
UNELE DATE REFERITOARE LA COMPLEXELE 
NEOLITICE DIN ZONA BUCUREŞTILOR 

EUGEN COMŞA 

Pe teritoriul actual al municipiului Bucureşti, au existat încă din cele 
mai vechi timpuri condiţii de mediu prielnice pentru viaţa comunităţilor 
umane. Studierea ampla şi sistematică a vestigiilor arheologice a început cu 
aproape trei decenii În urmă, prin înfiinţarea Şantierului arheologic Bucu
reşti, din care făceau parte specialişti care se ocupau cu diferite perioade 
din istoria îndepărtată sau cu problematica unor secole mai apropiate. Nouă 
ne-a r~venit sarcina de a studia problemele epocii neolitice de pe Întinsul 
marelut oraş. 

În cele ce urmează vom Încerca să sintetizăm rezultatele la care s-a 
ajuns prin cercetări arheologice de suprafaţă şi mai cu seamă prin săpături 
sistematice efectuate În mai multe obiective arheologice. 

Înainte de a aprofunda problemele ridicate de cercetările din ul
timele trei decenii, se cuvine să subliniem eforturile depuse, În studierea neo
liticului de pe teritoriul Capitalei de către arheologii generaţiei mai vîrstnice. 

Cercetarea epocii neolitice, din zona amintită, a început efectiv după 
anul 1920, sub îndrumarea şi cu participarea directă a lui Vasile Pârvan, 
ajutat de Ion Andrieşescu. Se poate spune că În acei ani, În privinţa neoli
ticului, harta arheologică a Bucureştilor apărea ca o pată albă. Se simţea 
nevoia efectuării unor cercetări arheologice de suprafaţă pentru descoperi
rea diverselor complexe. 

La îndemnul lui Vasile Pârvan, tinerii săi elevi au Început o serie 
de periegheze În preajma Bucureştilor, dar şi în alte zone ale Munteniei 1. 

Din informaţii verbale rezultă că În anul 1923, Radu Vulpe a făcut unele 
cercetări de-a lungul Dîmboviţei, la sud de oraş, cu care orilej a desco~ 
perit cunoscuta aşezare de la Glina. În anul 1926, l~>.r;. 1'-Jestor a redesco
perit aşezarea de la Glina şi, În acelasi an, <i ~~:;i: delegat să facă săpături 
în tell. Cercetările de la Glina au fost continuare şi În anul următor 2. 

Ion Nestor a făcut observaţii stratigrafice deosebit de importante, pentru 
întreg neoliticul din sud-estul României şi în estul Bulgariei. Atunci s-a 
stabilit, pentru prima oară, succesiunea În timp a principalelor culturi neo
litice, pornindu-se de la constatarea că În acea staţiune, un strat de cultură 

1 De exemplu : Gh. Ştefan J. făcut cercetări de suprafa\ă de-:t lungul Arge~ului 
1n împrejurimile satului Chirnogi. 

2 Vasile Pârvan a vizitat şantierul pentru a se convinge că sînt ju~te observa\iile 
stratierafice ale elevului său. 
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(de peste 2 m grosime), cuprinzînd materiale similare celor descoperite la 
Gumelniţa, suprapune un altul (de circa 0,50 m), conţinînd materiale ase
mănătoare celor scoase la iveală din aşezarea de la Boian A3. Într-un stu
diu publicat în 1928, Ion Nestor a denumit cele două culturi : Boian şi 
Gumelniţa 4• 

Prin activitatea lui Dinu V. Rosetti, au fost descoperite mai multe 
aşezări neolitice În vecinătatea lacurilor din lungul Colentinei şi În com
plexul de la Roşu-Militari 5. Merită toată atenţia aşezarea de pe malul la
cului Floreasca, din apropierea haitei Bolintineanu, staţiune cercetată, prin 
săpături de salvare, de către Dinu V. Rosetti şi apoi de Ion Nestor 6• 

În anul 1929, Dinu V. Rosetti a făcut săpături sistematice în ase
şarea, cu un singur strat de cultură, aparţinînd culturii Gumelniţa, de la 
Jilava 7• El a cercetat în Întregime resturile păstrate din aşezarea amintită 
şi a descoperit primul şanţ de apărare gumelniţean 8. 

Ulterior, prin alte cercetări de suprafaţă, au mai fost descoperite 
cîteva aşezări neolitice pe terasele joase ale Dîmboviţei şi Colentinei 9• 

După aceea, timp de aproape un deceniu, studierea epocii neolitice, 
din zona oraşului Bucureşti, a stagnat, Dinu V. Rosetti, acordînd atunci o 
atenţie deosebită sapaturilor de la Vidra şi unor obiective din alte epoci 10• 

Prin cercetarea sistematică, Între anii 1943-1948, prin ample săpă
turi, a tellului de la Glina, de către Mircea Petrescu-Dîmboviţa, s-a făcut 
un pas important Înainte, În studierea celor două culturi neolitice (Boian şi 
Gumelniţa) documentate acolo 11• Subliniem că intenţia - la îndemnul lui 
Ion Nestor - a fost aceea de a se cerceta în întregime multiplele aşezări 
suprapuse din cuprinsul tellului. 

3 V. Christescu, Les stations prehistoriques du lac de Boian, în Dacia, II, 1925, 
p 249-303. 

4 Ion Nestor, Zur Chronologie dcr rumănischeii Steinkupferzcit, În PZ, XIX, 1928, 
p. 110-143. 

5 Este vorba de resturi de locuire atribuite, m.ti tîrziu, culturii Dudeşti. Dinu V. 
Rosetti ne relata că a găsit acolo urmele unui vas de lemn. 

6 Ne referim la o aşezare distrusă În mare parte, pînă în 1930, de cărămidăria 
Popovici, aflată pe malul de sud-vest al lacului Tei. Materi,tlele ajunse în depozitul Mu
zeului naţional de antichităti au fost publicate de noi, În articolul Stadiul cercetărilor 
despre viaţa oammilor din faza Bolintir.eanu a culturii Boian, În SCIV, VI, 1955, 1-2, 
p. 13-43. 

7 Unele materiale de la Jilava au fost menţionate de Dinu V. Rosetti într-un raport 
:;.i în alte cîteva lucrări. Materialele aflate În depozitul Muzeului de istorie a municipiu
lui Bucureşti, precum şi o serie de note de şantier ne-au fost puse la dispozitie, pentru 
a fi publicate, prin amabilitatea lui Dinu V. Rosetti (căruia îi aducem mulţumirile noastre 
şi pe această cale). Ele au fost valorificare În lucrarea : Quelques considerations sur la 
cult urc Gumelniţa ( L' agglomeration Măgura jilavei), în Dacia, NS, XX, 1976, p. 105-127. 

s Op. cit., p. 110. 
9 De exemplu : urme de locuire de tip Boi.tn pe malul de sud al lacului Tei şi 

altele (cercetări efectuate de Dinu V. Rosetti). 
10 Dinu V. Rosetti, Săpăturile de la Vidra - raport preliminar, în PMMB, nr. 1, 

Bucureşti, 1934, p. 6-60 ; idem, Steinkup/erzeitliche Plastik aus einem Wohnhiigel bei 
Bukarest, În JPEK, XII, 1938, Berlin, p. 29-50. 

11 M. Petrescu-Dîmboviţa, Raport asupra sâpăturilor de la Glina, jud. Ilfov, 1943, 
în Rap. MNA, 1944, p. 65-71. 
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Începînd din anul 1945 şi pînă În 1955, am efectuat intense şi amă
nunţite cercetări arheologice de suprafaţă 12, pe ambele terase ale Dîmbo
viţei, spre sud-est, începînd din cartierul Dudeşti şi pînă aproape de 
Budeşti, ca şi de-a lungul teraselor Colentinei şi lacurilor, de la Chitila şi 
pînă la vărsarea în Dîmboviţa, descoperind numeroase obiective arheolo
gice din diverse epoci, inclusiv o serie de aşezări neolitice. 

Cu prilejul formării, În anul 1953, a Colectivului arheologic Bucu
reşti, cu fonduri apreciabile şi cu un număr corespunzator de specialişti, 
cercetarea arheologica a teritoriului oraşului, inclusiv aceea a epocii neoli
tice, a trecut pe un nou făgaş 13. S-au efectuat numeroase cercetări arheolo
gice de suprafaţa de-a lungul cursurilor de apă din zonă 14. În acelaşi an, 
a fost descoperită, În cartierul Giuleşti, o aşezare neolitică, în care am 
executat săpături de salvare. Descoperirile făcute, ne-au permis să elaborăm 
o nouă periodizare, mai amănunţită a culturii Boian 15. Subliniem că pe
riodizarea noastră se baza, nu pe obsen·aţiile dintr-o singură aşezare, ci 
pve .. ansamblul descoperirilor din arealul culturii amintite de pe teritoriul 
ţarn noastre. 

Să păturile din anul următor, 1954, dintr-o aşezare (descoperită încă 
din 1946) de pe terasa din stînga Dîmboviţei de la Dudeşti, au făcut posi
bilă definirea caracteristicilor unei importante culturi, numită de noi, cul
tura Dudeşti 16. Săpăturile de la Dudeşti au fost continuate şi în anul 1959, 
ceea ce a permis efectuarea unor observaţii stratigrafice şi definirea a două 
faze din evoluţia culturii 17 . Între timp şi în alte cîteva puncte cercetate 
de membrii şantierului arheologic Bucureşti, s-au făcut unele descoperiri 
fleolitice (de exemplu la Fundeni) 18. 

Săpăturile arheologice de la Cernica, începute În 1960 şi contmuate 
pînă de curînd, au avut drept rezultat studierea amănunţită, de către 
Gh. Cantacuzino, a unei necropole neolitice, cea mai vastă din ţară, datată 
din timpul fazei Bolintineanu a culturii Boian 19 şi a aşezării corespunzătoare 
în timp, precum şi a unei staţiuni mai vechi, aparţinînd culturii Dudeşti. 
Săpăturile efectuate în aşezările de la Cernica au permis lui Sebastian Mo
rintz să definească o a treia fază din evoluţia culturii Dudeşti 20• 

În anii 1967 şi 1968 s-au continuat săpăturile de la Dudeşti, ceea ce 
a dus la definirea mai clară a conţinutului culturii şi la precizarea rapor-

12 Printre altele au fo~t descoperite : aşezarea aparţinînd culturii Dudeşti din mar
ginea cartierului cu acelaşi nume, apoi aşezarea de tip Bolintineanu de la Căţelu, cer
cetată prin săpături, În 1947, de M. Petrescu-Dîmboviţa. 

u Din colectiv făceau parte cercetători cu multă experienţă şi alţii mai unen, 
acoperind toate epocile de la paleolitic la feudalism. 

14 S-au făcut cercetări de exemplu de-a lungul Colentinei, în jurul lacului Buftea 
şi altele. 

1!; Eugen Comşa, Săpăturile arheologice din sectorul Giuleşti, În Studii şi referate 
privind istoria României, I, 1954, p. 303-305. 

16 Idem, Rezultatele sondajelor de la Dudeşti şi unele probleme ale neoliticului de 
la sud de Carpaţi, în SCIV, VII, 1956, 1-2, p. 41-49. 

17 Idem, Donnees sur la civilisation de Dudeşti, în PZ, 46, 1971, 2, p. 195-249. 
18 Suzana Dolinescu-Ferche, Cîte"v·a date referitoare la cultura Dudeşti, În SCIV, 

XV, 1964, 1, p. 113-119. 
19 Gh. C:antacuzino şi Sebastian \1orintz, Die jungsteinzeitlichen Funde in Cernica 

(Bukarest), În DJ.cia, NS, VII, 1963, p. 27--89. 
2o Ibidem, p. 27-89. 
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turilor cu alte culturi din ţinuturile vecine 21 . La sfîrşitul deceniului trecut 
au fost făcute noi cercetări de suprafaţă în zona Glina-Bobeşti 22 . 

Prin grija lui M. Petrescu-Dîmboviţa s-au reluat săpăturile de la 
Glina, cercetîndu-se cu rezultate remarcabile o altă porţiune din Întinderea 
tellului. 

În ultimul deceniu a fost studiată în continuare necropola de la Cer
nica, de către Gh. Cantacuzino, ajungîndu-se la dezvelirea tuturor mor
mintelor din cuprinsul ei. De asemenea, s-a lucrat în zona aşezărilor men
ţionate, unde, sub conducerea autorului acestor rînduri, s-a ajuns la preci
zări mai clare În privinţa stratigrafiei şi caracteristicilor complexelor do
cumentate în zonă 23. 

Toate aceste descoperiri fac posibilă reconstituirea, destul de amă
nunţită, a istoriei evoluţiei neoliticului mijlociu şi tîrziu de pe teritoriul 
Bucureştilor. 

Procesul de neolitizare a populaţiei din zona oraşului Bucureşti Încă 
nu este lămurit. Se poate numai presupune că, În regiunea la care ne refe
rim, au vieţuit rare comunităţi la sfîrşitul epocii mezolitice, aparţinînd cul
turii tardenoisiene, despre care se poate spune - prin analogie cu situaţiile 
din unele ţinuturi învecinate - că prin o parte din ocupaţiile practicate, tre
cuseră pragul neoliticului. După toate probabilităţile, acele comunităţi au 
contribuit la formarea culturii Dudeşti, fapt oglindit prin păstrarea, prin 
tradiţie, de către purtătorii acestei culturi, a uneltelor microlite de silex, 
caracterizate prin forme geometrice. N eolitizarea propriu-zisă considerăm 
că s-a produs ca urmare a răspîndirii În regiune, din spre sud sau dinspre 
vest, Încă Într-o perioadă destul de veche a neoliticului timpuriu, a unor 
comunităţi evoluate, originare din ţinuturile sudice. 

Sfîrşitul neoliticului timpuriu şi Începutul celui mijlociu sînt repre
zentate pe terasele Dîmboviţei şi Colentinei, prin mai multe aşezări ale 
purtătorilor culturii Dudeşti 24 , datate pe la mijlocul mileniului al V-lea î.e.n. 

Cercetările ample din zona oraşului Bucureşti, mai cu seamă cele din 
aşezările de la Dudeşti şi de la Cernica, au făcut posibilă periodizarea amă
nunţită a culturii precum şi definirea tuturor elementelor specifice creaţiei 
materiale şi spirituale ale purtătorilor ei. Prin săpăturile din aşezarea de la 
Dudeşti s-a ajuns la concluzia - bazată pe observaţii stratigrafice clare -
că acolo, pe acelaşi loc, se află vestigiile a două aşezări suprapuse aparţinînd 
culturii amintite, una de dimensiuni modeste, datînd din prima fază (nu
mită faza Malul Roşu) şi alta mai Întinsă ca suprafaţa, din a doua fază, 
numită Fundeni. La aceste doua faze se cu\·ine adăugată o a treia fază 

~ 1 De exemplu : Eugen Comşa. Date noi cu prr.:rrr la rel.zţii/e dintrr wltur,l Du
deşti şi cultura ceramicii liniare, În SCIV, 20, 1969, 4, p. 567-5n. 

22 V. Chirica şi R. Popovici-BaltJ., Cerretâri arheologice dr suprafaţ,'l la sud df 
Bucureşti, în Materiale, X, 1973, p. 353-366. 

23 Eugen Comşa, Nouvelles dom1ees relati:.xs ,i la phase Bolintineanu de la culturr 
Boia11 (a la lumiere des fouilles de l'agglomeration de Cemica) în Dacia, NS, XIX, 1975, 
p. 19-26 şi idem ( N ow:.xlles domzees sur l'evolution de la culture Dud eşti ( Phase Ce mica), 
în Dacia, 1'\S, XVIII, 1974, p. 9-lS. 

2·1 Men\ionăm aşezările de la : Dudeşti, Roşu-~1ilitari, Cernica, Bobe~ti. 
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numită Cernica, cercetată, ma1 mtens, de Sebastian Morintz 25 şi ap01 de 
noi, la Cemica 26. 

Aşezările acestor colectivităţi, se aflau, de obicei, pe margini de te
rase joase. Ele erau alcătuite din cîteva locuinţe şi - În stadiul actual al 
cunoştinţelor - nu erau prevăzute cu şanţ de Îngrădire sau de apărare. Lo
cuinţele, În prima fază, erau de tipul bordeielor, cu groapă de formă ovală, 
prelungă, iar din celelalte două faze s-au dezvelit şi studiat rămăşiţele unor 
locuinţe de suprafaţă, dreptunghiulare, construite din paiantă, de dimensiuni 
reduse, avînd o singură Încăpere. 

Activitatea economică de bază era complexă, fiind reprezentată de 
cultivarea plantelor (în principal a grîului) şi de creşterea, pe scară redusă, 
a animalelor, în special a bovinelor. Vînatul şi pescuitul ajunseseră să ocupe 
locuri secundare În activitatea acelor oameni. 

În cursul celor trei faze, uneltele de silex au fost de dimensiuni mici 
(microlite), unele În formă de trapez, vădind evident o tradiţie tardenoi
siană, altele erau răzuitoare, lame şi piese cu peduncul. Una din uneltele 
principale de piatră şlefuită era tesla, urmată procentual de topoarele lu
crate din roci dure. Din os şi din corn se realizau : suie, dăltiţe şi săpăligi. 

Două din cele trei categorii ceramice specifice au fost modelate din 
pastă amestecată cu multă pleavă. Vasele de uz comun, în formă de bor
cane, cu corpul puţin bombat, erau ornamentate cu proeminenţe şi barba
tină. O altă categorie mai Îngrijit lucrată era aceea a vaselor din acelaşi 
fel de pastă, dar cu un decor specific alcătuit din benzi de linii incizate, 
În zig-zag cu suprafaţă haşurată, alternînd cu altele similare, dar netede 
şi lustruite. A treia categorie o reprezintă vasele din pastă fină, fără pleavă, 
În formă de pahare, de culoare cenuşie sau neagră, cu suprafaţa decorată 
cu caneluri fine, În grupuri orizontale şi paralele. 

În aşezările de la Dudeşti şi Cernica s-au scos la iveală şi cîteva fi
gurine feminine de lut ars, de mărimi felurite. Una din ele are numai 1 cm 
înălţime, iar cele obişnuite sînt de 6-7 cm. înălţime şi redau, de regulă, 
un personaJ feminin aşezat În genunchi şi, mai rar, stînd în picioare 27 • 

Toate aceste figurine reflectă cultul fertilităţii, larg răspîndit la populaţiile 
agricole din sud-estul Europei şi din Asia Mică. Poziţia personajului suge
rează Însă funcţii şi interpretări diferite. Piesele noastre au analogii apro
piate, mai ales, În Asia Mică. Se cuvine amintit un vas În formă de figurină 
îngenunchiată găsit la Dudeşti. 

Cu prilejul sapaturilor din aşezarea de la Dudeşti s-a descoperit şi 
singurul mormînt cunoscut, care cuprindea un schelet (fără inventar) În 
poziţie chircită, pe o parte. Remarcăm că la una din mîini, oasele ante
braţului au fost retezate. 

În cursul ultimei faze a culturii Dudeşti, În zona de centru a Mun
teniei s-au produs frămîntări, urmate de deplasarea unor comunităţi şi de 

25 Gh. Cant.tcuzino şi Sebastian Morintz, op. cit., p. 27-89. 
26 Eugen Com~a, op. cit., Dacia, NS, XVIII, 1974, p. 9-18. 
27 Datele despre plastica culturii Dudeşti sînt sintetizate În articolul nostru : Figu

rinele antropomorfe descoperite la Dudeşti, în Bucureşti, IX, 1972, p. 57-63. 

23 

https://biblioteca-digitala.ro



() 

amestecul de populaţie. Drept urmare, în acea regiune se constată formarea 
culturii Boian 28, reprezentată prin prima sa fază numită Bolintineanu 29 , 

datată pe la Începutul celei de a doua jumătăţi a mileniului al V-lea î.e.n. 
Elementele constitutive ale acestei faze, respectiv ale culturii Boian, 

au fost cultura Dudeşti (În cea mai mare măsură) şi un element din afară 
reprezentat, probabil, de cultura ceramicii liniare, ale cărei comunităţi au 
pătrun~ pe teritoriul Munteniei, dinspre sud-vestul Moldovei şi s-au sta
bilit În preajma Buzăului şi Călmăţuiului. în sprijinul celor afirmate mai 
sus amintim că în ceramica fazei Bolintineanu, două categorii s-au păstrat, 
prin tradiţie, de la purtătorii culturii Dudeşti. Ne referim la categoria va
selor de uz comun, caracterizată prin borcanele cu corpul puţin bombat, 
ornamentate cu brîuri alveolare proeminente şi barbotină, iar cea de a doua 
categorie specifică este a vaselor din pastă fină, de culoare neagră sau ce
nuşie, decorare cu grupuri de caneluri. Ambele categorii ceramice menţionate 
se vor menţine În uz, fără modificări evolutive prea mari, pînă la sfîrşitul 
culturii Boian şi mai tîrziu. Cea de a treia categorie ceramică, car·e, deşi 
păstrează elemente în privinţa formelor şi decorului de la unele vase ale 
culturii Dudeşti, este caracterizată prin ornamente alcătuite din linii in
cizate (mai ales În formă ce meandre), fiecare linie fiind mărginită, pe 
ambele parţi, de crestături micuţe, triung'hiulare dese, alăturate. Pe vîr
ful unghiurilor s-au crestat triunghiuri mai mari, considerate ca reflectînd 
o reminiscenţă a capetelor de note muzicale din aria culturii ceramicii 
lin iare. 

În continuare aşezările erau modeste, pe terase joase, alcătuite din 
cîteva locuinţe de tipul bordeielor, cu gropi ovale prelungi. Ocupaţiile 
principale erau cultivarea primitivă a plantelor şi creşterea vitelor. Se mai 
practica vînătoarea şi pescuitul. Uneltele erau de silex, de piatră vulcanică, 
de os şi de corn. Din cadrul primei serii se remarcă menţmerea unor piese 
de mici dimensiuni. 

Figurinele din aşezările Bolintineanu sînt rare. Redau, ca de obicei, 
un personaj feminin În picioare. 

Spre deosebire de cultura Dudeşti, În cadrul căreia se practica ritul 
inhumaţiei, prin depunerea cadavrului În poziţie chircită, pe o parte, În 
groapa funerară, în aria fazei Bolintineanu, În cuprinsul vastei necropole, 
de aproape 400 de morminte de la Cernica se practica tot inhumaţia, dar 
În poziţie deosebită, scheletele s-au găsit Întinse pe spate, cu inventar, în 
general, sărac, alcătuit din unelte de piatră la mormintele de bărbaţi şi 
cuprinzînd unele podoabe, În cazul mormintelor de femei 30• 

Faza următoare a culturii Boian, numită Giuleşti 31, reprezintă con
tinuarea directă, firească a vechii populaţii. Această fază este documentată 

28 Eugen Comşa, Istoria comunităţilor culturii Boian, Bucureşti, 197-t. 
29 Idem, Stadiul cercet.zrilor despre 7.:iaţa oamenilor dill faza Bolintinea11u el cul

turii Boian, în SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 13-43. 
30 De ex. Gh. C1ntacuzino, The prehistoric Necropolis of Cernica and its Place 

i!l the Neolithic Cultures of Romania and of Europe in the Light of recmt Disco-:.:eries, 
în Dacia, NS, XIII, 1969, p. 45-59. 

31 Eugen Comşa, Stadiul cercet~rilor cu privire la faza Giuleşti a culturii Boian, 
în SCIV, VIII, 1957, p. 27-47. 
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pe teritoriul oraşului Bucureşti, prin cîteva aşezări (de ex. Giuleşti). Stu
dierea lor, în comparaţie cu cele peste o suta de aşezări similare din Mun
tenia şi din sud-estul Transilvaniei, a permis să ajungem la concluzia că 
la sfîrşitul fazei s-au produs în zona studiata, ca şi În tot sud-estul ţării, 
o serie de transformări. După părerea noastra, este vorba de schimbarea 
parţială a modului de trai şi anume de trecerea de la viaţa semi-stabilă la 
o viaţă sedentară tot mai accentuata. ca urmare a tranziţiei treptate de la 
practicarea eul tivării primitive a plantelor cu ajut0rul săpăligii la agricul
tura incipientă, prin folosirea unui gen de plug primitiv (aratru), tras cie 
vite. În aceeaşi perioadă se constată că oamenii neolitici din ţinuturile 
noastre au Început sa Întrebuinţeze alte soiuri de grîu (decît cele de pînă 
atunci), cu productivitate mai mare. Drept consecinţă se observă că purtă
torii culturii Boian, cu timpul, au renunţat la vechile aşezări de pe marginea 
teraselor joase sau mijlocii şi au înălţat aşezările pe terase Înalte (din dreapta 
Dîmboviţei), pe locuri mărginite de pante abrupte, mai uşor de apărat. 
în acelaşi timp s-a trecut de la folosirea locuinţelor de tipul bordeielor 
la l~cuinţele de ___suprafaţă, de formă rectangulară, cu o singură Încăpere, 
prevazute cu vatra. 

În domeniul activităţii economice, pe lîngă agricultură se practica 
creşterea bovinelor, ovinelor şi porcinelor. Prin vînătoare şi pescuit se ob
ţinea o parte redusă din hrană. 

Uneltele de silex erau Încă relativ puţine. Datorită lipsei În regiune a 
silexului de calitate, membrii comunităţii de la Giuleşti au Întrebuinţat şi 
gresi a silicifia tă, adusă tocmai din zona de curbură a Carpaţilor. Uneltele 
de piatră şlefuita s-au diversificat, În raport cu teslele Încă numeroase, a 
crescut numărul topoarelor şi dalţilor. 

În domeniul ceramicii este evidentă continuitatea categoriilor din faza 
precedentă. Pe lîngă categoria vaselor de uz comun şi aceea a celor din 
pastă fină, conservatoare În ceea ce priveşte fonnele şi decorul, cea mai 
sensibilă la evoluţie se dovedeşte a fi categoria vaselor cu decor incizat, 
care treptat s-au transformat În decor excizat, destul de complicat (ca şi 
cum s-ar executa în lemn), caracterizat prin benzi scobite, prin şiruri de 
triunghiuri mari, ca şi prin ornamentul În formă de totblă de şah (primele 
pătrăţele sînt documentate încă de la sfîrşitul ·fazei Bolintineanu). Toate 
acestea erau Încrustate cu materie albă. 

Figurinele femenine sînt destul de rare, ele redînd personaje În pi
cioare, avînd indicate, În unele cazuri, prin linii incizate elemente speci
fice îmbrăcămintei femeilor din acea vreme. 

Se cuvine subliniat că, În perioada de sfîrşit a fazei, se cunosc nu
mai morminte de înhumaţie, cu schelete În poziţie chircită, indiciu că s-~ 
renunţat la ritualul practicat În faza precedentă. 

lVIenţionăm că tot la sfîrşitul fazei Giuleşti se constată răspîndirea 
comunităţilor culturii Boian aproape pe tot Întinsul Munteniei, apoi pătrun
derea lor În sud-estul Transilvan iei şi În sudul l\1oldovei. Considerăm că 
toate aceste m1şcan s-au produs pentru căutarea şi obţinerea unor noi te
r~nuri pentru cultivare, În noile condiţii de trecere la agricultura inci
pienta. 
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Oamenii din faza Vidra 32 , a treia fază a culturii Boian, au ocupat 
un areal de răspîndire mult mai restrîns, cuprinzînd şi zona oraşului Bucu
reşti. Aşezările lor erau pe prelungiri de terase Înalte, mărginite prin pante 
abrupte şi prin cîte un şanţ de apărare sau pe diferite ostroave din bălţile 
Dunării. În aşezarea de la Glina, locuinţele erau de suprafaţă, În paiantă, 
de formă dreptunghiulara, de dimensiuni modeste, cu o Încăpere (pentru 
cîte o familie), prevăzute cu cîte o vatră. În aşezarea amintită locuinţele 
au fost dispuse În şiruri (unul sau două) paralele şi longitudinale 33 • 

Membrii comunităţilor fazei Vidra aveau aceleaşi îndeletniciri ca şi 
predecesorii lor din faza Giuleşti şi remarcăm că au folosit unelte de silex 
mai multe şi diversificate. Pe lîngă obişnuitele lame (unele cu scobituri la
terale) şi răzuitoare a crescut numărul sfredelelor şi cel al dăltiţelor. Creşte
rea numărului uneltelor de silex se poate explica prin constatarea că, În 
perioada respectivă, acele comunităţi şi-au extins aria de răspîndire la sud 
de Dunăre, pînă la poalele munţilor Balcani, ocupînd ţinuturi bogate În 
zăcămintele de silex. Subliniem că din aceeaşi vreme se cunosc primele 
obiecte mici de aramă. Unele podoabe mici de cupru (mărgele din foaie de 
metal) s-au găsit În morminte de copii, În cuprinsul aşezării de la Glina 34 • 

Ceramica Boian din faza Vidra a ajuns la maxima ei înflorire. Sînt 
deosebit de frumoase vasele cu picior înalt, cilindric, ornamentate prin ex
cizie fină şi încrustate cu materie albă, ca şi diferitele vase, cu suprafaţa 
lustruită, ornamentale cu caneluri fine izolate, orizontale sau oblice. 

Figurinele de lut ars sînt încă rare 35, se aseamănă cu cele din faza 
precedentă. Ele redau personaje femenine În picioare. Suprafaţa figurinelor 
este acoperită cu decor din linii incizate care reda, după părerea noastră, 
diferite piese de îmbrăcăminte, folosite de femeile din acea vreme. Vest
mintele lor, În perioada dată, erau alcătuite dintr-o fotă, probabil, din ţe
sătură mai groasă, de la brîu pînă la genunchi, ornamentată cu motive geo
metrice sau cu linii. O a doua piesă de îmbrăcăminte era o bucată de ţesă
tură mai lungă care era petrecută peste un umăr şi acoperea pieptul şi spa
tele, avînd extremităţile acoperite de fotă 36. 

Oamenii fazei Vidra practicau ritul înhumaţiei. Scheletele descoperite 
erau În poziţie chircită. Menţionăm că unele morminte de copii şi de adulţi 
s-au găsit În cuprinsul aşezărilor 37 , iar În alte cazuri se cunosc grupuri m1c1 
de morminte, În afara staţiunilor. Inventarul din morminte este foarte 
redus (mărgele de scoici sau de metal găsite la Glina) 38. 

32 Aşezarea reprezentativă este Boian A (V. Christescu, Les stations prehistoriques 
du lac de Boian, În Dacia, II, 1925, p. 249-303 ). 

33 Informaţii primite de Ia M. Petrescu-Dîmboviţa, căruia îi mulţumim şi pe 
această c.de. 

34 M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., Raport MNA, 1944, p. 65-71. 
35 Majoritatea au fost descoperite de D. Berciu în aşezarea de la Tangîru (D. Ber

ciu, Comribuţii la problemele neoliticului În România, Îll lumina noilor cercetări, Bucu
reşti, 1961, p. 507-509). 

36 Eugen Comşa, Istoria comunităţilor culturii Boian, Bucureşti, 1974, p. 169-179. 
37 De exemplu : morminte de copii la Glina şi Radovanu şi morminte de adulţi 

la : Vidra, Boian A şi Radovanu. 
3 ~ 1\1. Petre5cu-Dîmboviţa, op. cit., Raport MNA, 1944, p. 69-70. 
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Faza de tranz1ţ1e de la cultura Boian la cultura Gumelniţa este 39 , 

pentru moment, mai puţin reprezentată În zona oraşului Bucureşti (de ex., la 
Glina). Cu toate acestea şi zona studiată a făcut parte din arealul În ca
drul căruia s-a produs trecerea treptată, organică, fără nici o cezură şi 
fără nici o intervenţie din afară, de la o cultură la alta, numai pe temeiul 
unei evoluţii locale. Se cuvine subliniat, că, în timpul fazei de tranziţie, 
datorită dezvoltării agriculturii şi celorlalte ocupaţii sînt indicii că au aYut 
loc schimbări de ordin social-economic, oglindind un Început de trecere 
de la colectivităţi cu organizare comunitară riguroasă, cu reguli precise 
respectate de toţi, la comunităţi mai mici, alcătuite din cîteva familii pro
babil de tipul marilor familii patriarhale. 

Cele mai bogate vestigii de locuire de pe teritoriul oraşului, din În
treaga epocă neolitică, sînt cele datînd din timpul culturii Gumelniţa 40, 

care a Început pe la 3800 î.e.n. şi a durat aproape un meleniu. Amintim că, 
numai la Glina, stratul de cultură respectiv are peste 2 m. grosime şi co
respunde la cel puţin trei aşezări suprapuse, distruse prin foc 41 . Este pe
rioada de maximă înflorire a vieţii neolitice din estul Peninsulei Balcanice. 
În zona Bucureşti, distanţa dintre aşezările gumelniţene este de circa 4 km., 
dovedind o densitate de populaţie apreciabilă pentru acea vreme. Aşeza
riie erau mărginite din trei parţi cu maluri abrupte şi partea de legătură 
cu restul terasei era Întreruptă printr-un şanţ de apărare. 

Purtătorii culturii construiau locuinţe de suprafaţa, dreptunghiulare, 
d~stul de mari (pînă la 12 m. lungime), unele cu cîte două Încăperi, pre
vazute cu Yetre sau cuptoare. 

Acele comunităţi duceau un mod de trai sedentar. Oamenii se ocupau 
tot mai intens cu agricultura şi cu creşterea Yitelor (mai ales a bovinelor), 
apoi cu vînatul, pescuitul şi altele. 

Uneltele de silex au fost numeroase. Unele lame de silex găsite la 
Glina, aveau pînă la 30 cm. lungime. S-au realizat În continuare : lame, ră
zuitoare şi dăltiţe. Ca tipuri de piese noi menţionăm topoarele cioplite din 
silex şi vîrfurile triunghiulare de lance. Din os şi corn se făceau unelte obiş
nuite : suie, dălţi, săpăligi. Se cuYine remarcată intensificarea folosirii aramei, 
din care, catre sfîrşitul culturii Gumelniţa, se realizau şi unelte masive, cum 
erau de exemplu topoarele de tip Vidra. De asemenea au apărut şi obiecte 
mărunte de aur. 

Unele din formele de vase gumelniţene s-au menţinut, prin tradiţi~. 
de la purtatorii culturii Boian. Foarte răspîndită este strachina scundă şi 
largă la gură, frumos ornamentată, mai rar, pr~!l pictură roşie şi albă 
"crudă" sau prin pictură de grafit. 

Se cuvine subliniat că În privinţa olăriei eul tura Gumelniţa este ca
racterizată prin decorul vaselor din pastă fină realizat prin p~ctură cu 
grafift motiYele fiind alcătuite din linii paralele şi din cercuri, triunghiuri etc. 

39 Eugen Com5:t, K ::oprosu o pcrchodnoi faze ot kulturi Boian k kulturc Gu
melniţa, prcdvaritclnîi ocerk, în D:tci:t, NS, V, 1961, p. 39-69. 

10 Principalele descoperiri de tip Gumelnip provin din :tşezarea eponimă cercet:ttă 
de Vladimir Dumitrescu, Fouilles de Gumelniţa, Dacia, II, 1925, p. 29-202. 

11 M. Petrescu-Dîmbovip, op. cit., R:tport .rv1NA, 1944, p. 65-71. 
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Figurinele gumelniţene sînt destul de numeroase 42 • Unele, modelate 
din lut, redau personaje feminine În picioare, cîteodată reprezentate ca fiind 
îmbrăcate în rochie lungă şi foarte largă la poale. Cele de os sînt stilizate, s-au 
realizat din plăcuţe de os, prelungi. Prin crestături simetrice s-au delimitat : 
capul, braţele şi partea inferioară, cu picioarele despărţite printr-o linie sau 
crestătură. Se remarcă indicarea, pe plăcuţe, a ochilor, gurii şi altor amă
nunte anatomice. Cele cîteva figurine de marmoră se aseamănă, În pri \·inţa 
formei, cu cele de os. Figurinele de aur sînt foarte stilizate. Ele s-au făcut 
dintr-o plăcuţă de metal, rotundă, uneori bombată la mijloc, eventual cu 
o prelungire deasupra reprezentînd capul. Toate figurinele descrise se leagă 
de acelaşi cult al fertilităţii. Se găsesc, destul de rar, şi figurine zoomorfe 
sau În formă de pasăre. 

Purtătorii culturii au renunţat, aproape cu totul, la obiceiul înmor
mîntărilor izolate din cuprinsul aşezărilor şi aveau locuri anume pentru 
necropolele propriu-zise, aflate la distanţă mică de staţiuni. Scheletele gă
site erau În poziţie chircită, pe partea stîngă şi cu craniul orientat de 
regulă spre est. Braţele îndoite aveau palmele aşezate În dreptul feţei. In
ventarul lor era ·sarac 43. 

După o evoluţie îndelungată se constată că elementele specifice cul
turii Gumelniţa încep să decadă şi să se transforme. Faptul are o explicaţie 
istorică. A fost provocat de frămîntările produse la sfîrşitul epocii neolitice, 
În zona Dunării inferioare, unde, treptat, dinspre stepele nord-pontice au 
început să se răspîndească diverse comunităţi de crescăwri de vite şi cul
tivatori. Ele au pătruns, mai Întîi, În Cîmpia Dunării şi În Dobrogea, dis
locînd treptat şi împingînd comunităţile gumelniţene spre vest, nord-vest 
şi sud. Deosebit de active au fost, mai ales, comunităţile culturii Cerna
voda I, care au contribuit în mare măsură la transformările din zonă 44 , În
cheiate prin dispariţia treptată a culturii Gumelniţa. Populaţia respectivă 
însă a dăinuit, contribuind din punct de vedere antropologie şi, În oarecare 
măsură, în domeniul culturii materiale şi spirituale, la procesul de durată, 
care s-a încheiat la Începutul epocii bronzului prin formarea populaţiei tra
cice vechi din regiunile din sud-estul ţării noastre, inclusiv din zona oraşu
lui Bucureşti. 

DONNEES CONCERNANT LES COMPLEXES DE L'EPOQUE NEOLITHIQUE 
DES ENVlRONS DE BUCAREST 

Resume 

Les recherches archeologiques (surtout des dernieres temps) ont mis au jour, sur le 
territoire actuel et dans les environs de la ville de Bucarest, des nombreuses agglomerations 
appartenant a l'epoque neolithique. 

42 Numeroase figurine gumelniţene s-au descoperit la Vidra (Dinu V. Rosetti, op. cir., 
JPEK, XII, 1938, p. 29-50). 

43 O astfel de necropolă a. fost studiată în colaborare cu antropologii. Ea se află 
pe malul de nord al grindului Grădiştea Ulmilor, din preajma satului Vărăşti, jud. Cilăraşi. 

44 Petre 1. Roman, Despre unele aspecte ale perioadei de trecere de la epoca wo
litică la epoca bronzului în regiunile extracarpatice ale R.P.R., În RM, 1, 1964, p. 314-:\25. 
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Les plus anciens vestiges dccouverts a Dudeşti, Roşu, Cernica et Bobeşti appartiennent 
aux trois phases de l'evolution de la culture Dudeşti. 

Du neolithique moyen il y a des agglomerations appartenant aux differents phases de 
la culture Boian (a la phase Bolintineanu a : Floreasca, Căţelu Nou, Căţelu et Cernica ; 
a la phase Giuleşti a : Giuleşti, Giuleşti-Sîrbi et Cernica ; a la phase Vidra, au Monastere 
de Cernica et a Glina). 

Dans l'agglomeration de type tell de Glina est documentee la phase de transition a la 
culture Gumelniţa, ainsi que quelques couches de cette derniere culture. Stations semblables 
sont a Bobeşti, Căţelu et Popeşti-Leordeni. 

De !'etape finale du neolithique on a trouve des fragments ceramiques, en general peu 
nombreuses, de type Cernavoda I, comme par exemple a Bobeşti, d'ou provient aussi un 
fragment ceramique decorc avec la corde. 
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