum referitor la paleolitcul din spaţiul dintre Nistru şi Prut, care,
fără îndoială, ar completa tot spaţiul românesc.

Ilie Borziac
(Chişinău)

Note
I. M. Brudiu, Paleoliticul Superior şi Epipaleoliticul din Moldova, Bucureşti, 1974.
2. V. Chirica, The Gravettian in the East of the Roman ian Carpathians, lassy, 1989.
l. V. Chirica. I. Borziac. "'.\I. Chctraru, Gisements du Paleo/ithique superieur ancie11 entre le Dniestr et la
TÎSMI, ]aşi, ] 996. p. 36.
·-1. A I. Păunescu. Evoluţia uneltelor şi armelor din piatrii cioplită descoperite pe teritoriul României,
Bucureşti. 1970.
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„Colecţia

de Preistoric a României" se deschide cu sena

monografică

„Paleoliticul

şi

mezoliticul de pe teritoriul României".
Autorul, dr. Alexandru Păunescu, cercetător ştiinţific principal I la Institutul de Arheologie
"Vasile Pârvan'' oferă primele două numere ale colecţiei. Acestea sunt de fapt un volum în două
părţi:

,,Paleoliticul şi epipaleoliticul de pe teritoriul Moldovei cuprins între Carpati şi Siret"
(vol. l/1) şi „Paleoliticul şi mezoliticul de pe teritoriul Moldovei cuprins între Siret şi Prut"
(vol. I/2).
Cărţile,

de format mare (A4), au apărut la Editura Satya Sai, Bucureşti în 1998 şi 1999.
Volumul l/1 arc 338 de pagini şi este structurat în 5 capitole. Volumul l/2 este împărţit în 2
capitole ce însumează 396 de pagini.
Capitolul întâi al volumului l/1 prezintă metodele utilizate de autor în cuprinsul lucrării. Se
anunţă aici că studiul monografic este conceput spre a fi prezentat pe cele 6 provincii istorice.
Volumul de faţă cuprinde judeţele Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, (vol. J/1 ), Botoşani, laşi,
Vaslui, Galaţi (vol. 1/2).
Unitatea administrativ-teritorială de bază este satul. Pentru un punct arheologic sunt
furnizate următoarele date: localizarea, denumirea (sunt folosite toponimele locale), descrierea
lui, amplasarea geomorfologică şi prezentarea stratigrafiei. Este indicată şi întinderea aşezării
atunci când aceasta a fost stabilită. Urmează descrierea materialului recoltat, făcută pe categorii
(piese litice finite şi material brut, resturi osteologice). Există şi observaţiile de natură
paleoclimatică şi paleobotanică, precum şi datări C 14.
Punctele au fost cartate pe hărţi la scara 1: 500.000, în cazul judeţelor şi la scări mai mici în
cazul unor microzone. Bibliografia este exhaustiv prezentată pentru fiecare punct .
Capitolul II. (voi. 1/1) - Istoricul cercetărilor prilejuieşte un amplu excurs asupra activităţii
celor care au cercetat zona Moldovei, fie ei geologi, paleontologi sau arheologi. Întocmirea
acestei părţi a necesitat studiul a numeroase documente şi publicaţii, primele datând de la 1866.
Este punctată activitatea lui Gregoriu Ştefănescu, Romulus Sevastos, I. Simionescu şi Em.
Protopopescu-Pache. Pentru perioada interbelică sunt amintiţi N.N. Moroşan, C.E. Ambrojevici
şi C.S. Nicolăescu-Plopşor. Ultimul, este cel care în 1932, susţinea teza de doctorat cu titlul
,,Paleoliticul România'·. Ulterior, în 1956, devine conducătorul Sectorului ( din 1963 Secţie)
Paleolitic din cadrul Muzeului Naţional de Antichităţi, actualul Institut de Arheologie "Vasile
Pârvan".
Este subliniată contribuţia lui N .N. Zaharia, cel care după 1950 deschide seria cercetărilor
paleolitice de teren în Moldova. Între anii '50-'90 în domeniul cercetării paleolitice au activat Fl.
Mogoşanu, Maria Bitiri, M. Brudiu, V. Chirica şi neîndoielnic, nu cel din urmă, A. Păunescu.
Capitolul III. (voi. l/1) - Sunt prezentaţi Carpaţii Orientali, Subcarpaţii, Podişul Moldovei şi
extremitatea de NE a Câmpiei Române pentru definirea cadrului fizico-geografic.
Capitolul IV. (vol. I/1) - Este împărţit în 8 subcapitolc. Primul cuprinde etapele evolutive ale
culturilor paleolitice şi prezintă informaţii despre intensitatea de locuire. Situaţia existentă la
sfârşitul anului 1992 este înregistrată tabelar şi cuprinde 119 puncte. Dintre acestea 74 au fost
cercetate sistematic. Evoluţia culturală se prezintă astfel: pentru paleoliticul inferior şi mezolitic
nu există resturi de locuire identificate. Cele mai vechi puncte (8) au fost atribuite unui musterian
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tardiv sau unui aurignacian timpuriu. Aurignacianul cuprinde 14 puncte de descoperire,
concentrate în judeţul Neamţ (12). Etapele gravetiene însumează 77 de puncte (49 în judeţul
Neamţ). Dintre acestea 59 au fost cercetate metodic. Epipaleoliticului, reprezentat de swiderian,
îi sunt atribuite 7 puncte, aflate la peste 1OOO m altitudine.
Consideraţiile de ordin tehnico-tipologic asupra evoluţiei industriilor paleolitice şi
cpipaleolitice alcătuiesc al doilea subcapitol. Astfel, pe baza observaţiilor stratigrafice şi tehnicotipologice, culturilor paleoliticului superior, aurignacianul şi gravetianul, li s-au atribuit mai
multe etape de evoluţie.
Etapa I a aurignacianului a fost identificată la Cetăţica I (nivel I), pe baza prezenţei pieselor
cu encoche, a gratoarelor şi racloarelor (fiecare categorie amintită depăşeşte 20%). Etapa a 11-a
(aurignacian inferior sau mijlociu de început) este prezentă la Cetăţica II (nivel I). Etapa a III-a
(aurignacian mijlociu) există în nivelul I de la Bistricioara-Lutărie şi Ceahlău-Dârţu. Gratoarele
ocupă aici un loc semnificativ. Etapa a IV-a (aurignacian mijlociu) este caracterizată printr-o
industrie litică săracă descoperită în nivelul II de la Cetăţica I. Ultimei etape (aurignacian postmijlociu) i-au fost atribuite mai multe locuiri din Bazinul Ceahlăului. Gratoarele şi burinele ating
aici procentaje de circa 40, respectiv 30%. Şi evoluţia gravetianului a cunoscut mai multe trepte
( 7).

Prima dintre ek este prezentă în Bazinul Ceahlăului prin nivelul II de la Bistricioara-Lutărie
~i Ceahlău-Podiş ş1 pc cursul inferior al Bistriţei (Buda-Dealul Viilor, nivel I). Grupa burinelor
depăşeşte 30'10 în această etapă. Palierul gravetian secund este ilustrat de descoperirile de la
Poiana Cireşului ( ni vei I), Lespezi-Lutărie (nivelele IV, V, VI), Cetăţiea I. (nivelul III). În
ultimul caz microlitismul atinge S0°1o. Etapa a li I-a se găseşte la Lespezi-Lutărie (nivelele II şi
111), la Dolhasca-Dealul Viei şi în nivelul III de la Bistricioara-Lutărie şi Ceahlăul Dârţu. Piesele
definitorii sunt gratoarek, cu o prezenţă constantă de circa 30%, burinele, piesele cu encoche şi
cele denticulate. A IV-a etapă a fost surprinsă în nivelul III de la Cetăţica II şi Podiş şi la Poiana
Cireşului (ni vd li). Grupe li! importante de unelte sunt burinelc, lamelele a dos şi gratoarele. În
dapa a V-a au fost încadrate nivelul IV de la Bistricioara-Lutărie şi punctul Dealul Arşiţa-Valea
Ursului. Primul punct este caracterizat de predominanta pieselor de mărime mijlocie şi mică, cel
de-al doilea de apariţia v,irfului de tip "La Gravette". ln etapa a VI-a microlitele depăşesc 50%.
Aceasta este situaţia la Ristricioara-Lutăric (nivel V} şi în nivelul IV din aşezările de la Podiş,
Dârţu şi Cetăţica

l.

Ultimei etape de evoluţie a gran:tianului i-au fost atribuite 33 de puncte. Locuirile au un
bogat inventar litic. Patru din puncte (Bistricioara-Lutărie, nivelul IV; Bofu Mic, nivel II şi
nivelul IV de la D,1rţu şi Podiş A) sunt prezentate tabelar, cu o ilustrare procentuală a 9 dintre
cele mai importante grupe de unelte.
Swiderianul arc ca aşezare definitorie Poiana Scaune-Ceahlău. Cu o industrie litică depăşind
X()l~o, aşezarea de aici a fun1izat peste 1O.OOO de piese. Uneltele reprezentative sunt gratoarele şi
\':îrfurile pedunculate zise de tip swiderian (peste 10%).
Al 111-lea subcapitol este dedicat materiei prime. În aurignacian rocile folosite cu predilecţie
pentru unelte sunt gresiile, şisturile negre şi marnele. În gravetian materiile prime preferate sunt
silexurile şi menilitele. Prin analiză macroscopică, A. Păunescu a identificat două posibile zone
de provenienţă a sikxului: Carpaţii Orientali şi respectiv zona Prutului mijlociu. În ambele zone
există depozite naturale de silex, însă cum nu există analiza microscopică a unui număr
semnificativ de secţiuni subţiri, identificarea zonei de provenienţă nu este precisă. De aceea nu
se pot construi încă ipoteze plauzibile în lcgatură cu existenţa unor relaţii de schimb între
comunităţile din cele două zone.
Rocilor utilizate în confecţionarea inventarului litic le sunt prezentate proprietăţile fizice,
precum şi structura petrografică. De asemenea, prin trasarea unor limite convenţionale, au fost
decelate 7 microzone care conţin depozite de materii prime, aşadar posibile locuri de
aprov1z1onare.
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Un scurt subcapitol este dedicat materiilor colorate, hematitul şi ocrul. Sunt indicate locurile
în care s-au făcut astfel de descoperiri precum şi punctele geologice în care aceste materii au fost
identificate.
Nici al V-lea subcapitol, despre uneltele şi armele din os şi corn nu ocupă mult în economia
lucrării. Aceste tipuri de obiecte sunt rare sau lipsesc în locuirile aurignaciene şi gravetienc.
Există totuşi resturi faunistice cu urme de spargere intenţionată în nivelele I şi II de la
Bistricioara-Lutărie şi Ceahlău Dârţu, dar între acestea se găseşte o singură piesă finită: un vârf
de suliţă, descoperit în prima aşezare. Alte 3 piese gravetiene provin de la Lespezi-Lutărie.
Unnătorul subcapitol prezintă structurile de locuire. Identificarea acestora s-a făcut pe baza
prezenţei urmelor de combustie asociate inventarului litic. Structurile din nivelele de locuire sunt
reprezentate de: "pete" (suprafeţe) de arsură şi cenuşă; vetre de foc (simple sau amenajate);
complexe de locuire ( colibe?).
Cele mai vechi structuri sunt vetrele simple descoperite la Cetăţica (nivel I). Începând cu a
III-a etapă de evoluţie aurignaciană, aceste structuri sunt numeroase. Sunt ilustrative cazurile
celor două aşezări de la Bistricioara-Lutărie şi Ceahlău-Dârţu. În primul caz există un nivel
aurignacian suprapus de 4 nivele de locuire gravetiene. În cea de a doua aşezare, două nivele
aurignaciene sunt urmate de 3 gravctiene. Bogăţia materialului litic asociat structurilor de locuire
este motivul pentru care prezentarea celor două aşezări are un caracter micro-monografic. Pentru
o ilustrare explicită ne folosim de un singur exemplu. Astfel, cele două nivele aurignaciene de la
Dârţu cuprind peste 100 de "pete" de arsură şi cenuşă, 30 de vetre simple şi 7 cu amenăjari,
precum şi l O complexe de locuire. Tot în această aşezare a fost surprinsă o întinsă suprafaţă care
păstra urmele unui puternic incendiu. Situaţii asemănătoare existente şi la Cctăţica II (nivel II),
Ceahlău-Podiş B; Neporotova pe Nistru au permis formularea ipotezei unei acţiuni umane
intenţionate.

Prezentarea metodică şi plină de acribie a situaţiei din nivelurile de locuire, din cadrul
capitolului V (voi. 1/1 ), care cuprinde repertoriul aşezărilor, ne-a permis chiar la o analiză
superficială să identificăm fără dubii 1O puncte ca fiind aşezări de lungă durată. Afirmaţia are la
bază asocierea structurilor de combustie cu ateliere de prelucrare a materialului litic. Asocierea
enunţată se găseşte în aşezările aurignaciene cu un nivel de locuire de la Cetăţica I şi Ceahlău
Lutărie şi cu două nivele de la Dârţu, Bistriţa-Lutărie şi Grinţieş-Frasinu.
Pentru gravetian pot fi enumerate: Valea Ursului (un nivel), Buda şi Cetăţica I (2 nivele),
Dârţu (3 nivele), Ceahlău-Podiş, Ceahlău-Lutărie şi Bistricioara-Lutărie (4 nivele), Lespezi (6
nivele). Pentru swiderian, Poiana-Scaune, aşezare deja amintită, reuneşte cele două tipuri de
complexe.
Subcapitolul VII se referă la cronologia absolută şi relativă privind evoluţia paleoliticului şi
epipaleoliticului din Moldova.
Folosind informaţiile stratigrafice şi studiul tehnico-tipologic, A. Păunescu a realizat
cronologia relativă. În lucrare se găseşte şi un număr de 48 de date obţinute în urma analizei cu
Cl4.
Dintre acestea, autorul consideră 8 incorecte şi 15 imprecise. Celelalte 25 de date socotite
corecte oferă limitele cronologice absolute ale etapelor evolutive ale aurig:iacianului,
gravetianului şi swiderianului. Astfel, cele 5 etape ale aurignacianului se desfăşoară între
aproximativ 28.000 şi 21.000 B.P. Între 20.300 B.P. şi aproximativ 120.000 B.P. se înşiruie cele
7 etape gravetiene, iar swiderianul a fost cuprins probabil între 12.300 şi 1O.OOO B.P.
Ultimul dintre subcapitole conţine ample informaţii despre faună şi câteva date despre flora
cuaternară.

În anul 1992 existau 112 puncte cu descoperiri de faună. Aceasta este reprezentată de
mamifere pleistocene şi în mai mică măsură de fauna malocologică. Localităţile cu astfel de
descoperiri sunt prezentate tabelar, cu menţionarea speciei, a condiţiilor sedimentologice în care
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resturile osteologice

şi

cu precizarea asocierii eventuale a acestora cu nivele de

cultură

arheologică.

Ultimul dintre capitole, cel mai amplu (240 de pagini) reprezintă un repertoriu al aşezărilor
paleolitice şi epipaleolitice şi al punctelor cu faună cuaternară.
Materialul litic provenit din cele 79 de localităţi însumează aproximativ 56.000 de piese.
Dintre acestea 4.665 sunt unelte. Inventarul litic este prezentat în 52 de tabele, ce conţin piesele
grupate tipologic. Sunt indicate procentajele care ilustrează raportul dintre piesele tipice şi
materialul brut, precum şi dintre diferitele grupe de unelte dintr-o aşezare. De asemenea. pe
nivele de cultură sunt întocmite 12 diagrame cumulative şi indicii tipologici.
Tot procentual sunt prezentate dimensiunile pieselor şi folosirea diverselor materii prime.
Sunt ilustrate 1269 de piese tipice în 28 de planşe. Ca ilustraţie grafică, volumul mai include 8
hărţi, 6 planuri generale de săpătură, 12 profile stratigrafice şi 57 de grunduri. Materialul
ilustrativ este de bună calitate şi constituie un suport preţios al informaţiilor cuprinse în text.
Numărul ilustraţiilor folosite a fost desigur limitat de economia spaţiului tipografic.
Lucrarea se încheie cu un scurt rezumat în limba franceză şi cu 3 indici: al punctelor cu
descoperiri paleolitice şi epipaleolitice pe culturi; al punctelor cu descoperiri de faună cuaternară
şi indicele de localităţi.
Primul capitol al volumului 1/2 are 11 subcapitole. Întâiul dintre acestea furnizează date
asupra intensităţii de locuire şi asupra evoluţiei culturilor paleolitice şi mezolitice. Astfel, în
1992 se cunoşteau 330 de puncte cu astfel de descoperiri. lntre acestea, 173 se găsesc în jud.
Botoşani, l 08 în jud. laşi, 30 în jud. Vaslui şi 19 în jud. Galaţi. Din totalul descoperirilor, 229 de
puncte au fost idcnti ficate întâmplător sau prin periegheze. Restul staţiunilor (IO 1) au fost
cercetate sistematic.
Tehno-tipologia materialului litic a permis atribuirea celor mai vechi piese premusterianului.
Acesta a fost identificat in 5 puncte (2 sigure).
Au fost încadrate în pah:oliticul mijlociu unelte descoperite in 3 7 de puncte (21 probabile).
Din totalul acestora, 23 se găsesc în _jud. Botoşani. Tot de acesta aparţin 16 din cele 20 de puncte
cu locuiri aurignacicnc ( 15 sigure).
Ciravctianul este cultura cea mai bine reprezentată - 15 l de puncte (27 probabile). Din nou,
majoritatea ( 81) se g{\sesc în _jud. Botoşani. Această prezenţă a locuirilor paleolitice pe teritoriul
boto~,)ncan se explică prin cercetările sistematice efectuate în zonă.
Mezoliticul, reprezentat prin cultura tardcnoasiană, cumulează 30 de puncte ( 11 probabile).
Dintre acestea doar 9 puncte au fost cercetate sistematic.
Subcapitolul al doilea conţine prezentarea evoluţiei culturale pe baza consideraţiilor
tchnico-t ipologicc.
Piesele prcmustcriene, caracterizate prin grade diferite de patină, lustru şi rulare, au fost
descoperite, toate, in poziţie sccudară.
EYoluţia mustaianului cuprinde un prim facies musterian tipic de debitaj Levallois
caracterizat printr-un număr mare de racloare (Ripiceni-Izvor, niv. I-III). Următorului facies
mustcrian, de tradiţie achculeană de debitaj Levallois îi pot fi atribuite cele mai multe şi mai
variate tipuri <le piese (Ripiceni-Izvor, niv. IV-V). Nivelul V I - Ripiceni-Izvor a fumizat material
aparţinfin<l faciesului musterian denticulat cu elemente de tehnică bifacială.
Cultura aurignaciană a fost împărţită de către A. Păunescu în 5 etape evolutive. Acestea sunt
prezentate tabelar, autorul folosindu-se de un număr de 6 aşezări reprezentate prin niveluri de
locuire, principalele grupe de unelte (6 tipuri) şi indicând elementele tehnico-tipologice specifice
acestor industrii aurignacicne. Trebuie menţionat că cele mai vechi dintre acestea s-au găsit la
Ripiceni-Izvor (niv. la-Ib), Mitoc-Malul Galben (niv. I) şi Sadoveni-La Cot sau La Stâncă (niv.
I-II). De asemenea, singura locuire aurignaciană în peşteră, de la Stânca-Ripiceni a fost cercetată
de către N.N. Moroşan în 1925.
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Gravetianul este ilustrat tot tabelar prin prezentarea a I 5 industrii litice care evoluează în 8
etape probabile. Tabelul cuprinde procentajele principalelor grupe de unelte (gratoare, racloare,
burine, piese cu encoche, piese denticulate şi bi faciale) precizând şi dimensiunile materialului
1iti C.
Cea mai timpurie locuire a primei etape este considerată cea de la Mitoc-Malul Galben.
Piesele reprezentative aici, în ordinea prezenţei lor, sunt gratoarele, burinele, piesele cu encoche
şi denticulate.
Cea de-a doua etapă probabilă a fost detectată în locuirea de la Crasnaleuca-Secţiunea I
Faleză-Pârâul Staniştei.

Materialul litic provenit din nivelul Ia de la Ripiceni-Izvor, în care sunt prezente piese
bifaciale, indică o a treia etapă gravetiană.
În etapa a patra predomină burinele, urmate de gratoare. Această situaţie există la Ripicenilzvor (niv. Ib) şi în nivelul III de la Cotu Miculinţi-Gârla Mare şi Stânca Ripiceni.
Locuirile gravetiene din nivelul II de la Cotu-Miculinţi-Gârla Marc respectiv Ripiceni-Valea
Badelui, din nivelul V de la Stânca Ripiceni şi nivelul Ila de la Ripiceni-Izvor şi de la Movileni
în Răzăşie au fost încadrate în etapa a V-a.
Pentru etapa evolutivă următoare, detectată la Ţepu-Gâmeaţă, procentajul prezenţei
gratoarelor este superior celui al burinelor.
Numeroasele locuiri sunt caracterizate prin dominaţia pieselor microlitice şi de prezenţa unei
game variate de unelte care indică cea de-a VII-a etapă probabilă de evoluţie a gravetianului.
Acesta este cazul de la Mano leasa-Prut-Stânca Staniştei şi la Ripiceni-Izvor (niv. Ilb ).
Ultima etapă, cea de-a VIII-a, prezintă un procentaj de peste 70% în favoarea microlitelor,
urmate de gratoare şi burine.
Cele mai multe dintre aşezări se găsesc pe teritoriul judeţelor Vaslui şi Galaţi. Dintre acestea
se pot enumera: Topile, Măluşteni IV, Puricani-Poarta Bâzanului, Bereşti-Dealul Taberei (niv. I).
Mezoliticul este reprezentat prin trei industrii tardenoasiene descoperite la Ripiceni, Erbiceni
şi Icuşeni. Cele trei puncte, aflate în nordul teritoriului studiat, confirmă plasarea izolată a
mezoliticului doar între Siret şi Prut. Cele trei industrii au fost definite prin cele 690, respectiv
338 şi 154 de piese finite. Acestea aparţin grupei gratoarelor (între 41 şi 52%); grupei lamelelor
a bord abattu atipice, lamelelor cu retuşe continui regulate, lamelelor a cache, lamelelor d bord
abattu tronquee (între l şi 5%); grupei aşchilor denticulate sau retuşate, racloarelor şi racletelor
(între 6 şi 7, 70%); grupei armăturilor (între 2 şi 5%). Materia primă utilizată pentru aceste unelte
este silexul în proporţie de 94<?-'o.
Subcapitolul al treilea tratează problema materiei prime. Este realizată o prezentare a
"silexului zis de Prut" care include un istoric asupra originii rocii, precum şi asupra cercetărilor
care i-au fost dedicate. Identificarea depozitelor naturale a acestui tip de silex, a fost făcută încă
în 1885 de către Gregoriu Ştefănescu.
Utilizarea acestei materii prime este semnificativă. Astfel, în cazul nivelului musterian IV de
la Ripiceni-Izvor, procentul atins este de 99,50%. A. Păunescu aminteşte şi alte roci utilizate în
realizarea uneltelor: silexul de Nistru, gresia silicioasă cu glauconit, menilitul, şistul negru.
Uneltele de os şi corn sunt subiectul subcapitolului al patrulea. Primele au fost semnalate de
către N.N. Moroşan. Sunt 5 străpungătoare descoperite în nivelul I aurignacian de la StâncaRipiceni. Un alt vârf de os atribuit aceleaşi culturi, provine de la Mitoc-Malul Galben.
În gravetian astfel de piese sunt mai numeroase. M. B1udiu semnalează un atelier de
prelucrare a osului şi cornului în nivelul II gravetian de la Cotu Miculinţi-Gârla Mare şi piese de
aceeaşi factură în nivelul III.
Cel de-al cincilea subcapitol cuprinde puţine obiecte " zise de podoabă şi de artă". Astfel de
piese au fost descoperite în nivelurile gravetiene de la Stânca-Ripiceni (niv. V) - 3 piese şi
Mitoc-Malul Galben (niv. I şi IV) - 2 piese. Încă o piesă provine din nivelul epigravetian din
aşezarea II (Dorohoi-Strachina) de la Şendriceni.
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în volumul I/2 (cap. I)

există

un subcapitol (VI) despre materiile colorate. Lor li s-a

adăugat şi răşina fosilizată.

Subcapitolul VII este dedicat structurilor de locuire. Cele mai vechi aparţin
musterianului. La Ripiceni în nivelurile III, IV şi V au fost descoperite vetre simple,
neamenajate, a căror grosime maximă de arsură atinge 27 cm. Structurile complexe de locuire,
descrise de A. Păunescu ca "adăposturi" cu trei variante: tip A (formă uşor arcuită cu
convexitatea spre E), tip B (formă cvasirectilinie pe direcţia NNE-SSV) şi tip C (formă
cvasiovală) au fost identificate tot în nivelurile musteriene de la Ripiceni-Izvor. În nivelele I şi V
există adăpostul de tip A, iar în nivelul IV sunt prezente toate cele trei tipuri. În interiorul acestor
structuri de locuire se găsesc vetre, material litic şi resturi faunistice.
Pentru aurignacian, structurile de locuire sunt puţin numeroase. Astfel, la Ripiceni-Izvor în
cele patru nivele aurignaciene nu există decât pietre de calcar, cele mai multe dispuse izolat. O
vatră simplă, cu grosimea de 4-5 cm. a fost găsită doar în nivelul Ib. La Mitoc-Malul Galben
situaţia este mai bună. Aici s-au identificat 5 vetre şi tot atâtea ateliere de prelucrare a silexului.
În locuirile gravetiene există toate tipurile de structuri de locuire. De la pietrele de calcar
dispersate sau grupate întâlnite la Ripiceni (niv. la-lb ), la vetre numeroase (unele amenajate)
descoperite la Cotu Miculinţi, Crasnaleuca, Mitoc- punctele Pârâul lui Istrati şi Malul Galben.
Din categoria „structurilor de locuire'· face parte „coliba" descoperită de M. Brudiu în
nivelul VI de la Cotu Miculinţi. Nivelele li şi III din acelaşi punct au fun1izat câte 40 respectiv
20 de ateliere de prelucrare a silexului. V. Chirica semnalează la Mitoc în punctul Pârâul lui
Istrati (niv. 11) două "adăposturi temporare". Unul dintre ele conţinea o vatră şi un atelier. În
punctul Malul Galben (niv. li) se înregistrează o situaţie similară iar în nivelul um1ător există
două "adf1postun". În arnbck au fost descoperite ateliere de prelucrare a materialului litic. În
primul (nr. 15) ex ista o nltră asociată cu resturi faunistice, iar celălalt (nr. 51) avea mai multe
vetre.
Pentru l\iloldo\'a de SE prima a~ezare gravctiană de terasă a fost semnalată de M. Brudiu la
Tepu-Ci.îrneaţă.

ln aşezarea tardenoasiană de la Erbiceni au fost descoperite 3 complexe de locuire. Unul
dintre acestea conţinea numeroase piese litice şi probabil că avut o vatră.
Subcapitolul al Vl 11-ka coroborează datele fumizate de observaţiile stratigrafice şi de
ordin tehnico-tipologic cu cdc obţinute în un11a analizei cu C 14. Sunt menţionate un număr de
64 de buktmc de analiz[1 C 14. Dintre acestea 48 de date au fost considerate corecte.
Cca mai _joas{1 datare conferită premusterianului se află în jurul vârstei de 140.000/ 120.000
de ani. (\ît priveşte mustenanul tardiv. acesta s-ar situa pe la 36.000/35.000 B.P.
Tehnocomplexde timpurii atribuite paleoliticului superior se consideră că ar fi putut evolua
între cca. 32.000-28.000 B. P. Sfârşitul aurignacianului în teritoriul dintre Carpaţi şi Prut a avut
loc probabil pe la 24.000/23.000 B.P. Cele 8 etape ale gravetianului sunt încadrate între
24.000/22.000 ~i 12.000, I ().000 B.P.
Mezoliticul prezent în Moldova numai în spaţiul dintre Siret şi Prut începe în jurul datei de
cca. l 0.000/9.500 B.P. şi durează până către 7.500- 7.000 B.P. Autorul semnalează doar prezenţa
unor a~czCiri cu un singur nivel de locuire. Admite deasemenea şi posibilitatea persistenţei acestei
culturi p,înă către 6. 700/6.600 B.P. când apar primele comunităţi de tip Starcevo-Criş.
Următorul subcapitol destul de amplu, ( 18 p.) se ocupă de fauna cuaternară. Până în 1992
erau cunoscute 269 de puncte. Acestea sunt prezentate în 1O tabele care cuprind descoperirile de
faună holocenă şi pleistocenă. Sunt precizate condiţiile de descoperire ale resturilor osteologice
şi semnalate asocierile acestora cu materiale litice.
Al X-lea subcapitol este dedicat florei. Puţinele date deţinute provin din analiza resturilor
fitopaleontologicc, a polenului şi a probelor antracologice. Aceste informaţii sunt importante
pentru reconstituirea covorului vegetal şi a condiţiilor climatice existente în paleoliticul mijlociu
.
.
ş1 supenor.
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Ultimul dintre subcapitole cuprinde consideraţiile autorului asupra evoluţiei culturale şi a
modului de viaţă al comunităţilor umane dintre Carpaţi şi Prut. Trebuie menţionat că în acest
spaţiu n-au fost descoperite deocamdată resturi osteologige aparţinând paleantropilor sau
neantropilor.
Cât priveşte activităţile cotidiene ale acestora, ele sunt presupuse pe baza urmelor de locuire.
Resturile faunistice marcând o preponderenţă a bizonului, calului şi cerbului carpatin pot indica
o posibilă preferinţă cinegetică şi culinară. Renul fumiza chiar şi materie primă pentru
confecţionarea unor unelte. Din mai multe aşezări gravetiene provin astfel de piese, iar la Cotu
Miculinţi (niv. III) există chiar un atelier de prelucrare a oaselor şi coamelor de ren.
Pentru a ilustra intensitatea de locuire sunt enumerate aşezări cu mai multe nivele. Între
acestea există câteva în care stratul de steril ar putea să indice o abandonare temporară. Aceasta
este situaţia la Ripiceni-Izvor între nivelele musteriene III-IV şi V-VI şi între nivelul VI
musterian şi nivelul Ia aurignacian. Întreruperile de locuire se pot datora unei înăspriri a climei şi
împuţinării resurselor cinegetice.
Capitolul al doilea din vol. V2 cuprinde repertoriul aşezărilor paleolitice, mezolitice şi al
punctelor cu faună cuaternară. Parcurgâdu-1 putem semnala că 81 de puncte au fost descoperite
întâmplător, 190 în urma unor periegheze, în 31 de puncte s-au efectuat sondaje şi în 23 de cazuri
au fost realizate săpături pc suprafeţe mari.
Materialul litic este reprezentat de un număr de 12793 de unelte, iar categoria "material
brut" cuprinde peste 160.000 de piese. Dintre piesele finite sunt ilustrate 1417 din silex şi 26 din
os şi corn în 54 de planşe. Inventarul litic şi osteologic este prezentat în 75 de tabele şi 15
diagrame cumulative. Sunt prezentate şi buletine de analiză chimică, mineralogică şi
granulometrică. Trebuie spus că materialul ilustrativ nu este calitativ la acelaşi nivel cu cel din
vol. I/1. Există 25 de fotografii, 4 planuri generale, 16 profite stratigrafice şi 8 grunduri.
Trebuie semnalată amploarea prezentării aşezărilor de la Ripiceni (105 p.), Mitoc (34 p.),
Cotu-Miculinţi ( 1Op.).
Şi vol 1/2 se încheie cu un scurt rezumat în limba franceză şi cu 3 indici: al punctelor cu
descoperiri paleolitice şi mezolitice pe culturi; următorul cuprinde punctele cu descoperiri de
faună cuaternară iar ultimul este indicele celor 219 localităti.
'
În sfârşit, trebuie subliniat că valenţele acestei lucrări rezidă în faptul că, pentru prima
oară, au fost reunite în mod coerent, toate vestigiile "epocii pietrei" de pe teritoriul Moldovei.
Dr. Alexandru Păunescu oferă un instrument de lucru ce se profilează ca un reper
important pentru toţi cei ce vor aborda problemele evoluţiei paleoliticului şi epipaleoliticului din
Moldova. Cele adnotate până acum ne fac să socotim îndreptăţită includerea acestei lucrări în
Anuarul Academici Române din 1998 (p. 95) ca producţie semnificativă a Institutului de
Arheologie din anul respectiv.

Despina Gugiu
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La aproape 202 ani de la descoperirea întâmplătoare a primului tezaur şi la 11 O ani de la
salvarea celui de-al doilea tezaur de la Şimleu Silvaniei, cele două tezaure (de fapt unul singur) au
fost prezentate într-o expoziţie unică la Viena, la Muzeul Istorici Artei. Atât expoziţia de la Viena
cât şi catalogul cu fotografii color şi detalii, reprezintă un eveniment deosebit.
Catalogul realizat exemplar cuprinde analize precise, atât ale istorici descoperirilor arheologice,
cât şi completări despre relevanţa istorică sau importanţa lor ca izvor arheologic 1•
lst01ia descoperirii acestor două tezaure face obiectul cercetării lui A. Bemhard-Wlacher şi A.
Kiss (p.17-29). Se poate deduce astfel că ambele tezaure, situate pe acelaşi teren, într-un loc în care
astăzi se află locuinţe şi gospodării ţărăneşti precum şi mici livezi, constituie o împrejurare care face
ca săpăturile arheologice să fie lipsite de importanţă. G. Dembrski (p.31-37) şi A. Burschc (p.39-53)
se ocupă de studiul detaliilor tehnice ale medalioanelor, respectiv de rolul medalioanelor de aur în
antichitatea târzie. S-a evidenţiat faptul că medalioanele au fost trimise, în două etape, gcpizilor
drept cadouri din partea imperiului. Prima etapă aparţine dinastici constantincene, cea de a doua
perioadei lui Valens. Din punct de vedere arheologic nu este încă clar unde şi cum s-au stabilit
gepizii în timpul primei etape. Pentru a doua etapă, mai exact pentru primele două decenii ale sec. al
!V-lea şi începutul sec. al V-lea, există mai multe grupuri de descoperiri (ujhartyan, Fântânele,
„Rât", Budeşti), care indică o pătrundere a gepizilor în bazinul superior al Tisei şi în bazinul
superior al Someşului. În legătură cu a doua expediere masivă de medalioane se poate şi presupune
că aceasta a avut loc probabil după 375, în legătură cauzală cu migraţia hunilor şi mai departe, că
aceste daruri omagiale ar putea fi puse în relaţie şi cu alianţe antigotice.
Lanţul de aur cu pandantivi este analizat în mai multe studii. T. Capclle studiază importanţa sa
(p.55-61 ), K. Gschwandler încearcă să explice semnificaţia pandantivilor (p.63-79), M. Martin
tratează „utilitatea reală şi modalitatea de purtare a lanţului" (p.81-85). În legătură cu modul de
purtare se pronunţă şi V. Freiberger şi K. Gschwandler, care oferă şi observaţii importante despre
tehnica de confecţionare (p.97- l l l ).
Se dovedeşte că lanţul, care reprezintă un însemn al gradului „nu constituie o colecţie de
obiecte de provenienţă diferită, ele „au apăn1t odată cu lanţul şi în strânsă legătură cu el" (T.
Capelle ). Despre aceasta vorbesc, înainte de toate, regulile simetrici, care au jucat, probabil, un rol
decisiv la dispunerea pandantivilor. Un rol asemănător pandantivilor frunză de viţă de vie, l-au avut
busturile aurite în structurarea decorului marginilor frizelor vaselor din metal preţios din sec. III-IV.
Dispunerea pandantivilor, de fapt „o reprezentare simbolică a celor mai importante domenii ale
vieţii", pare a sugera şi o altă dimensiune a sensului lanţului. Se poate trage concluzia că lanţul cu
Barbarenschmuck unei Rămergold. Der Schatz von Szilaszom/y6. Eine Ausstellung des
Kunsthistorischen Museums Wien und des Magyar Nemzeti Muzeum Budapest. Editor Wilfricd Seipel.
229 S.cu numeroase fotografii color. Skira-Verlag. Milano, Wicn 1999.
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cei 50 (+2) pandantivi a simbolizat imaginea anului cu cele 52 de săptămâni. Dispunerea
pandantivilor ar putea indica o prezentare simbolică a zilelor săptămânii: fiecare pandantiv poate
reprezenta o ocupaţie paşnică sau războinică în timpul zilelor de lucru, urmată apoi de o zi de
odihnă (pandantivii frunză de viţă de vie). Contrar explicării modului de purtare a lanţului de către
M. Martin (cingătoarea unei femei) sau a lui V. Freibergcr şi K. Gschwandler, consider, împreună
cu T. Capclle, că lanţul este unul de purtat la gât, care se adăuga unei haine fastuoase, accentuând, în
felul acesta, poziţia socială înaltă a (probabil) purtătoarei.
Foarte interesante sunt şi consideraţiile lui M. Martin despre cele 24 de discuri din aur şi despre
modul de purtare a medalioanelor. Pentru prima dată se propune acum o legătură între discurile de
aur şi ramele medalioanelor.
Într-o analiză bogatfl în clemente comparative, M. Schmauder tratează fibula cu onix şi grupa
aşa-numitelor fibule imperiale, printre care ar trebui să se numere, pe lângă exemplele citate şi
1ibuklc mi.1locii din tczaurnl de la Pietroasa, fibule aparţinând cu siguranţă portului feminin. În
spri_jinul acestei ipoteze vine, înainte de toate, stn1ctura constructivă asemănătoare a pieselor. Pentru
ordon:irca cronologică a fibulei cu onix la sfârşitul sec. al IV-iea şi începutul sec. al V-lea, vorbeşte
~i ornamentarea cizelată a celor trei monturi <le pietre preţioase, care este asemfmătoare cu decorarea
pandantivilor în rorma frunzei de viţă-de-vie.
Dacă în ca/li! libuldor de la Pietroasa este foarte probabilă imitarea fibulelor imperiale romane,
pentru tezaurul de la Şimleu Silvaniei acest lucru nu este aşa de limpede. M. Schmauder se decide,
JK' haza unei documentaţii bogate, pentru o origine bizantinică târzie şi, deci, pentru acordarea
acestor a~a-numitc fibule imperiale regilor barbari. Împotriva acestei presupuneri ar pleda
mecanismul simplu de fixare a fibulei ~i aceasta mai ales la o comparare cu mecanismul de fixare a
ltlrnlelor cu butoni în l(Jrm;-, de ceap:1. Procesul complicat de infibulare sugerat de acestea, implică
cL·n:monialul de curtl' bizantin ~i in cazul înfihulftrii „fibulelor imperiale". Celelalte fibule ale celui
dc--al doilea tL?aur sunt studiak de R. Stark. Astfel, se scot în evidenţ[1 observaţiile despre
importanţa fibuki ca obiect de cercetare. Fără a putea intra în detaliile tuturor problemelor ridicate
aici. a~ dori s,-, 111:1 refrr numai la tihulclc cu placă semicirculani. Esk' limpede că aceste fibule
rclkct:, o dcz\·oltare tipologic[1 şi cronologic[\ care se întinde începând din sec. al IV-iea, cuprinzând
~i prima jum[tlak· a sec. al \'-lca, s-ar putea presupune p„1nf1 in ajunul bătăliei de la Ncdao. Un rol în
crist;~lizarea al·estor pmloabc l-au avut. desigur ~i aurarii gcpizi.
Intr-o scurt:1 lunarL', A. Kiss leagă cele trei vase de aur ale tezaurului cu un tip de vase ( 16 I I h2) ap:1rut sub inl1ucnţa unui mod de Yiaţă nomad. Cu consideraţiile despre „valorificarea istoriC:1"
(A. Kiss, S. I() I I (l2) ~i L'ele gencrak, mai mult teoretice, despre „impm1anţa tezaurului ca izvor
arheologic'· (R. Stark, S. J 6l)_ 175) ~i din păcate fărJ analiza podoabelor braţelor (Kat. Nr. 19-20, 71)
se încheie pa11ca analitică a volumului.
A. Kiss estL· de pftrere C:1 te7aurul ar trebui sf1 fie pus în lcgăturft cu o dinastie gepidă. Astfel,
între 43)-44) ar li an1t loc un schimb de dinastic ~i. ca unnare a acesteia, A1:darich, peste numai
d1ţiva ani În\·ingf1to111l de la Nctiao. ar fi preluat puterea cu ajutorul hunilor. lnainte de a intra în
detalii, sunt 111dispensabilc unele observaţii.
I. Plcc;1nd de la structura sa, tezaurul din Şimleu Silvaniei / Szilg,iszomlyo poate fi considerat
omogen fiind depus desp[irţit după categorii tipologice: fibule (al doilea tezaur), podoabe pcntrn gât
şi piept (primul tezaur).
2. Costumul oficial reprezentat în tezaur împreună cu vasele de aur dezvăluie un mod de
manifestare a celor mai elevate structuri sociale.
3. Perechea de fibule cu email (Kat. Nr. 52-53) aparţine sfârşitului sec. al IV-iea. În timpul
primei jumfttăţi a sec. al V-lea, probabil până in jurul mijlocului de secol, au fost confecţionate şi
purtate minunat împodobitele fibule cu placă semicirculară şi picior romboidal (Kat. Nr. 46-4 7, 5051, 54-65). În acelaşi timp, aceste fibule, care, prin mărimea lor aproape imposibil de pm1at,
amintesc de fibuldc celei de a doua jumătăţi a sec. al V-lea, par să explice conştiinţa de sine tot mai
puternică a casei regale gepidc.
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fibula cu onix, probabil o imitaţie a fibulei costumului militar de pace al
împăraţilor, care evidenţează, asemănător micii fibule de la Pietroasa, conştiinţa puterii şi a valorii
regilor germanici.
5. Şi lanţul cu pandantivi împreună cu medalioanele din aur sunt forme de exprimare ale celei
mai elevate pături ale societăţii gepide est-germanice. Posesorii săi erau „reges Gepidorum", pe care
ni-i indică, în mod indirect, inscripţia de pe un medalion imitat, aflat la Berlin (Kat. Nr. 15: fig. 6).
6. Dacă fibula din onix indică o ,,imitatio" a costumului militar de pace al împăratului, astfel,
vasele de aur purtate la cingătoare explică o influenţă nomadă în perioada punctului culminant al
expansiunii hune.
Împreună cu A. Kiss consider drept posesor al tezaurului casa regală gepidă. În favoarea acestei
atribuiri etnice pledează mai multe argumente.
După cum a fost explicat mai sus, o seric de descoperiri din sec. al IV-lca şi de la începutul sec.
al V-lea din bazinul superior al Tisei şi din Transilvania, sugerează aici o posibilă pătrundere gepidă
şi tot aici se localizează în a doua jumătate a sec. al V-lea şi până la prăbuşirea regatului gcpizilor în
anul 568, cele mai importante teritorii ale acestora.
Sunt de acord mai departe cu A. Kiss asupra faptului, că tezaurul a fost purtat în prima jumătate
a sec. al V-lea şi ascuns/ depus cândva în a doua sa treime (430-460). Însă nu pot fi de acord cu
delimitarea la intervalul de timp 435-445 şi cu legătura cu un presupus schimb de dinastie. După
cum s-a explicat deja mai sus, există o scrie de puncte de sprijin care vorbesc despre încadrarea
cronologică a tezaurului până în junLl mijlocului secolului. Aceasta conduce obligatoriu la alte
posibilităţi de explicaţie şi scenarii.
a. Un posibil schimb de dinastie ar fi putut avea loc şi după bătălia de la Ncdao. Sugestiv în
acest sens ar putea fi primul monnânt princiar de la Apahida. Este neîndoios faptul că inventarul
funerar reprezintă expresia arheologică a acordului pe care Ardarich l-a încheiat cu Imperiul de
Răsărit după Nedao. (Iordanes, Getica 264). Totuşi, la Apahida nu a fost înmormântat Ardarich, ci
Omharus, după cum indică inelul cu nume şi cel de sigiliu. Este însă greu dacă nu imposibil de
decis, dacă este vorba aici despre un succesor (?) sau un uzurpator (?) al lui „ille famosissimus
Ardaricus'·.
b. Depunerea de tezaure cu structură uniformă din Europa de Nord a fost considerată ca un
indiciu pentru depunere rituală. Putem atunci considera că şi structura închisă din punct de vedere
tipologic a ambelor tezaure, ar putea sugera deprinderi asemănătoare. Am putea atunci considera că
decizia plină de răspundere a păturii superioare a gepizilor de a se situa la conducerea războiului
antihunic a putut duce la o asemenea depunere rituală.
Volumul, care se încheie cu catalogul pieselor tezamului, beneficiază de o ilustraţie splendidă
(p. 178-211) şi care împreună cu bibliografia amănunţită a tezaurului şi problematica ei, încheie
această operă imp01tantă, oferind astfel o iubitorilor „anticelor" o imagine de ansamblu a timpurilor
eroice ale migraţiei popoarelor şi care trezeşte specialiştilor impulsuri pentru noi interpretări ale
'un11elor de aur ale secolelor întunecate'.
4.

Grandioasă
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In domeniul arheologiei perioadei migraţiei popoarelor nu numai a spaţiului csteuropean,
numele Gheorghe Diaconu (mai departe Gh. D.), este strâns legat în mod deosebit de săpăturile
şi de valorificarea necropolelor de la Târgşor, unul dintre cele mai caracteristice locuri de
înmonnântare ale culturii Sîntana de Mureş - Ccn1jahov (mai departe CSMC). Totuşi, dincolo de
acest, fapt Gh. D. este unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi şi modelatori ai arheologiei
româneşti din perioada postbelică şi unul dintre cei mai buni cunoscători ai perioadei postromane
de la Dunărea de Jos.
~ăscut la 27.07.1921 în Silistra, unde a frecventat şi liceul, a putut percepe deja din primii ani
ai evoluţiei sale, unnele măreţiei imperiului romano-bizantin şi a putut admira imaginea
multicoloră a diferitelor popoare şi a datinilor lor, într-un teritoriu de graniţă al diferitelor imperii.
Războiul, captivitatea în minele Kasahtanului sau din alte ţinuturi îndepărtate ale fostei
Lniuni Sovietice l-au familiarizat cu ultimele mari mişcări de popoare dar şi cu excesele
dictaturilor secolului nostru. În iernile reci şi verile fierbinţi - înăbuşitoare ale întunecaţilor ani ai
războiului rece. conform directivelor fostelor cincinaluri, a trebuit să lucreze din răsputeri la
culegerea :vtanuscrisclc istoriei românilor, Bucureşti, 1951-1960 (32 de volume). O muncă
anevoioasă pentru structura sa sufletească. Şi totuşi, probabil corespunzător avântului său
interior, şi-a putut valorifica bagajul de cunoştinţe dobândit atunci într-o lucrare importantă
despre rolul curţilor boiereşti în organizarea militară a Moldovei în sec. al XIV-iea şi al XV-iea
( 1954 ). Totuşi, căutarea în manuscrisele ferfeniţite, sortarea lor şi descifrarea anevoioasă nu l-au
atras în mod special. Şi aceasta într-un timp în care în România săpăturile începute după război
erau în plină desfăşurare, prin ele fiind puse temeliile arheologiei româneşti referitoare la
perioada migraţiei popoarelor. A putea contribui la formarea acestei direcţii de specialitate, a fost
pentru el o sarcină pentru care s-a simţit chemat. În timp ce în Transilvania K. Horcdt era
bărbatul responsabil, Moldova şi Muntenia „se ridicau" sub protecţia lui I. Nestor. Gh. D. şi-a
desăvârşit pregătirea arheologică în cadrul săpăturilor vaste din cetatea medievală de la Suceava
C~ordul Moldovei), sub îndrumarea nemijlocită a lui I. Nestor.
I. Nestor i-a încredinţat, ca urmare a talentului deosebit pentru cercetare, săpăturile în mica
cetate de la Şcheia, de lângă Suceava, o decizie care prin exemplara realizare şi valorificare a
săpăturilor de către Gh. D., s-a dovedit a fi pe deplin justificată (1954a; l 955). Strâns legat de
aceasta, de fapt o pregătire a monografici cetăţii Şcheia şi totodată o completare a analizelor sale
despre structurile militare, este contribuţia despre clasificarea tipologică a cetăţilor moldoveneşti
ale sec. al XIV-lea şi al XV-lea, inclusiv cetăţile de la Hotin, Soroca, Orhei, Cetatea Alb{1 şi
Chilia din Basarabia, Republica Moldova de astăzi ( 1959). În legătură cu valorificarea
săpăturilor din Şcheia se află şi scurta, dar precisa analiză a ceramicii descoperite aici ( 1959b ).
Monografia cetăţii Şcheia, realizată în colaborare cu N. Constantinescu, a rămas până astăzi
una din puţinele monografii ale proiectelor de săpături Suceava, săpături ce atunci luaseră o mare
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amploare (1960). In legătură cu şantierul arheologic de la Suceava se află atât studiul despre
construcţiile de locuinţe ale populaţiei orăşeneşti din apropierea curţii domneşti de la Suceava şi din
alte locuri ale statului medieval (1956), cât şi consideraţiile despre două inscripţii latine de pe
pietrele funerare de la începutul sec. al XVI-lea, descoperite în imediata apropiere a bisericii
catolice de atunci, care s-au dovedit de importanţă majoră pentru problema întemeierii primei şcoli
orăşeneşti în principatul Moldovei ( 1959a).
Aceasta a însemnat şi sfârşitul utilizării de manuscrise din timpuri trecute. Decizia pentru
arheologie a fost luată. Aşa s-a întâmplat că, după întemeierea Institutului de Arheologic din
Bucurc~ti în anul 1956, Gh. D. a fost (şi este) eficient aici pentru unnătorii mai mult de patruzeci
de ani. În acest timp îndelungat, Gh. D. a devenit, alături de marii lui profesori, printr-o muncă
asidu[1 şi tenace. unul clin modelatorii arheologici româneşti a perioadei migraţiei popoarelor.
În anul 1956 a început proiectul săpăturilor de la Târgşor. Scopul şantierului a fost
cercetarea oraşului medieval Targşor din Muntenia, întemeiat în sec. al XIV-lca şi părăsit
începând cu sec. al XVI-lca. La început ca locţiitor al conducăton1lui şantierului şi în curând ca
îndrumător deplin, Cih. D. a condus şi conduce acest proiect de 40 de ani încoace. Straturi de
locu111ţe preistorice, un castru re man şi o aşezare a daci lor liberi, locuinţe din sec. 6-7 sau 9-1 O,
locuri de înrnormdntare ale sarmaţilor sau ale purtătorilor C:SMC, totul acoperit de urmele de
locuinţe ale ora~ului medieval, fac din situl de la Târgşor unul dintre cele mai importante
obiective ale arheologici rom[meşti şi în acelaşi timp un important centru de formare a cercetării
române~t1. Vasta rezervaţie arheologică, întemeiată aici de Gh. D., împreună cu depozitele şi cu
ad.1postirea organizatft în mod exemplar a obiectelor găsite, sunt unice în teritoriul nordic al
Dunfmi de Jos. Cih. D. a creat aceasta cu perseverenţă, îndârjire, în colaborare cu autorităţile
locale ~i cu diplomaţie în rdaţiilc cu diferitele foruri de conducere. El a rămas un model şi un
catali/.itor pentru colaboratorii sfii ~i. din păcate, un exemplu aproape izolat printre colegii de
specialitak, o împrL'_jurarc care nu-l poate împiedica să fie şi mai departe energic în această
dtrl'C\IL'.

Ff1r[1 a pierde din ah:nţic probkmek cele mai importante ale oraşului medieval, a acordat o
;1kn! ic tot mai man: problemelor perioadei migraţiei popoarelor. Punctul nodal al acestei
preocupăn a fost nl'cropola din sec. J-4, în a cărei parte nordică au fost înmon11ântaţi probabil
sarmaţii iar În ccalaltf1 parte purtf1tori ai CSt\1C, adică vizigoţi ( 1960a). O moti\'aţic pentru
accastf1 decizie a constituit-o ~i faptul di nu existau posibilit[1ţi financiare suficiente pentru o
sf1pătur[1 modern,-1 într-un ora~ medieval.
Totu~i. activitatea de săpf1turi a lui Uh. D. nu s-a limitat numai la Suceava şi Târgşor. El a
condus ~i s,-1p[1turi din necropole aparţm,înd, de asemenea CSMC de la Mogoşani ( 1969; 1970*),
lihcrf1scni ( l lJ77 ). Radu Negru ( l 96Ja) şi în complexul arheologic de la Pietroasa ( 1976; 1976a;
I lJ77a; 1986). ~oile cuno~tinţe dob.îndite l-au decis pc Gh. D. spre a-şi dedica atenţia asupra
problemelor CSM( ·. Sprijin în această direcţie i-au fost observaţiile mergând până la detaliu,
făcute de el însu~i pc diferitele ~antiere arheologice şi mai ales la Târgşor, Gherăseni şi
\i1ogo~ani. Căl[1toriile de studiu în Polonia, Bulgaria, Uniunea Sovietică sau ca bursier - DAAD
111 (iL'rtnania, l-au a_jutat s~1 culcagft un bogat material comparativ şi să poa11c discuţii amănunţite
cu colegii de speciali tatc.
Publicarea rezultatelor s[1păturilor de la Târgşor (1965*) a însemnat un moment hotărâtor în
cercetarea CSMC. Pe aceste noi baze, Gh. D. a dezvoltat mai multe direcţii de investigaţie.
Crh. D. s-a strf1duit să definească exact un şir întreg de descoperiri, să le stabilească arealul
de răs1x1ndire ~i să descifreze puterea lor de expresivitate. Importante în această privinţă sunt
analizele sale despre fibula cu picior întors ( 1971) sau cu placă semicirculară şi piciorul
romboidal ( 197 3) la care se adaugă observaţiile despre ceramica lucrată la roată din domeniul
( 'SMC ( l 96~; 1970a). La acestea s-ar putea enumera şi consideraţiile sale despre pieptenii de os
cu mancr semicircular ( 1972) sau despre pieptenii din fier ( 1986b) din domeniul CSMC.
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Analizele acestor artefacte puneau deja şi întrebarea definirii etnice exacte a purtătorilor
CSMC. Că factorul etnic determinant este reprezentat de vizigoţi a fost foarte clar şi pentru Gh.
D .. O faţetă importantă însă a programului său de cercetare îl reprezintă definirea arheologică şi
a altor grupe etnice (1961; 1968; 1968a). Apariţia de morminte de incineraţie cu ofrande de anne
sau depunerea de obiecte din arealul culturii Przeworsk în mormintele CSMC din Muntenia, l-a
îndemnat să presupună şi o contribuţie a unor grupe etnice de nord la cristalizarea CSMC ( 1963;
1964a; 1965a: 1965b ). Gh. D. a încercat, mai departe, să definească şi o altă grupă etnică care,
prin procese de aculturalizare reciprocă, a contribuit la f01marea CSMC şi anume sarmaţii.
Cunoştinţele acumulate în timpul cercetărilor mormintelor sec. al Iii-lea şi al IV-iea de la
Târgşor, l-au ajutat la propunerea definirii din punct de vedere arheologic a acestor componente
( 1963 b; 1966; 1980). Având în vedere cultura dacilor liberi din sec. al II-lea şi al III-lca din
Muntenia, a căror aşezare a fost cercetată de el şi colaboratorii săi în anii '60 şi '70 la Târgşor, se
punea întrebarea dacă şi acest grup etnic este identificabil în domeniul CSMC ( 1976b). Deşi
legătura variantei numită Târgşor-Gherăseni (tipuri caracteristice de morminte arse sau
morminte-urnă) (1964b) şi a anumitor forme de vase (1975) cu acest grup etnic este ipotetic
corectă, argumente suplimentare trebuie aduse de viitoare proiecte de cercetare. L-a interesat şi
soarta dacilor liberi din nord-vestul României şi, mai ales, migraţia carpilor în provincia Dacia în
a doua jumătate a sec. al III-iea (1968a), probabil ca urmare a cristalizării şi extinderii CSMC la
est de Prut.
În strânsf1 legătură cu această problemă se adaugă şi problema cronologiei CSMC. Plecând
de la cronologia diferitelor categorii tipologice şi având în vedere caracterul incomplet al
cercetării necropolelor secolului al IV-iea şi din spaţiul românesc - chiar cercetarea necropolei
de la Târgşor nu este încă încheiată - Gh. D. a propus limite teoretice ale CSMC. Limita
superioară. ultimele decenii ale sec. al 111-lca, corespunde dezvoltării generale a culturilor
arheologice din Moldova sau din ~1untenia, în timp ce limita inferioară, în ciuda unor păreri
diferite dar neargumentate suficient, a fost precizată la sfârşitul ultimului sfert al sec. al IV-iea
( 1983 ). Răspunsul la întrebările controversate va fi dat numai de valorificarea necropolelor
cercetate din Muntenia şi din Moldova. Necropola de la Târgşor este, probabil, cea mai
importantă dintre acestea. Ca partizan consecvent al vizigoţilor şi al lui Athanarich, astfel şi în
cazul tezaurului de la Pietroasa, Gh. D. şi-a îndreptat din când în când atenţia şi asupra perioadei
„postgotice" Publicarea studiului unei perechi de fibule din vestul României ( 1967, împreună cu
E. Dorner), a unui mormânt de călăreţ de epocă avară târzie de la Târgşor (1962) sau a unui
mormânt de călăreţ probabil peceneg de la Moviliţa (1967a) din sec. al X-lea şi al Xi-lea, ambele
împreună cu mai tânărul său frate P. Diaconu, dar şi rezultatele cercetărilor din aşezarea de la
Vadu Săpat din sec. al VIII-lca / al IX-lea ( 1978), sunt, probabil, semne ale nostalgiei sale
neostoite pentru dinamica perioadă a migraţiei popoarelor. De o argumentaţie suplimentară are
nevoie propunerea sa, de datare a aşezărilor sec. al VI-lea - al VII-lca din Târgşor, tot în
perioada timpurie a migraţiei popoarelor (secolul al V-lea) (1978a).
Într-un timp în care ideile continuităţii dictate în mod dictatorial de reprezentanţii ideologiei
oficiale, au inundat şi aproape au asfixiat literatura de specialitate românească referitoare la
perioada migraţiei popoarelor, Gh. D. a încercat să menţină echilibrul între extreme şi a vrut,
înainte de toate, să aducă ordine în confuzie.
Într-o primă lucrare a schiţat conceptele cele mai importante ( 1979) şi a analizat apoi într-o
cercetare comparativă diferitele culturi din România şi relaţiile lor cu spaţiile culturale
învecinate. Din păcate, ignoranţa şi obedienţa care a cuprins, în anii '80, ,,masele largi populare"
a stopat apariţia acestei importante cercetări.
Ca director adjunct al Institutului de Arheologie a încercat să întrerupă hibernarea, dar a
trebuit să eşueze din cauza delicatei şi letargic - sensibilei concepţii despre lume şi viaţă a
colegilor săi.
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Gh. D. este un bărbat în puterea vârstei. În faţa lui se află misiuni importante: publicarea
manuscriselor sale cenzurate, finalizarea şi valorificarea săpăturilor necropolelor şi coordonarea
evaluărilor altor ansamble de descoperiri de la Târgşor şi nu în cele din urmă, să fie alături,
învăţându-i, pe colegii mai tineri. Căci Gh. D. nu este şi nu a fost un „orator". El a fost şi este un
om al faptei, care nu s-a putut reţine, corespunzător temperamentului său dinamic, să nu
absoarbă viaţa în toate formele sale. Totuşi, nu numai din cauza aceasta îl apreciem în mod
deosebit. Şi nu numai de aceea îi dorim noi, colaboratorii săi, colegii şi prietenii, sănătate şi
putere de muncă.
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TEOHARI ANTONESCU ÎN CORESPONDENTĂ
, [IIJ

Emil

Păunescu

Prin amabilitatea colegului dr. Stelian Mândruţ, cercetător la Institutul de Istorie din Cluj,
ne-a fost semnalată o corespondenţă publicată în periodicul arădean „Tribuna" (an XIV, nr. 22,
28 ianuarie/I I februarie 191 O, p. 1-2), la scurtă vreme după prematura dispariţie a arheologului
giurgiuvean Teohari Antonescu. O redăm în continuare, aşa cum a apărut acum nouă decenii, cu
minime corecturi ortografice şi câteva note lămuritoare:

ocorespondentă, veche alui Teohari Antonescu
Fostul profesor de !a Iaşi, regretatul Teohari Antonescu - despre ale cărui cercetări în
2
domeniul istoriei am dat câteva amănunte în unul din numerele trecute ale ziarului nostru - ne
arată în câteva scrisori adresate d-lui Iosif Sterca Şuluţu, preşedintele „Astrei" 3 , cât de mult ţinea
4
să-şi vadă odată isprăvită lucrarea sa asupra „Luptelor Traianice din ţara dacilor" .
Corespondenţa aceasta. pe care o publicăm mai la vale, ne serveşte şi ca un preţios
document autentic. asupra îndărătniciei cu care stăpânitorii noştri s-au pus dâ1j în calea ştiinţei,
numai pentru că aceasta e tratată în limba românească.
O. Şuluţu, care a binevoit a ne pune la dispoziţie scrisorile în chestie le însoţeşte cu
următoarele şire explicative:
1

Sibiu, 3 februarie 191 O
Onnratâ Redacţiune'
Am citit cu interes Împârtâşirile despre păţaniile regretatului pn4esor universitar din laşi,
Teohari Antonescu.
J~1tocmai aşa mi le-a istorisit şi mie.
Spre intregire, vă rog să publicaţi epistolele alăturate, care vor confirma adevărul celor
puhlicate în nr. 14, din 2 a lunii curente~. Ca să-şi poatâ completa Antonescu lucrarea ştiinţifică,
6
la care cu atâta plăcere şi pasiune s-a angajat, am trimis de aici pe d. fotografFischer , care i-a
satisfăcut dorinţa: a fotografiat ruinele şi i-a trimis tabloul.
Vă rog sâ publicaţi toate scrisorile sale, pe care vi le trimit alăturat. Eu am avut cunoştiinţă
pcrsonalâ cu Antonescu: a fost un bârbat foarte simpatic, erudit şi român adevărat. Moartea
ocesllli savante o pierdere na(ională. Dumnezeu să-l odihnească in pace.'
Primi/ i, etc.
Josţf Sterca Şuluţu
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profesorului Antonescu:
laşi, 30 decembrie 1906

Mult stimate domnule Şuluţu
Am primit mult amabila d-voastră scrisoare, în care d-v. vă exprimaţi cu atâta bunăvoinţă
osupru lucrârilor mele. Fireşte, fiecare îşi găseşte mulţămirea în sine, în dorinţa pe care o are de a
dezlega prohleme ştiinţţfice,· totuşi nu simte mai puţină plăcere când primeşte Încurajări şi cuvinte
de laudă din partea unui cunoscător, cum este cazul cu scrisoarea d-voastră. Sper În curând să
puhlic prima parte a studiului meu asupra "Columnei Traiane" şi negreşit Îmi voi face plăcerea sâ
v-o prezint. Este interesantă mai ales chestiunea "Burgurilor" pretinse săseşti, care mă preocupă,
7
Burguri care nici mai mult nici mai puţin sunt de origine dacă . Ideea este nouă şi tocmai de aceea
/rehuieşte hine intemeiatâ şi probată: aceasta este pricina de căpetenie care mă tot sileşte să amân
an de an puh/icaţia mea. Oricum anul ce vine !,per s-o termin.
/~1 preţioasa d-,·oastrâ scrisoare mă intrebaţi, "dacă mi-aţi dat discursurile d-v. rostite anul
trecut la inaugurarea A1uzeului „s_ Din nefericire, nu; şi aş simţi o vie plăcere sâ le am, mai ales
câ tot ce prii·cşte cultura şi viaţa sufletească şi intelectualâ a _fi·aţi/or noştri din Ardeal mă
intcreseozâ, precum interesează pe toţi cei ce au dragoste pentru neamul românesc.
Dorindu-vei un nou fericit, vâ rog sci primifi Încredinţarea Înaltei mele stime şi
COIJSidera{ i I/Iii.
Teohari A11to11escu

luşi,

5/18 ianuarie l 907

1\1ult stimate domnule Şuluţu.
J~uii supt impresia i·ie a Ji·umoaselor cuvântâri şi scrit1ri trimise''. imi permiteţi să vă exprim
1111 111111wi simf irile mele dt.: adcÎncâ 11111/fâmire, dur şi recwwştinţa cea mai câlduroasâ pentru
h1111âtatcu Jh' care aţi ai•ut-o impârtcişindu-mi-le. În ele mult indemn .\pre muncâ şi multă iubire
de neam şi de fani se poale sorhi. Nu mi-e teamâ s-o spun ni pentru noi, românii liberi,
c11i•,i11târile d-i·. şi duioasele amintiri din trecut au tot acdaşifarmec 11e!:ip11s pe care-l au pentru
r01mi11ii de dincolo, cure suj,ir şi sunt nc-/erici(i. Ele mi-au :::ugrcii il in chip magic timpurile cele
ruri ele 11estnim11tahi dragoste ale plirin(ilor noştri, atât dt! accastâ parte cât şi de cea/altei a
( 'arpu{ilor.
/~1 seâituirea 11oastrii de astâ:::i, a ct.:'lor tineri. e hine uneori sâ găsim hâtrani cu stţ/letul
111ure (·are S(i ne w11i11tcascci dt! ··cele timpuri", ecind a te numi ronuin era o primejdie. Oricum
ar .fi. 1111111 stimate domnule Suluru. plâcen:a care mi-au dat-o cul'intele d-voastră, 1111 se poate
0110/i::a, nici ('lÎlltliri. atâta pot sptmt' cu sinceritate, cei a fost Foarte i ie şi va fi desigur şi
durahi//'t.
( '11 ( ·ele mai respecluoa\"l' salut/1ri. râmcin al d-voastrâ,
Teohari Antonescu
1

1

Govora, 6/19 iulie 1907
1\:/ult Stimale Dom,wlt: Şuiu{,
Jn1i iau curajul de-a \'ă face o 111gâminte. Venit din Iaşi, sunt câteva zile, ca să ridic
p/a1111rilc şi sâ scot.fc1togrcţ/iile unor ruini vechi Însemnate din Transilvania, am avut nefericirea
să cad in mâna jandarmeriei ungan: 10 . Fârâ discernământ şi pe nedrept, căpitanu/jandarmeriei
din punctul Turnul-Roşu mi-a confiscat plăcile fotografice care le aveam la mine şi cu toate
protestârile mt'le le-a nimicit. Mai mult Încă, deşi aveam paşaport in regulă, m-a silit să trec în
farâ, unde pentru un moment m-am stabilit la Govora. Vă puteţi Fnchipui, domnule preşedinte,
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câtă neplăcere

a trebuit să îmi procure această procedare aspră şi nedreaptă. Nu vorbesc de
cheltuielile mele mari, făcute cu venirea tocmai din laşi, dar mă gândesc mai cu seamă la
neputinţa în care mă aflu, de-a nu publica nici în acest an lucrarea mea asupra Columnei
Traiane, lucrare care mi-a luat până acum 8 ani din viaţă.
Aveţi În societatea din Sibiu foarte multe cunoştinţe, desigur mulţi prieteni şi admiratori;
pentru aceasta îmi iau permisiunea sâ vă rog a interveni pentru mine la comandantul corpului
de armată din Sibiu, să-mi îngăduie a lua numai fotografia Turnului spart 11 , care se află la
jumătate drum Între Boiţa şi graniţa noastră, la râul Vadului. Punctul acesta însemnat
strategiceşte în antichitate, în timpurile dominaţiunei romane, este astăzi lipsit de orice
importanţă militară, pentru ca această a mea cerere să se izbească de nevoi mari din partea
unui comandant militar inteligent şi priceput. În cazul când aţi reuşi să mi se acorde această
dorinţă a mea, v-aş ruga, domnule Şuluţ, să-mi spuneţi un cuvânt pe adresa aci indicată, până În
I() zile cât mai stau.
ln aşteptarea preţioasei d-voastră scrisori, vă rog să primiţi salutârile mele cele mai
devotate.
Al D-voastră:
Teohari Antonescu
profesor universitar,
Băile Govora.

Continuăm

publicarea scrisorilor rămase de la Tcohari Antonescu, readucând în discuţie
12
epistolarul său către Dimitrie Onciul , conservat la secţia de manuscrise a Bibliotecii Academiei
Române. Cele 21 de scrisori păstrate datează din perioada când profesorul ieşean şi-a concentrat
eforturile pentru a formula un punct de vedere original asupra războaielor daco-romane, prin
reinterpretarea monumentelor şi căutarea unor noi repere pe teren.
Dincolo de legăturile colegiale, de schimbul de informaţii bibliografice, de recomandări sau
de relaţii interuniversitare - întrezărim clementele unei prietenii, bazate pc comuniunea de idei şi
pe apartenenţa politică la acelaşi curent din Partidul Conservator.
Desele aluzii pe care Antonescu le face la improbabilul sprijin al Academiei pentru
cercetările sale se datorează poziţiei dominante a Partidului Liberal în cadrul acesteia, precum şi
1
divergenţelor de opinie cu fostul său profesor Grigore Tocilescu 3, care avea un cuvânt greu în
primul for ştiinţific al ţării.
Pe de altă parte, nu trebuie să uităm contextul în care acest pionier al studiilor de istorie
antică universală şi arheologie românească se confrunta cu susţinătorii teoriilor după care acest
14
din urmă domeniu trebuia subordonat fie filologiei clasice (G. Mumu) , fie istorici artelor (Al.
Tzigara-Samurcaş) i :- •
Redăm

integral cele 21 de epistole:

Respectate Domnule Onciu,
16
Diseară, [la} ora 6 ¼, Îmi încep cursul ; îmi fac[e} o deosebită plăcere şi datoria de a vâ
Încunoştinţa.

N-am făcut invitaţiuni, pentru că nu ţin o prelegere de deschidere; încep materia
obligaţiunilor; totuşi aş simţi o deosebită plăcere şi cinste dacă aţi asista.
Devotat,
Antonescu
Joi, 8 aprilie '904
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Scrisoare

fără plic, BAR. Mss. S

Publicată

de I.

1905, mai 23,

Lăcustă,

Păunescu

?(l) .
XIX
în „Magazin istoric", nr. 226, ianuarie 1986, p. 38.

laşi

Formidahile lord president,
17
n-am citit .fi·unwasa şi Înălţătoarea cuvântare asupra lui XXIV ianuarie şi ţineam să ţi-o
spun, nu alcÎt pentru ca sâ-ţi fac d-tale o plăcere, cât să-mi Împac gândul şi mintea, care a avut
atâta mulţumire la citirea ei. Drept sâ-ţi spun, subiectul mi-era.foarte puţin cunoscut,· din marele
eveniment al unirii eu nu ştiam decât numai data. Cum şi ce fel? Aceasta deştepţii mei de
pro{esori nu s-au Îngrijit să mi-o spuie. Şi nu uita că arnfost al doilea În clasă.
Am sd-f ifac o supărare, dar mititicâ, straşnic de mititicâ. Aş vrea să se publice În "Epoca"
18
traducerea capitolului prii·itor la "Orientarea Trqfeului " . N-am pe nimeni cunoscut la gazeta
noaslrci cciruia să-i pol trimetefoiţele mele. Te rog, intervin-o d-ta În sensul acesta.
Poate C(I ar treimi sci .,·-adauge o mică notiţâ premergâtoare la traducerea mea, o notiţă in
19
car,, sti se spuie Cli a upârut cartea asupra trofeului de la Adamclisi scrisâ În franţuzeşte .
Poate că prin puhlicarea in "Epoca" s-or mai tre~i şi adormiţii noştri de cititori. E ingrozitor
cc11ul mâ gândesc t·Li am 111Lmcit doi ani dt: =ii<! la lucrarea aceasta, că am pus intr-Însa ce am
<l\ 111 mai hun şi mai e11t11~iast ca suflet şi drept râsplatâ sii nu .fie un glas cât de sfios care să
S/)1/il' cew, asuprâ-i. Aceastci IIC!pâsure regretabihi, oricât dl! puţin ambiţios ar fi omul, este o
nuisurâ 11ici ni se poate mai nl!dreaptâ a opiniunei noastre puhlice, dar in acelaşi timp şi un
motiv .fiwrtc puternic de a 1111 111ai face nimic. Cu toate acestea, incorigibil am luat acum 111
studiu Co!tmuw traimlli. Peste puţin \'(Ji al'ea prilejul sâ-(i spun ce perspective noi şi ce explicări
lwtânÎtoan· ne pot da relhfelc Co/1111111<.·i asupra ca111pa11iilor militare ale lui Traian. Îl fac
. .:io .
mur(,.p(' c··1c Iwrws
( '11 o p11tcrnicci scuturare de 111â11â şi sallll, râmân al d-tale. formidahile lord prezident, prieten
1

Teohari Antonescu
Scrisoare (datele <.k po~tf, 5 iunie l 905 la~i / 6 iunie
Publicată

de 1.

Lf,custă,

Bucureşti).

7 2

BAR. Mss. S ( ).
XIX

loc. cit. ( cu omisiuni).

1905, mai 31,

laşi

Formidabile lord Prezident,
C11111 ,·,i.::: din scrisoarea d-tale. nimbul meu de nemurire pe care scrierea-traducere
puhlicatci Îl1 "Epoca" ai·ca sâ mi-l dea, s-a subtilizat şi fără vrerea d-tale ţi-a frzcununat capul
cu ru:::.e 21 . A ceas to este o trâdare: noroc că o ştiu şi eu. Altminteri te chemam la răspundere in
/ct(a sc,·erl'i dar :::.lÎmhitvarei Cliv. Singurul lucru care mă mai Împacă este groaza care trebuie s-o
fi insuflat in oscioarele deştepţilor redactori de la "Epoca", când ai făcut 'formidabilul"
scandal de care Îmi scrii. Nu e vorbă că o merită. Mi-aduc aminte, când mi s-a reprodus
23
articolul din "ConwJrhiri" asupra Buddhismului 22 , tot În adorata noastră "E,pocă " , frazele nu
mai erau stâlcite prin schimonosirea cuvintelor râu copiate, dar erau rânduite in altă ordine
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decât le fnşirasem eu. Ce-or fi înţeles sermanii oameni, care or fi vrut să mă citească, nu mat
unul D-zeu ştie!
De data asta însă nu am să mă plâng: corectura este curată, graţie d-tale. Îţi mulţumesc şi
pentru măgulitoarele cuvinte cu care întâmpini cartea mea; ai mai rupt vraja cu care mi-era
cartea prinsă. Era îngrozitor să ştiu că pentru munca mea singura răsplată este tăcerea.
Am pornit-o iar la lungă călătorie ... ştiinţifică. Cu principiile descoperite din alăturările
Columnei cu trofeul nostru, am ajuns acum să limpezesc problemele discutate de veacuri asupra
râzhoaielor lui Traian cu dacii. De unde Columna până ieri era "o carte cu şapte peceţi",
precum spunea Mommsen 24 , astăzi se poate urmări, nu cu multă anevoinţă, mersul armatelor
romane spre nimicirea statului dac. Dar mă opresc, gândindu-mă la cuvântul românesc "găina
care cotcodăceşte prea tare, nu prea face ouă". În vara aceasta, dacă împrejurările nu s-or
opune, o pornesc spre Sancta Sarmisegetuza, unde este pentru dânsa putinţa reînvierii, iar
pentru mine ... plăcerea sburării în alte regiuni.
Cu o strângere de mână cordialâ
Rămân al d-tale cu multă dragoste
Teohari Antonescu
Scrisoare ( datele de
Publicată parţial

poştă 14 iunie

de 1.

Lăcustă,

1905

Iaşi / 15 iunie Bucureşti).

7 3
BAR. Mss. S ( ) .

XIX

loc. cit.

1905, iulie 18, Văratic, jud Neamţ
25

Formidabile şi iubite Lord prezident, mâ întrebi ce-am făcut cu d-l dr. Istrati? Răspund,
nimic. J\1otivele sunt multe şi binecuvântate. Mai întâi gândeşte-te, să las eu umbra fagilor de
aici cu cerul răcoros şi frumuseţea pădurilor pentru ca să mă duc În Bucureşti, să respir mirosul
străzilor incinse de soare şi să mâ înăduş de zăduful aprins, aceasta ar fi o crimă. Ş-apo; să-ţi
spun drept, judecând lucrurile mai sănătos, încercarea de a convinge pe dr. Istrati mi se pare
problematică. Sunt atâtea lucruri de făcut şi sunt atâtea cheltuieli de întâmpinat, încât m-am
hotărât să stau binişor acasă şi să văz de Columniţa mea pe care o tot muştruluiesc şi o Întreb În
toate chipurile.
Pentru reconstituirea Sarmizegetusei se cer cheltuieli care dealtminteri pentru publicarea
Columnei nu le-aş face. Aşa de pildă. Pentru Columnâ mi-e szţficient să văz ţinutul
Sarmizegetusei o zi, mult două, pentru ca problemele legate de reprezentările ei pe reliefele din
Roma să _fie pe deplin rezolvate. În cazul reconstituirii însă nu-i de ajuns. Va trebui să vizitez
ţinutul cu de-amănuntul, să ridic planuri mai dezvoltate, să fotografiez fiecare colţişor de deal şi
6
povârniş de vale, să urmăresc cu luare aminte toate sinuozităţile apelor (Sargetios2 în primul
rând, Râul Mare 27 în al doilea), să observ perspectivele munţilor din depărtare şi legătura lor cu
podişul pe care era aşezat[ă} vechea capitală, În fine să compar toate aceste elemente astfel
dobândite cu cele pe care mi le procură Columna. Aceasta este însă numai partea pregătitoare,
la care va trebui să-mi asociez un inginer topografic. De aci încolo va trebui să cercetez toate
lucrările anterioare asupra Sarmizegetusei, să trec În revistă toate inscripţiile câte s-au
descoperit până astăzi şi care ar putea să-mi dea ceva lumină asupra topografiei vechii cetăţi.
Numai după ce voi _fi făcut aceasta, voi fi în stare să recompui imaginea reală a oraşului, cu
palatele sale, cu clădirile sale, cu zidurile, porţile şi parapetele sale, aşa precum a fost tn
vremea ei de strălucire. Fireşte lucrul nu se mărgineşte aici. Va trebui să găsim un constructor
În gips, care să recompuie formele şi lucrurile arâtate de mine şi să le sape şi să le modeleze pe
28
un plan, aşa precum au făcut meşterii lui Napoleon III cu faimoasa Alesia . Se Înţelege că o
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asemeni lucrare va fi pentru expoziţia noastră un punct extraordinar de important şi va atrage
atenţia tuturor. Va fi o reînviere cu adevărat fermecătoare a trecutului neamului nostru, ·în
momentul cel mai interesant, atunci când s-a plămădit din atingerea celor două lumi şi celor
două culturi diferite, dacă şi romană.
Însă, dacă eu sunt dispus să pun zelul meu şi ştiinţa atât pe cât am putut-o căpăta din
lucrările mele anterioare, la această operă, va fi oare şi d-l dr. Istrati dispus să cheltuiască ceva
c/infondurile pe care le are pentru Expoziţie? Eu unul, dacă n-aş fi cheltuit anul acesta mai bine
de 2000 de lei cu "Le Trophee d'Adamclissi" şi dacă n-aş şti că pentru publicarea Columnei lui
7h1ian voi avea nevoie de cel puţin 4 - 5000 de lei, parcă tot aş mai fi stat în cumpănă să arunc
I OOO ori 2000 pentru această lucrare. Dar aşa? Ca să vin la Bucureşti să mă înţeleg cu dr.
Istrati. ar/l sâ rnă expun la un refuz. sau în cazul cel maifericil la o promisiune vagă. Şi aceasta
nu-mi convine.
Poate că mai este o cale, să-l Întrebi d-ta şi să afli cam ce ar putea da dânsul pentru această
recunstituir/.9_ Eu cred că cu 1OOO de lei s-ar putea împlini toate lucrările pregătitoare până la
trans/ormarea planului În gips. Tot ce ar costa mai mult mâ priveşte pe mine, precum şi dacă
costâ mai puf in de I OOO mă Însărcinez să restitui totul, adică d~feren(a. Cu o formidabilă
s/nÎngcre de 111â11â.
Al ci-tole

Teohari Antonescu
Scrisoare (datele de po~t[t Monastirea Vf1ratic, ju<l. Neamţ, I august 1905 /
. 7( 4 ) Pu bi.1cată cI~ I.l. acusta,
·
• Ioe. cit.
. (cu onusmm)
. . ..
BAR. \1ss. S--.
.\'IX

Bucureşti

3 august) .

.'·,( ·111npe Colega.

/~ni iau ţ)(:rmisiunea sâ-(i recomand pe Sf Sa Pârintele Su1111·11·

care soseşte luni, în 20
augusl stil nou lu Bucureşti Împn.•111ui cu fetiţa lui mai mare. Pârintele este unul din
conducâtorii (âranilor noştri ronu111i de dincolo. L-am c1mosc11t de aproape şi am văzut ce
rmternicâ in/luenţâ are asupra mult necâjitului şi Împilatului popor de dincolo. Vine să vazâ şi el
1'. ).:po::if iu nafionalci şi sâ judece puterile noastre. !~ni pare râu că nu pot veni eu Însumi să-l
âilâ1cesc pe-ocolo. dur 111-0111 gLindit la d-ta şi 1111 cred câ-i trebuie mai bun 1\1entor.
,H,iine, poi11uÎi11e \'ci primi o planşe din cartea mea asupra "Sarmizegetusei ". Sper să dau
cartea gala i11tr-o stiptâllllÎllli, cel mult douâ. Tot 1111 m-a lâsal inima sâ m, scot câteva coale
tipârite, unde sâ npli(' rostul cetâ(ii expuse in "Palatul Artelor" din Expoziţie. Era necesar şi
din uite punte [sic/ de \ edl:'re sâ /etc acest lucru. Fireşte, cost ci binişor, dar ... inainte. Peste
31
dollli sou trei sdptâ111tini pornesc ~fin 11011 in Transil\'Cmia şi Banat. Vroi sâ iau linia Lederata 1
Tihis( ·,m,-12 şi Dierna-; -Sarmi::egetusa prin Tihiscurn. pentru ca sâ cercetez castrele şi rămăşiţele
ronwne in \'eden:a pub/icc1rii Columnei traiane.
() simphi r11gt"11nint1:1 şi Închei: po(i oare .,·â-mi spui unde s-a tipărit lucrarea lui G. Popovici,
Istoria Hanatuluil 1• de curând apcirută? Am cerut-o la toţi librarii din ţară şi până acum nu mi-a
/âst cu plflinfâ s-o gâsesc. Eu sunt la munte, adică la Mănăstirea Văratic Încă vreo 14 zile pânâ
n1i isprâvi bâile l'lÎ11duite d<.! doctor şi apoi o pornesc.
Cu o .,·trcingerl:' călduroasă de manâ,
Al d-tale
10

•

1

Teohari Antonescu
I 906 august 4/17

!vlânâsl. Vâratic, jud.

Neamţul
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Văratic,

jud.

Neamţ,

17 august 1906 I

Bucureşti

-

Lăcustă, loc. cit. (cu omisiuni).

1907 ianuariu 14,

Iaşi

Mult iubite Colega,
Mici neajunsuri la cercetările mele asupra Columnei, mă fac să alerg la ajutorul d-tale
ştiinţific pe care in această ramură de studiu îl găsesc extrem de preţios. Am să te rog să-mi
răspunzi la următoarele pun[cJte:
35
1) Ai vreo ştire, in documentele noastre naţionale sau străine, privitoare la cetatea Oreava
de lângă Vârciorova? De când apare mai întâi în documente această cetate? Există vreo notiţă
asupra originilor ei? Are vreo legătură, de pildă, cu cavalerii Ioaniţi?
2) Care este cea mai veche menţiune asupra cetăţii Severinului? 36 Aici nu e vorba despre
Banatul Severinului. Eu nu cunosc altă amintire mai veche a acestei cetăţi decât cea din timpul
lui Carol Robert (] 330), când regele invadând în Ţara Românească, bate cetatea Severinului şi
o cucereşte. Eu doresc să am o ştire despre această cetate mai nainte de a fi fost cavalerii
Ioaniţi. Nu vorbesc de timpurile romane sau imediat următoare.
3) Poţi să-mi dai o notiţă mai precisă asupra timpului când a fost alcătuită "lista oraşelor"
din Moldova (V oskrcscnskaja letopis/ 7 şi unde se vorbeşte de!)pre Suceava, Siret, Iaşi, Roman,
Piatra, Neamţ etc. (cf Onciul D., Zur Geschichte der Bukowina, 1887)? 38 Eu am cătat să mă
orientez şi din articolul lui N. Basilescu, asupra lucrării d-tale Originea Principatelor, articol
publicat în "Convorbiri literare " 39 . Dar din nefericire nimic n-am aflat. Mi-e necesar să cunosc
ceva mai precis asupra laşilor, pentru că într-o descoperire făcută de mine acum in urmă, laşii
40
apare locuit şi bine zidit încă din timpurile ante-romane .
4) În fine poţi să-mi spui vreo lucrare sau vreun studiu în care să se trateze mai pe larg
asupra "Burgurilor" poreclite "şase" din Transilvania? Cu multă blagoslovenie ţi-aş mulţumi.
Dacă ai avea cumva pe Ackner M J. 41 : Die romisch[en]. Alterthi.imer und [deutschen] Burgen in
Siebenbi.irgen, 185442 şi dacă mi l-ai putea împrumuta numai câteva zile, tare ţi-aş fi
recunoscător.

Cu o prietinească strângere de
Al d-tale

mână,

Teohari Antonescu
P.S. Dar "Zarmizegetusa" (sic!) a fost oare premiată?

Scrisoare (datele de poştă Iaşi, 27 ianuarie 1907 / Bucureşti, 28 ianuarie 1907).
7 6
BAR. Mss. S ( ) . Publicată de I. Lăcustă, loc. cit.
XIX
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1907 april 1O,

Iaşi

Scumpe Colega,
Din nefericire asupra cestiunii care te preocupă nu cunosc nimic mai precis; de altminteri,
nu-mi aduc aminte să fi cetit vreodatii ceva privitor la Mommsen şi Roesler43 . Atâta ştiu, că
Jung 44 , În Roemer und Romanen, la pag. XLII din prefaţă, arată că Mommsen, într-un studiu
asupra Colegiului.fraţilor Arvali, tratează ceva asupra cestiunii. Eu am copiat acel pasagiu, deşi
sunt convins că-ţi este.foarte hine cunoscut.
Tot În ediţia din 1877 a cărţii lui Jung, la pag. 239 şi 243, se întâlnesc alte câteva pasagii
privitoare la aceeaşi cestiune,· nu le copiez însă, de teamă să nu fie în zadar. Dacă nu le cunoşti
din Întâmplare şi n-ai ediţia de mai sus, spune-mi un cuvânt şi le copiez. Atâta ştiu, atâta spun.
Câ Tocilesci/5 este un om de nimic, cine se mai îndoieşte astăzi? Totuşi pentn1 ca să-l mai
recomand olecuţâ publicului nostru, sper, În curând su reîncep altă serie de articole, unde să
orât cât de fericiţi suntem noi câ avem aşa sculă printre noi şi cum ştie omul nostru să se
intereseze d<! instituţiile culturale care sunt puse suh ohlăduirea sa. Numai atâta e rău, afacerea
asta Îmi ia JJrea mult timp, mai mult decât am disponihil: mai ales de când am intrat până În gât
În misterele Coh111111ei.
!~1colo, pace. Cu o strângere prietinea.\·câ de mânâ, rămân
AI d-tale devotat,

Teohari Antonescu
Scrisoare (datele de poştă: laşi, 23 aprilie l 907 /
7(7) l net1·BAR. Mss ..S ----.
lla.

Bucureşti,

24 aprilie 1907).

XIX

1907 septc:mbrie 9,

s( 'll/11/Jc..'

Văratic

( 'o/ego,

.·ţm l{/IIIIS aici În ţ llratic şi-am Îllfl'(.'hat pe maici despre şaiacuf(' df! care j11sese \'orba Între
noi. 1/ i trimit şi o prohâ pentru ca sâ-(i _/<ici idee asupra srofei: este _li·unwasâ ca culoare şi
durahilâ. Preţul cot11!11i este de :!, 50 lei şi prubahil are sli_fie ne,·oie de 1~ co(i. adicci 45 lei cu
10111!. T'c 1wţi adreso diret'l t'litre maica Paisia Terheni. A-ftlnlistirea Vâratic, jud. Neam(. D-ta
/JO(Î JJrocedo i11 modul 111·mcitor: sau îmi scrii mie direct - mai stau până duminica viitoare 16
.,c1,1 ca sâ ,·orhesc cu 111ain.1 Terlte11i, sa11 intri in corespo11de11(â de-a dreptul cu dânsa. Maica
47
i(i ,·u trimite sto/,1 şi hunii Îi i11ai11tc:i indutci clupei primire. IÎ1 orice ca::: maicile Vârgolici se pot
intcrp1111c.
La Ttirgol'işre li/li /i>st. precum ji1scse ,·or/ni, ,·ineri. Ce mi:::crie. ce 1wmermc1e şi ce
11ci11t'l1ip11itci tiniloşie.' .-1111 mai ,·â:::11t ruini hatjocorite, dar În halul Palatului Domnesc din
1ârgo,·işte ÎIICli 1111 mi-a fost dat. /~1chipuieşte-fi câ din sala cea mare de la intrare s-a făcui
codnâ de J><>rci, iar din Ct'lllllTO holritci dinspre Chindie. o adevârată cloacâ, unde îşi face
nevoile !oalei st~/larea 0111encascâ din spitalul \'<Yin. ;\;furdâriile spitalului sunt aruncate chiar În
dosul .,·,ilii Dh·an11!11i. iur peste tot o duhoare de acid.fc'nic şi ouă clocite de te înâduşe. De când
sunt, o 11uirr11risesc. n-am mai \'Li:::11t o asemeni nepâsare de clâdiri, unde odinioară s-a hotărât
48
despre soarta neamului şi a creştimitci{ii. De altminteri am sâ fac un articol in "Epoca " unde
S(t 111ai trc:::esc pe guşa/ii din 7argol'işte asupra nechih:::uitei lor nepăsări. Cu o strângere
câlduroasâ de mâ,ui,
.-li d-tale
Teohari Antonescu
0

Scrisoare (datele de poştă Monastirea Văratic. Jud. ~camţu, 22 sept. 1907 / Bucureşti,

findcsci frabi 11).
BA R . ,A
1v1ss. s7(8)
- - . I ne ct·1ta.

XIX
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(li)
1907 septembrie 14,

Văratic

Scumpe domnule Onciul,
Ca răspuns la cartea d-tale poştală vei fi primit, cred, o scrisoare a mea cu un mic petic din
şaiacul cerut. Preţul şi numărul coţilor era de asemeni indicat în acea scrisoare. Rămăsese să
ştiu, dacă îţi place culoarea. Până acum n-am primit nici o indicare. Mâine eu plec spre laşi,·
Dacă ai nevoie să comunici cu maica Paisia Terheni, fă-o mai bine prin maicile Vârgolici, care
pot.fi mai bine garante despre trimiterea şi cotirea exactă a stofei. Deci scrie direct către ele.
Al d-tale cu o strângere de mână călduroasă,
Teohari Antonescu
Carte
1907).

poştală

(datele de

poştă

Monastirea

Văratic.

Jud.

Neamţu.

27 sept. 1907 / Buc. 28 sept.

7(9)
._
BAR. Mss. S - - . Inedita.
XIX

1907 octombrie 8,

laşi

Iubite Colega,
Astăzi chiar am dat manuscrisul meu asupra "Columnei Traiane" să-l lege la legător.
Miercuri ii am gata. Aş dori să ţi-l prezint şi în acelaşi timp să-ţi atrag atenţia asupra unor
pun[c]te din studiul meu, mai ales asupra principiilor de orientare ale scenelor, care mi-a luat
mai bine de trei ani din munca mea.
Iubite d-le Onciul, ştii câtă abnegaţie şi cât entuziasm am pus la această operă, pentru care
n-am cruţat nici osteneală, nici bani, nici chiar sănătatea. D-ta ştii mai bine de cât toţi, că toată
speranţa mea mi-am pus-o in această carte, din care mai sunt să apară încă alte două volume.
Când am scris, gândul meu a fost în tot momentul la aceea ce vor zice puţinii de la noi din ţară,
care ca d-ta să pricep şi să interesează de asemeni lucrări. Aş dori deci să ştiu, mai înainte
decât [de} la oricare altul, ce gândeşti d-ta asupra Columniţei mele. Te rog, dar acordă-mi o
după-amiază - de pildă, joia aceasta, 11 octombrie - când voi veni la Bucureşti, la d-ta acasă,
să-ţi prezint lucrarea. Dacă joi nu-ţi convine, hotărăşte altă zi, poate vineri, în orice caz însă nu
mai târziu de duminică 14 octombrie. În această privinţă aştept cu multă nerăbdare un răspuns
... favorabil.
Acolo la Bucureşti sunteţi în plină examinare de bursă. Probabil că aţi dat răspunsul şi veţi
fi numit pe fericitul bursier de "Archeologie ". Noi avem de la laşi un tânăr foarte ... foarte bun;
este elevul meu, ciracul meu. N-am vrut să vi-l prezint, pentru ca să vă las libera apreciere. Sper
49
Însă că aţi făcut cunoştinţă mai de aproape cu tânărul Dască/ . Are două Însuşiri bune: multă
putere de adaptare şi deci cunoştinţe şi dorinţă vie de studiu. Dar mă opresc, de teamă să nu vă
turbur şi să nu.fiu indiscret.
Cu o prietinească strângere de mână,
Al d-tale
Teohari Antonescu
Scrisoare (datele de poştă Iaşi, 21 oct. 1907 / Bucureşti, 22 oct. 1907).
7(1 O) . Publicată de I. Lăcustă, Ioe. cit.
. (cu omiterea
.
. . parţi
- .) .
BAR. Mss. S u 1tlmei
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1907 noiembrie 26,

Iaşi

Scumpe domnule Onciul,
Mă iartă că iarăşi te supăr, dar ce vrei, nu-i cu putinţă alţfel. Am aşteptat un cuvânt de la dta În privinţa lucrării mele; răspunsul n-a venit. Se vede că naşterea pruncului meu încă n-a
sosit. Eu Îl lăsasem în mâna d-tale cu speranţa că-i vei hărăzi o soartă şi-l vei apăra contra
vrâjmaşilor. Până acum Însă nimic nou sub soare. În nesiguranţa mea m-am gândit la alt mijloc
ele Îndrumare la lumină a nefericitei mele ''Columne". Haret 50 pare dispus să ajute acum
··Universităţile" noastre, pare gata să dea mijloace băneşti mai multe. N-ar fi oare bine, să cer
şi eu un f"ond pentru publicarea lucrării mele? Nu-i oare datoria unui ministru să ajute
puhlicarea unei lucrări, care caută să limpezească originile neamului nostru? Acestea sunt
intrehâri cari! mi le pun continuu În minte; dar cârora îndepărtarea mea de centru nu ştiu ce
râspuns sâ le dau.
M-am gândit la d-ta sâ-/i cer sfatul: fac bine, fac rău, cerând ajutorul lui Haret? D-ta eşti
mult mai În mâsurâ decut mine sâ cunoşti lucrurile şi săjudeci situaţia. Afară de aceasta, dintre
noi to{i, d-ta ai mai deZ\'<Jltat simţul convenienţelor şi realităţii, de care mulţi dintre noi suntem
uşa de lipsi{ i.
Te rog ciur. scrie-mi un cuvum, ce cale să iau: te-oi asculta cum vei zice. imi voi an.mea
lucrarea şi in jin·, Jani cre:::i ni altă soartli 1111 meri/ci. De altminteri. imi pare că Într-acolo se
deschide perspectiw, cea mui sigurli.
Cu o strângere df! nuinâ prietineascti,
/1 I d-tale

Teohari Antonescu
Scrisoan: ( datele Je po~t[1 la~i. 9 decembrie I 907 / Bucureşti, l O decembrie 1907).
7( I I) P bl"
.I
I . L-acustă,
· l oe. cit.
.
UAR. Mss. S' ----·-.
u 1cata- ue
.\'IX

1907 clecemhrie 31,

laşi

Sc11111JJC Jo1111111le 011ci11I,
( '11 poşta dt: astci::i trehuic să .fi primit plicul cu partea reimwitâ din "Cetăţile dace". Anz
51
redus /h' cât u _liJst c11 1m1i11{li toate acele n:tâţi Jc care nu eram tocmai sigur să fie dace . Cu
modul an·sta 11-011 mai râmas decât ./O Je cl'lâ/i. 24 turnuri şi vreo cutel'a valuri.fie de piatră, _fie
dl' pt111ui111. Cum p11/i11 pentru 1111 imperi11 aşa de mare cal era cel dacic suh Decebal. Am tăiat
din lista jâcutâ de celli{i, ca şi cum aş .fi tăiai din carnea mea. Dar cuvântul de ordine trebuia
implinit. Nu-i \·orhâ. prin aceasta am lâsat putin(ci şi viitorilor cercetători să mai descopere şi ei
uite n·fl1/i duce. Ccirarea a/<Jst rrasâ, penpectil·a stă deschisâ, ne mai trebuie indrâzneţi numai
S{i ccrcc/e::l'. I 'orba cecu. lac cstc, broaşte sâ_lie !
/~1colo, h1111â pat·e. Vânt. _li-ig, :::lipadâ şi Întreaga companie a iernii. Îţi doresc un an nou
/c.Ticil, dupâ po/ia inimii. Cu o strângen: de mânci,
Al d-tale

Teohari Antonescu
Scrisoare (datele de poştă Iaşi, 13 ianuarie 1908 / Bucureşti, 14 ianuarie 1908).
. (cu omiterea
.
,. dun.) .
RAR. Mss. S7(12)
- - . Publicată de l.. Lăcustă, Ioe. cit.
u l.tm1e 1or ran
.\'IX
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(I I)
1908 ianuarie 2 7,

laşi

Scumpe Colega,
După o straşnică răceală însoţită şi urmată de un guturai formidabil, iată-mă-s din nou ca
În zilele mele cele bune. Mai Întâi, cum mergi cu sănătatea? Durerea de la şale, sper, că te-a
lăsat şi liberat de necazuri priveşti din înălţime pe trecători şi mai cu seamă pe frumoasele
trecătoare ale căii Victoria. Când am plecat de la D-ta, mi se pare că intrau Pangrati 52 şi un alt
tovarăş, rămas necunoscut. fn orice caz, glasul lui Pangrati l-am deosebit, deşi nu i-am văzut
faţa.

Rezumatul pe care mi l-ai cerut incă nu l-am terminat. Poate l-ai da gata săptămâna
aceasta şi ţi l-oi trimete. Iţi mărturisesc însă că tare nu mă pricep cum să-l alcătuiesc.
Aici, cu politica şi cu "Partidul Rupţilor " 53 , o ducem de minune,· debandada a Început, deşi
mai ieri takiştii Îşi cântau osanale şi erau plini de încredere. După beţie a venit trezirea şi
trezirea la dânşii este începutul inţelepciunii. Doar ciracii lui Sterea 54 ce mai bat in struna
takiştilor, dar şi ei răguşit şi pe înfundate. Tare mi-e teamă, că iar are să se întâmple vorba lui
Carp 55 : "până în trei luni nici nu voi mai avea nevoie să-mi bat capul cu dânşii!".
Dorindu-ţi multă sănătate, rămân al d-tale bun prieten
Teohari Antonescu
P.S. Te rog scrie-mi un cuvânt de cum stai cu sănătatea.
Scrisoare (datele de poştă Iaşi, 1O februarie 1908 / Bucureşti, 11 februarie 1908).
7(13)
.
BAR. Mss. S - - . Inedită.
XIX

1908 februarie 3,

laşi

Scumpe Colega,
Îţi scriu cu dorinţa cea mai vie de a te şti voinic şi sănătos, ca în zilele cele mai bune ale dtale. Sper că eşti zdravăn şi câţi-ai început cursurile.
Eu, după ce m-am mai chibzuit şi frământat, am comis şi micul articolaş-rezumat cerut. Am
înşirat şi eu punctele originale mai însemnate pe care lucrarea mea le pune in evidenţă. hm ţinut
să însemn numai acele idei, care sunt hotărâtoare pentru înţelegerea Columnei. Ştiu bine, că
Tocilescu are să caute, după citirea raportului d-tale la Academie, să micşoreze valoarea acelor
idei,· dar cu "individia şi răutatea", precum ~punea răposata bunică-mea, în loc de "invidie'',
cine poate să lupte?
Recitind lucrarea mea cu prilejul rezumatului ce mi l-ai cerut, am găsit, într-o notă, cam pe
la sfârşitul capitolului fli "Cetăţile dace", câteva cuvinte asupra "jidovilor", în sensul
explicărilor date de mine în seara plecării din Bucureşti. Aşadar, dacă cestiunea aceasta te
interesează vezi nota paragrafului din capitolul III, unde vorbesc despre scriitorii moderni, care
56
au pretins că cetăţile grupei mele sunt de origine romană .
Dorindu-ţi din nou sănătate şi iarăşi sănătate, cu o prietinească strângere de mână rămân
Al d-tale
Teohari Antonescu
Scrisoare (datele de poştă laşi, 16 februarie 1908 / Bucureşti, 17 februarie 1908).

7(14) I d' _

BAR. Mss. S - - . ne 1ta.
XIX
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Iubite Presidente,
Mă aşteptam la o veste veselă,· În locul ei a venit alta. Aşadar, o voi face şi ceea ce spui: voi
veni joi sau sâmbătă, săptămâna aceasta, ca să vedem ce să poate face pentru mult chinuita mea
Columnâ.
Totuşi, mă Întreb, iubite Presidente, nu s-ar putea să nu mai vin la Bucureşti? Nu s-ar putea
sâ-mi scrii în câteva cuvinte, cam în ce direcţie ai dori să introduc schimbări? E vorba să
cunosc principiul dorinţei şi executarea aş îndeplini-o în cursul vacanţiei de Paşte.
Mai greu ar fi să isprâvesc partea privitoare la a III-a campanie din primul război, dar aş
f'oce-o şip-asta cu ajutorul lui D-zeu. Totuşi, ţineam ca în timpul vacanţiei mari să mai vizitez
57
unele localitâfi din Transilvania , să le ridic planul şi să le examinez mai de aproape!
În orice caz, văd dorinţa mea, de a publica Columna, prelungită pentru incă o vreme.
Numai de n-ar/i 111 zadar/ Să nu se Întâmple ca În povestea: "Vezi, tu, murgule, iarba ceea, tu ai
s-o /JCIŞti. "
Îmi parc hine, iubite Prezidente, cei ai scăpat În fine de beleaua de astă iarnă. De altminteri
a sosit şi timpul cc/frumos, inuit reumatismul D-tale \'rând ne\Tând are să se ducă cu totul pe
pustii. Cu o strângere prietinea.\'Cll de mână,
A I d-tale
1

Teohari Antonescu
1908 april I, laşi.

Scrisoare (datele de

poştă laşi.

14 aprilie 1908 /

Bucureşti, [lipsă

~tampila]).

7(15)
BAR. l\1ss. S - . I ne ct·~
1ta .
.\'IX

1908 iunie 5, Govora.

l11hitc cl-ll' Onci11I,
011J)(i 1 ·w11 \'ci \'l'cll'll in lucrlll'l'u trimeasâ ieri, am reluai paginâ cu pagină cele scrise şi
f 0111/ redus sau indreptal acele pâr(i cure piircau greşite ori râu fntocmite. intregul capitol
8
pri\·itor la criticu articolului lui Donw.cewsk/ a fost schimbat in sens imhlânzitor. deşi, sâ-ţi
111ârt11risesc, ideea mea estt! sci spui intotdemma pe şleau pârerile pe care le ai asupra unei
so·ieri, chiar c,ind autorul acesteia are autoritatea ştiin/ţ/ică a unui În\'Ci(at ca Domasz[ewski}:
dor, in_lill(:, w11 imhlân::it Ionul şi strâns i11â1111tr11 ghiarele, fiindcă aşa este mai ... academic.
:1n1 menţinut pasagiul prii·itor la sistemul al /II-iea de infâţişare a scenelor. Totuşi, pentru
impâcarca ci-tale, am introdus o notă jos, unde arăt singur că sistemul reprezentării figurilor
"w1z.11tl' Cll 1i1tr-o oglindâ" este o simplă 1jJOtezâ, care nu are alt rost decât să explice câteva
scene de pe Col1111111â. cu neputin(li de desluşit prin celelalte 4 sisteme. De altminteri, recitind
59
din nou uncie scrisori ale lui Petersen câtre mine, am ajuns la încheierea că marele Învăţat
~erman a presi111fit sistemul acesta explicator.
00
Cu harta de la urma t·vlz11nu/11i nu s-a mai fâcut nimic . Era o muncă prea mare ca să
rei'ncep re/c1ccrea ci. Aştept răspunsul Academiei şi numai în cazul fericit al unei hotărâri
/c1vorahile - ceea ce mi se pare ipotetic - \'Oi relua-o de a capo şi o voi schimba.
C'<!o mai adâncâ prefacere fnsă a lucrării mele este cea privitoare la "cetăţile dace". Aici
om tawt şi rete~at unnele se pot ,·edea În lungul paginilor - până la os. Fără milă am înlăturat
cetâ(i dace pe care cu ochii mei Ic-am vâzut şi studiat. Le-am Înlăturat numai fiindcă mi-ai cerut
sâ mli mârginesc la cetăţile dace care se găsesc înfăţişate pe Columnă. Fireşte, între ele am
menfinut şi pe cele care sunt sculptate şi pe reliefele celui de-al Ii-lea război dacic. Aşadar, iată-mâ
i11 re~ulă cu cererile d-tale, care erau foarte drepte.
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Acum un ultim cuvânt:
Dacă Academia, în urma cetirii raportului d-tale, găseşte de cuviinţă să ceară şi părerea d-lui
Tocilescu, atunci, te rog, să intervii cu hotărâre. Opera îmi aparţine şi nu vroi s-o încredinţez d-lui
Tocilescu. În urma celor ce s-au petrecut între mine şi fostul meu profesor este cu neputinţă ca
d-sa să-mi studieze opera, "sine ira et studio", precum se spune. Hotărârea d-tale o cunosc mai
dinainte. Şi fiindcă s-a spus destul rău despre mine în cultivatul corp academic, îmi retrag
lucrarea, rămânând s-o ţin în sărtarele mele până ce vor veni timpuri mai bune pentru mine,
dacă vor mai veni.
Cu salutările cele mai cordiale,
Al d-tale devotat
Teohari Antonescu
Scrisoare (datele de

poştă

Govora, 18 iunie 1908 / Bucureşti, 19 iunie 1908).

BAR. Mss. S ;~; . Publicată de I.

Lăcustă, loc. cit. (cu excepţia ultimului paragraf).

1908 octombrie 1,

laşi

Iubite President,
Am isprăvit cu rezumatul meu din "Columna Traiană ". Cu alte cuvinte, sunt gata să trimet
d-lui Olinescu 61 unul sau mai multe capitole spre traducere. Toată întrebarea este: mai e dispus
el să facă traducerea? Dacă răspunsul va fi negativ, atunci adio planuri şi bucurie! Sper însă cu
intervenţia eficace a Lord Presidentului D. Onciul, să ies cu faţa curată şi din această afacere.
Un cuvânt din partea d-tale către dânsul, sunt sigur, ar face cât 1O scrisori din parte-mi. De
altminteri este nevoie să-i arate cineva importanţa lucrării; iar acel cineva să fie om cu
autoritate. Deci, iubite President, un cuvânt din parte-ţi şi nava mea va pluti cu pânzele umflate
pe largul mării necunoscutului.' Dar iată că devin şi poetic.
Dar cu lucrarea mea ce s-a făcut? Academia noastră a avut fericirea să cunoască mult
sărbătorita mea Columnă? Eu aş zice să faci o Încercare cât mai apropiat posibil. Şi aceasta
pentru două motive: 1) eu sunt superstiţios; anume, am convingerea sădită de mult în suflet, că
luna octombrie este luna mea cea bună. Deci, e cu neputinţă să mă refuze Academia în această
lună. 2) Trebuie să se !)fârşească odată cu "pusăciunea" mea nesigură. O oră de aşteptare
cuprinde În sine mai multă Încordare decât 100 de ore de cădere. Vroi să văd alba în
căpistere 62 . Ş-apoi ard de dorinţa să reîncep campania mea contra lui Tocilescu şi [a} altora; şi
nu pot să mă mişc, fiindcă mă simt încătuşat în lanţurile Academiei.
63
În _fine, al treilea, ai cetit articolul meu asupra "Cetăţilor dace" ? Dacă l-ai cetit, care este
părerea d-tale asupră-i? Eu nu cred săfi rămas tot aşa de sceptic asupra realităţii acestor zidiri
dace, precum erai mai nainte,· sau atunci eu am perdut sentimentul tăriei argumentelor.
Cu o strângere prietinească de mână, rămân
Al d-tale devotat,
Teohari Antonescu
Scrisoare (datele de poştă: Iaşi, 14 octombrie 1908 / Bucureşti, 15 octombrie 1908).
7 7
BAR. Mss. S (1 ) . I. Lăcustă, loc. cit., a publicat numai primul paragraf.
XIX
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1908 octombrie 20, laşi

luhite Lord President,
Trebuie să.fii grozav de ocupat, cred, ca să "neglijezi, precum spui, corespondenţa cu
prietinii şi prietinele ". Mai ales cu prietinele, aici văd gravitatea lucrului. Totuşi eu imi iau
c11ragiul În mânii şi-ţi scriu două-trei cuvinte. Ceea ce ai hotărât cu d-l O/inescu, rămâne sfânt,
deşi eu aşfi de părere ca din beneficiul net să-i las 30%. Eu i-am trimes chiar astăzi primul
capitol din lucrare. După ce va .\fârşi traducerea lui, ii voi înainta pe al doilea şi aşa mai
departe. Dacă .~fârşim cu traducerea pânâ în iunie ce vine, începem şi publicarea. Gândul mei
este să trimet un capitol-două din lucrare lui Petersen, cu care sunt în corespondenţă, pentru ca
sâ vâd şi gândul lui mai ales in ce priveşte "cetăţile dace". Dar pentru aceasta îmi trebuieşte
ceva tradus.
Cu pri\·ire lu Înaintarea raportului d-tale către Academie, rămâne să faci cum crezi d-ta
mai hine. De altminteri, nici nu este de aşteptat de acolo nimic strălucit. Când ai de luptat cu
64
hi:zantino-levantinismul unor savanţi ca I. Kalinderu , -~fârşitul fi poţi prevedea cu multă
siguranţă. Totuşi trehuie Încercată marea cu degetul.
( '11 multă sănâtate. rărnân
Al d-tale

Teohari A11to11en·11
P.S. Capitulul 1 din "Columnâ" l-am inaintat tot pe adresa d-tale.

Scuză-mă.

Scrisoare (datele de poştă: laşi, 2 noiembrie 1908 / Bucureşti, 3 noiembrie 1908).
7
BJ\R. Mss. S (1 X). Publicată <.k I. Lăcustă, loc. cit. (fără ultimul paragraf).
XIX

/ <)()8

11oie111hrie .; 7,

luşi

l11hi1e Coleg,
/)orinfu. expri111utâ in ultima-fi scrisoare, ajc>st implinitc.i inni de ieri, când, dupâ multâ
discu{ ie şi mai 11111lt,1_/i-cinu111tarc. am n'cummulat ca suplinitor pentru catedra de "Istoria medie
şi ,nodernâ "pc protejatul ş.J ele\'111 d-tale, I. Ursi/'). Opo:iţie afost destulă, mai cu seamă de la
. ~
t-, I J)
. ce se .,:,arşeşte
C
.
. ar, vorI1a ceea, tote Inne
cu Inne.
Ncg11 Ieseu (i(i şt. C',a\·w1esc11
· Totuşi, 1111 trchuic sâ uit a-ţi spune câ, de se prezenta la examenul de agregaţie, protejatul d8
rale ar /i i:hutitfârci doar şi poate. Altminteri, clinci o \·eni .Ye11opof1 • care desigur ,·a trehui să
fie numit În comisium·, aceastâ pusihilitate are sâ se micsore:e fâarte mult.
Cu lv/11r111/") ce-af i.fârut.') L-aţi recomandat. sau îl m~,i puneţi la carantinâ. Ultimul lui
0
articol clin "( '011,·orhiri" este deplorabil şi ca ton de discuţie şi ca.fond. Auzi, un om care
sus/ ine! ni archt'ologia trel>uie sâ-şi mârgineascâ câmpul său de activitate numai la lumea
clasini.' 71 Catedrele ele ohicci trebuiesc sâ satisfacii anume cerinfe: cerinţele ţării unde este
U11i\l(:rsitat('a. /,a 11oi neccsani este o cunoaştere adâncii a lumii romane şi [ a} celei preistorice.
l'e111r11 cea romanâ st' cul'ine sâ dâm atenţie, .fiindcâ printr-Însa limpezim propriile noastre
origi11i. Pc:11tr11 cca prcistvricâ de asemeni se cuvine sâ fim cu o deosehitâ luare aminte, fiindcâ
,,ri11tr-i11sa se !i111pe=esc originile cil'i!i:zc1ţiei europene primitive. Ţara noastră.fiind in drumul
marilor câi co111erciale şi râ::hoinice, care legau sudul cultil'af cu nordul şi apusul Europei
Fn1w1ecat(e/. orice/iJrmâ de culturâ curopeanii la noi r)·i are fazele ei de trecere intre luminâ şi
intuncric.
Dar sci sftirşesc cu o prietinească strângere de mânâ
.·1 I d-tale

Teohari Antonescu
Scrisoare

(fără

plic).
7 (1 9 ) p bi. . . . de I. L-acusta,
- 1oe. cit.
.
HAR. Ylss. S
~ - . u 1cata, cu om1s1um,
Xi){
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Scumpe Coleg,
Am primit astăzi chiar traducerea lui Olinescu. Nu-ţi poţi închipui ce bucurie mi-a făcut.
Socotesc că de mi-ai fi trimes zece mii de lei nu mi-ar fi fost bucuria mai mare. În fine, văd şi eu
răsărind speranţa de a-mi publica opera măcar în nemţeşte, dacă nu în româneşte. Căci eu chiar
de mâine încep să intru în tratative cu un tipograf de aici pentru publicarea "Columnei". Îndată
ce voi avea trei sau patru capitole şi pornesc cu tipărirea.
Capitolul următor ţi-l voi înainta spre traducere chiar mâine. Vorba ceea, sunt tare grăbit.
Mi-e frică numai să nu se răzgândească pe drum Olinescu al nostru.
Cu Academia sigur nu se poate face nimic; nici vântul desigur nu bate a bine dintr-acolo
spre mine. iubite Prezident, să nu te jenezi deloc. Să nu crezi că mă mâhneşte cumva neizbânda
aceasta! Când eu am putinţa să public cu banii mei în nemţeşte opera mea, sunt călare pe
situaţie. Frică mi-era numai să nu lâncezească proza mea în cine ştie ce saltar de dulap! Dar
graţie d-tale lumina zilei are să se deschiză şi pentru dânsa. Cu examenul de agregaţie al lui
Tocilescu - Murnu, ce s-a făcut? Se mai ţine? Ar fi bine să ştiu mai dinainte, mai ales că ziua de
întâlnire cade a treia zi după Crăciun 72 Dacă afli cumva vreo ştire, scrie-mi şi mie te rog un
cuvânt.
Dorindu-ţi sărbători fericite, primeşte te rog din parte-mi o prietinească strângere de mână
Al d-tale devotat,
Teohari Antonescu
1908 decembrie 19, laşi.

Scrisoare (datele de poştă: Iaşi, l ianuarie 1909 I
7(20)
.~
BAR. Mss. S - - . Inedita.

Bucureşti,

2 ianuarie 1909).

XIX

1909 ianuarie 1O,

laşi.

Scumpe Coleg,
Am trimes de ieri chiar un nou capitol din lucrarea mea. Te rog numai să i-l înaintezi d-lui
Olinescu. Poate că ar.fi bine să-i spui d-ta un cuvânt, ca să grăbească cu traducerea. Aş dori să
incep publicarea chiar în cursul lunii iunie ce vine.
Comisiunea pentru cercetarea lucrărilor celor ce aspiră la catedra de archeologie din
Bucureşti, deşi nu s-a numit încă la noi, însă din palabrele avute, probabil eu voi fi însărcinat cu
facerea raportulu?3 . Aici însă vor începe greutăţile pentru mine. Din repedea frunzărire a
74
lucrărilor lui Murnu şi din cunoaşterea valorii lucrărilor lui Tzigara , reiese limpede ca ziua că
ambii nu pot fi recomandaţi ca profesori sau agregaţi. Rămâne cel de-al treilea, Tocilescu.
Valoarea obiectivă a acestuia, cu toate drepturile pe care i le dă lunga sa suplininţă, este şi ea
inferioară. Aceste lucruri.fireşte, le voi spune în raport, oricare ar fi interesul meu să le ascund.
Dar atunci nu va zice lumea că eu am un dinte contra lui Tocilescu? Iar dacă aş fi mai
îngăduitor, acelaşi glas nu va pretinde că o fac cu prevedere pentru lucrarea mea asupra
Columnei, care acum se află în mâna Academiei, unde Tocilescu şi ai lui ar putea fi şi ei mai
prietenoşi pentru mine? Ei, cum crezi că pot scăpa de gura lumii? Pentru un moment, eu nu am
decât un singur gând: să-mi Împlinesc datoria, întâmplă-se orice! Până atunci, iată-mă
plisoforisindu-mă cu proza celor trei muşchetari ai catedrei de archeologie.
Cu o strângere voioasă şi prietinească de mână, rămân
Al d-tale devotat
Teohari Antonescu

Scrisoare (datele de poştă: Iaşi, 23 ianuarie 1909 I Bucureşti, 24 ianuarie 1909).
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Inedită.

Edificatoare asupra preocupărilor profesionale şi a trăsăturilor de caracter ale autorului,
aceste scrisori ne dau într-o anumită măsură şi un portret indirect al partenerului de
- 7,;
corespon d enţa ·.
Lotul de scrisori prezentat se completează fericit la Biblioteca Academiei Române cu încă 8
epistole ale soţiei lui Teohari Antonescu, pe care le vom publica în volumul unnător al
,,B ul ctin ului''.

Note
1.

În nr. 1O din 15/28 ianuarie 191 O, ,,Tribuna" a publicat un scur1 necrolog în pagina 4. Două zile mai
târziu (nr. 12, 17 /10 ianuarie I 9 I O, p. 5-6) a apărut şi relatarea Înmormântarea profesorului Teohari
AIIIOll('SClf.

Î

,

4.
:-i.

(>.

7.

8.

Vezi nota).
IOSIF STFRC/\ )l LlJ l'fL (1827-191 I), membru marcant încă de la înfiinţarea ASTREI, devenit
viccprqcclintc în l lJU I ii pn:şedinte din 1904 până la rnoa11c. Corespondenţa sa cu Tcohari
Antonescu a fost mai vastă (a se vedea în numărul trecut al „Buletinului". p. 175).
Fste vorba, c\'idcnt, de< 'olumna lui traia11.
:'Jumflrul cu pricina, datat 2 lebruaric 19 I O stil nou, publică pe prima pagină a11icolul Profesorul
·frolwri .·lt11011escu in .·lrdcal, pc baza informa\iilor unui „admirator din provincie··. Anonimul
corespondent descrie avatarurile suferite de Antonescu din partea jandarmilor unguri, în vara anului
1908 (s. ns.). în pt1rţik Sibiului. Atunci a fost arestat ~i i s-au confiscat fotografiile şi notele
referitoare la ruinek unei cctăti.
Fl\1II. 1:1sCHLR, cunoscut fotngraf sibian, colaborator al ASTRU.
lpotc1.a nimant ict1 ii indrf1.1neată formulată de Teohari Antonescu nu s-a confirmat ulterior.
l · ra \'orba despre ni.,cur.rnrilc I're::.idc11t11lui ... cu occci1111ea s,irbcitorilor asocia{ iun ii ţi11llle la Sihiu
lu I') a11g,m1 l ')()5 ii Rti.,wh'I la i11uugurareC1 Jfu::.e11l11i. Adaus la discursurile JJl"e=identului ... (Sibiu,
1

I 90(l ).
t)_

I O.
I I.

I2.

11.

I-L

15.

Dup{1 cum se poate constata, I. Stcrca )ulu\iu i-a l'Xpcdiat cu maximă operativitate lucrările amintite
a11tcrilll".
:\u an:111 suticicnk' date lksprc dilătoriilc lui Antonescu în Ardeal, pentru a confirma că persecuţiile
autorit:·qilor habshurgicl.' au tiJst atd.t în 1907. c.ît ~i în 1908 (, czi supra nota 5).
l'urnul spart ...
Dll\'I ITRI E O:,JC Il I L ( 1865-1923 ). istoric medie,·ist, profesor universitar la Bucure~ti din 1895.
ml'mbru al Academici Romane (corespondent din 1889, titular din 1905). A fost director general al
Arhi\'elor Statului ( 1900-1923) şi fruntaş al Partidului Conservator.
CiRICiORI·: TOCILESCU ( 1850-1909), istoric şi arheolog, profesor suplinitor la Universitatea din
Bucurqti. membru al Academici Ro,rnîne (corespondent din 1877. titular din 1890).
liFORCi[ MURNU (1868-1957). filolog, poet şi traducător, profesor universitar, membru al
Academici Rorn:.1ne (corespondent din 1909, titular din 1923 ). Este autorul broşurii Arheologia
clasicâ şi ros/111 ei la noi (Bucureşti, 1908).
AI.FXA~DRU TZIGARA-SAMURCAŞ ( 1872-1952), istoric de artă şi muzeograf, membru
corcsµondent al Academici Române (din 1938). A polemizat cu Teohari Antonescu în chestiunea
l)riginii culelor, 111 revista ,,Convorhiri literare·'. Este autorul broşurii Discuţiuni în jurul archeologiei
( l:h1curl'~ti, 191 O).

16. Deoarece cnlcgu I Petru Răşcanu demisionase la I martie 1904 din postul de inspector general al
invăţă1rn1ntului

secundar şi-şi reluase catedra de istoric veche la Universitatea din laşi, pe care o
suplinise Teohari Antonescu, acesta din urmă şi-a reorganizat probabil cursul de la catedra sa de
bază.
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17. A apărut în broşura XXIV Ianuarie. Conferinţă ţinută la serbarea şcolară din 24 Ianuarie 1905 fn
Ateneul Român, Bucureşti, 1905.
18. A apărut în „Epoca", XI, nr. 144 (30 mai 1905), p. l; nr. 146 (I iunie 1905), p. l; nr. 147 (2 iunie
1905), p.1-2.
19. Teohari Antonescu, le Trophee d'Adamclissi, Bucureşti, 1905.Vezi şi articolul polemic din „Convorbiri literare", Trofeul de la Adamclisi, nr. 3-5, 1906, p. 347-363.
20. CONRAD CICHORIUS, istoric german, autorul celebrei lucrări Die Reliefs der Trajan ssăule, voi.
I-IV, Berlin, 1896-1900.
21. Prima din cele trei părţi ale capitolului (menţionate supra la nota 3) a apărut din greşeala redacţiei
sub semnătura lui D. Onciul.
22. Teohari Antonescu, Buddhismul şi Nirvana, în „Convorbiri literare", nr. 9, 1903, p. 806-833.
23. A apărut în „Epoca", an IX, nr. 234,235, 237-240, în perioada 29 august-4 septembrie 1903.
24. THEODOR MOMMSEN ( 1817-1903 ), istoric german de origine daneză, autorul celebrei ls·torii
romane (în patru volume) şi unul dintre iniţiatorii colecţiei Corpus lnscriptiones latinarum, laureat
al Premiului Nobel pentru literatură.
25. CONSTANTIN ISTRATI (1850-1918), membru al Academiei Române (1911); ministru de mai
multe ori (lucrări publice- 1899, instrucţie-1900, domenii- 1907, industrie-1916); în 1906 a fost
însărcinat cu organizarea Expoziţiei Uubiliare] de la Bucureşti (notă I. Lăcustă, în continuare I.L.).
26. Sargetia, râu în Dacia, în apropierea Sarmizegetusei dacice, în care - potrivit unei legende - Decebal
şi-ar fi îngropat tezaurul în timpul războaielor cu romanii: ,,ar trebui identificată cu Valea
Godeanului ... sau cu Valea Albă, ambele în Munţii Orăştiei" (Dicţionar de istorie veche a
României, Bucureşti, 1976) - I.L.
27. Afluent al Streiului (din Haţeg); izvorăşte din Masivul Godeanu şi separă Munţii Ţarcului de Retezat
-- I.L.

28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

3 7.

38.
39.

Oraş

fortificat din vechea Galie, unde - în 52 î.Hr. - Vercingetorix s-a predat lui Cezar. Până la
mijlocul secolului XIX, localizarea Alesiei era controversată. Săpăturile efectuate între 1861 şi 1865
au permis localizarea ei la Alisc-Saint-Reine (departamentul Cote-d'Or din Bretania) - I.L.
Lucrarea a apărut: Teohari Antonescu, Cetatea Sarmizegetusa reconstituitâ după Columna Traiană
şi ruinele din Grâdiştea, Iaşi, 1906. În prefaţă, autorul mulţumeşte pentru îndemn lui D. Onciul,
pentru sprijin material dr. C. Istrati şi pentru realizarea artistică lui C.I. Ştefănescu şi elevilor de la
Şcoala de bele-arte din Iaşi (S. Arganini, Lucreţia Botez şi D. Chipăruş).
Nu am reuşit să identificăm personajul „Părintele SATURN".
Lederata (azi Ramna, în Iugoslavia), localitate în apropierea Dunării, pe drumul imperial roman spre
Tibiscum - I.L.
Aşezare dacică şi, apoi, oraş în Dacia romană, identificat pe teritoriul satului Jupa (jud. Caraş-Seve
rin) - I.L.
Antica Orşova; port şi punct de vamă în timpul dominaţiei romane - I.L.
Dr. George Popoviciu, Istoria românilor bănăţeni, Lugoj, 1904, XV+ 424 p. (Tipografia ,,Poporul
român" din Budapesta) - I.L.
Este vorba de cetatea de la Oreava pomenită şi în Marele Dicţionar Geografic al României (voi. IV,
Buc., 190 I, p. 600), care era atribuită de legende lui Ioan Corvin.
Ruinele medievale sunt localizate astăzi la 3 km de Gura Văii, dar nu s-au întreprins cercetări sistematice în zonă (informaţie Constantin Para, muzeograf la Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, DrobetaTurnu Severin.
Cetatea Severinului mt este atestată documentar înaintea Banatului de Severin, iar cercetările arheologice converg pentru o datare în sec. al XIII-iea. Vezi Gh. I. Cantacuzino, Cetăţi medievale din Ţara
Românească (\·ec. XIII-XVI), Bucureşti, 1981, p. 85-97.
Asupra listei din cronica rusească „Învierea", reflectând probabil situaţia de la sfârşitul secolului al
XIV-iea, discuţiile din istoriografia română au continuat. Vezi T.V. Poncea, Geneza oraşului
medieval românesc fn spaţiul extracarpatic (sec. X-XIV), Bucureşti, 1999, p. 20-22.
Vezi pentru amănunte excelenta ediţie a lui Aurelian Sacerdoţeanu: D. Onciul, Scrieri istorice, voi.
I-li, Bucureşti, 1968.
Recenzia lui NICOLAE I. BASILESCU (1868-1904), profesor de filosofie la liceele ieşene, a apărut
în ,,Convorbiri literare", nr. 11 şi 12 din 1899.
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'1-0. Descoperirile arheologice pe teritoriul oraşului Iaşi sunt numeroase, atât pentru timpurile „anteromane", cât şi pentru perioada medievală (vezi Vasile Chirică, Marcel Tanasachi, RepertoNul
arheologic al judeţului laşi, voi. I, Iaşi, 1984, p. 184-205).
41. JOHANN MICHAEL ACKNER (1782-1862), istoric al antichităţii, originar din Sighişoara;
profesor, la Sibiu, de filologie clasică şi arheologie; membru corespondent al Comisiei Centrale
Imperiale pentru cercetarea şi conservarea monumentelor istorice din Viena. Specialist de renume în
istoria antică a Transilvaniei -- I.L.
42. Lucrarea a apărut la Viena, în 1856.
41. Dr. EDlJARD ROBERT ROESLER, istoric austriac, autorul unor controversate lucrări despre daci,
apărute la Viena între 1864 şi 1866 şi reluate în volumul Rumdnische Studien, Leipzig, 1871. Teoria
lui Rocsler a fost combătută strălucit în epocă de Alexandru Xenopol.
44. Dr. JULILS JUNG ( 1851-1910), reputat istoric austriac al Transilvaniei antice şi al Imperiului
Roman, autorul lucrării Roemer und Romanen in den Dvnaullindern, Innsbruck, 1877 (recenzată cu
promptitudine de istoricul bănăţean Vasile Maniu în anul următor (pentru amănunte a se vedea
Victor ;\eumann, r'asile Afaniu. Ed. Facla, Timişoara, 1984, p. 75-78).
Articolul lui Jung, care devenise membru corespondent al Academiei Române din 1877,
( 'onlrihu(iune la istoria treciitorilor Transilvaniei a fost tradus de F. Robin pentru „Convorbiri
literare". nr. 4-6. 8 din 1894.
45. GRIGORE TOCILESClJ - vezi supra nota 13. Pe contrapagina foii de titlu a cărţii Cetatea
Son11i=<!getusc1 .... Antonescu a menţionat că în acelaşi an ar fi publicat tot la Iaşi, două lucrări
po!L:111 icc: Stii11fu sa11 1·a11dalis111ul d-lui Tocilescu. l.ip.rn unei m<!tode de cercetare a ruinelor şi
,'·.:,11)(1/11rile tl-l11i f"ocilc.\CII la ( 'etatea Drohetae. :\'i111icirea unei staţiuni istorice importante. În
.. B.R.M." ~c aden:rcad1 că aceste lucrări nu se găsesc în bibliotecik publice din România. În
;1ctualul stadiu al cercettuilor. fără să li trecut în revistă presa vremii, ne abţinem de la alte
comentarii.
46. Variantă regională pentru .. ~iac" (postm· de culoare închisă. ţesut manual pentru haine de casă ~i rase
călugăreşti).

4 7.
,l8.

,Jt)

SO.

S I.

S2.
53.
S4.

S5.
)6.

:;7_

l'eohari Antonescu era căs."1ll,rit cu o fată din familia Vârgolici, fiica lui ŞTEFAN VÂRGOLICI
(18-11-1897). prolesor unin:rsitar ~i membru al ..Junimii·'.
Se pme d 11u a mai t;icut articolul. căci în „Epoca" nu a apărut.
Lstc \tlrha de C. l\1. D/\SC/\1.U. licenţiat în istorie în 1906. care a concurat cu N. Ionescu, O. Tafrali
~i luncsc11-Hu_jor pentru t) bursă de arheologic la Mtinchen (din comisie făcând pai1e profesorii
Bogdan. 011ciul ~i Murnu). Nu se cu1wsc biografia ~i lucrările sale, deşi în septembrie 1910 văduva
lui Tl!ohari Antonescu îi preda, la ccrcn:a l 1ni,ersit{1ţii din la~i. o parte dintre obiectele de la
( 'ucuteni r{unase la k1cuinţa defunctului.
SPll{l! lf/\RL-T (1851-1912). membru al Aca(kmiei Române (corespondent din 1879, titular din
I 8l)2. ). pn1lcsllr uni, l'rsitar şi matematician de renume internaţional. ministru al Cultelor şi
Instrucţiunii Publici.! în:; gu,erne liberale.
Obsedat de identilicarea c,ît mai l'Xactă a cctf1ţilor dace tigurate pc relicfurile Columnei. Teohari
Anto11('scu a exagerat recu1wa~terea lor în diferite construcţii medie\'ale (a se vedea cunoscuta
puk111ic{1 cu Al. Tzigara-Samun.:a~ referitoare la „cule··). deşi - aşa cum o dovedesc chiar epistolele
pc cari.! Ic puhlic{im - era conştient de pericolul hazardării în acest domeniu. fiind periodic temperat
chiar de mai prudentul său pril'ten D. Onciul.
U{MIL /\. PANCiRA TI ( 1864-193 I), figură proeminentă a învăţământului superior românesc,
militant pentru reorganiLarea Universităţilor. colaborator al ,,Convorbirilor literare'·.
Este \'l1rha de „ruperea" din Partidul Conservator a grupului de simpatizanţi ai lui Take Ionescu, care
a întemeiat Pmtidul Consen·ator-Lkmocrat.
CONSTANTIN STERE ( 1865-1936), profesor universitar la Facultatea de Drept din Iaşi,
intemeietorul rc\'iski ,.Viaţa românească'', conducător al filialei ieşene a Pa11idului Naţional Liberal.
PETRE P. CARP ( 183 7-1919). membru fondator al .,Junimii'', remarcabil om politic conservator,
ministru în 7 guverne.
A se vedea Teohari Antonescu. ( 'o/www Traiană, voi. l, Iaşi, 191 O, p. 52, notele I şi 7.
Se parc că a fT1cut această călătorie, având din nou greutăţi cu grănicerii maghiari (vezi supra notele 5
)i I 0).
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58. ALFRED VON DOMASZEWSKI (Timişoara, 1856 - Heidelberg, 1927), profesor de antichităţi la
Universitatea din Heidelberg; membru de onoare al Academiei Române (1897); autor, între altele, al
istoriei Imperiului Roman (2 vol., I 909) - I.L.
59. EUGEN PETERSEN (1836-1919), arheolog german, a participat la campanii de săpături în Grecia şi
Asia Mică; autor, între altele, al studiului Războiul dacic al lui Traian (2 voi., 1899-1903) - I.L.
60. Până la urmă harta a apărut în volumul postum (a se vedea corespondenţa Eugeniei T. Antonescu cu
Dimitrie Onciul, pe care o vom publica în numărul viitor).
61. DIONISIE OLINESCU (Olinschi), arheolog, născut în Bucovina (aflată atunci sub dominaţia austroungară) şi stabilit în 1893, în România - I.L.
62. Regionalism pentru covată de frământat pâinea, aici cu sensul de a vedea „sacii în căruţă".
63. Nu cunoaştem vreun articol al lui Teohari Antonescu din această perioadă. Probabil se referă la
Iarăşi originea culelor, apărut în „Convorbiri literare", nr. 12, decembrie 1907, p. 1204-121 O.
64. IOAN KALINDERU (1840-1913),jurist şi publicist, administrator al Domeniilor Coroanei, membru
al Academiei Române ( corespondent din 1887, titular din I 893 ).
65. IOAN URSU ( 1875-1925), istoric, membru corespondent al Academiei Române, profesor universitar
la laşi (din 1909), Cluj (1919-1923) şi Bucureşti (1923-1925)-1.L.
66. PETRE P. NEGULESCU ( 1872-1951 ), profesor universitar de istoria filosofiei la Iaşi (până în 191 O)
şi Bucureşti, intrat în învăţământul superior concomitent cu Teohari Antonescu. A fost membru al
Academiei Române (corespondent din 1915, titular din 1936).
67. ION GĂVĂNESCUL (1859-1949), profesor universitar de pedagogie la Iaşi între 1888 şi 1932.
Personalitate polivalentă, cu vederi conservatoare, autor de scrieri ştiinlifice de psihologie, pedagogic
şi estetică, dar şi culturale, politice, filosofice, didactice şi literare.
68. ALEXANDRU D. XENOPOL ( 184 7-1920), profesor universitar la catedra de istoria românilor de la
laşi, teoretician al istoriei de importanţă europeană, membru al Academiei Române (corespondent
din 1889. titular din 1893). Între familiile Xenopol şi Antonescu au existat relaţii strânse, chiar dacă
din motive politice sau profesionale ele nu au fost permanent cordiale.
69. GEORGE MURNU. vezi supra nota 14.
70. Se referă la articolul În chestia arheologiei, apărut în „Convorbiri literare'·. nr. l O, octombrie 1908, p.
349-363.
71. A se vedea şi articolul Arheologia clasicei şi rostul ei la noi, apărut în ,,Convorbiri literare", nr. 6,
iunie 1908, p. 525-54 7 şi tipărit ulterior în broşura menţionată la nota 14.
72. Examenul a fost amânat pentru primăvara următoare (se vedea Arh. Naţ. Iaşi, fond Rectorat, dos.
l /1908, f. 34 şi 240).
73. Într-adevăr, Teohari Antonescu a întocmit raportul, din care redacţia „Convorbirilor literare" a
publicat fragmente referitoare la G. Murnu după moartea autorului (în nr. l, ianuarie 191 O, p. 98105).
74. Studiile lui Alexandru Tzigara-Samurcaş erau referitoare la istoria artei româneşti, inclusiv la cea
populară, dar nu aveau tangenţă cu arheologia. Pentru punctul său de vedere este utilă consultarea
l\1emoriilor (voi. I, Buc. 1991, p. 285-288).
75. Corespondenţa lui Dimitrie Onciul către Teohari Antonescu nu s-a păstrat. Au fost publicate epistole
ale sale de T. Bălan (Câteva scrisori ale lui D. Onciul către S. Zotta, în „Revista arhivelor", VI, nr.
2, 1945) şi I.E. Torouţiu (vezi Studii şi documente literare, voi. XIII, Buc., 1946).
Pentru amănunte a se vedea Aurelian Sacerdoţeanu, Viaţa şi opera lui Dimitrie Onciul, în op. cit., p.
72-76.
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