
ACADEMIA ROMÂNĂ 
 

INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE „VASILE PÂRVAN” 
 

 
 

MATERIALE 
ŞI 

CERCETĂRI 
ARHEOLOGICE 

 
 

SERIE NOUĂ 
V 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE 
BUCUREŞTI, 2009



 

Pietrele-Măgura Gorgana: o aşezare eneolitică la Dunărea de Jos 
între 4500 şi 4250 î.e.n. 

MEDA TODERAŞ, SVEND HANSEN, AGATHE REINGRUBER, JÜRGEN WUNDERLICH

∗ 

Schlüsselwörter: Kupferzeit, Tellsiedlung, Kreisgrabenan-
lage, Skelettreste, Geophysik, Geoelektrik, Archäobotanik, 
Archäozoologie, Radiometrie, spezialisiertes Handwerk, 
soziale Organisation, Rekonstruktion der Umweltbedingungen. 
Zusammenfassung: Seit 2002 wird die kupferzeitliche 
Siedlung Măgura Gorgana bei Pietrele an der Unteren Donau 
erforscht. Die Grabung ist ein Gemeinschaftsunternehmen der 
Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts, 
des Archäologischen Instituts „Vasile Pârvan” der Rumä-
nischen Akademie und dem Institut für Physische Geographie 
der „Johann Wolfgang Goethe” Universität in Frankfurt a. M. 
Ziel der Grabungen ist es, Beiträge zur Chronologie der 
Gumelniţa-Kultur, zur Hausarchitektur und Siedlungsorga-
nisation und den wirtschaftlichen Strategien der Bewohner in 
der zweiten Hälfte des 5. Jahrtausends zu erarbeiten. 
Im Zuge der Ausgrabungen wurden geomagnetische Unter-
suchungen auf dem Tell sowie in dessen Umgebung 
durchgeführt. Die im Magnetogramm sichtbaren Häuserzeilen 
auf dem Siedlungshügel konnten durch die Grabung bestätigt 
werden. Neu war die Entdeckung einer ausgedehnten 
Besiedlung um den Wohnhügel. Auch ein Gräberfeld mit ca. 
50 Bestattungen konnte im Westen des Tells identifiziert 
werden. Schließlich wurde auf Corona Satellitenbildern in der 
unmittelbaren Umgebung des Tells eine Kreisgrabenanlage 
entdeckt. Eine geomagnetische Messung ergab die Existenz 
von drei konzentrischen Gräben. Die Siedlung war wesentlich 
größer als bislang für Siedlungen der Gumelniţa-Kultur 
angenommen wurde. Die Vielzahl der durch die Ausgrabung 
auf dem Tell nachgewiesenen spezialisierten Tätigkeiten ist 
vor dem Hintergrund einer deutlich größeren Einwohnerzahl 
plausibel zu erklären. Vor allem die Entdeckung der ausgedehnten 
„Außensiedlung“ führt zu einem Bündel von Fragen, welche 
die Rolle des Wohnhügels und seiner Bewohner betreffen und 
das bisherige Bild kupferzeitlicher Tellsiedlungen grundlegend 
revidieren werden. 
Darüber hinaus konnten durch die fluvialmorphologischen 
Untersuchungen weitreichende neue Erkenntnisse zur 
Entwicklung der Aue und des fluvialen Systems im Raum 
Pietrele gewonnen werden. Die Bohrungen und geophysikali-
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schen Messungen im Umfeld des Tells zeigten aber auch, dass 
mit den Sedimenten der Überflutungsebene sowie den Böden 
und Bodensedimenten (Kolluvien) auf den angrenzenden 
Talhängen hervorragende Archive vorliegen, die fundierte 
Aussagen zum Nutzungspotenzial einerseits und zu 
Auswirkungen der seit dem Neolithikum zunehmenden 
Siedlungstätigkeit und Landnutzung auf den Landschaftshaus-
halt andererseits gestatten. 
 
Cuvinte cheie: epoca cuprului, aşezare tip tell, amenajare cu 
şanţ circular, oseminte umane, geofizică, măsurători geoelectrice, 
arheobotanică, arheozoologie, radiometrie, specializare 
meşteşugărească, organizare socială, reconstruirea mediului 
înconjurător. 
Rezumat: Noile cercetări de pe tell-ul eneolitic „Măgura 
Gorgana”, lângă satul Pietrele la Dunărea de Jos au început în 
anul 2002, printr-un proiect de colaborare între Institutul 
German de Arheologie, Secţia Eurasia, Institutul de 
Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române şi Institutul 
de Geografie Fizică al Universităţii „Johann Wolfgang Goethe” 
din Frankfurt a.M. Scopul cercetărilor este obţinerea de informaţii 
asupra cronologiei culturii Gumelniţa, asupra arhitecturii clă-
dirilor, a organizării aşezării, cât şi asupra strategiilor economice şi 
a folosirii spaţiului de către locuitorii din a doua jumătate al 
mileniului V î.e.n. 
În cadrul săpăturilor au putut fi întreprinse cercetări geo-
magnetice pe tell precum şi în imediata apropiere a acestuia. 
Şirurile de clădiri de pe colină, vizibile în magnetogram, au 
fost verificate prin săpături. Neaşteptată a fost identificarea 
unei aşezări întinse la poalele tell-ului şi a unei necropole cu 
cel puţin 50 de morminte, la vest de tell. Pe o imagine de 
satelit Corona din 1967 a fost vizibilă o amenajare cu şanţ 
circular. Prospecţiunea geomagnetică a confirmat existenţa a 
trei şanţuri concentrice. 
Aşezarea a fost, deci, cu mult mai mare decât s-a presupus 
iniţial. Pluralitatea activităţilor specializate, documentate pe 
tell, sugerează existenţa unei populaţii mult mai numeroase. 
Descoperirea aşezării întinse din jurul tell-lui ridică o nouă 
serie de întrebări privind rolul aşezării de pe colină precum şi 
al locuitorilor săi şi va contribui la o revizuire fundamentală a 
imaginii asupra aşezărilor eneolitice de tip tell. Cercetările 
fluvial-morfologice au dus la o nouă cunoaştere a dezvoltării 
luncii Dunării şi a sistemului fluvial din zona Pietrele. Forajele 
şi măsurătorile geofizice din jurul tell-ului au arătat că prin 
sedimentele din zona inundabilă precum şi prin solurile şi 
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sedimentele (coluviile) de pe terasele adiacente se află la 
îndemână arhive remarcabile, care permit afirmaţii 
fundamentate atât asupra potenţialului de folosinţă al spaţiului, 
dar şi asupra impactului uman asupra gospodăririi ţinutului, 
intensificat ulterior epocii neolitice. 
 

Scurtă descriere 

Tell-ul eneolitic „Măgura Gorgana” este situat 
la est de satul Pietrele, com. Băneasa, jud. Giurgiu. 
Proiectul de cercetare este realizat în parteneriat de 
către Institutul German de Arheologie, Secţia 
Eurasia, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al 
Academiei Române şi Institutul de Geografie 
Fizică al Universităţii „Johann Wolfgang Goethe” 
din Frankfurt a.M. 1 

Scopul cercetărilor este obţinerea de informaţii 
privitoare la: cronologia culturii Gumelniţa, arhi-
tectura clădirilor, organizarea aşezării şi strategiile 
economice, folosirea spaţiului de către locuitorii 
din a doua jumătate a mileniului V î.e.n. 

Valorificarea săpăturii nu este încă încheiată, 
proiectul fiind în derulare până în anul 2013. 
Descrierea amănunţită a diferitelor areale cu 
funcţiuni specifice în cadrul aşezării poate fi 
efectuată doar printr-o imagine de ansamblu a 
materialelor găsite. În momentul de faţă, analizele 
diferitelor categorii de materiale sunt în curs de 
                                                           

1 Din echipă au făcut parte, pe lângă directorii prof. dr. 
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documentaţie fotografică), prof. dr. Norbert Benecke (Berlin, 
arheozoologie), dr. Irma Berdzenishvili (Tbilisi, documentaţie 
grafică), Richard Ehrich (Berlin, săpături), prof. dr. Ivan 
Gatsov (Sofia, unelte de silex), Lili Gatsova (Sofia, unelte de 
silex), Cristina Georgescu (Bucureşti, restaurare), dr. Jochen 
Görsdorf (Berlin, analize 14C), prof. dr. Marvin Kay (Arkansas, 
traseologie), dr. Jorrit Kelder (Amsterdam/Atena, documentaţie 
grafică şi mese miniaturale), dr. Florian Klimscha (Berlin, 
topoare de piatră), Ute Koprivc M.A. (Bochum, săpături şi 
râşniţe de mână), Andrei Mocanu (Iaşi, săpături), Michael 
Müller (Berlin, săpături), Petranka Nedelcheva (Sofia, unelte 
de silex), dr. Reinder Neef (Berlin, paleobotanică), dr. Michael 
Prange (Bochum, analize de metal), prof. dr. T. Douglas Price 
(Wisconsin-Madison, analize isotopice), dr. Agathe Reingruber 
(Berlin, ceramică); Christoph Schröder (Berlin, prelucrarea 
ceramicii), dr. Baoquan Song (Bochum, geomagnetică), dr. 
Daniel Spânu (Bucureşti, săpături şi modele de case), Meda 
Toderaş M.A. (Bucureşti, artefacte din cupru), Tilmann Vachta 
M.A. (Berlin, documentaţie grafică şi greutăţi de ţesut), 
Stanislav Ţerna M.A. (Chişinău, săpături), dr.-docent Joachim 
Wahl (Konstanz, antropologie), Pina Werning (Berlin, 
Spondylus), Heide Wrobel M.A. (Berlin, podoabe), prof. dr. 
Jürgen Wunderlich (Frankfurt a.M., reconstituirea mediului 
înconjurător), Dimitri Zhvania (Tblisi, săpături), Petar Zidarov 
M.A. (Sofia/Tübingen, unelte de os). 

Acest studiu a fost posibil doar colaborării strânse a tuturor 
participanţilor. 

prelucrare. În acest articol, vom prezenta cele şase 
campanii de săpături efectuate până în prezent. 
Rapoarte preliminare detaliate sunt publicate anual 
în revista „Eurasia Antiqua”2; la fel au apărut şi 
studii separate.3 

 
Istoricul cercetărilor 

La Dunărea de Jos au fost efectuate săpături în 
aşezări ale epocii cuprului încă la începutul anilor 
1920. Multe dintre aceste aşezări se remarcă prin 
înălţarea treptată de-a lungul a sute de ani, devenind 
veritabile tell-uri. De la începutul investigaţiilor 
arheologice se remarcă îndeosebi săpăturile de la 
Sultana4, Gumelniţa5, Tangâru6 şi Vidra,7 (Pl.I/1) 
care au scos la iveală ceramică bogat ornamentată, 
numeroase figurine de lut şi obiecte de cupru. Şi în 
Bulgaria au fost executate încă de timpuriu săpături 
arheologice.8 În special în anii ’70 ai secolului 
trecut au fost excavate în nordul acestei ţări mai 
multe tell-uri, care au furnizat planuri complete ale 
unor aşezări. Mai multe şiruri de case identic 
orientate argumentează ipoteza existenţei unor 
comunităţi săteşti relativ restrânse.9 

În anul 1972 a fost descoperit un cimitir 
preistoric în partea de apus a oraşului Varna.10 
Datorită bogatelor inventare funerare din aur şi 
aramă, aflate în morminte, necropola a devenit în 
scurtă vreme cunoscută şi în afara hotarelor 
Bulgariei. Printre piesele de inventar ale mormântului 
nr. 4 se numără şi unelte masive de cupru, lame de 
silex foarte lungi, un topor cu o coadă ornamentată 
cu solzi de aur, mai multe brăţări, un pectoral de 
aur, mărgele din acelaşi material şi o cupă 
ornamentată cu aur. Au fost descoperite obiecte de 
aur a căror greutate totală depăşea 1125 de grame. 

Mormintele cu inventar bogat se situează 
îndeosebi în centrul necropolei, contrastând puternic 
cu celelalte morminte, care au inventare mult mai 
sărace. 
                                                           

2 Hansen et al. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 
3 Becker 2008, Hansen 2005, 2006; Hansen/Toderaş 2007, 

Hansen/Toderaş 2009; Hoppe 2007; Klimscha 2005, 2007, 
2008; Koprivc 2007; Reingruber 2007, 2008 şi sub tipar a şi b; 
Zidarov 2008. 

4 Andrieşescu 1924. 
5 Dumitrescu 1925. 
6 Berciu 1935. 
7 Rosetti 1934. 
8 Popov 1914; Popov 1925. 
9 Todorova H. 1982. 
10 Fol/Lichardus 1988. 
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Inventarele funerare atât de deosebite reprezintă, 
în acest cimitir, un etalon al inegalităţii sociale, 
care nu era de fapt de bănuit într-o societate 
neolitică, respectiv a epocii cuprului de la sfârşitul 
mileniului al V-lea. Pentru existenţa unei autorităţi 
instituţionalizate, a căpeteniei ca instituţie, pledează şi 
obiecte, cum ar fi un „sceptru” sau o diademă, care 
îşi păstrează şi astăzi valoarea de simbol. Nu avem 
motive să ne îndoim că bogatul cimitir de la Varna 
este, până acum, doar expresia cea mai spectaculoasă 
a schimbărilor profunde dintr-o societate în general 
egalitară, schimbări care conduc spre o societate 
stratificată. 

Pentru a înţelege aceste transformări care au dus 
la inegalitate socială este necesar un studiu detaliat 
al strategiilor economice. În mod special în aşezările 
de tip tell, atât schimbările cât şi constantele în 
economie pot fi urmărite peste o lungă perioadă de 
timp. Ele pot fi bazate pe analizele detaliate ale 
materialului zoologic şi botanic, dar şi ale altor 
parametri cum ar fi mărimea clădirilor, organizarea 
spaţiului şi a stadiului de specializare a meşteşu-
gurilor. Reprezentativ pentru aceste studii este tell-ul 
înalt de şapte metri numit Măgura Gorgana, de 
lângă satul Pietrele (Pl. I/2). 

Primele cercetări arheologice de la Pietrele au 
fost efectuate în octombrie 1943 de către Dumitru 
Berciu; este vorba de un sondaj de 4,7 x 3 m care a 
atins adâncimea de -3 m.11 Între 12-28 august 1948, 
D. Berciu a efectuat un alt sondaj de 7 x 7,5 m, 
scopul principal al acestuia fiind stabilirea 
stratigrafiei. Astfel, autorul primelor săpături a 
identificat trei niveluri Gumelniţa (numite Gorgana 
II–IV) şi un nivel Boian (numit Gorgana I) surprins 
la adâncimea de –6,25 m.  

Mai multe „sondaje” de mici dimensiuni au fost 
executate de către un fost profesor de istorie al 
Şcolii Generale din Pietrele în anii 1980. 
Materialele arheologice rezultate în urma acestor 
cercetări ilegale au fost depozitate în muzeul local 
din satul Frăteşti. În momentul de faţă ele au fost 
recuperate de către Muzeul Judeţean „Teoharie 
Antonescu”, Giurgiu. 

 
Noi săpături într-un tell din epoca cuprului 

(2002-2008) 

În anul 2002 a debutat un nou proiect de 
cercetare susţinut financiar, din 2004, de către 
Deutsche Forschungsgemeinschaft. În anii 2006 şi 
2008 Ministerul Culturii şi Cultelor a contribuit la 
                                                           

11 Berciu 1956, p. 504–505. 

finanţarea săpăturilor. În colectivul internaţional 
constituit cu această ocazie lucrează numeroşi 
cercetători, doctoranzi şi studenţi, reprezentând 
cele mai diferite direcţii de cercetare. 

 
Rezultatele măsurătorilor geomagnetice  

şi geofizice 

Tell-ul „Măgura Gorgana” (Pl. II/1) are o formă 
uşor ovală cu o circumferinţă de aproximativ 255 m. 
Diametrul pe direcţia est-vest măsoară 96,70 m, iar 
cel nord-sud, 90 m. Sondele executate pe tell au 
oferit puncte de reper pentru succesiunea 
stratigrafică şi pentru înălţimea totală a locuirii. În 
consecinţă, se pare că este confirmată afirmaţia lui 
D. Berciu, conform căreia suprapunerea de straturi 
de locuire de pe colină ar avea aproape şapte metri. 

În prima campanie din anul 2002 imediat sub 
stratul vegetal au fost dezvelite ruinele unor case 
arse într-un incendiu devastator. După acest incendiu 
aşezarea nu a mai fost refăcută, ea fiind părăsită 
definitiv. Concentrări mari de chirpici, numeroase 
vase distorsionate de foc şi râşniţe de piatră sparte 
în incendiu delimitau contururile încăperilor  
(Pl. II/2). În schimb, suprafeţele neacoperite de 
construcţii, „uliţele” dintre locuinţe, se evidenţiază 
printr-o culoare cenuşie-verzuie. 

În consecinţă, încă înainte de continuarea 
săpăturilor, ni s-a părut utilă executarea de măsurători 
geomagnetice, în scopul determinării poziţiei 
clădirilor arse. Conform măsurătorilor efectuate în 
anul 2004 de către Baoquan Song, pe tell se aflau 
cel puţin patru şiruri de case orientate nord-sud, 
separate de spaţii înguste (Pl. III/1-2). Suprafaţa B 
săpată de noi cuprinde şirul nordic nr. 1. Şirul nr. 2, 
aflat la sud, greu de depistat din cauza săpăturilor 
lui D. Berciu, este parţial vizibil în secţiunea A. 
Următorul şir, nr. 3, este cuprins în suprafaţa F, în 
timp ce şirul care se găseşte cel mai la sud, nr. 4, 
este inclus în săpătură la nivelul corespunzător prin 
extinderea suprafeţei F spre sud. 

În anul 2005, cercetările geomagnetice au fost 
continuate prin prospectarea zonei imediat înconju-
rătoare tell-ului. La nord şi sud-vest de tell au putut 
fi surprinse o serie de anomalii regulate de 
dimensiuni mai mari. Sondele au arătat, spre 
surpriza noastră, că sub colluviul, gros până la 2,5 m, 
se găseau masive straturi de arsură. 

A fost identificată prezenţa unui număr de 
aproximativ 80 de structuri, atât în partea de nord, 
cât şi în partea vestică a tell-ului. Până acum nu 
fusese cunoscută existenţa unor aşezări de 
asemenea dimensiuni, datând din această perioadă, 
ceea ce va conduce la reconsiderarea semnificaţiei 
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aşezării de tip tell. Structurile de locuire situate pe 
tell puteau reprezenta locuinţe ale familiilor 
dominante sau clădiri cu rol de utilitate publică 
pentru comunitate. 

Micile fragmente de ceramică şi cremene, 
precum şi sfărâmăturile de chirpici scoase la 
suprafaţă în carote forate în puncte alese după 
magnetogramul prelucrat, se aseamănă materialului 
de pe tell. La 100 m est de tell, pe marginea terasei 
joase, se săpase în 2002 o groapă de 1,5 x 1,5 m 
(secţiunea D), a cărei funcţionalitate iniţială a fost 
determinată de raţiuni organizatorice. Sub solul 
vegetal şi o depunere colluvială de aproximativ 1 m 
a fost delimitat un strat de pământ de culoare 
brună, gros de 0,60 m, în care am descoperit mai 
multe fragmente ceramice, unele provenind de la 
un vas de mari dimensiuni, un pahar pictat cu grafit 
şi un „askos” fragmentar. Metodele geomagnetice 
şi sondele confirmă prin aceasta primele indicii 
pentru existenţa unor urme de aşezare la poalele 
colinei.  

Caracterul şi datarea exactă a acestor urme de 
locuire sunt deocamdată neclare, însă dacă 
interpretarea este corectă, atunci se poate afirma că 
cel puţin într-o fază a existenţei satului preistoric 
de pe înălţime, acesta a fost extins în mod 
planificat la poalele tell-ului. În consecinţă, 
aşezarea a fost probabil doar o vreme remarcabil 
mai mare decât locuirea propriu-zisă de pe 
înălţime. Aceasta se prezintă ca o situaţie aparte, 
constatată pentru prima dată la vreo aşezare de tip 
tell, la Dunărea de Jos. Conform acestei imagini, 
aşezarea a fost de aproximativ trei ori mai mare, 
fiind constituită din cca 110 clădiri (Pl. III/2). 
Această evaluare ne apare plauzibilă, gândindu-ne 
la complexitatea producţiei meşteşugăreşti de 
ceramică, metal şi os de la Pietrele, în spatele 
căreia trebuie să se fi aflat comunităţi substanţial 
mai numeroase decât aceea pe care ne lasă să o 
bănuim construcţiile de pe tell-ul cercetat de noi. 
Aceeaşi imagine, de aşezări relativ mici, cuprinzând 
6–15 familii, care trebuie să fi avut aproximativ  
60 de persoane12, schiţată pentru nordul Bulgariei 
nu pare să corespundă realităţii, dacă luăm în 
considerare multitudinea de activităţi legate de 
producţie, vânătoare şi de practicarea legăturilor la 
distanţă. 

La vest de tell a putut fi identificat un cimitir cu 
peste 50 de morminte (Pl. III/1-2), care ne va 
furniza fără îndoială date importante în legătură cu 
populaţia din aşezare. Printr-un foraj a fost adus la 
suprafaţă de la o adâncime de 35-40 cm un 
                                                           

12 Todorova H. 1982, p. 65. 

fragment de lamă de silex care sugerează o datare a 
necropolei în perioada locuirii pe tell. Este de 
presupus că mai ales acele morminte din apropierea 
pantei au suferit eroziuni puternice. Necropole 
eneolitice din aria Dunării de Jos sunt cunoscute la 
Vărăşti13 şi la Sultana14. Alte necropole, aflate la 
vest de tell-uri, au fost descoperite la Goljamo 
Delčevo, Ovčarovo, Poljanica, Radingrad şi 
Târgovişte15. Mormintele de la sud de Dunăre sunt 
deseori înzestrate cu obiecte din metal, cuprul şi 
aurul găsindu-se mai frecvent în morminte decât în 
aşezări. Şi printre cele aproape 100 de morminte 
din necropola de la Vărăşti s-a găsit un mormânt în 
care au fost depuse obiecte de aur. 

În anul 2006 a fost observată la Pietrele, pe 
terasa înaltă a Dunării, într-o imagine luată din 
satelit în anul 1967, o amenajare cu şanţ circular. 
Construcţia uşor ovală măsoară 150 până la 175 m 
în diametrul maxim, aflându-se nu departe de tell, 
în linie dreaptă la aproximativ 680 m. Ridicarea 
topografică arată în estul terasei înalte a Dunării un 
platou cu pante abrupte spre nord, est şi sud (Pl. IV). 
Pe acest platou este vizibilă doar porţiunea vestică 
a şanţului, celelalte laturi suferind transformări în 
urma terasării pantei. Laturile de pe pantă sunt însă 
vizibile pe imaginea de satelit (Pl. V/1). Măsurări 
geofizice au evidenţiat aceste impresii optice 
semnalând în vestul amenajării un triplu şanţ, din 
care în estul ei a rămas vizibil doar unul, celelalte 
pierzându-se din cauza pantei terasate. Cele trei 
şanţuri concentrice au o lăţime de 3-6 m şi sunt 
plasate la distanţe între 4 şi 7 m unul de celălalt. 
Incinta amenajării este cuprinsă între 135 x 100 m 
(Pl. V/2). 

O mică proeminenţă suprapune şanţul intern, 
fiind deci mai recent decât acesta. Materialele 
găsite acolo, ca şi pe toată incinta amenajării, 
provin dintr-o epocă posterioară locuirii Gorganei, 
însă unele cioburi de la vase lucrate cu mâna sunt 
degresate cu pleavă, tehnică aplicată în neoliticul 
târziu (cultura Boian). 

Paralel cu săpăturile arheologice, au fost 
întreprinse cercetări geomagnetice în imediata 
apropiere a tell-ului. Şirurile de clădiri de pe tell, 
vizibile în magnetogram, au putut fi verificate prin 
săpături. Metodele noi de cercetare au contribuit la 
formularea unor concepte noi asupra aşezărilor din 
cultura Gumelniţa. Astfel a putut fi identificată o 
aşezare întinsă la poalele tell-ului şi o necropolă cu 
cel puţin 50 de morminte, la vest de tell. 
                                                           

13 Comşa 1995. 
14 Lazăr et al. 2008, p. 131-152. 
15 Todorova H. 1982, p. 59. 
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Amenajarea cu trei şanţuri concentrice vizibilă pe 
imaginea din satelit a putut fi confirmată şi prin 
măsurători geofizice. Aşezarea eneolitică din 
apropierea satului Pietrele a fost deci cu mult mai 
mare decât s-a presupus iniţial. Astfel, împreună cu 
cercetările diversificate din alte situri eneolitice16 
imaginea asupra aşezărilor din mileniul V î.e.n. 
devine mult mai amplă. 

 
Dezvoltarea Luncii Dunării în preajma tell-ului: 

Foraje şi măsurători geoelectrice 

Dezvoltarea peisajului şi condiţiile oferite de 
mediul înconjurător în decursul celui de-al V-lea 
mileniu î.e.n. prezintă un deosebit interes pentru 
săpături. Descoperirile paleozoologice şi paleo-
botanice care ne stau la dispoziţie, ne indică o 
folosire intensă în epoca cuprului a Luncii Dunării, 
cât şi a pantelor şi teraselor limitrofe Măgurei 
Gorgana. Mai mult, contextele arheologice dovedesc 
integrarea aşezării de la Pietrele într-un sistem de 
schimb interregional, Dunărea slujind drept principală 
arteră de circulaţie. De aici rezultă pe de o parte 
întrebări în legătură cu condiţiile ecologice şi 
hidrologice care reprezentau – în neoliticul târziu şi 
în epoca timpurie a cuprului din zona aşezării de la 
Pietrele – baza naturală pentru cultivarea grânelor, 
pentru creşterea animalelor, dar şi pentru vânătoare. 
Strâns legată de aceste probleme este şi cercetarea 
efectelor interacţiunii umane asupra mediului 
înconjurător. Pe de altă parte este important, pentru 
valorificarea contextelor arheologice, să se stabilească 
dacă aşezarea de la Măgura Gorgana dispunea de o 
legătură directă cu Dunărea, actualmente inexistentă, 
fiindcă mari porţiuni din întinsa suprafaţă inun-
dabilă au fost asanate în anii 1960.17 Lunca fusese 
caracterizată anterior, aşa cum arată o hartă 
topografică retipărită în 1958, de o reţea hidro-
grafică cu canale ramificate şi, între ele, cu iazuri şi 
smârcuri. Şi astăzi se întâlnesc uneori în teren foste 
ramificaţii sub formă de canale cu apă stătătoare, 
puţin adâncite, sau ca forme alungite, păstrate în 
întregime, dar şi ca foste diguri de-a lungul 
malurilor. 

În afară de aceasta, cursurile de apă şi regiunile 
cu ape stătătoare pot fi identificate în imaginile 
actuale din satelit cu ajutorul demarcaţiilor dintre 
câmpuri, a reţelei de canale sau a gradului de 
umiditate diferit din sol. De altminteri, cursul 
canalelor într-o zonă naturală de şes inundabil este 
                                                           

16 Andreescu/Popa 2003; Andreescu et al. 2003, 2004a, 
2004b, 2005; Bem et al. 2005, 2006; Bem 2007; Nemeş 2004; 
Popovici 2005; Popovici et al. fără an. 

17 Hoppe 2007. 

supus unor permanente schimbări. În acelaşi timp 
depunerile din timpul revărsărilor anuale duc la o 
creştere permanentă a sedimentelor de luncă. 

Pentru a reconstitui reţeaua hidrologică din zona 
aşezării de la Pietrele în epoca cuprului, trebuie 
verificat dacă, prin cercetări sedimentologice, putem 
observa pentru structurile care pot fi recunoscute pe 
hartă şi pe imaginea din satelit (şi care îngăduie 
identificarea unui fost braţ lateral al Dunării în 
imediata apropiere a tell-ului) durată întinsă pe mai 
multe milenii, sau dacă, o dată cu creşterea 
adâncimii se poate stabili o schimbare a unităţilor 
litofaciale. Pentru a putea surprinde cronologic o 
schimbare a structurii canalelor sunt indispensabile 
datări pe materiale corespunzătoare. 

Analizele sedimentologice din luncă şi de pe 
pantele din imediata vecinătate oferă în acelaşi 
timp informaţii asupra condiţiilor de mediu din 
perioada respectivă şi a schimbărilor survenite 
ulterior. Din acest motiv, valorificarea acestei 
arhive geologice (sedimentele de luncă şi solurile) 
stă în centrul cercetărilor geomorfologice şi 
pedologice, respectiv paleoecologice din jurul 
aşezării de la Pietrele. Pentru regiunea Dunării de 
Jos vor trebui investigate din plin noi domenii, 
întrucât în prezent dispunem de prea puţine date, 
care să ne ofere o imagine despre evoluţia 
geologică şi hidrologică a regiunii amintite. Doar 
Delta Dunării şi geneza ei au fost studiate intens în 
ultimele decenii. 

Prin forajele şi măsurătorile geoelectrice 
executate în Lunca Dunării în apropiere de Măgura 
Gorgana au putut fi analizate diferitele depuneri 
până la o adîncime de 17 m sub suprafaţa actuală 
(Pl. VI/1-2). Sedimentele fine suprapun într-o 
adâncime de 10 m nisipuri şi pietrişuri de vârste 
nedeterminate. Ele provin de la inundaţii periodice 
ale sistemului de ape puternic ramificate şi doar 
slab curgătoare (anastomice). Succederea sedi-
mentelor indică o schimbare a regimului de 
curgere, care poate fi datată la sfârşitul pleisto-
cenului. Începutul depunerilor de sedimente fine, 
care au persistat până la asanarea luncii după 1960, 
a putut fi datat prin mai multe date radiocarbon în 
jur de 4000 î.e.n. Astfel inundaţiile Dunării au 
ajuns în apropierea tell-ului doar în cursul 
mileniului IV î.e.n. Această informaţie este esenţială 
nu numai pentru reconstrucţia mediului înconjurător 
din imediata vecinătate a Măgurii dar şi a 
posibilităţilor de folosire a luncii inundabile şi a 
teraselor limitrofe. În perioada locuirii sale, tell-ul 
nu a fost afectat de inundaţii anuale. 
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Descrierea complexelor săpate  
Suprafaţa A 

Craterul artificial, numit de localnici „vulcanul”, 
se datorează săpăturilor lui D. Berciu. Acest fapt a 
fost verificat prin suprafaţa A (8 x 5,50 m), trasată 
în aşa fel încât să putem surprinde întreaga 
intervenţie identificată. Astfel, în suprafaţa A au 
fost curăţate profilele de nord şi sud pentru 
verificarea şi documentarea acestora, în vederea 
corelării cu informaţia publicată de D. Berciu în 
raportul din Materiale şi Cercetări Arheologice din 
anul 1956. S-a putut observa astfel, o zonă cu 
pământ de umplutură provenit de la săpătura veche 
a autorului menţionat, dar şi o aglomerare de 
bulgări de chirpici, care provin probabil de la 
dărâmătura unei locuinţe incendiate.  

După curăţare, în zona profilului de nord s-a 
putut observa foarte clar în plan traseul vechilor 
săpături ale lui D. Berciu. Cu această ocazie am 
putut surprinde colţul de nord-est al şanţurilor II-III 
cercetate în anul 1948. Această intervenţie a putut 
fi surprinsă foarte bine şi la curăţarea profilelor de 
est şi de vest pe toată lăţimea suprafeţei. De 
asemenea şi în zona profilului de sud s-a putut 
delimita traseul cercetărilor mai vechi, anume 
limita sudică a şanţului II.  

Zonele cu chirpici puternic ars provin de la 
dărâmătura unei locuinţe incendiate la 34,94 m, 
surprinsă şi cercetată parţial de D. Berciu în 
săpăturile din anul 1948.  

În partea nordică a putut fi surprinsă parţial o 
bucată din peretele de lut al locuinţei. Sub bucăţile 
de chirpici ars, pe podeaua acoperită cu un strat de 
scoici de apă dulce şi multă cenuşă, a fost 
descoperit un schelet uman în conexiune anatomică 
(P08A206 la cca. 34,83 m adâncime (Pl. VII/1). 
Partea superioară a scheletului a fost puternic 
deranjată de un gang de animal ce traversează 
perpendicular suprafaţa cercetată. S-a păstrat intactă 
partea inferioară a scheletului de la bazin în jos.  
S-au găsit fragmente disparate provenind de la 
partea superioară a corpului. Piciorul drept este 
îndoit din genunchi. Cel mai probabil, individul a 
fost surprins sub dărâmăturile casei în momentul 
incendiului. Din inventarul acestei locuinţe au fost 
recoltate vase, unelte de os, cute de piatră, o 
greutate de lut şi o figurină antropomorfă ce ţine pe 
cap un castron de mari dimensiuni (Pl. XIV/C). 

În zona de sud a suprafeţei, în jurul ariei 
cercetate de D. Berciu nu au fost surprinse structuri 
clare de locuire. Din solul brun-cenuşiu au fost 
adunate fragmente ceramice, figurine zoomorfe, un 
fragment de brăţară din Spondylus, o sulă de cupru 
cu mâner de os, râşniţe. 

Suprafaţa B 
Clădiri arse între 36,60-35,90 m NN  

(4350-4250 cal BC) 

În partea nordică a tell-ului (suprafaţa B) au fost 
dezvelite în campania 2002, imediat sub stratul 
vegetal, clădiri puternic arse aparţinând fazei celei 
mai recente a locuirii de pe tell. În două locuri au 
fost surprinse structuri de lut dreptunghiulare. În 
apropierea lor se găseau râşniţe grele, sfărâmate 
sub acţiunea focului şi o mulţime de vase sparte în 
bucăţi, deformate de temperaturile înalte de ardere. 
Erau urmele unor locuinţe distruse de incendiu. 
Este vorba de o parte a unei clădiri din faza cea mai 
recentă de locuire.  

Pentru a surprinde limitele construcţiilor, suprafaţa 
B a fost extinsă succesiv, dimensiunile actuale fiind 
de 20 x 11 m. Astfel, în suprafaţa B au putut fi 
delimitate unităţile arhitecturale a două locuinţe, 
care au fost complet cuprinse în suprafaţa săpată. 
Ele sunt separate una de cealaltă de o „uliţă” lată de 
1,00-1,60 m (Pl. VII/2). 

În partea central-estică a suprafeţei a putut fi 
identificată o casă dublă cu patru încăperi. În afară 
de încăperea sud-estică toate aveau o vatră în jurul 
cărora se aflau mai multe vase sparte pe loc, unele 
de mari dimensiuni. Frecvente erau şi vasele de 
mici dimensiuni, al căror conţinut putea fi protejat 
de un capac. Cea mai mare parte a vaselor a fost 
acoperită cu barbotină. 

În partea de nord-vest a clădirii, chiar lângă 
peretele de sud al încăperii, a fost dezvelită după 
demontarea bucăţilor de chirpici ars o vatră rectan-
gulară supraînălţată cu două niveluri de refacere. 
Lipită de ea era o instalaţie de formă semiovală cu 
pereţi de lut, care conţinea o râşniţă mare de piatră. 
Această instalaţie a servit pentru procesarea 
grânelor. Ambele amenajări au fost construite pe o 
podea de lut, groasă de 2-3 cm. Podeaua a fost 
surprinsă doar pe o mică porţiune, fiind mai bine 
păstrată în zona celor două amenajări. 

În partea de sud-vest a clădirii, în colţul de 
nord-est s-au păstrat doar părţi din lutuiala unei 
vetre cu pereţi de lut nears. În vestul ei au fost 
recoltate 19 greutăţi tubulare folosite pentru plase 
de pescuit. La limita de sud a casei erau înşirate de-a 
lungul peretelui vase de mari dimensiuni cu 
barbotină pe suprafaţa exterioară, sparte pe loc. În 
încăperea de nord-est, bolurile mici şi capacele 
predomină. Vatra dreptunghiulară P02B047 a fost 
înconjurată de trei râşniţe mari, demonstrându-se şi 
în această încăpere, apropierea dintre vatră/ râşniţe/ 
şi vase cu capac şi cu barbotină. În aceste spaţii nu 
s-au întâlnit vase pictate cu grafit. 
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În comparaţie cu celelalte încăperi spaţiul sud-
estic este uimitor de sărac în materiale, interpretarea 
lui ca loc public sau ca dormitor fiind doar 
propuneri neîntemeiate. O cu totul altă situaţie este 
observată în prelun-girea spre est a suprafeţei B, 
unde, într-o singură încăpere au fost găsite 83 de 
vase (Pl. VIII), patru dintre ele fiind pictate cu 
grafit, prezentând motive complexe. La fel şi 
combinaţia formelor diferă, aici fiind păstrate şi 
vase cu mânere sau cu scurgere. Cuptorul 
(P07B366, Pl. VII/3) consta dintr-un podest pe care 
a fost ridicată o boltă din lut. În imediata vecinătate 
vestică se afla o instalaţie din lut în care era prinsă 
o piatră de râşnit.  

Încăperile păstrate din casa dinspre vest de 
„uliţă”18 aveau dimensiunile de aproximativ 5 x 9 m. 
Distribuirea descoperirilor în interiorul locuinţei 
este influenţată de condiţiile de conservare 
specifice. Ceramica şi descoperirile mărunte s-au 
păstrat îndeosebi sub fragmentele mai mari de 
chirpici. În perimetrul locuinţei au fost dezvelite 
mai multe concentrări de vase. 

 
Clădiri nearse între 35,90-35,00 m NN  

(4400-4350 cal BC) 

Casele au fost construite succesiv în acelaşi 
areal de-a lungul mai multor generaţii, chiar sub 
aceste clădiri arse fiind cercetate structuri nearse cu 
orientări şi dimensiuni similare (Pl. IX/1), care ne 
arată că, în mare măsură, locuinţele au fost ridicate 
într-o ordine anumită a locului, respectându-se 
„uliţele” existente. Spaţiul de locuit este iarăşi 
împărţit pe cele două părţi ale „uliţei”, construcţia 
dinspre est având patru încăperi cu dimensiuni 
puţin mai mari faţă de cele arse de deasupra lor. 

 
Sectorul estic 

În sectorul estic, săpătura s-a desfăşurat într-o 
depunere de lut gălbui pe care a fost ridicată o vatră 
în colţul de nord-est al secţiunii (P05B117). 
Pavajul vetrei s-a găsit, în 2004, chiar dedesubtul 
celei din casa arsă (P02B047). Vatra propriu-zisă 
fusese construită pe o suprafaţă de 1,50 x 1,30 m. 
Cercetarea ei a dus la descoperirea a trei straturi de 
rostuială puternic arse, care atestă două refaceri ale 
vetrei, în relaţie cu a doua fiind o aglomerare de 
vase întregi şi fragmentare descoperite în depunerea 
de lut gălbui19 (Pl. IX/2). Vatra şi concentrarea de 
                                                           

18 Este posibil ca locuinţa la vest de „uliţă” să fi fost 
concepută similar casei duble din est, iar în suprafaţa B să fi 
surprins doar jumătatea ei estică. 

19 Hansen et al. 2006, p. 17. 

ceramică sunt situate imediat lângă peretele casei, 
la 35,50 m NN. Poziţia ceramicii, pe o linie, 
marchează în negativ peretele iniţial. El este însă 
vizibil în plan şi în pozitiv printr-o proporţie mai 
ridicată de lut galben. Ultima secvenţă a vetrei a 
fost surprinsă datorită unei zone cu râşniţe din 
piatră şi multă ceramică spartă pe loc, printre care 
şase vase întregibile de dimensiuni mici şi mijlocii, 
cea mai mare parte din ele având suprafaţa netezită 
(P06B266/B267). Sud-estul clădirii este şi în acest 
caz lipsit de materiale. 

Dispoziţia caselor rămâne neschimbată, însă se 
poate observa că locuinţele devin mai spaţioase, 
îndeosebi mai lungi, latura de nord a caselor 
dispărând sub profil, cele două încăperi estice ale 
casei duble măsurând cca. 5 x 11 m în comparaţie 
cu 5 x 9 m. 

La o adâncime de cca. 35,50 m NN, în perimetrul 
nord-vestic al clădirii a putut fi identificat un spaţiu 
de lucru cu o instalaţie de lut, un război de ţesut 
(vezi mai jos) şi un areal cu cenuşă. În partea 
centrală a locuinţei s-a observat o zonă rectangulară 
(3,50 x 4,50 m) cu foarte multă cenuşă şi pigment 
de cărbune (P06B281), dar destul de puţin material 
arheologic. 

În partea de sud-vest a locuinţei s-a cercetat o 
vatră supraînălţată, cu două niveluri de refacere 
(P06B217); în jurul vetrei a fost identificată în plan 
o zonă interpretată ca spaţiu de lucru datorită 
inventarului descoperit (râşniţe, topoare de silex, 
fusaiole). Vatra este construită aproape de peretele 
care despărţea aceste două încăperi de estul clădirii 
duble. 

Aceste două părţi ale clădirii cu câte două 
încăperi orientate nord-sud au fost legate printr-un 
coridor orientat est-vest, care făcea legătura cu 
„uliţa” adiacentă. Conform observaţiilor lui N. 
Benecke cea mai mare parte a oaselor de iepure a 
fost întâlnită în partea de nord-vest a clădirii şi a 
jumătăţii de nord a „uliţei”. Acestea din urmă 
provin probabil din încăperea de nord-vest (în casa 
din vestul „uliţei” au fost găsite doar puţine oase de 
acest fel). 

Casele nearse erau cuprinse între două straturi 
de umplutură; cel de sus, care le separa de casele 
arse, fiind vizibil mai ales în partea estică a 
suprafeţei, iar cel de jos, gros de 20-30 cm, constă 
dintr-un strat relativ omogen de lut nisipos20. În 
această umplutură s-au găsit doar puţine materiale. 
                                                           

20 Hansen et al. 2007, p. 49, Fig. 9. 
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Cel mai vechi război de ţesut documentat  
într-o săpătură 

În partea nordică a locuinţei a fost cercetată în 
2006 o instalaţie rectangulară din lut nears 
(P06B261) cu dimensiunile de 0,60 x 1 m, cu 
pereţii de 2-3 cm grosime. La sud de ea au fost 
descoperite 23 de greutăţi de lut nears, dispuse pe 
două şiruri paralele orientate NV-SE, unelte de os, 
silex. Aceste două rânduri de greutăţi ne indică 
locul unde fusese amplasat un război de ţesut. 
Contururile acestor greutăţi nearse au apărut clar în 
solul întunecat fiind dintr-un lut galben, deschis la 
culoare (Pl. IX/3). Relaţia dintre greutăţi şi 
instalaţie este neclară. 

Din păcate, nu a putut fi depistată nicio urmă 
din cadrul de lemn al acestui război de ţesut, nici 
urmele de pari ce puteau susţine rama. Pe de altă 
parte, un război de ţesut nu trebuie înfipt în pământ, 
el poate fi şi rezemat de perete21, însăşi poziţia 
greutăţilor indicând amplasamentul războiului. 
Conform acestora, firele de urzeală erau agăţate pe 
o distanţă de 60-70 de cm, iar împreună cu cadrul 
de lemn războiul atingea o lăţime de 1 m. Datorită 
faptului că aceste greutăţi nu au fost arse se poate 
exclude interpretarea lor – aşa cum este uneori 
întâlnită în literatura de specialitate – drept greutăţi 
de plasă, deoarece ele s-ar fi sfărâmat-dizolvat în 
apă. Chiar şi greutăţi arse la temperaturi mici au 
fost identificate ca aparţinând unor războaie de 
ţesut.22 În schimb, greutăţile puternic arse puteau 
servi şi altor scopuri decât ţesutului. În mod strict, 
războiul de ţesut poate fi identificat ca atare numai 
prin documentaţia in situ, dar nu poate fi respinsă 
nemijlocit semnificaţia greutăţilor care apar izolate. 
Astfel de greutăţi, găsite la Pietrele, au fost arse 
probabil în incendiile caselor, motiv pentru care s-
au păstrat întregi. Cu certitudine putem confirma 
acest fapt pentru acele exemplare care prezintă în 
partea superioară a găurii de atârnare urme pe care 
firele de urzeală le-au tăiat în lutul crud în 
momentul folosirii (Pl. IX/4).23 

Situaţia întâlnită la Pietrele ne permite să deducem 
existenţa unui război de ţesut cum este cunoscut de 
pe Insulele Føroyar, Danemarca (Pl. IX/5).24 
Reconstruirea aceasta se bazează pe concentrarea 
greutăţilor în două grupuri, aşa cum au căzut de pe 
rama de lemn. Războiul de ţesut din Danemarca a 
fost predat Muzeului Naţional din Copenhaga la 
                                                           

21 Engelhardt/Weickmann 1990. 
22 Schade-Lindig, Schmitt 2003, p. 15. 
23 Această observaţie o datorăm lui Tilmann Vachta, care 

prelucrează greutăţile de lut de la Pietrele. 
24 Hald 1980, p. 205, Fig. 208a. 

mijlocul secolului XIX, într-o perioadă când în 
Europa erau în folosinţă modele noi. Din acest 
motiv el constituie o sursă de inspiraţie importantă 
în vederea reconstituirii războaielor de ţesut, chiar 
şi a celor preistorice.25  

În cazul de faţă avem deci de-a face cu una 
dintre cele mai vechi dovezi ale existenţei războiului 
de ţesut în Europa. Materialul întrebuinţat la ţesut a 
fost probabil inul (Linum usitatissimum), deoarece 
lâna de oaie a fost folosită în Europa doar în cursul 
mileniului IV î.e.n.26 Dovada arheobotanică a 
acestei plante ca şi dovada arheologică a folosirii 
unor unelte legate de prelucrarea ei27 trebuie găsite. 
Greutatea mare a artefactelor din lut nears sunt un 
indiciu pentru confecţionarea stofelor din in.28 
Astfel în situri neolitice din Elveţia, tranziţia de la 
folosirea greutăţilor mari, conice în cultura Pfyn (şi 
Horgen) la unele mai mici, circulare în cultura 
Horgen şi Schnurkeramik a putut fi explicată 
printr-o răspândire mai amplă a lânii. Greutăţile 
uşoare nu erau adecvate pentru producerea stofelor 
din in, acestea având nevoie de o întindere mai 
mare. Ele serveau producerii lânii. În mileniile  
IV-III î.e.n. se poate observa în siturile lacustre 
elveţiene şi o creştere a numărului oaselor de 
ovicaprine. Comparaţii pentru războiul de ţesut din 
Pietrele pot fi găsite mai ales în Europa de sud-est. 
La Goljamo Delčevo într-o casă arsă a nivelului IV 
erau prezente două şiruri paralele de 12 greutăţi 
rotunde.29 Acest nivel este încadrat de către H. 
Todorova în neoliticul târziu (Karanovo V). În tell-ul 
eneolitic din Sadievo a fost săpată de asemenea o 
concentrare de greutăţi arse in situ.30  

 
Sectorul vestic 

La vest de „uliţă”, sub construcţia arsă din 
sectorul vestic al secţiunii B s-a săpat, de asemenea, 
în depuneri de lut gălbui cu puţin material 
arheologic. Structura de locuit nearsă din partea 
vestică a secţiunii B a fost cercetată în întregime, 
peretele ei vestic aflându-se în directă vecinătate cu 
profilul săpăturii (Pl. X/1). Urmele de lut masiv  
s-au păstrat pe întreaga latură de nord-sud a casei 
(cca. 6 m) pe o lăţime de 50 cm. Urme de pari au 
putut fi identificate doar în acele locuri în care 
                                                           

25 Vezi Lüning, Becker 2005, p. 243, Fig. 431. 
26 Benecke 1994, p. 228. 
27 Vezi Barber 1991, p. 13, Fig. 1.2; compară de asemenea 

şi uneltele de os interpretate a fi folosite pentru prelucrarea 
inului din cultura Bernburg (Rinne, Schmidt 2006, p. 81, Fig. 11). 

28 Rast-Eicher 1997, p. 325; vezi şi Ruoff 1981. 
29 Todorova H. et al. 1975, p. 26. Fig. 11, 1; Todorova H. 

1982, p. 46, Fig. 27. 
30 Kănčev, Kănčeva-Ruseva 2000-2005, p. 81, Fig. 8. 
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sprijinirea unui acoperiş era necesară. În general, la 
Pietrele au putut fi surprinse urme de pari doar pe 
alocuri, parii contribuind doar la susţinere, nu şi la 
o construcţie propriu-zisă în lemn, cum ar fi cele 
publicate în literatura bulgară. Casele din Pietrele 
au fost construite din lut în tehnica pisé. 

Locuinţa din partea vestică a secţiunii B 
păstrează conturul şi dimensiunile anterioare. Am 
putut surprinde în plan foarte clar pe o lungime de 
cca. 5 m peretele de nord al locuinţei (P06B289), şi 
pe o lungime de 6 m peretele vestic (P06B274) al 
structurii de locuit. Pereţii de sud şi de est 
(P06B292) sunt deterioraţi, dar s-a putut totuşi 
observa traiectoria acestora. Nu s-au surprins pereţi 
în elevaţie. A fost identificat ultimul nivel de 
călcare al locuinţei prin bucăţi de lemn aşezate 
aproximativ pe aceeaşi axă ca şi locuinţa. În acest 
ultim nivel al locuinţei (P06B290) a fost descoperită 
o provizie de lame de silex, precum şi resturile unor 
structuri nearse. În partea sud-estică a structurii de 
locuit s-a cercetat o vatră de formă pătrată (cca 
1,10 x 1,10 m) cu patru niveluri de refacere 
(P06B286). 

 
„Uliţa” 

Suprafeţele care erau nemijlocit locuite se 
recunosc prin lutul gălbui (respectiv ars la roşu), în 
vreme ce „uliţele” se remarcă prin nuanţele de 
cenuşiu şi verde, rezultând din depuneri de pământ 
verzui şi cenuşă. În aceste depuneri au fost găsite 
oase de animale sau umane şi cochilii de scoici, 
care formează adesea depuneri compacte.  

Cele două zone pot fi uşor diferenţiate şi pe 
baza descoperirilor; în zonele destinate circulaţiei, 
gradul de fragmentare a ceramicii este în mod clar 
mai pronunţat decât în spaţiile de locuit. În „uliţe” 
se găseşte nu numai o concentrare masivă de 
ceramică spartă mărunt, dar şi o mulţime de unelte 
de silex, piese de os, corn şi multe obiecte de 
cupru. Distribuirea descoperirilor mărunte nu ne dă 
deocamdată nicio indicaţie asupra vreunei diferenţieri 
funcţionale, uneltele de os fiind în mod frapant 
găsite mai des în perimetrul „uliţelor”.  

Încă de la începutul cercetărilor în 2002, în 
suprafaţa B a fost documentată „uliţa”, ea dispărând 
la o adâncime de cca. 35,00 m NN, fiind deci 
cercetată pe o adâncime de 1,30 m. La o adâncime 
de cca. 35,50 m NN se păstraseră bucăţi mari de 
lemn putrezit, unele atingând o lungime de 0,50 m 
(P06B222). Probabil erau resturi de la scânduri 
transpuse la marginea „uliţei”, alături de fragmente 
mari de oase de animale. 

Clădiri nearse între 35,00-34,15 m NN  
(4450-4350 cal BC) 

După finalizarea cercetării caselor nearse, în 
toată suprafaţa B s-a săpat într-un strat de pământ 
relativ uniform, de culoare brună, cu grosimea de 
0,30-0,45 m, materialul arheologic fiind sporadic. 
În acest strat de pământ nu au fost identificate 
complexe arheologice. Sub acest strat de nivelare 
se schimbă dispoziţia caselor. Cu toate că s-au 
putut observa traseele mai multor pereţi din lut 
nears, ele nu dau o imagine clară. În partea estică a 
suprafeţei a putut fi urmărit pe o lungime de 9 m 
(cu o întrerupere de 1 m), un perete orientat nord-
sud (P06B263) grosimea acestuia fiind de cca. 0,60 
m. El se întâlnea cu un alt perete nears, care a fost 
surprins pe o lungime de 4,50 m (P06B279) cu 
grosimea de cca. 0,60 m. Acest perete, orientat est-
vest, se uneşte perpendicular cu peretele estic al 
locuinţei şi a fost interpretat ca aparţinând de 
amenajarea interioară a spaţiului de locuit. 

În unghiul drept format de aceşti doi pereţi, în 
partea de sud, merită menţionată o vatră supra-
înălţată (P06B310/P07B504), alături de care, lipit 
de marginea nordică a acesteia s-au găsit resturile a 
două instalaţii rectangulare cu pereţii de lut nearşi 
surprinşi cca. 10-12 cm în elevaţie. Într-una dintre 
aceste instalaţii s-au găsit, înşirate pe două rânduri, 
12 greutăţi de lut nearse care ne indică locul unde 
fusese amplasat un război de ţesut (P07B520 la 
34,51 m NN). Toate greutăţile au putut fi recoltate 
în întregime. Printre ele se afla o unealtă de os (Pl. 
X/2-3). Această descoperire este de mare importanţă, 
deoarece reprezintă cea mai veche dovadă pentru 
un război de ţesut cu greutăţi de lut nearse în 
preistorie. 

În estul vetrei a fost descoperit un depozit de 
lame de silex, unele lungi până la 30 cm (Pl. 
XV/2).31 

 
Structurile între 34,15-33,00 m NN  

(înainte de 4450 cal BC) 

La o adâncime de cca. 34,00 m NN s-au putut 
observa traseele mai multor pereţi din lut nears, 
care aparţineau unor structuri de locuire. În partea 
estică a secţiunii au fost identificate şi cercetate 
traseele a trei pereţi nearşi şi a unuia ars, cu gropi 
de pari de formă rotundă la colţuri ce delimitau o 
mică „încăpere” rectangulară (P08B596). Pereţii au 
fost construiţi din lut, nisip şi pietre. Zona cercetată 
din interiorul „încăperii” este foarte săracă în 
                                                           

31 Hansen et al. 2007, p. 65. Fig. 54. 
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materiale arheologice. Nu s-au identificat alte 
structuri sau instalaţii. La sud de acest complex, în 
colţul de sud-est, a fost secţionată şi cercetată o 
vatră (P08B593) identificată deja în campania 
anterioară (P07B548). Vatra avea forma rectangulară 
şi un singur nivel. Patul vetrei a fost amenajat 
dintr-un strat de lut crud (gros de cca. 6-7 cm), 
compactat şi presat în care au fost aplicate multe 
pietricele şi un fragment ceramic de mici dimensiuni. 
Suprafaţa de ardere a vetrei a fost alcătuită dintr-un 
strat de lut, gros de 2-3 cm, aplicat peste nivelul de 
pietre (Pl. X/4). Sub patul vetrei au fost recoltate 
fragmente de la un capac pictat la exterior cu grafit, 
margine înaltă şi mâner cilindric (decorat în benzi 
şi linii late şi înguste). 

În nivelul următor (33,80-33,90 m NN) lângă 
profilul de sud al suprafeţei s-au găsit două structuri 
arse care formează partea de nord a unor case 
prinse sub profil (Pl. X/5). Lor le aparţin două 
instalaţii (P08B640 şi P08B656) care serveau ca 
vetre, însă nu purtau lutuiala cunoscută la celelalte 
vetre. De la structura vestică a fost identificat colţul 
din lut nears şi o groapă de par de formă rotundă. 
La vest, peretele nears era mărginit de o gresie de 
mari dimensiuni, iar peretele nordic era demarcat la 
exterior de o linie de culoare albă, surprinsă pe o 
lungime de cca. 1m, lăţimea acesteia fiind de 9-10 
cm. La interior, chiar lângă peretele vestic, a fost 
găsit un vas de mari dimensiuni. Dedesubt, la 
adâncimea de 33,50 m NN, au fost identificaţi din 
nou pereţi căzuţi din chirpici puternic ars pe o 
lungime de 5-6 m, lăţimea surprinsă fiind momentan 
de 1,5 m datorită faptului că întreaga structură 
continuă în profilul de sud. Acest complex va fi 
cercetat în campania viitoare, odată cu atingerea 
nivelului construcţiei arse din extinderea de sud a 
suprafeţei B. 

La nord de acest perimetru, în zona centrală a 
suprafeţei (Pl. X/5) au rămas urmele unor 
substrucţii din lut, nearse, de forme aproximativ 
pătrate. La adâncimea de 33,10 m NN pot fi 
distinse patru casete de lut cu mărimi similare. Ele 
serveau probabil ca suport la lărgirea suprafeţei 
locuibile spre nord. Ipoteza aceasta va trebui 
verificată în viitor, însă este foarte probabil ca, la 
un moment dat, spaţiul de locuire să fi fost lărgit 
considerabil spre nord. Printre aceste fragmente de 
pereţi de lut nearşi se aflau zone cu nisip şi pietre. 
Merită atrasă atenţia asupra faptului că în zonele cu 
nisip foarte curat au fost găsite numeroase fragmente 
de oase umane, care nu sunt în conexiune anato-
mică. Oasele umane apar pe întreaga arie a suprafeţei 
B, la diverse adâncimi. Au fost identificate 

fragmente de cranii, oase lungi, vertebre, coaste 
etc. Materialele arheologice sunt foarte puţine şi 
foarte fragmentare. 

 
Suprafaţa F 

În anul 2004 a fost deschisă o nouă suprafaţă în 
partea de sud a tell-ului cu dimensiunile de 7 x 8 m; 
lărgită în 2005 spre est cu 4 m, are în prezent 
lăţimea de 11 m. Spre panta sudică secţiunea este 
deschisă şi se lărgeşte treptat pe măsură ce se 
înaintează în adâncime; în 2008 lungimea şanţului 
atingea 17 m. 

 
Clădirea arsă între 34,40-33,70 m NN32  

(4350-4250 cal BC) 

De la adâncimea de 34,40 m şi până la nivelul 
de 33,70 m au putut fi surprinse, în secţiunea F, trei 
spaţii de locuire (casa din centrul suprafeţei şi câte 
un colţ de casă la profilul vestic şi estic) cu fâşii 
gri, înguste între ele („uliţele”). 

Imediat sub solul vegetal au apărut concentrări 
de lut ars şi printre ele vase sparte şi deformate de 
foc, unele fiind decorate cu motive complexe 
executate cu grafit. Pe podina casei au fost găsite 
mai ales de-a lungul peretelui de nord 35 de vase 
reîntregibile, unele fiind puternic arse secundar şi 
deformate. Ele erau probabil păstrate într-un raft 
sau puse unul într-altul, cele mai mari aflându-se 
sub cele mici. Alte 26 de vase se aflaseră în vestul 
(5 capace şi 6 vase de provizii) şi sudul (2 boluri,  
2 cupe şi 3 vase de provizii) vetrei. Imediat lângă 
peretele vestic se afla o instalaţie mică de lut de 
formă ovală (P04F019 – Pl. XI/1) cu fundul gros şi 
bordura scundă. Ea conţinea o amforetă cu şase 
unelte de os. La vest de vatră a fost păstrată – 
probabil într-un sac – o rezervă de cereale (cca. 12 kg). 

În estul clădirii a fost identificată o instalaţie de 
formă rectangulară (P05F108) cu dimensiunile de 
1,50 x 2,40 m şi pereţi subţiri de cca. 15 cm. Latura 
estică nu s-a păstrat, de la celelalte au rămas bucăţi 
în elevaţie până la 30 de cm. Pământul din 
interiorul ei era ars la negru. Cu toate că nu s-a 
păstrat lutuiala tipică pentru platformele vetrelor, 
construcţia poate fi interpretată drept restul unei 
vetre distruse. În sud-vestul ei o instalaţie mai mică 
rotundă (cu diametrul de 40 cm), cu pereţii păstraţi 
în elevaţie cca. 20 cm şi cu o deschidere spre vest, 
conţinea două pietre suprapuse, cea mare cântărind 
aproape 2 kg (Pl. XI/2). 
                                                           

32 Suprafaţa este înclinată între 35,00 şi 33,70 m NN, 
motiv pentru care adâncimile date sunt extrapolate. 
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După demontarea bulgărilor mari de chirpici şi 
a vaselor au apărut, mai ales în nordul şi vestul 
clădirii, porţiuni din pereţii arşi. Aceştia aveau 15-
20 cm lăţime şi nu s-au păstrat în elevaţie. Din 
clădire s-a păstrat doar partea nordică, cea din sud 
fiind erodată, lungimea cercetată fiind de aproximativ 
6 m, lăţimea surprinsă fiind de 4,5 m. Spre nord, 
est şi vest de această clădire au fost identificate 
spaţii neconstruite, care despărţeau clădirea de 
casele învecinate şi ne indică parcursul unor 
„uliţe”: La nord de casa arsă pământul cenuşiu 
conţinea multe cochilii de scoici şi oase de animale 
(P04F009 şi P05F111). Spre vest „uliţa” era lată de 
3 m (P04F006/F012) şi conţinea, printre altele, 
peste 4000 de cioburi sfărâmate, mai mici de 2,5 x 
2,5 cm (65% din ceramica găsită în acest loc). 

 
Clădirile nearse între 33,70 şi 33,00 m NN  

(4400-4350cal BC) 

Dimensiunile caselor arse cercetate în 2004-
2005 erau cu mult mai mici decât cele care urmau a 
fi cercetate în 2006-2007. Restricţia spaţiului în 
părţile înalte ale Gorganei a dus la reamenajarea 
locului de construcţie. Sub un strat gri (P05F148-
150 şi P06F318-334 la 33,90-33,70 NN), care 
acoperă majoritatea suprafeţei (doar la profilul de 
vest pământul este galben-lutos) apare o casă cu 
puţine urme de incendiu. Această construcţie 
beneficia de o extindere mai mare (aproape 6 m 
lăţime în comparaţie cu cea de deasupra ei ce avea 
doar 4,5 m lăţime). O vatră în nord-estul clădirii 
este acoperită pe jumătate de profilul nordic. La 
vest de casă reapare „uliţa” nord-sud, lată până la 
3,5 m şi cu concentrări de materiale în zona unde se 
afla intrarea în casă. 

Depunerile de lut de culoare galbenă sau 
verzuie provin de la dărâmătura unei construcţii 
neincendiate. Ele conţin foarte puţin material 
arheologic. Vatra casei (P05F126/F131) se afla tot 
în zona estică, cu 0,5 m mai la nord faţă de poziţia 
vetrei descrise mai sus, la fel ca şi peretele de nord, 
care dispare sub profilul secţiunii. Partea ei sudică 
era mai bine păstrată, fiind conservată pe o lungime 
de 7 m. Dimensiunile acestei case erau deci mai 
mari decât cele ale casei arse. 

 
Clădirea cu etaj arsă între 33,00 şi 32,00 m NN 

(4400-4350 cal BC) 

În campania din 2006 a putut fi documentată din 
nou o clădire distrusă de foc, care ocupa partea 
centrală şi estică a suprafeţei. Limita spre vest este 
de asemenea marcată de un spaţiu de acces şi 

circulaţie orientat aproximativ nord-sud şi cu o 
lungime de cca. 2,5-3 m. În umplutura acestui 
spaţiu de acces au fost identificate numeroase 
fragmente ceramice şi cochilii de scoici, unelte de 
piatră (pietre de ascuţit şi câteva lame de silex), 
câteva piese de cupru, vase miniaturale şi figurine 
de os. Tot aici au fost identificate resturi de bârne 
de lemn putrezit, puţin afectate de incendiu, 
presupuse ca provenind din suprastructura prăbuşită a 
locuinţelor învecinate. Casa vecină din vestul ei nu 
a fost cercetată, deoarece ar fi fost surprinsă doar 
parţial pe latura ei estică. Astfel cercetările s-au 
concentrat pe „casa centrală”. 

Această locuinţă „centrală” a fost descoperită pe 
aproape întreaga ei întindere, cu excepţia părţii de 
nord care se continuă în profil. În partea de est, a 
fost surprins un şir de cinci gropi de pari, orientat 
aproximativ nord-sud. Către sud, resturile de pereţi 
incendiaţi ai locuinţei (P06F316, P06F362, P06F370 
ş.a.) se delimitează de un alt culoar de acces 
orientat de această dată est-vest, şi care separă 
această locuinţă de o alta identificată în extinderea 
suprafaţei spre sud. Dimensiunile casei erau de cca. 
7 x 9 m, însumând terenul casei centrale şi a celei 
estice descrise anterior. 

Jumătatea nordică a clădirii pare să fi suferit 
mai puţin de pe urma focului decât jumătatea ei 
sudică. Lângă peretele de vest a apărut o vatră 
supraînălţată (P06F336), parţial distrusă, care avea 
numai o singură lutuială, nefiind reînnoită (Pl. 
XI/3). În continuarea sudică a vetrei şi lipită de ea, 
a fost găsită o instalaţie din lut înclinată uşor spre 
nord. Aceasta constă într-o casetă pătrată în care se 
afla o construcţie semiovală, conţinutul ei fiind 
alcătuit din cenuşă albă şi pietricele arse. 

La est de aceste două instalaţii s-a observat un 
fragment de la o podea puternic arsă (P07F400). 
Prin acest caz a putut fi dovedită, pentru prima 
dată, existenţa, în zona cuptorului, a unei podele 
tari, de lut. Pe ea au fost identificate oseminte 
umane de la trei indivizi, care şi-au pierdut, 
probabil, viaţa în incendiul ce a distrus casa. Lângă 
ei s-au găsit resturi botanice într-o condiţie de 
păstrare foarte bună. 

La nord de podină s-au păstrat alte oase umane, 
care nu erau în conexiune anatomică. Conform 
expertizei lui J. Wahl, au fost descoperite în 
ansamblu osemintele de la 8-9 indivizi (vezi mai 
jos). Săpând în adâncime, s-a putut observa că 
podeaua arsă, ca şi vatra din estul casei, se aflau pe 
un chirpici mai puţin compact, dar puternic ars. 
Este vorba de umplutura de lut dintre bârnele 
tavanului de la care au rămas doar cavităţile. 
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Chirpiciul acoperea numeroase vase mari de 
provizii (Pl. XI/4). Aceste vase stăteau iniţial pe un 
nivel de călcare denivelat, cu urme de ardere 
secundară şi multe fragmente de cochilii de scoici 
Unio. Probabil că putem vedea în această situaţie o 
parte a unui etaj superior care era înzestrat cu o 
vatră, prăbuşit la distrugerea casei peste primul 
nivel. Construcţii cu etaj au fost deja demonstrate 
în diferitele grupuri culturale din SE Europei, astfel 
încât casa cu etaj de la Pietrele se încadrează într-
un cadru mai amplu.33 

În colţul de SE al parterului, sub un strat de 
dărâmătură format din bulgări masivi de chirpici 
incendiat, a fost identificat un cuptor de plan 
patrulater (P06F375/P07F402) cu dimensiunile de 
1,40 x 1,10 m (Pl. XII/1). Pe podestul masiv de lut 
s-au păstrat urmele de la o boltă – din resturile ei se 
poate reconstitui o boltă cu două deschideri. 
Cuptoare de acest tip au fost reproduse în miniatură 
pe capace de vase, folosind ca mânere (Pl. 
XIII/D4).34 Prin secţionarea platformei am obţinut 
indicaţii asupra modului de construcţie. Pentru 
confecţionarea bordurii externe au fost înfipte în 
pământ beţe de lemn printre care s-a lutuit (Pl. 
XII/2), păstrându-se carbonizate pe partea lor 
interioară. În combinaţie cu construcţia cuptorului 
poate fi văzut un ac de cupru înfipt vertical în 
pământ, care se afla imediat la nord de cuptor (Pl. 
XII/3). 

Casa arsă, săpată în 2006-2007, avea dimensi-
unile de 7 x 9 m, pereţii ei fiind „pulverizaţi” în 
incendiu. Pe ultimii centimetrii ai peretelui sudic 
(P07F409) s-au găsit în chirpiciul ars la roşu urme 
de cărbune provenind de la structura de întărire din 
lemn a peretelui. 

 
Structurile între 32,00 şi 30,50 m NN  

(înainte de 4400 cal BC) 

Culoarul de acces care traversează secţiunea 
nord-sud în partea de vest, situat între coordonatele 
E 88,00-90,00 şi N 96,00-79,20 m, separă în 
continuare resturile de locuinţe aflate la vest şi est 
de acesta. Lăţimea culoarului de acces este de 
aproximativ 1-1,2 m, în partea inferioară părând să 
se îngusteze. Nu este exclus ca în campaniile 
viitoare să fie constatată absenţa lui în straturile 
inferioare. 
                                                           

33 Berettyóújfalu-Herpály (Kalicz, Raczky 1984, p. 106; 
Kalicz, Raczky 1990, p. 122, Fig. 171); Majdaneckoe (Videjko 
1995, p. 60, Fig. 8); Uivar (Schier, Draşovean 2004, p. 168, 
Fig. 1). 

34 Reingruber 2008. 

Complexele din zona centrală şi est-centrală a 
secţiunii pot fi interpretate ca rezultat al amenajărilor 
şi dărâmărilor succesive ale unor locuinţe. La 
nivelul de cca. 30,50 m NN s-a ajuns la o altă 
locuinţă identificată, delimitată şi parţial cercetată 
la finele campaniei 2008. De la bun început trebuie 
precizat că, în ciuda unei diferenţe de nivel de peste 
1,5 m, planimetria locuinţei centrale cercetată în 
2006–2007 şi respectiv terasamentul care îi 
corespunde suprapun complet şi respectă ampla-
samentul şi orientarea locuinţei centrale identificată 
în 2008. 

Locuinţa din 2008 (Pl. XII/4) are o planimetrie 
rectangulară (aproape pătrată) de 9/8,5 m, cu pereţi 
cu o lăţime de 60 cm realizaţi din lut galben şi cu o 
structură de stâlpi de lemn ale căror amprente şi 
resturi putrezite au putut fi identificate în masa de 
pământ a pereţilor. În campania 2008 au fost 
identificate doar părţile superioare ale pereţilor ca 
şi ale umpluturii prăbuşite între aceştia. Cercetarea 
şi demontarea lor până la nivelul podelei din 
interiorul locuinţei este preconizată pentru campania 
viitoare. 

Dintre cei patru pereţi exteriori ai acestei 
locuinţe, cel mai bine păstrat este cel de vest. În 
acest perete au fost identificaţi şapte stâlpi verticali 
(mai precis amprentele sau resturile lor putrezite 
păstrate în masa de lut galben a peretelui), groşi de 
cca. 20-25 cm. Ei au fost dispuşi, unii faţă de 
ceilalţi, la distanţe de cca. 1-1,2 m. Elemente din 
structura de lemn a elevaţiei locuinţei din 2008 au 
fost identificate şi în ceilalţi pereţi. Spaţiul interior 
al locuinţei a fost separat în două încăperi printr-un 
perete central orientat nord-sud, realizat ca şi 
pereţii exteriori din lut galben încărcat pe o 
structură de lemn din care au putut fi identificate 
urmele a trei stâlpi de lemn. Între pereţii încăperii 
de vest a fost identificată o dărâmătură de fragmente 
arse de chirpici care ar putea proveni de la o 
instalaţie de foc de mari dimensiuni sau de la o altă 
amenajare supusă unui foc intens care nu a afectat 
însă şi pereţii încăperilor. În colţul de sud-est al 
încăperii de est a fost identificată o structură rectan-
gulară neincendiată (P08F919 de 0,90 x 0,70 m) 
amenajată în jurul unui stâlp de lemn şi care ar 
putea fi interpretată ca un posibil pilon de susţinere 
al suprastructurii locuinţei.  

Cercetarea acestei locuinţei a fost doar iniţiată 
în campania din 2008. Un test geoelectric efectuat 
de prof. J. Wunderlich şi colaboratorii săi în secţiunea 
F la finele campaniei indică faptul că structurile 
corespunzătoare acestei locuinţe se continuă încă 
un metru în adâncime. 
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Concluzii 

Dimensiunile caselor din ultimele niveluri de 
locuire din suprafeţele B şi F erau cu mult mai mici 
decât cele de dedesubt. Restrângerea spaţiului în 
părţile înalte ale Gorganei a dus la reamenajarea 
locului de construcţie. Casele au fost construite din 
pereţi masivi de lut care au fost întăriţi, unde era 
cazul, cu ajutorul unor grinzi de lemn. Pereţii aveau 
o grosime suficientă (40-60 cm) pentru a putea 
susţine un al doilea nivel, ca în cazul locuinţei cu 
două etaje, puternic arsă, din aria de săpătură F. 
Etajul superior avea rol de spaţiu de locuit, în timp 
ce parterul era folosit ca magazie şi spaţiu de lucru. 

În suprafeţele B şi F au putut fi descoperite şi 
cercetate în amănunt mai multe generaţii de case 
suprapuse. Sub casele incendiate din ultimul nivel 
se aflau case nearse, urmate din nou de o clădire 
arsă în suprafaţa F, în timp ce clădirile din B nu 
erau arse. Clădirea cu etaj ne oferă o situaţie 
deosebit de fericită nu numai prin conservarea 
inventarului casei prin incendiu, dar şi pentru 
controversele care există în privinţa caselor arse 
intenţionat.35 Faptul că aici au fost conservate 
resturile de oseminte de la 8-9 indivizi şi spectrul 
acestora de la copii sub un an până la bătrâni peste 
50 de ani, reflectă o eventuală catastrofă. 

 
Materiale 

Ceramică 
Cu 788 de vase şi peste 317.500 de cioburi 

cântărind cca. 7,5 tone producţia ceramică este 
extrem de bogată. În locuinţele incendiate s-au 
găsit, sub pereţii prăbuşiţi şi în apropiere de vetre şi 
râşniţe de piatră, o mulţime de vase păstrate în 
întregime ori întregibile, în aşa fel încât se poate 
avea o imagine cuprinzătoare asupra ornamentelor 
şi proporţiilor ceramicii. Într-o singură încăpere de 
20 m2 au fost găsite 83 de vase cu forme şi 
funcţiuni diferite (P07B362) (pl. VII/2, pl. VIII). 

În general se constată existenţa unui spectru larg 
şi diferenţiat, în cadrul formelor, dimensiunilor şi 
tratamentului suprafeţei. Alături de vase de mărime 
mică şi mijlocie, se găsesc şi vase de provizii foarte 
mari, cu gâtul înalt, concav, şi cu o capacitate de 
cca. 30 l (Pl. XI/4, Pl. XIII/A). Vase mari cu 
umărul rotund şi gâtul scurt purtau apucători 
străpunse vertical, care puteau fi legate cu sfoară de 
capace potrivite cu apucători identice (Pl. XIII/B). 
Pe majoritatea vaselor mari de provizii a fost 
                                                           

35 Vezi Hansen et al. 2005. 

aplicată barbotina şi doar în mod excepţional erau 
lustruite şi pictate (Pl. XIII/C 3, 5). 

Conform tratamentului suprafeţelor se pot deci 
distinge două feluri de vase cu forme proprii: 
1) cele prevăzute cu barbotină; 2) cele cu suprafaţa 
netezită, deseori pictată cu grafit sau incizată. 
1) Aplicaţiile cu barbotină, caracteristice culturii 
Gumelniţa, nu slujeau doar pentru ornamentare, dar 
şi pentru o prindere mai bună a vaselor. Este 
interesant de remarcat faptul că dispunerea decorului 
este foarte asemănătoare pe vasele compuse din trei 
zone (Pl. XIII/A): gâtul e conceput vertical şi poate 
fi uşor netezit; regiunea gâtului e separată de 
umărul vasului cu ajutorul, printre altele, unor 
ornamente plastice cum ar fi butonii, care, cu 
ajutorul unor muchii oblice, uşor arcuite pe umărul 
vasului, par a fi puse într-o uşoară mişcare. La 
rândul lor, apucătorile separă pântecele de zona 
inferioară a vasului, care poate fi ornamentată cu 
nervuri în direcţie uşor schimbată faţă de cele de pe 
umăr. Ulcioarele, ca şi capacele, sunt deseori tratate 
cu barbotină, dar în unele cazuri poartă incizii sau 
chiar şi decoruri executate prin impresiuni cu o 
scoică sau cu unghia degetelui (Pl. XIII/C 1-2).  
2) În schimb vasele mici, închise, străchinile şi 
cupele au suprafaţa netezită, deseori decorată cu 
grafit, incizii şi impresiuni (Pl. VIII). De remarcat 
sunt vasele şi capacele pictate cu grafit. În aceste 
cazuri suprafaţa exterioară a capacelor sau cea 
interioară a străchinilor şi a cupelor este împărţită 
fie în două jumătăţi separate de linii drepte sau 
ondulate (Pl. XIV/A), fie în patru segmente 
identice, care sunt plasate în jurul unui pătrat mic 
de la fundul vasului cu laturile prelungite până la 
buză (Pl. XIV/B). 

O mare parte a vaselor puteau fi acoperite cu un 
capac (Pl. XIII/D). În funcţie de decorul vasului pe 
care-l acopereau, capacele puteau fi ornamentate în 
diverse stiluri. De multe ori capacele cu barbotină 
poartă ca toartă modele de cuptoare, cu sau fără 
deschidere laterală.36 Un capac cu brâuri alveolare 
are ca toartă o înfăţişare umană cu „urechile” şi 
„braţele” străpunse (Pl. XIII/D 3). Capacele concave 
au o apucătoare verticală care se termină în unele 
cazuri cu un ornament cu trăsături antropomorfe 
(pl. XIII/D 2). 

Până în campania 2007 materialul ceramic 
cuprindea 54,40% cioburi cu suprafaţa netezită şi 
45,60% cu aplicaţii tip barbotină. 10,30% din cele 
netezite erau decorate37 şi pot fi împărţite pe 
următoarele categorii: 28,4% sunt pictate cu grafit 
                                                           

36 Reingruber 2008. 
37 Pentru motive vezi Hansen et al. 2007, p. 53-59. 
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(2,9% din totalul materialului), 24,50% sunt 
incizate (2,5% din totalul materialului), 10% (sau 
1% din totalul materialului) poartă un decor plastic 
şi 4% (0,4% din totalul materialului) poartă 
impresiuni. 19% (2% din totalul materialului) sunt 
scrijelite şi 14,1% (1,5% din totalul materialului) 
poartă combinaţii ale diferitelor tehnici de decor. 
Un element des repetat este figura geometrică 
constând dintr-o bandă lată cu un capăt încovoiat, 
interpretat în literatura de specialitate drept şarpe.38 
Motivele acestea abstracte amintesc însă şi de 
valuri, chiar răsturnându-se; ele sunt însoţite de 
ovaluri în formă de picături. Un exemplar foarte 
interesant, care putea fi folosit şi ca capac, a fost 
descoperit în 2006, el având la exterior elegante 
benzi în formă de val şi câte o picătură, în vreme ce 
în interior poate fi recunoscut un motiv în formă de 
plasă (Pl. XIV/A 2). 

Strachina P07B362CER05 din ultimul strat de 
locuire de la Pietrele ilustrează excelent modul de 
expunere a decorului (Pl. XIV/B): Cele patru 
segmente din interiorul ei au fost subîmpărţite în 
trei registre orizontale. Peste ele au fost dispuse 
într-un unghi de 45° mănunchiuri de 4-5 linii 
paralele în care au fost introduse formele geometrice 
fie cu ajutorul unor şabloane, fie cu mâna liberă. 
Aceste elemente ale decorului pot fi înţelese în mai 
multe feluri, una dintre posibilităţi fiind interpretarea 
lor ca simboluri solare (linii paralele şi întretăiate 
ca nişte raze) şi acvatice (valuri în negativ şi 
picături în pozitiv). Decorul corespunde modelelor 
folosite în acea perioadă în vestul Mării Negre39. 
Motivele similare răspândite pe o arie atât de vastă 
indică faptul că erau recunoscute ca şi coduri 
simbolice supraregionale.  

Nu în toate casele au fost întâlnite vase complex 
decorate. În primul nivel cu case incendiate ele s-au 
găsit mai ales în suprafaţa F, în casa dublă din estul 
suprafaţei B ele nefiind folosite40, însă nu lipseau 
din clădirile învecinate. Combinaţia de străchini 
grafitate, cupe care uneori alcătuiesc un set şi 
ulcioare este cunoscută din mai multe locuinţe – fie 
arse sau nu – şi servea probabil la anumite ritualuri 
de întâlnire şi la consumul de băuturi în colectiv. 
Pe lângă funcţia lor economică ele îndeplineau şi o 
funcţie în viaţa socială.41 

                                                           
38 Todorova N. 2003, p. 307; Todorova N. Matsanova 

2000. 
39 Voinea 2005. 
40 Reingruber sub tipar a. 
41 Reingruber sub tipar b. 

Unele vase sunt în mod evident legate de 
reprezentări umane. O strachină decorată cu incizii 
şi pastă roşie (D. 25 cm) este ţinută de braţele lungi 
ale unei figuri cu trăsături umane al cărei chip nu s-
a păstrat (Pl. XIV/C). Acest ansamblu este unic în 
cultura Gumelniţa, însă exemplare asemănătoare 
sunt cunoscute şi din alte aşezări.42 

Ceramica din Pietrele n-a fost produsă la nivel 
de gospodărie. Probabil existau specialişti pentru 
extragerea şi pregătirea lutului, olăritul propriu-zis 
şi decorarea vaselor. Unele vase, mai ales străchini 
şi cupe, au suprafeţele exterioare zgrunţuroase (Pl. 
XIV/D) de parcă ar fi fost modelate într-o formă 
grosieră43. Contrastul cu partea superioară bine 
netezită are, fără îndoială, caracter intenţionat. La 
fel şi diametrele similare ale bazei cupelor (cca. 3 
cm) şi străchinilor (cca. 9 cm) ar putea indica acest 
mod de fabricare a părţilor inferioare într-o formă. 
Foarte probabil părţile vaselor au fost produse 
separat şi îmbinate şi întregite înainte de ardere.44 
O standardizare a metodelor de fabricaţie, producerea 
eficientă a anumitor forme sau chiar şi numai a 
anumitor părţi de vase este un indiciu pentru un 
grad înaintat de specializare meşteşugărească.45 

Până în momentul de faţă nu s-a evaluat încă 
întregul material ceramic dintr-o aşezare eneolitică. 
Doar vase de calitate superioară sau cele uşor de 
restaurat au fost folosite pentru stabilirea crono-
logiei relative a culturii Gumelniţa, ajungându-se la 
sisteme concurente (A1-B246 sau I-IV47), care pot fi 
doar parţial conectate cu sistemul cronologic 
cuprinzând trei faze mari de la Sud de Dunăre.48 În 
decursul culturii Gumelniţa, schimbările de la un 
nivel de locuire la celălalt sunt minore şi pot fi 
definite doar printr-o evaluare statistică fundată pe 
întregul material. Astfel vor fi studiate, printr-o 
analiză sincronă şi mai ales diacronă, zonele de 
locuit cuprinzând toate nivelurile.49 
                                                           

42 Şerbănescu fără an, Nr. 42. 
43 Suprafaţa grosieră absoarbe umiditatea, iar formele 

mulate se strâng la uscat şi pot fi scoase uşor din modul. 
44 L. Thissen a putut arăta pentru străchinile cu suprafaţa 

zgrunţuroasă din Ilipinar V, că şi acestea au fost fabricate prin 
mulaj (Thissen 2008, p. 93-94, Fig. 6.3). 

45 Rice 1981, p. 219-227. 
46 Dumitrescu 1925, p. 29-102; Comşa 1987, p. 50. 
47 Berciu 1961, p. 415–484. 
48 Todorova H. 1978, p. 35-37. 
49 Materialul ceramic de la Pietrele săpat până în 2008 

poate fi încadrat doar într-un înţeles stilistic, nu şi într-unul 
cronologic sau chiar stratigrafic fazelor II şi III după D. Berciu 
sau A2 şi B1 după E. Comşa. Conţinutul acestor etape sau faze 
nu sunt precis conturate. În ambele sisteme la sfârşitul culturii 
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Unelte din silex 
Remarcabil este şi numărul artefactelor de silex. 

Până în momentul de faţă sunt înregistrate de către 
Ivan Gatsov şi Petranka Nedelcheva peste 7000 de 
asemenea obiecte, colecţia din Pietrele fiind cea 
mai bogată din sud-estul Europei. Printre unelte 
domină în mod evident lamele (2070 exemplare), 
urmate de piese cu retuş lateral, printre care 
îndeosebi răzuitoare şi străpungătoare. Resturile de 
producţie sunt sub 1/4 din întregul material. Probabil 
cele mai multe unelte au fost aduse deja gata 
confecţionate pe tell. Vârfurile de săgeţi şi suliţe 
sunt retuşate pe întreaga suprafaţă (Pl. XV/1). 
Trebuie scoase în evidenţă şi lamele lungi de 20-30 cm 
(„superblades” Pl. XV/2), similare cu cele cunoscute 
din mormintele de la Varna. La Pietrele au fost 
întâlnite însă fie izolate (P02B029, P06B262, 
P08B427, P08B108), fie în cadrul celor şase 
depozite-provizii (P04B004, P05B140, P06B245, 
P06B277, P06B310 şi P08B103). Toate depozitele-
proviziile şi lamele izolate extrem de lungi au fost 
găsite în suprafaţa B, pe când aproape toate 
vârfurile (13 din 17) sunt din suprafaţa F. 

Analiza traseologică efectuată asupra unui lot de 
piese de silex de către prof. dr. Marvin Kay a arătat 
faptul că acestea erau folosite în proporţie de 70% 
pentru tăierea grânelor. Pe una dintre piesele de 
silex cu ajutorul microscopului a fost observat un 
solz de peşte, ceea ce ne indică faptul că unealta 
respectivă a fost folosită pentru tăierea şi curăţarea 
hranei. Pe una din lamele lungi de silex găsite în 
anul 2006 (P06B310) au fost identificate posibile 
urme de sânge. 

Nu mai puţin importantă este o lamă de obsidian 
descoperită în 2005. Acest material face parte 
dintre cele mai rare categorii de obiecte de piatră 
găsite în aşezările epocii cuprului la Dunărea de 
Jos. Cea mai apropiată regiune din care ar putea 
proveni ar fi Tokai (Ungaria), dat fiind faptul că 
deocamdată nu se cunosc zăcăminte de obsidian pe 
teritoriul României. Pentru lamele de obsidian din 
siturile de la Durankulak şi Varna a fost desigur 
luată în considerare şi o origine anatoliană. O 
cercetare chimică va fi în măsură să stabilească şi 
provenienţa piesei de la Pietrele. 
                                                                                            
pictura cu grafit este mai rară şi doar de manieră simplă, 
lineară. Într-adevăr, în clădirea dublă, arsă, din partea estică a 
suprafeţei B s-au găsit rar cioburi pictate cu grafit – toate 
arătând linii paralele, astfel încadrându-se în sistemul lui D. 
Berciu. Însă, doar cu câţiva metri spre E, într-o încăpere cu 83 
de vase, a fost descoperită strachina cea mai complex pictată 
din întreaga săpătură (Pl. XIV/B). Nici nuanţele de culori nu 
pot fi acceptate ca indicii cronologice, deoarece ele depind şi 
de arderea secundară în casele incendiate. 

Râşniţe de piatră 
Cele 1788 de exemplare de pietre pentru 

măcinat, şlefuit, ascuţit şi zdrobit (Pl. XV/3-4) 
formează cea mai numeroasă categorie de obiecte 
de piatră50. În clădirea cu mai multe încăperi din 
suprafaţa B au fost identificate spaţii amenajate 
pentru măcinat (Pl. VII/2) cu un număr mare de 
râşniţe de piatră care au fost sparte în incendiul 
clădirii. Unele pietre cântăresc până la 17 kg şi 
aveau locul lor stabil în casă. Pe râşniţele concave 
puteau fi măcinate sau zdrobite atât grâne, cât şi 
plante pentru producţia textilă şi minereu de ocru. 
Pietrele cu caneluri adânci au fost folosite pentru 
şlefuirea şi ascuţirea uneltelor de os, corn şi cupru. 
Râşniţele masive şi extrem de grele (până la 40 kg) 
nu au fost tăiate din piatră locală, ci au fost aduse 
din alte regiuni. 

Artefacte de os şi corn 
Artefactele din materie animalieră dură sunt 

reprezentate până în 2008 de 1338 de exemplare 
(1147 de os şi 191 de corn). Din corn au fost 
confecţionate pe lângă harpoane (Pl. XV/5), acele 
unelte care trebuiau să reziste la şocuri mari. 
Printre ele se numără unelte grele, ca topoare şi 
părţile intermediare între topor şi mâner, precum şi 
dălţi. În contrast cu acestea – piesele de os 
formează un spectru larg de unelte; printre ele 
domină cu 20% acele şi sulele (Pl. XV/6), urmate 
de toporaşe şi dăltiţe.51 Printre descoperirile 
interesante din anul 2006 se cere enumerat şi un 
topor de os, care ar fi trebuit iniţial să devină o 
statuetă; nereuşindu-se o realizare adecvată, piesa a 
fost folosită ca topor (Pl. XV/7). 

Topoare din silex şi piatră şlefuită 
84 de topoare din silex se adaugă celor 144 de 

topoare din piatră şlefuită (Pl. XVI/1-2). Tehnicile 
în care au fost produse aceste două tipuri de 
topoare sunt foarte diferite depinzând de caracte-
risticile materialului. Toate topoarele din rocă sunt 
şlefuite, urmele de producere fiind bine păstrate pe 
unele exemplare. Topoarele cu gaură de înmănuşare 
sunt prezente în număr de 17, dintre care un 
exemplar s-a păstrat intact (Pl. XVI/3). 

Conform datelor metrice scoase în evidenţă de 
către Florian Klimscha52, topoarele pot fi împărţite 
în trei categorii: mici, mijlocii şi mari, diferenţele 
nefiind numai în cadrul mărimilor, dar şi al 
                                                           

50 Koprivc 2007. 
51 Uneltele de os sunt prelucreate de către Petar Zidarov 

(vezi Hansen et al. 2007 şi 2008). 
52 Hansen et al. 2008, p. 30-39; Klimscha 2008. 
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greutăţilor. În cadrul primei categorii se pot distinge 
două subcategorii, care se aseamănă ca dimensiuni, 
dar se deosebesc prin greutate: prima categorie, Ia, 
cântăreşte mai puţin de 30 g, cat. Ib între 31 şi 90 g. 
Categoria II cântăreşte până la 250 g şi a III-a peste 
250 g. Aproximativ 2/3 din topoare aparţin 
categoriei Ia, 15% categoriei Ib, 16% categoriei II 
şi numai 6% fac parte din categoria III. Interesant 
de remarcat este şi faptul că în cat. Ia intră mai ales 
topoarele de os şi unele din rocă, niciunul din silex. 
Cele din cat. Ib sunt confecţionate din silex, os sau 
rocă, în acest grup fiind incluse preponderent 
topoare cu gaură de înmănuşare. Din cat. II fac 
parte atât topoare din silex, cât şi din rocă, iar în 
cat. III domină topoarele din silex. 

Distribuirea topoarelor în aşezare nu este deloc 
accidentală: topoarele mari de silex au fost găsite 
imediat lângă pereţi, sub dărâmăturile caselor – fie 
ele arse sau nu (Pl. XVI/1). În schimb topoarele 
mici, tocite şi stricate, care nu mai puteau fi 
refolosite, au fost găsite mai ales în „uliţe” (Pl. 
XVI/2).53  

Astfel, în clădirea arsă cu etaj au fost găsite 21 
de topoare complete, şase dintre ele aparţinând cat. 
III şi cinci cat. II de care aparţine şi o daltă din 
silex (Pl. XVI/1). Patru topoare din cat. III şi II 
erau distruse în urma utilizării însă ar fi putut fi 
retuşate pentru a fi refolosite. Din rocă şlefuită se 
aflau în clădire la distrugerea ei şapte exemplare 
complete, un fragment neperforat şi două fragmente 
cu perforare. Prezenţa unui număr atât de mare într-
o singură casă contrastează enorm cu cifrele 
cunoscute din alte culturi, ca de exemplu cultura 
Ceramicii Lineare cu o medie de 0,16-2,44 topoare 
pe gospodărie.54 Peste jumătatea celor 19 case din 
aşezarea de la Drăguşeni, cultura Cucuteni, nu 
dispuneau de topoare, doar unele aveau între 1-3 
topoare şi numai o singură casă era înzestrată cu 10 
topoare.55 Mărimea topoarelor de silex din cat. III 
(peste 14 cm) ne permite să concludem că silexul 
folosit nu era cel fragil şi rigid de suprafaţă, din 
care puteau fi confecţionate doar topoare mai mici. 
El a fost scos din mine. Până în momentul de faţă 
n-au fost descoperite mine de silex pe teritoriul 
culturii Gumelniţa. Topoarele mari din silex (cat. 
III) posedau probabil un anume prestigiu. Alegerea 
materialului pentru topoare precum şi mărimea 
lamei de topor au fost decizii conştiente, ele având 
şi o semnificaţie simbolică: cu cât topoarele – mai 
ales acele din silex – erau mai mari, cu atât 
                                                           

53 Hansen et al. 2008, p. 34-39. 
54 Mischka 2004, p. 509-510. 
55 Marinescu-Bîlcu et al. 1984. 

distincţia socială a purtătorului era mai ridicată. 
Topoarele de cat. III au apărut pentru prima dată la 
Dunărea de Jos în mileniul V î.e.n. şi s-au răspândit 
de-a lungul râurilor Siret, Prut, Dnjestr sau 
Weichsel până în nord-vestul Mării Negre şi la 
Marea Baltică.56 

Obiecte din cupru şi aur 
Până în momentul de faţă sunt cunoscute de la 

Pietrele 210 obiecte de cupru. Ele au fost publicate 
preliminar în formă de catalog.57 Printre ele se află 
obiecte de podoabă ca ace şi inele (Pl. XVI/4-5), 
unelte de mici dimensiuni, dar şi o daltă (Pl. 
XVI/6). Unele străpungătoare posedă un mâner din 
tibie de iepure. Caracteristice sunt acele cu capul 
rombic, folosite la fixarea pieselor de îmbrăcăminte, 
sau acele cu dublă spirală. Cel mai greu obiect este 
deocamdată o daltă care cântăreşte 80 g. Artefactele 
din cupru atestă un schimb interregional intens, 
aşezarea de la Pietrele fiind integrată acestui 
schimb. În jur de 80 de obiecte au fost analizate în 
laborator. Rezultatele metalografice obţinute de 
Michael Prange indică părţi diferite ale munţilor 
Balcani ca surse de extracţie a minereurilor de 
cupru.58 Analizele chimice întăresc concluzia 
conform căreia minereurile provin din trei surse 
diferite din Serbia şi din Munţii Balcani (Pl. 
XVI/7). 

Urme ale prelucrării cuprului nu au putut fi 
depistate deocamdată la Pietrele. Oricum, instalaţii 
pentru prelucrarea minereului la temperaturi înalte 
sunt de aşteptat mai degrabă în afara tell-ului decât 
în clădirile de pe tell.  

În ceea ce priveşte obiectele de aur, menţionăm 
un mic disc găsit în anul 2004.59  

Podoabe din materiale nemetalice 
Perle, pandative şi alte piese de podoabă sunt 

reprezentate de 196 de obiecte. Numeroase brăţări 
fragmentate (24), mărgele (37) şi o piese de centură 
din Spondylus descoperită de către D. Berciu atestă 
contactele cu spaţiul mediteranean. Având în 
vedere că acestă specie nu se găsea în Marea 
Neagră nici în mileniul V î.e.n., trebuia să fie adusă 
de la distanţe mari, ceea ce contribuia la creşterea 
prestigiului ei. Iniţial, brăţările din Spondylus aveau 
o culoare de un roşu viu, ceea ce pe alocuri este 
încă vizibil (Pl. XVII/1). Pe lângă cele 63 de piese 
din Spondylus podoabele au fost confecţionate din 
os (59) (Pl. XVII/2), piatră (39), scoici (34), lut 
                                                           

56 Klimscha 2007, p. 275-305. 
57 Hansen et al. 2004; Hansen et al. 2007. 
58 M. Prange în: Hansen et al. 2008, p. 52-54. 
59 Hansen et al. 2005, Fig. 16; Reingruber 2007. 
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(21) şi colţi de mistreţ (5). Pandativele triun-
ghiulare de os au avut replici prelucrate şi în piatră 
(Pl. XVII/3)60. 

Statuete antropomorfe şi zoomorfe 
Cele aproape 400 de exemplare, preponderent 

fragmentare, de reprezentări antropomorfe provenind 
din noile săpături, sunt realizate mai ales în lut 
(291) şi os (110), dar şi în piatră (1). O parte din ele 
poartă incizii pe corp şi găuri pentru cercei la 
„urechi”, unele arătând urme de „piercing” şi sub 
buze (Pl. XVII/4-6). 

Figurinele acoperă în mare măsură spectrul de 
forme al plasticii din epoca cuprului de la Dunărea 
de Jos. Materialul din săpăturile lui D. Berciu a 
permis deja să se stabilească faptul că la Pietrele nu 
este reprezentat doar repertoriul curent, unele piese 
fiind excepţionale. În „uliţa” orientată nord-sud s-a 
găsit în 2005 o figurină de os complet păstrată 
(P05B168-626, Pl. XVIII/1). Statueta de 11,4 cm 
zăcea pe spate şi avea picioarele înconjurate de 
două inele de cupru, în „urechea” stângă găsindu-se 
un mic cercel în formă de spirală. Acest lucru e 
cunoscut şi la alte statuete ale timpului, însă acum 
s-au găsit pentru prima dată cinci mărgele mobile, 
care constituiau colierul statuetei. În imediata 
apropiere a statuetei se aflau 11 mărgele de 
Dentalium, care ar putea fi puse în legătură cu 
statueta. În arealul ocupat de „uliţe” nu trebuie 
exclusă posibilitatea schimbării poziţiei unor piese, 
acestea fiind spălate de ape etc., astfel că poziţia a 
două obiecte descoperite unul lângă celălalt nu a 
fost, în mod obligatoriu, şi cea iniţială.  

O figurină similară a fost găsită la numai un 
metru distanţă faţă de prima, şi ea împodobită cu 
mărgele şi cercel (P06B223-11 – Pl. XVIII/2). Nu 
este exclus ca aceste două piese să fi ornamentat 
peretele sau intrarea clădirii. 

Podoabe de metal pe statuete sunt comparativ 
rar atestate, deşi ele trebuie să fi existat relativ 
frecvent. Aceste două statuete ieşite din comun 
extind însă spectrul statuetelor de os cu podoabe de 
cupru, ele fiind înzestrate, în consecinţă, şi cu 
şiraguri de mărgele. Mărgele comparabile ca 
dimensiuni au fost înregistrate de H. Todorova şi I. 
Vajsov aproape exclusiv în morminte61. Figurinele 
din os de la Pietrele ne arată că asemenea mici 
mărgele pot fi descoperite şi în aşezări, unde au 
fost până acum probabil trecute cu vederea.  

Figurinele de lut sunt marcate drept reprezentări 
feminine printr-un triunghi incizat. Ca şi cele din os 
                                                           

60 H. Wrobel în: Hansen et al. 2008, p. 45-51. 
61 Todorova H./Vajsov 2001. 

au urechile străpunse, unic în acest sens fiind capul 
unei statuete de lut executat foarte realist. Rar 
întâlnite sunt reprezentările mamei cu copil, de 
pildă o statuetă de lut reprezentând o femeie care 
ţine în braţe o fetiţă (Pl. XVIII/3). Tot în poziţie 
şezândă există două figurine de lut în care 
personajele îşi sprijină capul în palma mâinii în 
poziţia aşa-zisă „gânditoare” (Pl. XVIII/4)62. Statueta 
din piatră (Pl. XVII/6) accentuează importanţa 
aşezării, fiind a doua statuetă de acest fel găsită la 
Pietrele şi a treia din România. 

Printre cele 66 de statuete zoomorfe trebuie 
menţionate două figurine, o broască ţestoasă63 şi o 
pasăre, care au în interior biluţe de lut (verificate 
prin radiografii) şi puteau fi folosite ca zornăitori 
(Pl. XIX/A-B). 

Demn de amintit este şi capacul unui vas-
miniatură modelat în forma unui cap de porc (Pl. 
XIX/C), descoperit în interiorul unei locuinţe. Se 
poate recunoaşte fără îndoială plăcerea artizanului 
de a modela, în general atenţia pentru detaliu. 
Porcul mistreţ a fost nu doar consumat în mari 
cantităţi de locuitorii tell-ului, ci şi-a găsit şi locul 
în plastica figurală. 

Obiecte din lut 
Din lut au fost produse atât obiecte funcţionale, 

cât şi reproduceri în miniatură. Printre cele 
funcţionale se numără greutăţile de lut nears pentru 
războiul de ţesut (Pl. X/3). Cu toate că şansele lor 
de păstrare sunt minime, la Pietrele au putut fi 
identificate deja două războaie de ţesut prin 
intermediul greutăţilor căzute la pământ (vezi mai 
sus). În total sunt cunoscute la Pietrele 158 greutăţi 
de lut în formă prismatică şi altele 114 în formă 
cilindrică. Cele din urmă sunt întotdeanua arse tare, 
nefiind solubile în apă. Probabil au fost folosite ca 
greutăţi pentru plase de pescuit (Pl. XIX/D). 95 de 
fusaiole şi nouă mosoare au servit de asemenea 
pentru prelucrarea materialului vegetal în fire şi 
stofe (Pl. XX/1-2). 

Lingurile sunt de forme şi mărimi diferite, 
slujind la activităţi diferite – cele mari puteau fi 
folosite ca polonic, pe când lingurile mici cu un 
volum redus serveau probabil la consumul hranei 
lichide sau solide (Pl. XX/3). Lingurile întregi au 
fost găsite în clădiri, pe când cele sparte, 
inutilizabile, s-au găsit în afara lor64. 

Reproducerea în miniatură a obiectelor de uz 
comun reflectă importanţa acordată acestora. 
                                                           

62 C. Georgescu în: Hansen et al. 2007, p. 71-81. 
63 Hansen 2005, p. 337-349. 
64 Becker 2008, p. 36-38. 
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Modele arhitecturale sunt adesea întâlnite în 
cadrul culturii Gumelniţa. Majoritatea dintre cele 
62 de miniaturi serveau ca mânere la capace şi pot 
fi interpretate ca replici de cuptoare.65 Rare sunt 
modelele de clădiri de sine stătătoare. Aproximativ 
30 de modele de masă (Pl. XX/4) puteau purta 
incizii. În lut au fost redate şi topoare sau coarne de 
vită (Pl. XXI/B-C). 

Cele 176 de vase miniaturale copiază formele 
ceramice, dar sunt fabricate mai grosolan. Ele nu 
au fost pictate cu grafit şi doar puţine poartă incizii 
(Pl. XXI/A). În clădirea arsă cu etaj din suprafaţa F 
s-a păstrat un set de vase miniaturale.66  

Materii prime 
O atenţie deosebită merită materiile prime 

rămase în clădiri chiar şi după abandonarea 
acestora. Printre ele se numără mai ales materii 
legate de producerea ceramicii ca de exemplu 
bulgări de lut, vase deformate plastic înainte de 
arderea secundară şi cele şase bare de grafit (Pl. 
XXI/D). Într-un mic vas au fost păstrate pietricele 
de râu, care puteau fi folosite pentru lustruirea 
suprafeţei vaselor. Aceste obiecte au fost găsite mai 
ales în suprafaţa B. Bulgări de ocru şi de pastă albă, 
calcaroasă însă, sunt cunoscuţi din ambele 
suprafeţe.67 Unelte ascuţite de os cu resturi de ocru 
şi calcar vizibile sub microscop puteau fi folosite 
nu numai la decorarea ceramicii, dar şi a corpului 
uman (tatuaj?). 

Resturile botanice68 
Resturile arheobotanice din tell-ul de la Pietrele 

au fost recoltate, folosindu-se metoda simplă a 
flotaţiei pentru separarea seminţelor, a fructelor şi a 
lemnelor de solul înconjurător. Volumul probelor 
de pământ oscilează între cca. 0,5 l şi 100 l, 
depinzând de natura unităţii arheologice. Din cauza 
condiţiilor de prezervare în pământul uscat s-au 
păstrat numai acele macroresturi vegetale care au 
ars, fiind găsite deci în stare carbonizată. 

Plantele recoltate şi determinate din cele două 
suprafeţe săpate (B şi F) nu diferă prin calitatea lor. 
Există însă diferenţe în privinţa cantităţilor, cele 
din suprafaţa F fiind mai bine conservate. O mare 
parte a macroresturilor provine din casa cu etaj, 
                                                           

65 Reingruber 2008. 
66 Hansen et al. 2007, Fig. 39. 
67 Hansen et al. 2006, Fig. 78; Hansen et al. 2007, p. 54-56. 
68 Acest pasaj a fost publicat de către dr. Reinder Neef în: 

Hansen et al. 2008, p. 55-58. Pentru traducerea textului în 
limba română îi suntem îndatoraţi lui dr. Tudor Soroceanu. 

distrusă de incendiu. Printre ruinele casei s-au găsit 
mai multe concentrări de cenuşă cu material 
carbonizat, bine păstrat. Au putut fi studiate nu 
numai proviziile ce erau păstrate în această clădire, 
ci şi lemnul carbonizat, provenind de la bârnele 
construcţiei clădirii. 

Este probabil ca în zăvoaiele de odinioară, aflate 
în această zonă, să fi dominat gorunul (Quercus 
robur), diferite specii de ulm (Ulmus spp.), frasin 
cu frunze înguste (Fraxinus angustifolia) şi carpen 
(Carpinus betulus).69 Caracteristic pentru asemenea 
zăvoaie este şi existenţa unor specii de liane, cum 
ar fi viţa de vie sălbatică (Vitis sylvestris), atestată 
şi în cadrul materialului eneolitic de la Măgura 
Gorgana. În situl de aici stejarul a fost cel mai des 
folosit ca sursă de lemn de construcţie şi în 
activităţile meşteşugăreşti, această specie furnizând 
un material lemnos de calitate superioară şi durabil. 
Lemnul este greu, de esenţă foarte tare, rezistent la 
presiune, putând fi mai mult sau mai puţin uşor 
despicat şi prelucrat, evident cu deosebiri datorate 
diferitelor specii de stejar. Atunci când luncile – 
astăzi îndiguite şi despădurite – erau încă 
împădurite, trebuie să fi stat la dispoziţie, în 
zăvoaiele cu copaci de esenţă tare, suficient lemn 
de stejar, pentru a nu mai vorbi de terenurile din 
apropiere, situate pe înălţimile de la nord de 
aşezare. În zăvoaiele cu copaci de esenţă tare a fost 
fără îndoială exploatat şi lemnul de bună calitate al 
diferitelor specii de ulm (Ulmus sp.), utilizat pe 
Măgura Gorgana în mod frecvent ca lemn în 
activitatea meşteşugărească. 

Tell-ul de la Măgura Gorgana este situat la 
poalele pantei care coboară spre sud, dinspre terasa 
înaltă spre şesul Dunării. El este caracterizat, 
înainte de orice, de suprafeţe acoperite cu iarbă, 
asemănătoare celor de stepă şi care au fost extensiv 
folosite la păşunat, având ca substrat pedologic 
cernozioame lutoase, respectiv nisipoase sau 
argiloase. Aici cresc în mod izolat tufe, cum ar fi 
cele de păducel (Crataegus monogyna). În mără-
cinişurile aflate în jurul unor câmpuri mici se 
întâlnesc printre altele porumbari (Prunus spinosa), 
precum şi varietăţi cultivate sau sălbăticite de 
corcoduş (Prunus cerasifera s.l.). Îndeosebi pe 
terasele înalte din zona de platouri a Dunării, unde 
în zilele noastre s-a practicat intensiv aratul, nu s-a 
mai păstrat nimic din fostele variante uscate ale 
pădurilor de foioase, în care dominau probabil 
diferitele specii de stejar. În materialul botanic de 
la Măgura Gorgana a fost dovedită existenţa foarte 
                                                           

69 Horvat et al. 1974. 
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multor resturi de sâmburi de la specii sălbatice de 
arbori fructiferi şi de arbuşti, ceea ce ne indică un 
cules intens de fructe. Varietăţile de fructe sălbatice 
înregistrate în săpătură sunt ordonate pe grupe 
ecologice în Pl. XXII/1. Cele mai multe dintre 
aceste specii de fructe sălbatice se evidenţiază în 
mod deosebit după sau cu ocazia intervenţiilor 
antropogene în pădure, cum ar fi obţinerea de 
poieni prin defrişare (cu ajutorul focului) sau 
transformarea unor porţiuni de pădure în păşuni. 
Acestea pot să dea naştere parţial, la liziera pădurii, 
unui mărăciniş des, constituit de exemplu din 
porumbele, verigar şi alte câteva specii de trandafiri 
sălbatici, pline de spini sau de ghimpi şi ferite deci, 
într-o oarecare măsură, de păscutul ierbivorelor 
mari. Pe suprafeţele libere, desţelenite pot fi 
întâlnite şi rarişti cu zmeură (Rubus idaeus) şi 
câteva varietăţi de trandafiri sălbatici, precum şi 
dumbrăvi de corni (Cornus mas) şi corcoduşi 
(Prunus divaricata). Abundenţa de fructe sălbatice 
culese este deja, în sine, un indiciu pentru întâlnirea 
frecventă de colonii de tufişuri, apărute prin acţiune 
antropogenă, pe panta spre Dunăre şi în zona de 
platouri din apropierea Măgurii Gorgana. Multe 
fructe ale acestor arbori fructiferi sălbatici pot fi 
folosite la prepararea de magiun sau dulceaţă, dar 
este posibil ca în aşezarea de la Măgura Gorgana să 
fi fost păstrate ca fructe uscate. Acestea sunt fructe 
în care au mai rămas aproximativ 20% din materia 
lichidă. Fructele puteau fi uscate în aer liber sau în 
cuptor. Prin uscare ele pierd din lichid, crescând 
concomitent conţinutul lor de zahăr şi putând fi 
păstrate prin aceasta vreme mai îndelungată. 
Măceşele şi porumbele sunt coapte şi bune de cules 
de-abia după primul îngheţ, ele fiind atunci de fapt 
aproape uscate. Fructele uscate au constituit până 
nu de mult, în regiunile situate mai la nord, o 
importantă sursă de vitamine şi de minerale pe 
timpul iernii. În Siberia se mănâncă la desert, 
purtând denumirea de „compot” şi în zilele noastre, 
o foarte gustoasă supă rece sau fierbinte, din fructe 
uscate, puse la înmuiat, aparţinând diferitor soiuri 
de fructe de pădure. 

Există probabil multe plante care îndeplineau un 
anumit rol, pe de o parte ca alimente, pe de altă 
parte ca mirodenii şi/sau plante medicinale, a căror 
folosire a fost dată cu timpul, uitării. Dovedirea 
nemijlocită a existenţei unor plante, care nu au 
constituit în aşezare niciodată o prezenţă cantitativă, 
de masă, cum ar fi plantele medicinale, mirodeniile 
etc. are şanse de reuşită, în general, în condiţii (de 
păstrare) deosebite, lăsând la o parte faptul că în 

asemenea cazuri nu se pot face decât consideraţii 
cu caracter speculativ în legătură cu folosirea lor. 

Micile seminţe de spanac sălbatic (Chenopodium 
album), iarba roşie (Polygonum lapathifolium), şi 
ardeiul broaştei (Polygonum persicaria), iar în 
primul caz în mod suplimentar şi frunzele tinere, 
sunt comestibile, putând sluji eventual drept hrană 
(în caz de nevoie). Cantităţile mari scoase la iveală 
în casa incendiată din suprafaţa F dovedesc că în 
aşezarea de la Măgura Gorgana s-a practicat culesul 
acestor seminţe. Spanacul sălbatic este răspândit cu 
preponderenţă în locuri cu soluri bogate în azot de 
pe terenuri necultivate. Bozul (Sambucus ebulus) 
preferă soluri bogate în substanţe nutritive, fiind 
parte constitutivă a vegetaţiei perene din zonele 
necultivate, cum ar fi cea care se dezvoltă pe 
pământuri înţelenite şi în luminişuri. Bacele cu 
proprietăţi toxice reduse sunt utilizate în medicina 
populară, precum şi la vopsirea obiectelor de piele, 
a părului şi a textilelor. 

În ce priveşte plantele de cultură, pe Măgura 
Gorgana a fost documentată doar existenţa de 
cereale, tenchiu şi orz. Resturi de leguminoase sau 
producătoare de fibre, cum ar fi inul, nu au fost 
deocamdată descoperite. Tenchiul (Triticum mono-
coccum) este o specie de grâu speltoid, aşa cum 
sunt alacul şi specia de grâu de tip emmer (Triticum 
dicoccum). La treieratul grâului speltoid, spicul se 
sfărâmă, seminţele neieşind însă imediat din 
cămaşa bobului. Pentru a fi folosite în alimentaţie, 
acestea mai trebuie decorticate într-un proces 
ulterior de prelucrare. 

În timpul depozitării – în cazul grâului speltoid 
sunt întotdeauna înmagazinate boabele nedecorticate 
în întregime, în loc de boabele propriu-zise, cămaşa 
bobului apărându-l într-o oarecare măsură de 
acţiunea insectelor dăunătoare. Însămânţate sunt 
tocmai aceste boabe întregi şi nu boabele decorticate, 
pentru că în acest caz embrionul poate fi vătămat 
cu uşurinţă. Tenchiul de pe care s-a îndepărtat 
pleava este folosit sub formă de boabe crude şi ca 
uruială, putând fi prelucrat şi sub formă de pâine şi 
la aluaturi în general. Cultivarea tenchiului a 
dispărut complet în România actuală, ca de altfel 
aproape în toată lumea. 

În cazul orzului avem de-a face cu orz speltoid 
cu mai multe rânduri de boabe (Hordeum vulgare) 
şi cu orz nud (Hordeum vulgare var. nudum). Cu 
excepţia unor situaţii speciale, orzul este folosit în 
zilele noastre doar rareori, pentru obţinerea făinii. 
Paiele şi boabele servesc cu preponderenţă ca 
nutreţ. Paiele sunt utilizate şi în construcţii, printre 
altele ca degresant pentru cărămizile de lut. În timp 
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ce la speciile speltoide de grâu, cum ar fi tenchiul 
sau specia de tip emmer este necesar încă un proces 
după treierat, pentru a se îndepărta cămaşa bobului, 
acest lucru se dovedeşte mai dificil la orz. Boabele 
orzului speltoid sunt bine înfăşurate de către 
cămaşa bobului, ele fiind parţial concrescute. 
Varietăţile de orz pot fi prelucrate ca arpacaş; în 
cazul în care ele trebuie măcinate sub formă de 
făină, de exemplu pentru pâine, se cere efectuată 
după măcinare o operaţie suplimetară, în care 
resturile de pleavă să fie separate cu ajutorul 
sitelor. Singura provizie mai mare de cereale de la 
Pietrele consta din orz nud (Hordeum vulgare, var. 
nudum) (P04F016/P05F120). Varietăţi nude de orz, 
deci varietăţi cu bobul neînvelit stabil în cămaşa 
lui, se întâlnesc în Balcani adesea în neolitic şi în 
epoca cuprului. Orzul nud este cultivat în zilele 
noastre cu preponderenţă în China şi Japonia, 
reprezentând o raritate în Europa. 

Numărul de seminţe găsite provenind de la 
mohor, numit şi dughie sau mei-păsăresc (Setaria 
viridis sau S. verticillata), actualmente întâlnindu-
se preponderent ca buruieni printre cerealele de 
primăvară şi mai ales printre plantele leguminoase, 
se află într-o proporţie de zece ori mai mare în 
comparaţie cu celelalte specii de buruieni găsite de 
obicei în materialul recoltat. Mohorul este considerat 
ca fiind forma originară a dughiei (Setaria italica), 
o cereală de vară. Ea se deosebeşte printre altele de 
dughie prin caracteristica de plantă sălbatică, care 
constă în faptul că, la maturitate, boabele îi cad de 
la sine. S-ar putea imagina cu uşurinţă faptul că 
avem de-a face în cazul nostru cu o varietate 
cultivată de mohor. Evident că este vorba de o 
varietate de mohor cu o existenţă limitată în timp şi 
spaţiu. În general speciile de mei au servit la 
prepararea terciului sau a lipiilor, dar şi ca nutreţ 
verde pentru animale. 

Mătrăguna – o „plantă a zeilor” pe Măgura 
Gorgana? 

O situaţie unică pusă în evidenţă pe Măgura 
Gorgana o constituie cantitatea de seminţe de 
mătrăgună (Atropa belladonna). Din mai multe 
probe, atât din suprafaţa B, cât şi din suprafaţa F, 
au putut fi determinate sute de seminţe, într-un caz 
chiar mult peste o mie de seminţe de mătrăgună, 
ceea ce ne indică o folosire intensă a acestei plante. 
Mătrăguna, o plantă rezistentă, în formă de arbust, 
cu inflorescenţe brun-violete, face parte din familia 
Solanaceelor. Boabele negre, strălucitoare au un 
gust fad, dulceag şi se coc în perioada august-
septembrie. Mătrăguna creşte cu preponderenţă în 

zone defrişate din pădure, care de obicei apar prin 
tăierea de copaci sau ca jarişti. Această plantă se 
numără printre cele mai eficiente specii cu efect 
psihoactiv şi otrăvitor cunoscute în Lumea Veche. 
Planta conţine, în toate părţile ei componente, dar 
îndeosebi în seminţe şi rădăcini, concentraţii relativ 
mari de alcaloizi, cu preponderenţă hiosciamină, 
atropină şi scopolamină. Atropos este în mitologia 
greacă zeiţa destinului, a cărei misiune era să taie 
firul vieţii. În cantităţi minime planta nu este însă 
periculoasă. Belle donne din Veneţia foloseau 
mătrăguna sub formă de picături, pentru dilatarea 
pupilelor şi pentru a da strălucire ochilor. Planta era 
folosită în medicina populară, înainte de toate 
împotriva durerilor şi a crampelor. Aşa-numitele 
ţigări antiasmatice conţineau printre altele şi frunze 
uscate de mătrăgună. În cazul unei intoxicaţii 
puternice, pacientul este cuprins de nelinişte, suferă 
crize de plâns convulsiv şi de logoree precum şi de 
accese de demenţă furioasă. La o intoxicaţie 
corespunzătoare se cade în stare de inconştienţă, 
survenind un deces din motive de asfixie 
(paralizare a căilor respiratorii). Doza letală este la 
adulţi de 10-20 de boabe. Din cauza acestei 
toxicităţi ridicate nu este deloc exclusă posibilitatea 
folosirii ei ca otravă pentru săgeţi. În cadrul 
vrăjitoriei şi al superstiţiilor mătrăguna a jucat 
dintotdeauna un rol însemnat. În acest cadru nu se 
făcea de cele mai multe ori nicio deosebire între 
aspectele magico-religioase, adică halucinogene, 
din cadrul unui ritual şi efectele vindecătoare 
datorate acestei plante. Mătrăguna a fost folosită şi 
pentru ritualuri oculte şi ca afrodisiac. În Evul 
Mediu mătrăguna făcea parte, împreună cu diferite 
plante din familia solanaceelor cum ar fi măselariţa 
(Hyoscyamus niger) – având un efect similar, din 
drogurile clasice folosite în alifiile vrăjitorilor. 
Stările halucinogene care interveneau îi făceau pe 
cei care le foloseau să creadă că se transformă în 
animale şi că ar fi capabili să zboare.70 

Se pot face speculaţii nenumărate în legătură cu 
folosirea mătrăgunei la Măgura Gorgana. Este însă 
uşor de imaginat faptul că plante halucinogene, 
cum ar fi mătrăguna, jucau de multă vreme un rol 
în viaţa spirituală, fie chiar şi numai pentru a 
îngădui unor membri ai comunităţii să se sustragă 
vieţii cotidiene. Acţiunea absolut caracteristică a 
mătrăgunei asupra laturii psihice a omului ar fi 
putut avea în consecinţă în mod fatal şi urmări 
asupra receptivităţii spirituale a acelor timpuri. 
                                                           

70 Schultes/Hofmann 1979. 



Pietrele. O aşezare din epoca cuprului la Dunărea de Jos 59

Resturile osteologice 
Schimbările survenite în strategiile economice 

pot fi investigate prin analiza resturilor animaliere. 
Săpăturile de pe Măgura Gorgana au furnizat până 
în momentul de faţă un material osteologic 
cuprinzând cca. 50.000 oase de animale. În 
completare, trecând prin sită pământul au fost 
recuperate cuprinzătoare colecţii de mici fragmente 
de oase. 

În total au putut fi determinate de către Norbert 
Benecke 55 de specii cuprinzând mamifere, păsări, 
peşte, broaşte ţestoase şi scoici (Pl. XXII/2)71. Aşa 
cum arată primele evaluări, locuitorii tell-ului şi-au 
procurat hrana animalieră şi materiile prime prin 
activităţi diferite cum ar fi creştera animalelor, 
vânătoarea animalelor sălbatice şi a păsărilor, pes-
cuitul şi colectarea broaştelor ţestoase şi a scoicilor. 
Judecând după frecvenţa diferitelor specii, se naşte 
impresia generală că resurselor naturale le-a revenit 
o însemnătate deosebită.  

Materialele din campaniile 2007 şi 2008 indică 
feluri diverse de gospodărie animalieră în diferitele 
perioade ale locuirii tell-ului. Astfel, în locuirea din 
nivelurile inferioare prezenţa animalelor domestice 
este mai amplă, pe când pescuitul nu avea încă 
importanţă ca ramură economică, cum este cazul în 
nivelurile superioare. 

Resturile osteologice provenind de la animale 
sălbatice oferă date precise privind condiţiile 
ecologice din imediata apropiere a sitului prin 
comparaţia cu necesităţile lor în habitatul actual. 
Dovezile oferite de oasele de animale subliniază 
importanţa vânătorii de mistreţi, cerbi, cai sălbatici 
şi chiar, ocazional, a bourilor. Printre animalele 
domestice se găseau porcul, vitele, ovicaprinele şi 
câinele, primul fiind animalul domestic de departe 
cel mai bine reprezentat osteologic. Oasele animalelor 
domesticite nu depăşesc 60% din materialul 
analizat. 

Animalelor sălbatice le-a revenit deci un rol 
mare în subzistenţa comunităţii. În materialul fau-
nistic predomină oasele provenind de la exemplare 
mature, puternice şi deosebit de periculoase. De 
uciderea lor era legată, în consecinţă şi un 
corespunzător potenţial grad de periculozitate. 
Printre ele prevalează cantitativ mistreţul de luncă 
precum şi cerbul roşu de pe terasa Dunării.  

După cum a fost arătat şi în cazul cercetărilor 
unor tell-uri situate în Ungaria (Polgár-Csőszhalom)72 
                                                           

71 N. Benecke în: Hansen et al. 2006, p. 54-57. 
72 Raczky/Anders 2008. 

şi România73 vânătoarea, efectuată cu vârfuri din 
silex de o calitate deosebită (Pl. XV/1) avea, fără 
îndoială, şi un rol social semnificativ, nefiind doar 
o modalitate de diversificare a dietei. 

Poziţia strategică avantajoasă la marginea luncii 
şi la poalele terasei oferea comunităţii posibilitatea 
de a folosi toate resursele din imediata apropiere a 
aşezării. Din apele Dunării au fost prinse cu 
ajutorul harpoanelor (Pl. XV/5) diferite tipuri de 
peşte, de exemplu crapul şi somnul. Se consumau 
de asemenea broaşte ţestoase şi scoici. Lunca 
oferea un mediu natural prielnic pentru numeroase 
specii de animale. Au putut fi identificate numeroase 
resturi osteologice provenind de la păsări de apă, 
dar şi mamifere mici cum ar fi castorul şi vidra. 
Prădătorii ca de exemplu lupul, ursul, râsul şi pisica 
sălbatică au fost vânaţi atât pentru ocrotirea 
animalelor domestice, cât şi pentru folosirea 
blănurilor. 

Osemintele umane 
Nu toţi locuitorii aşezărilor au fost înmormântaţi 

în necropolele adiacente tell-urilor. În toate 
straturile săpate la Pietrele au apărut oase umane 
răzleţe, în total peste 400.74 Ele provin de la diferite 
părţi ale scheletului, nu se poate recunoaşte o 
selecţie aparte. Constatarea că oasele de craniu au 
fost descoperite în aşezări mai des decât oase 
postcraniale75 nu poate fi validată la Pietrele. 
Craniile pot fi mai uşor identificate de către 
arheologi, fiind din acest motiv mai des menţionate 
în publicaţii. Unele oase, mai ales acelea găsite în 
zona „uliţelor”, poartă urme de dinţi de animale, 
probabil câini. Altele, mai ales cele din zonele 
caselor, sunt puternic arse în incediul clădirilor. 
Astfel, din casa arsă cu etaj din suprafaţa F au fost 
recuperate oseminte aparţinând a 8-9 indivizi de 
vârste diferite, alcătuind probabil o familie. În 
spaţiul locuit avem deci de-a face cu două grupuri 
diferite de oseminte umane: cele rămase în ruinele 
caselor după incendii devastatoare şi cele aduse în 
aşezare fie din motive religiose, sociale sau 
accidentale (aduse de animale). Nu ştim care a fost 
motivul pentru care dintr-un os uman a fost 
confecţionat o daltă.  

În nivelul superior al casei cu etaj, conform 
rezultatelor lui Joachim Wahl76, un grup de 8-9 
                                                           

73 Bălăşescu et al. 2003, p. 111. 
74 Numărul acesta ar trebui pus în relaţie cu numărul 

oaselor din alte aşezări pentru a aprecia, dacă la Pietrele 
procentajul de oase umane este ridicat sau nu.  

75 Bailey 2005, p. 330. 
76 J. Wahl în: Hansen et al. 2008, p. 62-75. 
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persoane şi-a pierdut viaţa în incendiul care a 
distrus casa. Rămăşiţele arse ale acestora au fost 
doar parţial conservate şi au putut fi identificate ca 
aparţinând unui bărbat în vârstă, unui bărbat adult, 
unei femei adulte, unei tinere femei, unei tinere 
persoane în vârstă de 14 ani şi a patru copii cu 
vârstele cuprinse între 1-10 ani. Este pentru prima 
dată când au putut fi identificaţi locatarii unei 
locuinţe eneolitice (pl. XXIII/2). 

Din unităţile arheologice P06F366 şi P06F372 
provin cca. 190 fragmente de oase de la craniu, 
maxilar, mandibulă, coastă, scapula, clavicula, os 
ilium, os ischium, humerus, radius, femur, tibia, 
fibula, ulna, torax şi de la extremităţi. Nu sunt însă 
documentate oase care conţin multă materie 
spongioasă adică elemente de schelet relativ 
fragile. Oasele au ars la temperaturi până la 600-
700°C. Urmele de arsură sunt însă inegale şi nu 
sunt rezulatul unei incineraţii propriu-zise, mai 
degrabă corpurile fiind arse într-un incendiu. Cel 
mai frecvente sunt carbonizări conform gradului 
II77 în jur de 400(-500)°C.  

Părţile de schelet aparţineau a 8-9 indivizi între 
1-1,5 şi 50 ani de ambele sexe. Cauza morţii nu a 
putut fi stabilită la niciuna dintre persoane. Doar 
tânărul (ind. C) poartă urme de violenţă peri-
mortală, executată cu un obiect obtuz. Sub ipoteza 
conform căreia toţi au murit în urma aceluiaşi 
incident, ei ar putea reprezenta trei generaţii dintr-o 
familie. La fel de posibilă este interpretarea 
conform căreia indivizii aparţineau unor familii 
diferite şi au fost prin coincidenţă adunaţi în 
aceeaşi casă în momentul incendiului. Oasele mai 
puţin arse vor putea fi folosite la analiza ADN. 

Dacă împărţim numărul de oase la nouă 
indivizi, atunci fiecare persoană este reprezentată 
prin numai 21 de oase, adică 11% din totalul 
scheletului. Restul de aproape 90% nu se afla nici 
în incinta casei arse, nici în imediata apropiere a ei, 
osemintele fiind ori împrăştiate prin acţiunea 
animalelor (câini) ori îndepărtate-înlăturate incomplet 
de către supravieţuitorii incendiului. Faptul că 
fragmentele erau mici şi nu se aflau în conexiune 
anatomică poate însemna că resturile umane au 
fost, unde era posibil, scoase de printre ruine şi 
probabil îngropate în afara aşezării de către 
oameni. Pe două oase sunt vizibile urme de dinţi de 
la animale (câini?), ceea ce ar putea însemna că 
rămăşiţele umane au zăcut o anumită perioadă în 
ruinele casei înainte să fi fost adunate. Poate fi 
                                                           

77 Wahl 1981. 

exclus cu certitudine faptul că morţii nu au fost 
atinşi după arderea casei. Scheletul aproape 
complet din secţiunea A este încă în cercetare. 

Materialul carbonizat. Datări radiometrice 
Până în 2007 au fost analizate convenţional 18 

probe carbonizate în laboratorul de la Berlin (Bln) 
sub direcţia lui Jochen Görsdorf. Două date AMS 
au fost efectuate la Kiel (KIA) şi alte trei 
convenţionale la Köln (KN). Cele 23 de date 
analizate până în 2007 acoperă o perioadă de 
aproximativ 200 de ani (4450-4250 cal BC)78 (Pl. 
XXIII/1). Spre surpriza noastră noile date recent 
publicate de la Varna datează necropola în jur de 
4600 î.e.n.79 Prin urmare, săpătura de la Pietrele nu 
a ajuns încă acea perioadă reprezentată la Varna, 
datele din Pietrele fiind cu 150 de ani mai recente. 
Deoarece materialul datat de la Varna provine de la 
oase umane nu poate fi exclusă posibilitatea 
efectului de rezervor care, prin dieta maritimă şi 
fluvială a oamenilor, poate distorsiona datele până 
la 400 de ani.80 

În orice caz, datele de la Varna trebuie 
verificate prin datări pe material provenind de la 
specii care nu se hrăneau cu peşte. Cheia pentru 
această verificare se găseşte la Pietrele, situl de 
ancoră pentru cronologia eneoliticului la Dunărea 
de Jos. 

 
Meşteşuguri şi organizarea socială 

Măcinatul, şlefuitul şi ascuţitul 
Într-o clădire cu mai multe încăperi din suprafaţa 

B au fost identificate spaţii amenajate pentru 
măcinat (Pl. VII/2) cu un număr mare de râşniţe de 
piatră care au fost sparte în incendiul clădirii. 
Numărul lor depăşeşte nevoile unei singure familii. 
Unele pietre cântăresc până la 40 kg şi aveau locul 
lor stabil în casă. Pe râşniţele concave (Pl. XV/3) 
puteau fi măcinate sau zdrobite atât grâne, cât şi 
plante pentru producţia textilă şi minereu de ocru. 
Pietrele cu caneluri adânci au fost folosite pentru 
şlefuirea şi ascuţirea uneltelor de os, corn şi cupru 
(Pl. XV/4). 

Ţesutul 
În aceleaşi spaţii din suprafaţa B au fost găsite 

şi resturile unor războaie de ţesut. Din clădirea 
incendiată s-au păstrat doar greutăţile de lut arse 
secundar, decorate cu alveole. În casele nearse au 
                                                           

78 B. Weninger în Hansen et al. 2008, p. 59-62. 
79 Higham et al. 2007. 
80 Wagner 1995, p. 83-84. 
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fost localizate două războaie de ţesut determinate 
prin descoperirea unor şiruri paralele de greutăţi de 
ţesut nearse (Pl. X/2-3). Cadrul de lemn nu s-a 
păstrat însă poate fi reconstituit pe o lăţime de 
aproximativ 1 m. Până acum, această descoperire 
constituie cea mai veche dovadă a existenţei 
războiului de ţesut în preistorie. 

Olăritul 
Unele obiecte din suprafaţa B, ca de exemplu 

bulgări de lut, vase deformate înainte de ardere şi 
bare de grafit (Pl. XXI/D) indică faptul ca aici avea 
loc producerea şi decorarea vaselor. Într-un mic vas 
au fost păstrate pietricele de râu, care puteau fi 
folosite pentru lustruirea suprafeţei vaselor. 

Vânatul 
În clădirile din cel de-al treilea rând de case din 

aria F (Pl. III/2) erau păstrate artefacte legate de 
vânătoare şi pescuit (Pl. XV/1, 5). Procentajul 
oaselor de la animale sălbatice era de altfel aici mai 
ridicat decât în suprafaţa B, locuitorii din F 
specializându-se pentru o mai lungă perioadă de 
timp pe vânătoare şi pescuit. 

Organizarea socială 
Clădirile descoperite pe tell arată că în ele au 

fost efectuate diferite şi diverse îndeletniciri. 
Clădirile din şirul nordic, cercetate în aria B, 
concentrau o gamă largă de activităţi domestice 
cum ar fi măcinatul şi ţesutul. În clădirile din 
suprafaţa F erau păstrate artefacte legate de vânătoare 
şi pescuit. Astfel putem conclude că diversele 
activităţi economice erau desfăşurate în construcţii 
specializate.  

La Pietrele putem sesiza o comunitate împărţită 
în segmente egalitare în care activităţile specifice 
erau efectuate de către grupuri specializate. Mai 
mult, comunitatea era structurată ierarhic, astfel 
familiile dominante aveau nu numai voinţa, dar şi 
puterea să demonstreze bogăţia şi influenţa lor prin 
obiecte de prestigiu cum ar fi cele de cupru, 
Spondylus sau aur. 

 
Concluzii 

Arhitectura clădirilor 
Cunoaşterea arhitecturii preistorice din lut se 

află de-abia la începuturile ei. Prin săpăturile de la 
Măgura Gorgana au putut fi documentate pentru 
prima dată resturi de la case nearse din cultura 
Gumelniţa şi a putut fi lămurit modul de construcţie 
cu pereţii din lut masiv până la 40 cm grosime, mai 
ales colţurile fiind întărite cu bârne din lemn. Nu au 

fost observaţi stâlpi dispuşi ordonat, care ar fi putut 
aparţine unei construcţii cu pereţi de paiantă. Unele 
bârne şi elemente rotunde de construcţie, din lemn, 
aflate din loc în loc au slujit la stabilitatea pereţilor 
sau mai degrabă a construcţiei acoperişului. 

Datorită faptului că au fost săpate şi documen-
tate clădirile în întregimea lor, pot fi identificate 
arii funcţionale şi pot fi diferenţiate strategiile 
economice ale gospodăriilor. Documentarea unei 
case cu etaj ne-a oferit şansa de a stabili folosirea 
primului etaj, unde exista şi un cuptor, drept spaţiu 
de locuit în timp ce parterul a fost folosit ca spaţiu 
de muncă şi magazie. 

Suprafaţa terasată a tell-ului 
Casele din şirul sudic din suprafaţa F erau 

plasate pe o terasă cu aproape 3 m mai adâncă faţă 
de şirul nordic de case din suprafaţa B. Acest fapt 
este de mare relevanţă în înţelegerea concepţiei 
tell-ului de către locuitorii săi.  

Mărimea aşezării 
Prospecţiunea geomagnetică a zonei încon-

jurătoare tell-ului efectuată de către B. Song ne 
indică o intensă activitate edilitară la poalele 
acestuia, unde spaţiile au fost dens construite, 
casele fiind şi aici dispuse în şiruri. În 2002 a fost 
identificat la est de tell un strat compact din 
perioada locuirii tell-ului. Cu ajutorul sondelor a 
putut fi făcută dovada contemporaneităţii dintre 
construcţiile de la poalele colinei şi cele de pe tell. 
Vestigiile edilitare din jurul tell-ului se află sub un 
colluviu de până la 2,5 m grosime. Aşezarea a fost 
deci, cel puţin într-o fază anumită a locuirii tell-
ului, mult mai mare, iar tell-ul reprezintă doar 
partea cea mai expusă. Restul aşezării se întindea 
pe o suprafaţă mult mai vastă a terasei joase a 
Dunării decât era cunoscut până în prezent din 
aşezări eneolitice. 

Complexele depistate sunt esenţiale pentru 
interpretarea tell-ului, respectiv pentru interpretarea 
aşezărilor de tip tell, în general, punându-se 
problema atât a diferenţelor sociale şi economice 
între tell şi aşezarea întinsă din jurul lui, cât şi a 
funcţiei aşezării de pe colină. Structurile de locuire 
situate pe tell puteau reprezenta locuinţe ale 
familiilor dominante sau clădiri cu rol de utilitate 
publică pentru comunitate, de exemplu spaţii de 
depozitare. 

Amenajarea cu şanţ circular 
La o distanţă de numai 680 m de tell, pe terasa 

înaltă a Dunării, se află o amenajarea cu şanţ 
circular care reprezintă pentru tell-urile din 
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neoliticul târziu şi din eneolitic la nord şi sud de 
Dunăre un element cu totul nou. Funcţia acestei 
amenajări ar putea fi căutată în domeniul religios. 

Necropola 
Prin măsurările geomagnetice a putut fi 

identificată la vest de tell o necropolă. Printr-un 
foraj a fost adus la lumina zilei de la o adâncime de 
cca. 35-40 cm o lamă fragmentată de silex, care 
atestă datarea necropolei în perioada locuirii tell-ului. 
Este posibil ca mormintele aflate aproape de panta 
terasei să fie afectate de eroziunea solului. 

Osemintele umane 
Pe lângă oasele umane răzleţe găsite în aproape 

toate unităţile arheologice de pe tell s-au descoperit 
în două situaţii părţi de schelet, unele oase fiind în 
conexiune anatomică: în clădirea cu etaj din 
suprafaţa F şi-a pierdut viaţa în incendiu un grup de 
8-9 indivizi printre care patru copii, un minor, trei 
adulţi şi un bătrân (Pl. XXIII/2). Pentru prima dată 
este documentată pentru o clădire eneolitică din 
sud-estul Europei o astfel de situaţie, care va juca 
un rol important în discuţia despre casele arse 
intenţionat. 

Cronologia 
Cele 23 de date radiocarbon de la Pietrele 

acoperă o perioadă de cca. 200 de ani între 4450-
4250 cal BC (Pl. XXIII/1). Datele 14C au furnizat 
deja un punct de reper pentru sfârşitul complexului 
KGK VI. Va trebui clarificat dacă în secvenţa 
aşezării poate fi confirmată cronologia înaltă 
obţinută la Varna prin datarea oaselor umane. Nu 
este deci deloc exagerată afirmaţia că Pietrele 
reprezintă punctul de ancoră pentru cronologia 
epocii cuprului la Dunărea de Jos.  

Ceramica 
Până în momentul de faţă au fost descoperite şi 

procesate cca. 317.500 de cioburi şi 788 de vase 
întregi sau întregibile. Pentru secvenţa relativ-
cronologică avem la dispoziţie în casele arse un 
număr mare de vase sparte pe loc, până la 83 de 
vase pe încăpere (Pl. VIII). Aceste complexe 
închise pot fi datate absolut datorită datelor 
radiocarbon provenind din aceste unităţi.  

Cantitatea şi calitatea obiectelor găsite 
Cantitatea obiectelor găsite este uriaşă şi 

nemaiîntâlnită până în prezent în tell-urile 
aparţinând culturii Gumelniţa. Pe lângă cantitatea 
enormă de ceramică, cele peste 5300 obiecte 

mărunte şi 7000 de artefacte din silex arată 
potenţialul impresionant al aceastei aşezări. 

În cea mai mare colecţie de obiecte de silex din 
Europa predomină lamele (2070 exemplare), 
printre care se remarcă lamele lungi de 20-30 cm 
(„superblades”), aşa cum sunt cunoscute din 
necropola de la Varna. Analizele traseologice 
începute în 2008 de către M. Kay au contribuit la 
stabilirea utilizării lor în recoltarea grânelor şi 
curăţarea hranei, un detaliu aparte constituindu-l 
solzul lipit de o lamă. 

Un alt mare grup de obiecte este alcătuit din 
pietrele folosite pentru măcinat, zdrobit sau şlefuit 
cu 1788 de exemplare. Uneltele de os şi corn sunt 
reprezentate prin 1338 de obiecte. Între cele 391 de 
statuete antropomorfe şi 66 reprezentări zoomorfe, 
numeroase sunt surprinzător de bine păstrate şi de o 
calitate extraordinară, printre care o figurină de 
piatră, o zuruitoare în formă de broască ţestoasă ş.a. 
Desigur, numărul mare de obiecte trebuie pus în 
relaţie cu volumul pământului săpat (ca. 940 m3) 
pentru a le putea compara cu alte situri. Astfel, 
rezultă că pentru o figurină trebuie excavat cca. 2 m3. 
Obiectele de cupru sunt cu 210 piese mai multe 
decât în oricare altă aşezare contemporană cu 
Pietrele. Aproximativ 80 de piese din cupru au fost 
analizate chimic. Elementele detectate arată că 
metalul provine din cel puţin trei surse diferite din 
Munţii Balcani şi din Serbia. Un mic disc de aur a 
fost găsit în anul 2004. Contacte la distanţă lungă 
până la Marea Egee sunt semnalate prin cele 63 de 
piese din Spondylus, de obicei perle şi brăţări. 
Printre podoabe se numără şi unele din os, sidef, lut 
şi piatră. Trebuie amintite şi cele 176 de vase 
miniaturale şi 62 modele de arhitectură. 

Arheobotanica 
Prelucrarea resturilor botanice efectuate de către 

dr. Reinder Neef a arătat că locuitorii aşezării 
adunau fructe sălbatice printre care porumb, 
zmeură, soc, corcoduşe, coarne, păducel, spanac 
sălbatic, viţă de vie sălbatică şi poame sălbatice. Cu 
mii de seminţe carbonizate s-a dovedit a fi 
excepţională mătrăguna (Atropa bella-donna), o 
plantă cu efecte halucinogene. Ea face parte dintre 
plantele cele mai otrăvitoare şi are urmări extreme 
asupra laturii psihice a omului. Printre plantele 
cultivate se numără cereale ca tenchiul (Triticum 
monococcum) şi orzul (Hordeum vulgare). 

Arheozoologia 
Până în 2008 au fost investigate de către dr. 

Norbert Benecke cca. 50.000 de oase de animale. 
Printre ele au putut fi distinse 55 de specii. Aşa 
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cum arată valorificarea lor, locuitorii tell-ului îşi 
procurau hrana şi materii prime prin creştera 
animalelor, vânatul, pescuitul şi culesul broaştelor 
ţestoase şi a scoicilor. În nivelurile mai vechi ale 
aşezării, creşterea animalelor era mai pronunţată şi 
pescuitul nu juca un rol atât de mare, comparativ cu 
observaţiile făcute în nivelurile următoare. Animalele 
sălbatice predomină în primele niveluri cu 60% şi 
ne oferă – pornind de la cunoaşterea actualului lor 
habitat – informaţii importante asupra ecologiei 
mediului înconjurător. Resturile osteologice permit 
reconstituirea strategiilor economice ale locuitorilor 
în cursul mai multor secole ale mileniului al V-lea 
î.e.n.  

Specializările meşteşugăreşti 
Pe tell pot fi clar identificate gospodării specia-

lizate pe efectuarea anumitor meşteşuguri. Trei 
generaţii de case din suprafaţa F sunt caracterizate 
prin vânătoare şi pescuit. Aproape întregul arsenal 
de arme pentru vânătoare provine din aceste case. 
Trei generaţii de case din suprafaţa B, dimpotrivă, 
se disting prin măcinatul grânelor şi a producţiei 
textile. Cele două războaie de ţesut cu greutăţi nearse 
descoperite în 2006 şi 2007 se numără printre cele 
mai vechi artefacte de acest gen evidenţiate in situ. 
Pe greutăţile arse secundar în incendiul casei a fost 
posibil de remarcat pe lângă decorurile efectuate 
intenţionat prin impresiuni sau incizii şi tăieturi 
întâmplătoare rezultate din atârnarea lor pe fire. Cu 
toate că inul nu a putut fi încă identificat în 
resturile botanice, în mod sigur s-au prelucrat fire 
vegetale deoarece nu există niciun indiciu pentru 
prezenţa lânii de oaie în mileniul V î.e.n. 

Reconstituirea mediului înconjurător 
Reconstituirea mediului înconjurător din mileniul 

V î.e.n. prin studii paleoecologice şi fluviomorfo-
logice este de importanţă fundamentală pentru 
înţelegerea ansamblului de structuri aparţinând 
aşezării. Aşezarea a jucat un rol central în cadrul 
schimburilor de bunuri din zonă, datorită poziţiei 
sale strategice, în apropierea unui braţ vechi al 
Dunării. În 2005 au fost începute studii paleo-
ecologice prin evaluarea imaginilor din satelit şi a 
hărţilor topografice precum şi prin foraje executate 
în Lunca Dunării. Acestea au fost completate în 
2007 şi 2008 prin măsurări geoelectrice. Primele 
înregistrări ale terenului şi sondele au arătat că 
cercetările geomorfologice şi pedologice îngăduie 
să se tragă concluzii asupra evoluţiei mediului 
înconjurător şi a consecinţelor utilizării terenului de 
către oameni. Datorită forajelor până la o adâncime 

de 17 m sub suprafaţa actuală (Pl. VI/1) a putut fi 
evaluată structura litologică a luncii inundabile a 
Dunării care ajunge până la poalele tell-ului. Lunca 
era atunci situată cu zece metri mai jos decât în 
ziua de azi. Sedimentele analizate ne indică atât 
prezenţa unor ape stătătoare, cât şi curgătoare – 
probabil un vechi braţ al Dunării situat la sud de 
tell. Prin investigaţiile geoelectrice unităţile 
surprinse au putut fi înregistrate în extinderea lor 
spaţială (Pl. VI/2). Conform datelor 14C obţinute 
din forajele în luncă, sedimentarea luncii a început 
după 4000 î.e.n. În perioada locuirii sale, tell-ul nu 
a fost afectat de inundaţii anuale. 

Noi perspective 
Săpăturile de la Pietrele ne-au furnizat o serie de 

rezultate până în momentul de faţă necunoscute în 
alte aşezări ale epocii cuprului. În cele şase 
campanii de săpături au fost descoperite peste 5300 
de obiecte nu numai din piatră, os, corn şi lut, dar şi 
obiecte din cupru şi Spondylus, materiale care 
trebuiau aduse de la distanţe mari. Impresionanta 
bogăţie a sitului de la Pietrele poate fi explicată 
prin diversitatea activităţilor, în parte specializate, 
ce erau desfăşurate nu doar de locuitorii tell-ului, 
dar şi de către populaţia din zona adiacentă tell-
ului. În campaniile viitoare de săpături se vor afla 
în centrul atenţiei cercetarea necropolei, a 
amenajării cu şanţ circular şi a unor părţi din 
aşezarea exterioară. Studiul paleoecologic al sitului 
se va concentra mai mult asupra evoluţiei solului şi 
a reliefului din zona terasei şi a platoului, dar şi 
asupra transformărilor vegetaţiei pe plan regional. 

Este de netăgăduit faptul că lucrările cu caracter 
complex, efectuate până acum la Pietrele au adus 
deja importante rezultate cu privire la arhitectură, 
la structura aşezării şi la activităţile economice din 
epoca cuprului, oferind şi repere cronologice sigure 
în viitor. Concomitent, rezultatele prospecţiunilor 
ne îngăduie să intuim faptul că imaginea pe care o 
aveam până acum în legătură cu aşezările de tip tell 
din epoca cuprului trebuie supusă unei revizuiri 
fundamentale. 

În momentul de faţă avem certitudinea faptului 
că cercetările de la Pietrele au contribuit la 
acumularea unor cunoştinţe importante asupra 
arhitecturii, structurii aşezării, strategiilor economice 
şi nu în ultimul rând a cronologiei din epoca 
cuprului la Dunărea de Jos. Rezultatele au dus la o 
revizuire fundamentală a imaginii asupra aşezărilor 
de tip tell. 
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Forajele şi prospecţiunile geomagnetice au 
arătat potenţialul enorm pe care îl prezintă 
sedimentele din lunca inundată şi a solurilor din 
vecinătatea tell-ului. Arhivele geologice vor 
contribui esenţial la noi informaţii asupra folosirii 
spaţiului pe de o parte şi a efectului şi urmărilor 
activităţilor din ce în ce mai intense asupra 
mediului înconjurător pe de altă parte. 
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Pl. I: 1. Regiunea Dunării de Jos cu cele mai importante aşezări eneolitice; 2. Vedere din NV. 
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Pl. II: 1. Ridicarea topografică a tell-ului „Măgura Gorgana” cu suprafeţele B şi F; la est de tell se află secţiunea D (M. Ullrich);  
2. Aglomerare de vase şi râşnişe de piatră din ruinele casei incendiate din suprafaţa B (foto S. Hansen). 
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Pl. IV. Ridicarea topografică a împrejurimii tell-ului „Măgura Gorgana”şi a terasei ănalte a Dunării  
pe care se află amenajarea circulară (M. Ullrich). 
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Pl. V: 1. Imagine din satelit din 1967 (Corona) cu amenajare în formă de şanţ circular (în dreapta) şi cu tell-ul (jos);  
2. 9 Interpretarea măsurărilor geomagnetice a amenajării cu trei şanţuri circulare prin includerea imaginii din satelit (Chr. Hübner). 
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Pl. VI: 1. Imagine din satelit (Google Earth) a Luncii Dunării în zona tell-ului cu traiectele forajelor şi rezultatele măsurării 
geoelectreice; profil geoelectric GE 4a (J. Wunderlich); 2. Profilele forajelor de-a lungul traiectului GE 4 (J. Wunderlich). 
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Pl. VII: 1. Schelet uman în conexiune anatomică (P08A206) cu partea superioară deranjată de un gang de animal (foto M. Toderaş); 
2. Documentarea grafică a resturilor de locuinţe incendiate cu inventar bogat din suprafaţa B şi cu „uliţa” N-S dintre ele  

(U. Koprivc); 3. Cuptorul P07B366 înconjurat de vase restaurabile şi râşniţe (foto S. Hansen). 
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Planşa IX: 1. Documentarea grafică a resturilor de locuinţe nearse din suprafaţa B, cu „uliţa” N-S dintre ele (U. Koprivc);  

2. Concentrarea de ceramică de lângă vatră şi din imediata vecinătate a peretelui de casă nears (foto S. Hansen);  
3. Greutăţi nearse de la un război de ţesut (P06B262), descoperite în şiruri în locuinţa dinspre est din suprafaţa B (foto S. Hansen);  
4. Greutăţi de război de ţesut arse secundar, cu urme de la firele de urzeală în partea superioară a găurii de atârnare şi marcaje în 

formă de punct la bază (foto S. Hansen); 5. Război de ţesut de pe insulele Føroyar (după Hald 1980). 
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Pl. X: 1. Peretele de vest al unei locuinţe neincendiate din partea de vest a suprafeţei B (foto S. Hansen); 2. Instalaţia de lut P07B520 
cu greutăţi de război nearse (foto S. Hansen); 3. Greutăţile de război nearse din P07B520, restaurate (foto S. Hansen);  

4. Vatra P08B593 cu un singur strat de lutuială şi pietriş dedesubt (foto M. Toderaş); 5. Ruinele de la două case incendiate la sudul 
profilului din suprafaţa B şi urme de la construcţii nearse din lut la nord de ele (foto S. Hansen).  
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Pl. XI: 1. Suport din lut cu amforetă şi unelte de os şi lut din casa incendiată în suprafaţa F;  
2. Instalaţie rotundă din lut cu o piatră (P07F117); 3. Vatra şi amenajarea de lut din primul etaj al clădirii din suprafaţa F;  

4. Vas de mari dimensiuni din suprafaţa F (fotos S. Hansen). 
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Pl. XII: 1. Podestul masiv de lut al cuptorului P06F375/P07F402 cu urme de la o boltă;  
2. Construcţia cuptorului P06F375/P07F402; 3. Ac cu volute înfipt vertical în pământ;  

4. Contururile clădirii distruse prin foc din suprafaţa F la nivelul 30,50 m NN (fotos S. Hansen). 
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Pl. XIII: A. Vase cu barbotină, butoni de umăr şi apucători sub pântec, care împart suprafaţa exterioară în trei zone orizontale 
(desenele 1–3, J. Kelder); B. Vas de provizii cu capac (foto S. Hansen); C. Vase cu suprafaţa netezită şi decorată în diverse tehnici 

(desene 1, 4, C. Georgescu, 3 J. Kelder, 2, 5, T. Vachta); D. Capace cu decoruri diferite (incizii, benzi alveolare, barbotină).  
Capacele 2–3 au apucătoare antropomorfe (desene 1 – H. Wrobel, 2, 4 – J. Kelder, 3 – C. Georgescu). 
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Pl. XIV: A. Vase decorate cu grafit cu motive de valuri şi plasă (desene 1 – J. Kelder, 2 – C. Georgescu);  
B. Strachină (Dm = 465 cm) cu suprafaţa interioară împărţită în patru segmente identice (desen W. Rust);  

C. Vas antropomorf cu incizii şi resturi de culoare roşie (desen C. Georgescu); D. Cupă cu capac; contrast voit între partea inferioară 
zgrunţuroasă şi cea superioară netezită şi ornamentată (foto S. Hansen, desen C. Georgescu). 
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Pl. XV: 1. Vârfuri de săgeţi din silex, retuşate pe ambele suprafeţe; 2. Trei lame de dimensiuni neobişnuite („superblades”) dintr-o 
provizie de silex (P06B310) din casa nearsă din suprafaţa B; 3. Râşniţe din piatră; 4. Pietre pentru şlefuit; 5. Harpoane;  

6. Unelte din os (pumnale); 7. Piesă de os, iniţial destinată a deveni figurină (a 2-a din stânga), care a fost însă transformată în topor. 
La stânga se află pentru comparare o figurină de os, la dreapta mai multe topoare (fotos S. Hansen). 
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Pl. XVI: 1. Topoare din silex şi piatră şlefuită din clădirea incendiată în suprafaţa F (foto S. Hansen, grafică F. Klimscha); 2. Topoare 
mici din piatră şlefuită din „uliţa” adiacentă clădirii incendiate (foto S. Hansen, grafică F. Klimscha); 3. Topor cu gaură de 

înmănuşare (foto S. Hansen); 4. Ace din cupru (foto S. Hansen); 5. Inele din cupru )foto S. Hansen=ş 6. Cârlige, străpungătoare şi o 
daltă din cupru (foto S. Hansen); 7. Zăcăminte de cupru exploatate în eneolitic (M. Prange). 
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Pl. XVII: 1. Fragmente de brăţări din Spondylus; 2. Ace din os; 3. Pandantive triunghiulare din os şi din piatră; 4. Statuete de lut;  
5. Statuete de os; 6. Statuetă de piatră (fotos S. Hansen). 
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Pl. XVIII: 1. Statuetă de os (P05B168-626) cu podoabe de cupru şi cu colier (foto N. Becker); 2. Statuetă de os (P06B223-11) cu 
podoabe de cupru şi cu colier (foto S. Hansen); 3. Femeie cu fetiţă în braţe (foto S. Hansen);  

4. Statuete şezând cu capul (rupt în vechime) sprijinit în palmă (foto S. Hansen). 
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Pl. XIX: A. Zuruitoare de lut de forma unei broaşte ţestoase (desen C. Georgescu, foto S. Hansen); B. Zuruitoare de lut de forma unei 
păsări (desen C. Georgescu, foto S. Hansen); C. Capac miniatural de forma unui cap de porc (foto S. Hansen);  

D. Greutăţi de lut ars pentru plase de pescuit (foto S. Hansen). 
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Pl. XX: 1. Fusaiole; 2. Mosoare; 3. Linguri şi căuşe; 4. Mese miniaturale (fotos S. Hansen). 
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Pl. XXI: A. Vase miniaturale; B. Topor în miniatură; C. Coarne de vită executate în lut; D. Bare de grafit (fotos S. Hansen). 
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Pl. XXII: 1. Material arheobotanic carbonizat (R. Neef); 2. Materialul arheozoologic (N. Benecke). 
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Pl. XXIII: 1. Datele 14C calibrate din ambele suprafeţe (grafică A. Reingruber); 2. O posibilă variantă a unui arbore genealogic fictiv 
a indivizilor din casa incendiată din suprafaţa F (J. Wahl). 




