Chitila-Fermă. Studiu monografic
Vasile Boroneant
Într-un articol anterior am prezentat Istoricul cercetărilor 1 • În
continuare vom trata fiecare din epocile până acum identificate, cu
datele stratigrafice obţinute, cu precizarea că lucrările arheologice în
situl Chitila-Fermă sunt în curs de desfăşurare şi abia la început, că pe
măsură ce cercetările de teren şi săpăturile arheologice vor aduce
noutăţi, le vom aduce la cunoştiinţa celor interesaţi. De la început
cercetările au adus surprize. Menţionăm că cercetările de la Chitila au
început ca săpături de salvare în movila antropică-tell-ul de la Chitila
Fermă, distrus aproape total cu ocazia efectuării unor lucrări de
plantare a unor specii de pomi fructiferi şi de exploatare a lor
modernă pe principiul irigării printr-un sistem de udare cu o reţea de
ţevi prin absorbţie a rezervei de apă oferite de râul Colentina printr
un sistem de baraje şi de lacuri. Ferma a funcţionat până în 1989 cu
rezultate mulţumitoare în ciuda unor greutăţi de valorificare şi
desfacere i1npuse de 1nanagc1nentul defectuos al siste1nului comunist,
care a dus economia românească la colapsul cunoscut.
Din cauza amplorii proiectului, cercetarea arheologică ar fi
trebuit să se desfăşoare conco1nitent cu etapele de punere în operă a
proiectului, ceea ce nu s-a întâ1nplat. Lucrările nu au început prin
consultarea Muzeului Municipiului Bucureşti din care cauză
specialiştii arheologi au ajuns n1ai tîrziu, nu foarte tîrziu pentru că,
fără prezenţa noastră, nu a1n fi fost acum în faţa unor n1ari descoperiri
de excepţie, începând din epoca pietrei, din preistorie şi până în
secolele XVII-XIX. linportant este ca drumul cu succese pe care ne
a1n angajat să continue cu autorul articolului, elevi sau colegii de
profesie, colaboratori. Deoarece dovezile de locuire cunosc o
răspândire pe toată terasa din sudul Colentinei, cu o stratigrafie
orizontală şi verticală pentru fiecare din obiective, vom începe cu cel
numit Chitila-telt 2 .
Chitila-teii
Cele mai vechi urme de locuire din acest obiectiv datează din
paleolitic. Cercetările de până acu1n nu au pus în evidenţă un
sediment în care să fie cantonate dovezi de locuire din această
perioadă. Sunt însă, aşa cum deja a1n arătat, un număr inic de piese
care provin din cercetările de teren sau din săpături, din remanierile,
1

Boroneanţ 2000, p. 49-54.
2 Idem, 1983, p. 69-72.

47
https://biblioteca-digitala.ro

alterările sau lucrările de caracter antropic care le-au antrenat din
depuneri 1nai vechi sau au fost pierdute ori uitate de către vânătorii
culegătorii epocii. Este vorba de bolovani de râu scoşi din sedimente
geologice aflate şi în acest areal geografic, acu1n acoperite de
sedi1nente recente. Paleo-relieful a suferit şi în acest areal numeroase
transfonnări şi alterări, cu care ocazie aceste vestigii au fost
antrenate. Si1npla lor prezenţă, izolată, poate justifica prezenţa omului
şi in1portanţa lor creşte atunci când artefactele se prezintă sub forma
unor nuclee de pe care s-au cioplit aşchii sau lame şi care, 1nai apoi,
prin tehhica retuşării, au fost transformate în arme şi unelte. Între
acestea 1nenţionă111 câteva nuclee şi aşchii ce pot fi atribuite cu
certitutdine paleoliticului superior, din vremea culturii aurignaciene
(aprox. 25000 de ani) sau aşchii cioplite cu talon, bulb de percuţie şi
retuşe din vre1nea culturii gravetiene (cca. 20000-15000 de ani
vechitne). Nu este exclus ca cercetările viitoare să pună în evidenţă
pe terasă şi un strat anu1ne (la care ne-ain referit) în care acestea să fi
fost extrase sau purtate de om sau de agenţii naturali. Cele mai multe
şanse par a fi pe cotu] terasei înalte, erodate, a braţului vechi
cohnatat, din partea de sud, dintre Colentina şi calea ferată, unde au
fost găsite două nuclee specifice paleoliticului superior din Câmpia
Ron1ână. Unul dintre acestea este conic, cu o decapare de pe care s-au
detaşat la1ne late. Se apropie de tipul zis rabat, caracteristic
paleoliticului din Câ1npia Ron1ână, bine ilustrat prin descoperirile de
la Bucureşti 3 , Ciuperccni4 , Malu Roşu 5 , Lapoş6 etc. Materialele
paleolitice au o puternică patină de culoare alb-lăptoasă. Mai rar este
silexul cenuşiu pătat cu alb, provenit din platfonna prebalcanică de
vârstă cretacică, n1aterie primă utilizată în toate locuirile paleolitice
sus 1nenţionate sau cunoscute până acu1n. Dar piese de aceeaşi
culoare sau patină au fost descoperite şi în săpăturile din tel1.
Stratigrafia
În profilul erodat al terasei, deschis, înalt de 7-8 m datorită
nivelului actual al Colentinei, în regi1n scăzut Îfl timpul verii la data
răscolirii 1nalului din 1982 de către utilajele 111ecanice la realizarea
drun1ului de acces de-a lungul malului, am constatat prezenţa, la
bază, a unui orizont cu nisipuri fine care suprapunea stratul de
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prundiş. Peste acesta se afla un sol îngropat maroniu suprapus de un
strat bogat în acumulări de concreţiuni calcaroase peste care se află
solul cafeniu-închis, steril arheologic. Peste acesta se aşterne stratul
cenuşiu depozitar al materialului Vădastra-Bolintineanu. Urmează un
strat de culoare mai cenuşie cu două orizonturi7 , unul mai închis spre
bază şi altul superior de nuanţă mai gălbuie. Cel inferior conţine
materialul tip Boian-Giuleşti. Acest strat este acoperit, nu peste tot
însă, de o depunere argiloasă gălbuie sterilă arheologic. Era acoperit
de o locuire de culoare cenuşie negru-gălbui, Boian-Spanţov.
Urmează o succesiune cenuşie cu 7 orizonturi aparţinând culturii
Gumelniţa (notate 7 a-f, separate între ele prin nivele de vetre). Peste
acesta, după încetarea locuirii s-a depus un strat vegetal care a fost
înlăturat de utilajele ·folosite la spargerea tellului pe care noi nu l-am
găsit in situ. Când a fost spart tell-ul s-a distrus ce mai rămăsese din
partea de vârf. În consecinţă noi nu am mai găsit in situ decât partea
sa aflată pe panta dinspre râul Colentina. Cu această ocazie, din
motive poate de ordin tehnic sau la întâmplare, o parte din pământul
scos de buldozer a fost împins spre râu acoperind parţial panta şi s-a
nivelat terenul pregătit pentru plantaţie în care s-au introdus lateral
conductele de irigaţie. În ultima etapă, chiar în timp ce lucram noi,
malul terasei în pantă a fost din nou scormonit de utilaje pentru
săparea dru1nului de acces situat la aproxi111ativ 1-1,50 m deasupra
luciului apei, înlăturându-se tot terenul în pantă până la Colentina.
Deci, la data începerii lucrărilor, tell-ul nederanjat nu se mai păstra
decât pe câţiva metri pătraţi. Observaţia noastră începe numai de la
acea dată. Cât anume se întindea tcll-ul, cât de înalt a putut fi se va
putea rezolva numai prin extinderea lucrărilor noastre spre sud, est şi
vest. Cu această ocazie s-ar putea observa şi dacă a avut sau nu şanţ
de apărare, precum şi relaţia cu reţeaua de văi şi crovuri.
Stratul cenuşiu care adăposteşte cea 1nai veche locuire este cel
privind aşa-numita fază Bolintineanu a culturii Boian8. Problema pe
care ne-an1 pus-o încă din primul an de săpătură a fost atribuirea sa
culturală. Pe măsură ce numărul frag1nentelor cera1nice creştea am
început să avem dubii asupra corectitudinii acestei atribuiri culturale,
deoarece unele dintre ele semănau prea mult sau erau identice cu cele
cunoscute din faza II a culturii Vădastra. Acum, după în1nulţirea
cercetărilor din centrul şi estul Câmpiei Ro1nâne, suntem convinşi că
descoperirile de la Chitila trebuie să le atribuim culturii Vădastra şi
nu Boian. Anume, unei etape de sfârşit a primei faze de evoluţie care
7
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1narchează trecerea de la o fază la alta în care motivele ornamentale
specifice etapei I de la Vădastra se î1npletesc cu cele aparţinând
etapei binecunoscute Vădastra II. Nu ave1n nici un dubiu că aria de
răspândire şi evoluţie a acestei culturi a acoperit şi această parte a
Câmpiei Ro111âne, că descoperirile făcute în ultima vreme de
cercetătorii din zonă se încadrează în cultura Vădastra, cu areal mult
1nai mare. Ea ne apare ca un fenon1en natural, datorat întâlnirii
ele1nentelor culturale de tip Vinca cu elemente culturale de tip
Dudeşti şi cu altele din areale culturale vecine. Dar să vede1n şi apoi
să analiză1n descoperirile de la Chitila şi apoi să le co1nparăm cu alte
descoperiri din zonă şi cu părerile până acu1n e1nise.
Ceramica
Între n1aterialele arheologice descoperite în cel mai vechi strat
de locuire cuprins între adâncimile 2, 15-1,95 1n, cel mai important loc
îl ocupă cerainica. Este alcătuită numai din fragmente. Nu s-au
dezvelit vase întregi sau întregibile, cauza acestei situaţii ar fi
locuirile foarte bogate Gmnelniţa, care suprapun această locuire
Boian. Aceasta prin gropile locuinţelor sau gropilor 1nenajere care,
pătrunzând în acest pri1n strat de locuire l-au deranjat. Ar putea fi şi
din cauza co1npoziţiei pastei din care au fost modelate şi a tehnicii de
ardere, uneori neglijentă. Din cauza acestor deranjainente, în afara
rnaterialelor provenite din stratul de locuire, un nu1năr important de
fragn1cnte ceran1icc ce aparţin acestuia provin şi din stratele
superioare ajungând acolo odată cu săparea gropilor sus a1nintite.
Pentru prepararea pastei s-a folosit o hu111ă fină extrasă din malul
Colentinei care şi atunci, ca şi acum, prezenta surpături. Acesteia i s-a
adăugat o i1nportantă cantitate de pleavă de cereale. Calitatea arderii
este slabă fiidindu-se probabil în gropi în care nu se realiza o
ten1peratură uniforn1ă prea înaltă. Pleava din co1npoziţie poate fi
observată în spărtura frag1nentelor. Din aceste cauze vasele nu aveau
o n1are rezistenţă la spargere. Adesea suprafaţa interioară şi
exterioară este foarte friabilă şi poroasă punându-se chiar întrebarea
cun1 se puteau prepara şi conserva alin1entele şi chiar apa în ele.
Frag1nentelc descoperite prezintă o culoare cenuşie la
suprafaţă şi negricioasă, chiar neagră, în spărtură. Şi prezintă chiar un
n1iros specific de năn1ol, de hu1nă afun1ată, fapt rar întâlnit la
neoliticul din ţara noastră. Au suprafaţa exterioară netezită bine iar pe
faţa interioară se observă adesea nişte striuri uşoare provenite
probabil de la unealta de lemn cu care s-a făcut netezirea. Sunt şi
fragmente ce au o culoare gălbui-cără1nizie şi la această categorie se
observă pe partea interioară unne de la fasonare.
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Din punct de vedere al pastei şi compoziţiei, fragmentele se
apropie mai mult de ceramica comună din vremea culturii Criş9 şi
Vinca 10• Pietricele sau nisip se află în compoziţia pastei numai
întâmplător. Deşi pasta este bine fră1nântată finisarea vaselor, în
special la fragmentele de culoare cenuşiu-negricoasă, este făcută
neglijent. Din cauza calităţii pastei şi arderii, spărtura fragmentelor nu
este colţuroasă, tranşantă, cum este în general în cultura Boian sau
Gumelniţa11 întâlnită în orizonturile de locuire care o suprapun.
Ceramica aceasta este inconfundabilă ca pastă, ornament şi uşor de
deosebit.
Şi tipurile de vase specifice sunt uşor de recunoscut12• Între
acestea am identificat: tipuri de castroane tronconice cu pereţi drepţi
sau arcuiţi ducând spre forme semisferice, cele mai largi sunt forme
care se pot încadra între cele denumite de E. Con1şa ca străchini. La
unele se observă că au fost făcute în doi tin1pi. Întâi s-a făcut fundul
apoi i s-a adăugat partea superioară. Fundul vasului are în exterior
profil unghiular iar interiorul albiat. Sunt şi fonne inici, chiar
miniaturale.
O categorie importantă o constituie însă vasele borcan, vasele
cu profil în formă de pară (piriforme) şi vasele 1nari bombate prelung
care puteau fi folosite la fiert mâncarea sau la păstratul acesteia. Din
cadrul categoriei ceramicii ornamentate aproape că lipsesc vasele la
care buza să se reliefeze de corp. Nu au gât lung sau buză răsfrântă
sau tronconică. Fundurile au planul de aşezare plat, gros spre pereţi şi
adâncit spre mijloc. Sunt câteva frag1nente care au pereţii aproape
drepţi şi care nu pot fi atribuite decât unor vase inici, speciale, cu plan
rectangular. Pereţii acestora sunt subţiri chiar şi atunci când nu provin
din partea de la fund. Unele pot aparţine unor capace plate. Ele pot fi
încadrate în categoria celor de uz curent sau de cult. O fonnă de vas
unică pentru această staţiune şi cultură o reprezintă cupa semisferică
largă, cu picior cu ferestruici verticale. Este de culoare cenuşie cu
pete de culoare cără1nizie ce pot proveni şi de la o ardere secundară.
A fost reconstituită din mai inuite cioburi culese de Aristide
Ştefănescu în perioada când tell-ul nu era într-o stare de distrugere
prea avansată. Piciorul vasului a fost lustruit înainte de ardere iar
cupa sa prezintă oma1nente meandrate şi linii drepte pe care se înscriu
incizii şi excizii specifice culturii Vădastra.
9
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Ceramica comună, în spărtură şi la suprafaţă, a fost făcută în
general din lut 1nâlos, foarte friabil, cu unne de fasonare cu spatula
sau cu mâna (Pl. VIII/7) sau de aspect barbotinat ca o scoarţă de
copac (PI. VIII/2). Cera1nica fină şi sen1ifină este plină de
originalitate ca ornan1ent. Motivistica folosită şi tehnica în care au
fost executate decoratiile o deosebesc clar de cea folosită în alte
straturi culturale ale statiunii.
Uneori orna1nentarea este superficială (Pl. I/ 1), abia
perceptibilă, alteori incizia sau excizia sunt foarte adânci (PL 1/2-6;
11/4).
Există fragmente ceran1ice care nu poartă nici un ornament,
mai ales la olăria con1ună. Un nu1năr i1nportant de fragmente,
majoritatea din cera1nică fină şi de uz ocazional sau de cult sunt
orna1ncntate. O pri111ă constatare care se impune este aceea că
majoritatea orna1nentelor pornesc de la n1otive lineare ce constau din
linii simple grupate câte trei sau câte două (PI. I/2; V/3, 5).
Benzile de câte două sau trei linii dau înconjur buzei vaselor,
constituindu-se într-un registru. Sub acesta se desfăşoară alte
combinaţii de linii care se continuă între ele, alcătuind grupări care se
distribuie în plan vertical, înclinat sau orizontal pe câmpul vasului
(PI. III/5; Vl/2). Deosebit este faptul că pe liniile acestea se înscriu ca
pe un şir de 1nărgele linii scurte făcute cu vârful unei spatule sau
vârful unghiei (PI. I/ 1, 6). Sunt destul de frecvente cazurile în care
n1otivul este realizat pe exteriorul unei linii 13 şi a1nintesc de
crestăturile de pe vasele de le1nn (PI. IV/6). Motivul acesta din linii
scurte incizate pe câ1npui suprafeţei vaselor, cu fonne 1neandrate
paralel, alcătuind 1notivele din unghiuri drepte şi în forma literei U
sau dreptunghiuri u1nplute cu incizii orizontale (PI. 1/5), este ca un joc
alegoric de linii care nu lasă loc spaţiilor goale 14 (PI. Vl/3, 4) şi parcă
ar a1ninti de o tehnică de orna1nentarc practicată în epipaleoliticul
descoperit la Cuina Turcului pe obiectele de corn sau de os din
vre1nea Clisureanului 15• Orna1nentarea aceasta în epipaleolitic a
cuprins întreg spaţiul european fiind cunoscută din descoperirile din
peştera Ro1nanelli din Liguria, Italia centrală până în Ucraina, la
Mezin. În neolitic o întâlnin1 în cultura liniară bugo-nistreană. Pe
câteva frag111ente, 111otivul din linii incizate tăiate de crestături începe
să ia fonnă de zigzag realizat în tehnica exciziei iar pe un frag1nent
�ntre aceste rneandre zigzagate apar spaţii late, tot meandrate în formă
13
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de bandă densă din 1notivul în reţea excizată ca în tehnica întâlnită pe
vasele sau pe idolii mari plaţi din cultura Vădastra (Pl. II/4). Într-un
caz spaţiul gol din interior este ocupat de o linie realizată din
zigzaguri care îmbracă forma unei succesiuni de triunghiuri excizate
alcătuind un şir. Linia dreaptă, scurtă se termină uneori la un capăt
printr-un triunghi iar la celălalt prin alt triunghi sugerând o siluetă
umană stilizată. Pe un alt fragment pare să fie reprezentată o bandă
alcătuită dintr-o succesiune de dreptunghiuri simple sau împletite cu
linii orizontale paralele (Pl. III/4). Pe câteva fragmente ornamentul
din şiruri de linii zigzagate sau din triunghiuri excizate venite din
buza vasului nu se observă. În schimb se întâlneşte ornamentul
pornind chiar de sub buză ce se desfăşoară pe corpul fragmentului
prin benzi de linii paralele înclinate. Un singur fragment prezintă
benzi de linii (înţepate), făcute înainte de ardere. După arderea
vasului de culoare cără1nizie sau cărămiziu cenuşie motivele
ornamentate prin incizie sau excizie erau făcute în pasta crudă şi apoi
umplute cu pastă de culoare albă densă. Aceasta s-a deteriorat sau a
dispărut în cazul exciziilor. Există şi fragmente cu ornamentarea
făcută cu unghia sau cu vârful unei spatule (Pl. VIII/3). Motivul
îmbracă rotundul vasului în şiruri orizontale sau poate dispuse în
brâuri la o anumită distanţă sub buză. Sunt şi fragmente ceramice
făcute dintr-o pastă din argilă aleasă, cu rare urme de pleavă sau fără
ce se întâneşte în general la fragmentele de vase de talie mică şi
mijlocie, de culoare cenuşiu-negricioasă, lustruite în general. Aparţin
unor forme de căniţe sau castronaşe ornamentate cu caneluri fine
(pliseuri) dispuse orizontal sau alcătuind combinaţii în plan înclinat.
Întâlnim şi fragmente ornamentate cu caneluri 1nai late în special
aparţinând celor ce provin din vase de talie mijlocie (Pl. VIII/3-4).
Ornamentul prin caneluri este întâlnit de preferinţă pe rotundul
vaselor şi în partea superioară sub buză. Sunt şi unele cu barbotină
groasă ca o coajă de copac (Pl. Vlll/2). Sunt foarte asemănatoare cu
cele din descoperile la Piscul Crăsani sau Lunca-Grădini.
Există o categorie importantă cantitativ care prezintă pe
suprafaţa exterioară o lustruire făcută cu insistenţă şi grijă. La vasele
din categoria castroanelor ce au suprafaţa interioară larg deschisă,
interiorul este lustruit. Fom1a lor tinde spre perfecţiune lăsând
impresia că ar fi fost făcute cu roata olarului (Pl. VIIl/7). Acestea au
culoarea cenuşie negnc1oasă-neagră sau cărămiziu deschisă.
Lustruirea s-a făcut prin apăsare pe suprafaţa vasului încă nears, cu
un lustruitor probabil din piatră sau din os. Densitatea pastei din
această cauză este mai 1nare la suprafaţa vasului, şi la spălare uneori
se desprinde sau se exfoliază. Sunt şi cazuri în care suprafaţa lustruită
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acoperă nu1nai o parte a vasului sau alternează suprafeţele lustruite cu
altele nelustruite. Pe vasele mari ornamentul probabil incizat sau
excizat este 1nai adânc, 1nai bine conturat.
Unele frag1nente au suferit o ardere secundară fiind de culoare
cără1niziu deschisă, cărămiziu roşcată sau pătată (Pl. I/2, 5). Ele au
uneori pe ele nişte caneluri orizontale abia perceptibile (pliseuri - Pl.
VIII/3).
Ca plastică a1nintim un fragment de culoare cenuşiu
negricioasă ce pare să provină din partea inferioară a unei figurine.
Are o prelucrare puţin îngrijită deşi pasta din care a fost făcută
conţine o hu1nă fină. Arderea este făcută la ten1peratură foarte joasă.
Pe un fragan1ent de vas cărăn1iziu deschis se află o figurare umană
incizată ce pare a reprezenta un corp format dintr-un dreptunghi care
pe partea superioară, în stânga, pare a avea schiţate prin linioare
orizontale mâinile iar deasupra capul.
Statuete întregi nu s-au găsit până acum în acest orizont
cultural. S-au găsit însă două fragmente de statuete din lut. Una
prezintă un gât lung şi gros (Pl. IX/4), a cărui corp nu ştim cu1n arată
şi dacă a fost orna1nentat, deoarece s-a spart din vechime. Este
corodat şi pare să fi avut braţe. Păstrează capul căruia pe faţă i se
disting clar nasul, ochii şi gura prin nişte adâncituri orizontale. La
baza gâtului este o adâncitură orizontală care sugerează un colier. Are
o alură ce o apropie de cea de la Piscul Crăsani 16. Cea de a doua
piesă 17 este tot frag1nentară şi a fost întregită din două bucăţi sparte
longitudinal pe traseul inciziei ce marchează despărţirea coapselor
(Pl. IX/5). Nu păstrează bustul şi capul. Pe dosul piesei se observă
fesele dar pe partea din faţă nu are marcat sexul. Labele picioarelor
sunt doar sugerate. Laba piciorului stâng prezintă o ştirbitură din
vechi1ne. Ca siluetă se apropie de statueta de os descoperită în
statiunea Vădastra de la Cernica 18•
Din secţiunea I din caroul 2, efectuată în 1982, trebuie
1nenţionat un fragn1ent de statuetă de fonnă oarecum rectangulară (Pl.
IX/6), lustruit la exterior, cu crestături specifice culturii Vădastra, pe
cantul laturii păstrate întregi. Pe dosul fragmentului, în spărtură se
distinge golul interior al statuetei făcută dintr-o pastă cu pietricele iar
la bază prezintă o suprafaţă plană pe care stătea aşezată. Pe suprafaţa
frontală, de culoare neagră, se observă o pată de ardere secundară.

16
17
18

Neagu 1997, p. 98-102, pl.11/l, lll a-d.
Neagu 2000, p. 62-64.
Ibidem, p. 204-205
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Pare să fi făcut parte dintr-o statuetă plată de tip Vădastra după formă
şi ornament.
Pe un fragment de vas pare a fi incizată o figură de cerb
stilizat cu coarne, picioare şi corp realizat prin incizie orizontală cu
alveole excizate pe ductus, în genul figurărilor rupestre de epocă.
Este integrat în contextul altor figurări specifice, florale.
Atragem atenţia asupra unui fragment de vas de formă greu de
stabilit, de talie mijlocie care pe un ancadrament mai mult sau 1nai
puţin rectangular cu crestături, prezintă o figurare umană stilizată,
specifică neoliticului, constând dintr-un unghi cu vârful în sus, legat
de altul cu vârful în jos printr-o linie cu trei crestături orizontale. Sub
el pe o latură şi două pe alta jos, barat cu o linie orizontală iar sub
acesta, prin excizie se observă o alveolare 1năruntă pe linie dreaptă ca
o rămurică de brad (S I carou 3 1,25m).
Uneltele de silex 19
Din stratul de cultură de care ne ocupăn1 provine şi un număr
important de unelte de silex. Ele nu au putut fi atribuite cultural din
două motive şi anume: provin din deranjamentele produse de gropile
vizuinilor de vulpe care s-au instalat aici probabil imediat după
părăsirea tell-ui dacă nu cumva chiar din ulti1na parte a locuirii. Mai
apoi, în amenajările gospodăreşti din locuirile care au urmat s-au
produs nivelări sau s-au săpat gropi menajere care au perforat sau
chiar au pătruns până în stratul steril de la baza locuirilor. Ar mai fi şi
o a treia cauză care ar împiedica atribuirea lor, aceea că în toate
orizonturile de locuire din neolitic s-a folosit aceeaşi sursă de materie
primă - silexul provenit din platforma prebalcanică şi cel venit odată
cu sedimentele produse de pe urma topirii gheţarilor sau a
precipitaţiilor anuale, uneori diluviale din stadiile şi interstadialele
pleistocenului. Deşeurile de fabricaţie produse de către meşterii
neolitici pe loc, odată remaniate, sunt greu de deosebit deoarece a fost
folosită aceeaşi tehnică de desprindere laminară şi ajustare prin
retuşare. Mai uşor de deosebit au putut fi piesele reutilizate şi strânse
de la suprafaţă sau din re1nanieri naturale a sedimentelor din
paleolitic când datorită variaţiilor de temperatură şi umiditate pe
parcursul mileniilor acestea au prins la suprafaţă o patină care
deosebeşte miezul piesei de culoarea sa de la suprafaţă, culoare de
obicei alb-lăptoasă, albăstrie sau ruginie, după cantitatea de oxizi
metalici pe care silexul îl are în compoziţie şi care poate indica
originea şi spaţiul geografic din care provin. Cercetările noastre
îndreptăţesc părerea că materia primă nu a fost adusă de la mari
19

Comşa 1974, p. 69-72, 81-86.
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depărtări deoarece în deschiderile naturale mereu active se găseau
întotdeauna bolovani de silex, 1nai n1ult sau mai puţin rulaţi, pe care
oan1cnii epocii să îi cioplească. Obsidianul se găsea rar şi era de
aceeaşi provenienţă. Se constată că pe valea Dunării, silexul, ca
1naterie prin1ă era n1ai la îndemâna co1nunităţilor datorită
schitnbărilor 1nai 1nari şi mai dese ale paleo-reliefului care spăla albia
şi redepunea după legile gravitaţiei materialul transportat.
Aşa cum rezultă din cele până acu1n prezentate, în stratul de
cultură au fost identificate nuclee (PI. IX/2) sub fonna unor bolovani
naturali mai mult sau mai puţin rulaţi alţii foarte rulaţi, de forme
diferite, dar 1nai ales rotunjiţi, care erau prelucraţi cu ajutorul unor
unelte cioplite de fonnă sferoidală cunoscute sub denumirea de
percutor. Cu ele prin cioplire se desprindeau aşchii lamelare după ce,
bineînţeles era adus prin decapare la un capăt în situaţia de a avea una
sau mai n1ulte suprafeţe plane de la care se putea începe operaţia de
desprindere de lan1e sau lamele, în funcţie de mărimea şi calitatea
bolovanului 1niez. Produsele obţinute, (aşchii sau lame - Pl. IX/1, 3)
puteau fi utilizate pentru operaţii curente de tăiere sau puteau fi
transfonnate în unelte sau arn1e prin retuşare la unul din capete sau la
a1nândouă, pe laturi, pe faţa dorsală sau ventrală. Cele mai frecvente
piese finisate sunt gratoarele, racloarele, burinele, găuritoarele,
piesele cu scobituri si1nple sau 1nultiple. Frecvente sunt piesele care
s-au spart în ti1npul preparării sau utilizării. Facen1 observaţia că
industria litică a silexului stă încă sub semnul 1nicrolitismului din
1nezolitic/epipaleolitic.
Tipurile de produse necesare activităţilor practicate de on1 nu
erau prea nu1neroase datorită necesităţilor şi inventivităţii încă
incipiente a geniului 1unan din neolitic. Neoliticul este cea dintâi
treaptă a societăţii productive.
Din stratul de cultură Vădastra se cunosc lame-cuţit, folosite
la activităţile de tăiat vegetale, crăci, mlădiţe pentru unelte de lemn,
an1enajarea locuinţelor, preparatul hranei, gratoare şi racloare pentru
scobit vasele de lemn, curăţatul pieilor şi al oaselor, găurirea pieselor
de lemn sau din piele, dăltiţe şi burine pentru orna1nentarea uneltelor
de le1nn sau os, piese (lame cu scobituri pentru decojirea vlăstarilor în
vederea împletirii coşurilor şi cofelor etc.).
Tot din stratul de cultură provin şi câteva piese din alte
categorii de roci. Cele 1nai frecvente sunt gresiile folosite la şlefuit
oasele şi coarnele în transforn1arca lor în anne sau unelte. Lespezile
sau frag1nentele de lespezi aveau mare căutare pentru că puteau fi
transformate în râşniţe de 1nână (Fig. X/3) pe care se spărgeau
boabele de cereale, sâ1nburii, nucile, alunele etc. Lespezile sau
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bolovani din alte roci mai mari foloseau ca nicovale pentru spart
oasele şi cioplitul silexului sau protecţia acoperişului locuinţelor
acoperite cu trestie, stuf sau chiar paie sau fân. Rocile folosite se
găseau în deschiderile naturale ce erau frecvente şi mai la îndemână
deoarece trebuie să ne imaginăm că stratul de loess care acoperă
acum terasa şi interfluviile nu exista iar nivelul de călcare de acum
era cu 2,40 m mai jos.
Până acum nu s-au găsit în acest nivel unelte de os întregi dar
s-au găsit oase sparte sau tăiate (Fig. X/2) în vederea transformării lor
în unelte, arme sau piese de uz magico-artistic sau ca podoabe. Ele
sunt cunoscute şi din săpăturile în alte aşezări20.
Ocupaţiile
Din cele până acum prezentate rezultă că ocupaţiile
purtătorilor culturii erau şi din cele moştenite din prima epocă a
pietrei: vânătoarea, culesul şi pescuitul. Condiţiile de mediu erau
favorabile, aşezarea aflându-se pe 1nalul înalt al Colentinei, cu peisaj
mlăştinos şi vegetaţie specifică, era firesc ca vânatul păsărilor să fi
fost una din activităţile practicate precum şi pescuitul speciilor de
peşti şi scoici din Colentina. Vânatul este confinnat de osemintele de
castor, iepure, căprioară, mistreţ, identificate în stratul de locuire. Dar
alături de acestea se aflau şi oase de animale domestice: bovine, ovi
caprine şi porc. Cantitatea lor nu este prea mare dată fiind treapta de
dezvoltare a societăţii neolitice pe care o reprezintă: pe calea
dezvoltării societăţilor neolitice de agricultori şi crescători de
animale. Studiul efectuat de B. Gheţie profesor de anatomie
comparată la Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti şi de
către pro( C.N. Mateescu, cercetător la Institutul de Arheologie din
Bucureşti asupra oaselor de bovine, în special asupra suprafeţelor
articulare a epifizei distale a radiusului şi a fosetelor caudale arată că
subiecţii prezentau deformări cauzate de utilizarea la eforturi mari
ceea ce presupune că animalele au putut fi folosite la tracţiune în
timpul civilizaţiei Vădastra II. Studiul s-a făcut pe baza osemintelor
de la Vădastra, Cruşovu, Hotărani, Greaca şi Gradesnica 21 . Acest
studiu poate explica dezvoltarea pe care a luat-o agricultura în
neoliticul mijlociu şi final .
Cea mai bine reprezentată dintre activităţile economice este
prelucrarea lutului din care aşa cu1n au văzut s-au lucrat vasele de o
originalitate ieşită din comun prin motivele decorative folosite,
20

Ibidem, p. 78-81; Neagu 2000, p. 59.
Comşa 1974, p. 53-93; Gheţie, C.N. Mateescu 1978, p. 135-145; Neagu 2000, p.
56-57.
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do111inate de incizie, exc1z1e un1plută cu pastă albă ş1 un număr
i1nportant de frag111ente din categoria co1nună.
O altă activitate slab dovedită până acu1n este prelucrarea
oaselor provenită din consumul alimentelor. Se făcea prin decuparea
cu o la111ă de silex denticulată pentru a obţine suprafaţa activă sau
piesa finită. Se şlefuia cu unelte de gresie.
ln1portantă şi interesantă este activitatea legată de viaţa
sedentară a locuitorilor aşezării: construirea de locuinţe. Au fost
identificate două locuinţe de suprafaţă construite pe platforme de lut
uscat, ars superficial. Locuinţele au plan rectangular şi sunt construite
pe o platfon11ă de lut bătătorit la ud, peste care s-a aşezat o făţuială de
111âl fin de culoare cenuşiu-deschisă spre alb, uşor friabilă. Mâlul a
fost luat din depunerea alburie fină ce se află deasupra stratului de
nisip din bază.
Locuinţele din stratul corespunzător Boian-Giuleşti şi Boian
Spanţov sunt locuinţe de tip bordeie adâncite iar în Gu1nelniţa
locuinţe pe platfonne de lut arse. Pereţii locuinţelor din etapa veche
sunt făcuţi din în1pletituri pe stâlpi de le1nn peste care s-a făcut
lutuiala din pătnânt local a1nestecat cu pleavă sau paie de cereale,
iarbă sau frunziş. Acoperăn1ântul era în două ape.
Discuţii privind datarea
Face111 precizarea privind vârsta doar pe baza datărilor cu C 14
obţinute din pădurea îngropată din cariera de prundiş de la Cornetu,
jud. llfov. Acestea au fost făcute la Leibnitzlaborator fur
Altersbesti1111nung und Isotopcnforschung, Christian Albrechts
Universităt sub conducerea prof dr. P.M. Grootes. S-au obţinut
unnătoarcle date:
Reluarea lucrărilor în carieră s-a putut face datorită ajutorului
dat de do1nnul inginer Răzvan Murgeanu de la Pri1năria Municipiului
Bucureşti şi a proprietarului carierei, donmul Stelian Sorescu.
Datorită lor a1n avut acces la excavaţiile din carieră, a1n putut
investiga sedi111entele şi recolta probe din trunchiurile câtorva copaci.
Probele datează cu o exactitate 111axi111 posibilă n101nentul sau
1110111entele diluviilor. Aduce111 111ultun1irile noastre cercetătoarei
Boroneanţ Constanţa de la Institutul de Meteorologie din Bucureşti
prin a cărei diligenţă s-au putu face analizele22 precu1n şi donmilor N.
Ţicleanu şi J. Petrescu care ne-au ajutat în recoltarea şi analizarea
eşantioanelor. Rezultatele sunt după cmn unnează:

22

Boroncanţ, Considera/ii pril'ind pădurea îngropată din bazinul
inferior, în volumul de faţă.
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Argeşului

Pentru proba cea mai de jos, din bază, de la 7, 1 m din
sedimentele din mediul umed din nivelul freatic, anaerob KIA 20350,
C5' s-a obţinut 5507±30 BP, calibrat 4344 BC. Pentru proba de la 5,5
m din prundiş KIA 20351,C6', 3529±25 BP, calibrat 1880 BC.
Pentru probele mai de la suprafaţă tot din prundiş de la 3,4 m
KIA 20349 ,C4', 1303±25 BP şi calibrat 688 iar pentru probele de la
2 1n, C1', 1313±321, calibrat 686.
Datarea care ne interesează pe noi şi de care vom face uz în
cazul nostru este cea de la bază, C5'. Ea corespunde timpului istoric
al locuirii Vădastra23 . Acest tip de sediment s-a observat ca fiind
prezent în tot bazinul Argeşului şi afluenţilor săi, Ciorogârla, Sabarul,
Dâmboviţa, Colentina. Analiza descoperirilor arheologice, coroborată
cu datele destul de generale privind Câmpia Română estică şi cu
datările de carbon de n1ai sus permit o discuţie asupra locuirilor
omeneşti din zonă.
Discuţii asupra culturii Vădastra
Încă din pritnii ani ai săpăturilor de la Chitila-Fermă a apărut
o proble1nă deosebit de importantă privind atribuirea acestui tip de
locuire primei etape a culturii Boian, denu1nită Bolintineanu24 .
Atribuirea sa de către E. Comşa acestei culturi mi se pare corectă
pentru anul când a fost făcută descoperirea pentru că ţine de epoca de
pionierat a cercetărilor privind cultura Boian. Atunci nu erau
cunoscute evoluţia şi etapele de dezvoltare ale culturii Boian ca în
prezent. Pe de altă parte între ti1np s-a îtnbogăţit şi cunoaşterea asupra
culturilor Dudeşti, lineare precu1n şi a culturii Vădastra.
E. Comşa, în studiul monografic publicat în 1974 25 atribuie
descoperirile de tip Bolintineanu pri1nei faze a culturii Boian. D.
Berciu, ocupându-se de săpăturile de la Tangâru atribuie şi el
descoperirile aceleiaşi faze dar o denu1neşte Pre-Boian26 • Sfârşitul
acestei faze este confinnat de cercetările de la Aldeni-Gurguiul
Balaurului, Gălăţeni-Movila Berzei şi Cernica, unde nivelurile
specifice sunt suprapuse de faza Giulcşti. E. Co1nşa, ocupându-se de
descoperirile de tip Bolintineanu de la Radovanu II, precizează că la
sfârşitul fazei Bolintineanu existau contacte strânse cu cele de tip
Vădastra2 7 chiar în aşezarea de la Cernica şi Radovanu 112 8 şi cu cele
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din Oltenia de la Slatina-Olt, Cruşovu, din aşezarea eponimă de la
Măgura Fetelor de la Vădastra şi Măgura Cişmelei29 • Aceste contacte
sunt probate şi de descoperirile de pe malul sudic al Dunării din
Bulgaria de la Malek Preslaveţ, Dobrici, Durankulak şi din bazinul
Rusenski Lom30 . Mai mult decât atât, în aşezarea de la Fărcaşul de
Sus sunt atestate toate etapele de evoluţie ale culturii Dudeşti până la
transformarea sa în cultura Vădastra. În toate cele patru aşezări de la
Fărcaşele şi Hotărani de pe terasa dreaptă a Oltului ·este atestată o
trecere fără întrerupere de la cultura Dudeşti la cultura Vădastra31•
Surprinzător este faptul cu1n colegul M. Nica, un foarte
minuţios cercetător al culturii Vădastra, poate din motive de
condescendenţă faţă de E. Co1nşa ( atunci când se ocupă de originea şi
dezvoltarea acestei culturi32 ) nu observă, când face sincronizarea
fazelor culturale, că faza Bolintineanu este de fapt parte integrantă a
cuiturii Vădastra ? De asemenea, este surprinzător cum nici alţi
cercetători recenţi, de exemplu Marian Neagu, în lucrări privind
neoliticul mijlociu din Câmpia Română şi în mod special faza
Bolintineanu nu subliniază această identitate deşi o observă33 . Este cu
atât mai surprinzător cu cât se ia în discuţie şi cerainica neagră sau
cenuşie canelată din cadrul culturii Vinca, de care este legată genetic.
Se caută funda1nentarea părerii că modalitatea de orna1nentare prin
canelură îşi are originea în Asia Mică şi se depă1iează de spaţiul
carpato-dunărean, de civilizaţia Starcevo-Criş şi continuatoarea sa
Vinca-Turdaş. De aceea ni se pare la obiect sincronizarea făcută de
M. Nica pornind de la cercetările de la Hotărani în care Hotărani IA
include şi faza Bolintineanu la Vădastra I iar în faza Hotărani 1B o
exclude şi o integrează în Vădastra II34. În consecinţă, descoperirile
de la Chitila-Fermă ne pennit să o încorporăm culturii Vădastra într-o
perioadă de sfârşit a fazei I şi de trecere la Vădastra II, eventual chiar
Ibidem.
V. Boroneanţ 1983, p. 69-72; idem, 1992, loc. cit; idem 2000, p. 49-54.
25
Comşa 1974, p. 93-97.
26
Berciu 1961, p. 405-411.
27
C. Bolliac, Trompeta Carpaţilor, nr. 1010, 1872; 1012, 1873; Cristescu 19271932, p. 167-205; Mateescu 1961, p. 534; idem, 1965, p. 358-362; Nica 1970, p.
31-52; idem, 1971, p. 5-33.
2x
Comşa, Gh. Cantacuzino 2001, p. 196-197.
29
Mateescu 1961, p. 534; Nica 1970, p. 31-35.
30
Neagu 2003, p. 65.
31
Nica 1976, p. 71-103.
32
Nica 1971, loc.cit; Nica 1970, p. 5-33.
3
3 Neagu 2003, p. 48-65.
3
4 Nica 1971, p. 32.
23
24
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Vădastra II. Este încă devre1ne, din lipsa datărilor cu C 14 să facem o
discuţie a periodizării culturii Vădastra. Este cert însă că etapa
Bolintineanu a culturii Boian nu există. Ea reprezintă un aspect
regional estic al culturii Vădastra care a cuprins o zonă necunoscută
sau puţin cunoscută din cercetările în această parte a Câmpiei
Rotnâne. Mai delicată rămâne problema cu legăturile genetice ale
culturii Vădastra din estul Câ1npiei Române în care Chitila Fermă se
încadrează din punct de vedere geografic. Este vorba de descoperirile
de la Radovanu 1135, Ipoteşti3 6, Carateni 37, Căscioarele38 , Cernica39,
Grădiştea Ulmilor4 0, Sudiţi4 1, Piscu Crăsani4 2, Grădiştea Coslogeni43 .
Descoperirile de la Chitila-Fennă vin să evidenţieze faptul că
civilizaţia Vădastra avea un areal de răspândire mult mai n1are, care
se întindea din zona subcolinară şi câmpia Buzăului până la Jiu
urcând până la o cotă alti1netrică cuprinsă între 200 şi 60-55 m în
extremitatea estică a Câmpiei Române44, care era încă ocupată de apă
ca urmare a extensiei apelor Mării Negre în ti1npul aşa-zisei
transgresiuni neolitice4 5. Datări hipso1netrice ale câmpiei arată că
zona aceasta, la data respectivă nu depăşea cota 55 m altitudine, cu
excepţia zonei de vărsare a Ialotniţei, unde şi acum are 90 m, cu un
aspect de grind colmatat4 6. Deşi din cauza apei sahnastre care ocupa
zona (vezi lacul Amara) nu puteau fi aşezări on1eneşti decât pe
grinduri. Ca urmare a acoperirii cu ape a acestui areal geografic
lipsesc locuirile din paleolitic, mezolitic şi din neoliticul vechi, şi
anume culturile Criş şi Dudeşti. Acestea de altfel lipsesc şi de pe
întreaga Dobroge centrală şi sudică47 . Dacă cumva acestea ar fi
existat ele ar fi putut fi în zonele de depresiune care au fost acoperite
de depunerile apei în retragere spre tv1area Neagră. În Dobrogea,
şuvoiul de retragere a fost prin actuala zonă joasă ocupată de ceea ce
geografii români nu1nesc Podişul Medgidia. străbătut de nu1neroase
văi care indică direcţia de scurgere V-E a apei pornind de la
35
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Cernavodă şi având cote hipso1netrice cu o n1aximă pe înălţimile
Medgidiei (traseu pe care s-a săpat şi actualul canal Dunăre-Marea
Neagră) şi având scurgere pe valea Casi1ncei cu o ultimă etapă
lacurile Taşaul, Techirghio 1 şi Mangalia48. Din punct de vedere
arheologic este justificată, în optica noastră, într-un anume moment al
evoluţiei reliefului, după retragerea apei apariţia culturii Hamangia în
Dobrogea, cu si1nilarităţi culturale în Câtnpia Ron1ână sud-estică49 .
Ulti111ele prezenţe ale retragerii Lacului Getic sunt Balta Ialo1niţei,
Balta Brăilei, Delta Dunării şi lacurile de pe ţănnul nordic al fluviului
de laCahul, lalpug, Catalpug şi Limanul Nistrului.
Succesiunea sedimentară de la Cornetu ne arată chiar
mo1nentul de invazie şi creştere a nivelului apei în zonă unde au avut
loc şi alte creşteri fără a 1nai atinge cotele de creştere şi amploare a
celei cunoscute aici în vre1nea transgresiunii neolitice. O creştere a
cotelor apelor din stratele superioare înalte s-a produs în timpul
istoric cunoscut sub denu1nirea de epoca bronzului care poate a dus şi
schi1nbarea modului de viaţă din neolitic. Faptul este perceptibil şi
poate fi susţinut în această etapă a cercetărilor noastre de sedi1nentele
îngropate la care ne-a1n referit, sprijinite de datările cu radiocarbon
din diverse situri din zonă databile în jurul anului 1800 a.Chr.
Cel 1nai vechi proces de inundare după cercetările de la
Cornetu pare să fi avut loc deci în jurul anilor 5507±30 BP (4344
BC). Asupra denun1irii inundărilor nu aven1 co1npetenţa de a ne
expri111a dar constată1n că nu pot fi con1parate cu cele denumite de
.
. -50 .
AC
. . 8 anu trangres1unea neo 1·1t1ca
Părerea noastră, din punctul de vedere al ocupării zonei de
către 0111, este că la coada Lacului Getic, în această vre1ne,
supravieţuia încă o populaţie rară ce trăia din vânătoare şi pescuit, în
bună tradiţie mezolitică. Ea poate să fi fost una din cauzele unor
sinteze periferice locale care au influenţat şi revigorat curentul
cultural neolitic venit din vest, ali111entat de evoluţii culturale târzii
ale culturii Vinca, cele venite pe filiera transilvană, au venit prin
platforn1a n1oldovenească, ali1ncntată de un fond cultural Criş,
asi1nilat cu un mileniu în urmă51 •
Re1narcă1n faptul că în zona joasă a Câ1npiei Române se mai
folosea utilajul vânătoresc şi pescăresc şi al agricultorilor începători
cu economie n1ixtă care 111ai foloseau la pescuit - harpoane, la vânat 48

Monografia 1960, pi. II, IV, X-IX; Geografia i 983, p. 64-187, 293-384, 638.
Cavruc, M. Neagu 1995, p. 75-76; Boiandjicv 1995, p. 165; Comşa, Gh.
Cantacuzino 2003, p. 198.
.
50 8 anu. / oe.cit.
51
Boroncanţ 1968, p. l-19; idem, 1975, p. 105-115.
49
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vârfuri de săgeată de os, iar la cultivarea pământului - săpăligi din
coarne de cerb, preluate de la populaţiile de tip Schela Cladovei52 din
amonte. Ele continuă să fie folosite însă în zona joasă a câmpiei până
la sfârşitul culturii Gu1nelniţa53 când schimbarea climatică aduce
modificări în ocupaţii şi comportamente socio-religioase ce par a fi
susţinute şi de analizele de carbon şi chiar analizele polinice de la
Cornetu54 sus,t'1n acesta- parere.
Tinând cont de toate aceste considerente reamintim că sensul
principal al ocupaţiei teritorial-culturale era cel venit pe direcţia de
curgere a fluviului Dunărea şi a retragerii lacului care a favorizat
ocuparea terenului propice cultivării plantelor, creşterii ani1nalelor şi
industriei casnice. Cu această ocazie s-au produs mici invenţii şi
acomodări ale populaţiei la modul de viaţă în uz, i1npus de cerinţe şi
de ecosistem. În acest context ceea ce cercetătorii citati mai sus
numesc faza Bolintineanu a culturii Boian, cultura Dudeşti-Vinca,
etc. reprezintă adaptări locale ale faciesurilor culturale de sorginte
vinciană. Cele de la Chitila sunt rezultatul expansiunii variantei
regionale născută pe Olt până unde cultura s-a putut răspândi şi
difuza.
Descoperirile de la Chitila-Fennă şi din întregul areal unde s
au descoperit dovezi de locuire de acest fel sunt aco1nodări locale ale
aceluiaşi mod de viaţă specific culturii Vădastra. De o cultură Boian
nu puten1 vorbi decât după depăşirea acestui moment istoric. La vest
de el ră1nâne Vinca-Turdaş iar în Câ1npia Ro1nână dă naştere sintezei
culturale Gumelniţa, în Transilvania sudică şi centrală Petreşti iar pe
arcul carpatic răsăritean şi platfonna 1noldovencască cultura Ariuşd
Cucuteni-Tripolie.
Pentru lămurirea acestei probleme pornim de la harta
răspândirii culturilor neoliticului vechi din Câmpia Română:
Starcevo-Criş, Vinca şi Dudeşti. Constatăn1 astfel ca cele mai vechi
dovezi de locuire din neoliticul vechi din sudul Câmpiei Române sunt
cele privind cultura Dudeşti. Cultura Starcevo-Criş este prezentă până
la limita vechiului traseu a râului Olt şi spre nord până în zona înaltă
colinară şi subcolinară a Carpaţilor, până spre li1nitele sudice ale
Platfonnei Moldoveneşti şi coincide cu li1nitele lacului Pleistocen
Getic în retragere spre est. Neoliticul vechi lipseşte şi în Dobrogea55.
Aceasta însean1nă că zona neocupată era cea din care lacul Getic nu
se retrăsese încă şi era acoperită de apă şi zona mlăştinoasă puţin
5 "'

� Idem, 2000 a, p. 227-228.
Dumitrescu 1974, p. 20-53.
54
Boroneanţ, N. Ţicleanu, J. Petrescu, C. Boroneanţ, Apa - un miracol (sub tipar).
55
Istoria 1960, loc.cit., pl. VI; Comşa 1962, Pl. 9, 10, 11, 12.
53

63
https://biblioteca-digitala.ro

propice prezenţei umane. Treptat, prin retragerea lacului, această
zonă neocupată începe să fie populată de purtătorii unei culturi
hibride în care elemente de tradiţie Criş Starcevo târziu-Vinca, veniţi
din vest şi linear cera1nic din nord şi est şi influenţe venite din nord,
determinate de curentul estic Bugo-Nistrean. Ea va fi cunoscută sub
denumirea de Dudeşti sau mai recent, după M. Nica, Vinca-Dudeşti.
Acestea ocupă cea mai mare parte a teritoriului eliberat de ape.
Rămâne în continuare un teritoriu neocupat spre est, de Balta
Ialomiţei şi a Brăilei pe care îl vor ocupa purtătorii culturii
Vădastra5 6, sau în concepţia lui E. Comşa, cultura Boian prin ultima
sa etapă, Bolintineanu. Această succesiune culturală corespundea
etapei de cunoaştere a populării Câmpiei Române până în jurul anilor
80 ai secolului trecut. Cercetările efectuate de D. Berciu57 în Câ1npia
Română Centrală şi de est şi în ultin1ele decenii de V. Boroneanţ58 ,
M. Nica 59 şi M. Neagu, care au identificat prezenţa unor elemente
considerate când Boian-Bolintineanu, când Vinca-Dudeşti sau doar
cultura Bolintineanu, în ulti1na vreme (M. Neagu60 ). Cercetările de la
Chitila-Fennă identifică în stratul cel 1nai de jos fragmente ceramice
pe care le consideră1n ca aparţinând culturii Vădastra având părerea
că de fapt etapa Bolintineanu este una şi aceeaşi cultură Vădastra şi
că nu1nai stadiul de pionierat prelungit în cercetarea românească l-a
făcut pe E. Comşa să atribuie descoperirile de acest fel culturii Boian,
pe M. Nica Vinca-Dudeşti sau pe M. Neagu să vorbească despre o
cultură Boian când este evident că descoperirile de la Chitila-Fermă
din prin1ul nivel cu cele din faza Bolintineanu ale culturii Boian, şi cu
cultura Bolintineanu a lui M. Neagu sunt variante locale ale 1narelui
grup cultural Vădastra61• Cei care s-au ocupat până acum de evoluţia
neoliticului în Câ1npia Ro1nână nu au ţinut cont de informaţiile
privind geneza şi evoluţia geo-clin1atică a acestui ţinut geografic. Se
considera că această câ1npie se întinde pe fundul fostului lac
pleistocen Getic şi că ocuparea lui nu s-a tăcut de către om decât pe
1năsura retragerii sale în trepte spre est, strâns legate de variaţiile de
precipitaţi din zonă, de creşterea şi descreşterea nivelului cursurilor
apelor din bazinul carpatic şi a nivelului Mării Negre, considerate de

56

Boroncanţ, N. Ţicleanu, J. Petrescu, C. Boroncanţ, op.cit.
·�1 Bcrcm,
. op.czt.
-8
) Boroncanţ 1983, p. 69-72; idem 2001, p. 56-78; Boroneanţ, N. Ţicleanu, J.
Petrescu, C. Boroneanţ, op.cit.
:i'> Nica 1976, loc.cil.
60
Neagu 2003, p. 48:65.
•
61
Boroncanţ, N. Ţicleanu, J. Petrescu, C. Boroncanţ, op.cit.
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A.C. Banu şi de alţi specialişti ca transgresiuni şi regresiuni de mai
. .
mica sau mat mare amp 1oare62 .
În cadrul procesului de expansiune a civilizaţiei în strânsă
legătură cu extensia climatului cald spre centrul, nordul şi estul
continentului stă şi dezvoltarea variantei locale care a primit
denumirea de cultura Vădastra de care ne-am ocupat şi apoi a culturii
Hatnangia. Cercetările viitoare vor confinna punctul nostru de vedere
pe baza cercetărilor multidisciplinare şi a datărilor C 14 de la Cometu
pe care dorim să le extindem dacă este posibil la toate punctele
sesizate de noi în bazinul Argeşului la care adăugăm şi corelarea lor
cu tell-ul de la Chitila.

Banu, loc.cit.; Geografia 1983, loc. cit.; Bolomcy, D. Nicolăescu-Plopşor, W.
Wolski 1971, p. 8-31.
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Chitila-Farm. A monographic study
Abstract
This paper dcals with the presentation of the Neolithic
habitation layer at thc basc of the Chitila tel1. Afler E. Comşa, the
habitation belongcd to the first phase of the Boian culture, named
Bolintineanu. Analyzing the wholc n1aterial discovered during the
cxcavations at Chitila tel1, the author reached the conclusion that it
belongs to the final part of Vădastra I phase or even to the beginning
of the Vădastra II. To the support of this hypothesis we have the more
recent rescarch in thc Ro1nanian Plain at Rosetti , Lunca-La Grădini
(undertook by Marian Neagu), Căţelu, Bobeşti, Cernica, Chirnogi (E.
Co1nşa) and n1ainly the cxcavations of M. Nica at Fărcaşele.
Corrclated to the earlicr digs of C.N. Mateescu at Vădastra, we
reached the conclusion that the Bolintineanu phase does not actually
exist. The finds fonncrly assigncd to this 'phase' belong in fact to the
Vădastra culture, that was also identified în other sites in the sa1ne
area of the Ro111anian Plain. Thus, the neolithisation process started
by the Dudeşti culture is resumed. This way, the Boian culture would
start with the Giuleşti phase in a n10111ent contemporary to the
beginning of the Hainangia culture. The cultural evolution îs tightly
connected to the retreat of the Getic Lake to the east and with the
Neolithic transgression of the Black Sea (as suggested by A.C.
Banu). The research at Cornetu shows this of being of utn1ost
i1nportance, as the whole discussed area was at a point covered by the
waters of the Getic Lake.
Caption of the platcs
PI. I.
PI. II.
PI. III.

PI. IV.
PI. V.

Chiti la-Farn1.
1-6 decorated ceramic pottery
frag1nents, Vadastra Civilization.
Chitila-Fann. 1 -6 decorated cera1111c pottery
fragments belonging to Vadastra Civilization.
Chitila-Fann. 1-4, 6, 8-9 cera1nic pottery frag1nents
decorated with incision and excision of Vadastra
Civilization type; 5 with barbotina; 7 without
orna1nent, only polished.
Chitila-Farn1. 1-3, 5-6 cerainic pottery frag1nents
decorated with incisions and excisions; 4 ordinary
category with barbotina.
Chitila-Fann. 2-3, 5-6 ceran11c pottery with
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PI. VI.
PI. VII.
PI. VIII.

PI. IX.
PI. X.

ornaments specific to Vadastra Civilization; 1, 4
undecorated fragments.
Chitila-Farm. 1-6 cera1nic fragments belonging to
Vadastra Civilization decorated with incisions and
exc1s1ons.
Chitila-Farm. 1-3 cera1nic pottery decorated with
incised and excised 1notifs; 4 cera1nic pottery
frag1nents with sn1oothed surface.
Chitila-Fann. 1 ceramic pottery frag1nent with
sche1natized hu1nan aspect; 2, 4 with slip; 5 with
decoration made by nail; 7 polished black coloured
ceramic pottery frag1ncnt.
Chiti la-Fann. 1-3 S ilcx tools; 1, 3 retouched bladcs, 2
nuclcus; 4, 5, 6 frag1nents of clay statuettes.
Chitila-Fann. Vadastra Civilization. I cup with foot;
2 sectioned bone by silex tools; 3 handle grinder.
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PI I

Chitila-Fcnna. Fragmenle ceramice decora le, Cullura Vadaslra ( 1-6).
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PJ IL Ch1tila-Fcnna. Fragmente ceramice decorate apurtmand culturii Vada�tru (1-6).

https://biblioteca-digitala.ro

I'"

<:"·

'.

\

. ,

. , .p
2

3

6

7

9

P1 III Clutda-1 crma Frng1111.:nll: ccranrn::c Jccoratc cu mcizic s1 cxcvic de tip Vaua,tra (l-4, 6, 8-9);
rn harbotJ11a (5); faru ornament, doar nctoila (7)
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5

3

PI JV. Ch1tila-Fennu. Fragmente ceramice omamcnlak cu 11K1111
categona comuna cu barbotrna (-l J
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1-3, S-(i),

4
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5

Pl. V. Chilila-Ferma. Ceramica decorata cu ornamente specifice culturii
Vadastra (2-3, 5-6); fragmente neornamentate (I, 4).
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PI. VI. Chitila-Ferma. fragm�nte ceramice apart111and cultuni Vada�t1J.
ornJmcntatc cu mci111 s1 cxc11ii ( l-6).
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PI. VIL Ch1til:1-Fcnna. Ceramica u11wmcntat:1 cu 11wt1vc i11ci1atc �i
cxci1atc (l-J), fragment ceramic cu .... up1:1!:1ta 11cto1ta ( I)
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PI IX

6

Ch11ila-Fcnna Uot'lte de &ilex (l-3), lm11e n:tu ate (l, 3), nucleu (2). statuete de lut fragmentare (-t-6)
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3

PI. X Chmla-Fem1a c11ln1ra Vada�tra C'upa cu picior(!); os scc11onat cu unelle de stlex {2). rai.mia de mana t3)
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