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AŞEZAREA NEOLITICĂ BOIAN - GIULEŞTI DE LA SĂVENI ‘LA CĂRARE’,
JUDEŢUL IALOMIŢA
Elena RENŢA
Simona MUNTEANU
Florin VLAD
Radu COMAN

*
*
*
*

Abstract: The Neolithic settlement Boian-Giuleşti Săveni ‘La Cărare’ is located in the
southern part of the Ialomiţa River, on the edge of the high terrace near the eastern boundary of the
Săveni Village ‘New Quarter’, Ialomiţa County. It was identified following surface archaeological
research carried out by a team from the Ialomiţa County Museum in 1991. The extension of the
village of Săveni had unfortunate consequences for the prehistoric settlement: the villagers
transformed the place into a landfill and a land quarry for household needs. Several archaeological
complexes were revealed as a result of some mechanical excavations. Two surface dwellings, an
underground dwelling and a pit were found, which are rich in archaeological inventories,
predominantly ceramic materials specific to the Boian culture, Giuleşti phase. Tronconic pots, trays,
sieves, storage vessels, lids, excised decorated vessels, biconical vessels, pots, bowls, beakers and a
clay table represent the ceramic typology. Household tools and utensils include two fragments of flint
blades, a fragment of stone chisel, a stone axe and a burnt clay weight. Next to these finds in the
archaeological complexes there were fragments of large animal bones, shells and a large amount of
adobe, many of which with impressions of wood.
Rezumat: Aşezarea neolitică Boian-Giuleşti Săveni ‘La Cărare’ se află amplasată în partea
sudică a râului Ialomiţa, pe marginea terasei înalte din apropierea limitei estice a Cartierului Nou al
satului Săveni, judeţul Ialomiţa. A fost identificată în urma unor cercetări arheologice de suprafaţă
desfăşurate de un colectiv al Muzeului Judeţean Ialomiţa în anul 1991. Extinderea vetrei satului Săveni
nu a avut consecinţe benefice pentru aşezarea preistorică, sătenii transformând locul în platformă de
resturi menajere şi carieră de pământ pentru nevoile gospodăreşti. În urma unor excavări mecanice în
ruptura creată s-au conturat câteva complexe arheologice. Au fost descoperite două locuinţe de
suprafaţă, un bordei şi o groapă, bogate în inventar arheologic, preponderente fiind materialele
ceramice specifice culturii Boian, faza Giuleşti. Ca forme ceramice au fost documentate vase
tronconice, tăvi, strecurători, vase de depozitare, capace, vase cu decor excizat, vase bitronconice,
vase cu picior, castroane, pahare şi o măsuţă de lut. Dintre uneltele şi ustensilele gospodăreşti au fost
descoperite două fragmente de lame de silex, un fragment de dăltiţă de piatră, un toporaş de piatră şi
o greutate de lut ars. Pe lângă aceste materiale în complexele arheologice s-au mai aflat fragmente de
oase de animale de talie mare, valve de scoici şi o cantitate destul de mare de chirpici, multe dintre
fragmente cu impresiuni de nuiele şi pari.
Keywords: Neolithic; settlement; Boian-Giuleşti; houses; ceramics; tools.
Cuvinte cheie: Neolitic; aşezare; Boian-Giuleşti; locuinţe; ceramică; unelte.
Punctul ‘La Cărare’ se află situat pe marginea terasei înalte, cunoscută şi sub numele de
‘Podişul Hagieni’, în imediata vecinătate a limitei estice a ‘Cartierului Nou’ al satului Săveni, judeţul
Ialomiţa şi este cunoscut din cercetările arheologice de suprafaţă desfăşurate în anul 1991 de un
colectiv de la Muzeul Judeţean Ialomiţa, ocazie cu care a fost identificată o suprafaţă bogată în chirpici
ars şi materiale ceramice specifice culturii Boian-Giuleşti.
În ultimii ani sătenii au transformat zona în depozit de resturi menajere şi sursă de pământ
pentru construcţii. Astfel, exploatarea pământului cu mijloace mecanice a provocat importante
distrugeri în aşezarea preistorică, în ruptura creată artificial conturându-se mai multe complexe
arheologice. Au fost intersectate două gropi, dintre care una de bordei, şi două locuinţe de suprafaţă,
bogate în materiale arheologice, cu deosebire materiale ceramice.
_____________
*
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Stratigrafia zonei în care au fost descoperite complexele arheologice a fost afectată prin
decopertarea unui strat de pământ a cărui grosime este greu de determinat datorită depunerilor de
resturi menajere.
În ceea ce priveşte formele, dimensiunile şi orientările locuinţelor s-au putut face unele
aprecieri. Astfel, groapa bordeiului, deşi parţial distrusă, avea o formă dreptunghiulară, lăţimea de
2,40 m, lungimea păstrată de 2,80 m şi orientarea nord-vest – sud-est iar resturile locuinţelor de
suprafaţă aveau dimensiuni modeste.
În groapa bordeiului, dar în special în locuinţele de suprafaţă, a fost descoperită o cantitate
destul de mare de chirpici ars cu impresiuni de materiale vegetale si de nuiele cu diametrul de cca. 13,5 cm. Unele dintre fragmentele de chirpici aveau o suprafaţă netezită iar pe un singur fragment s-a
observat o refacere a lutului prin adăugarea unui strat de lut gros de cca. 2 cm, netezit la rândul lui.
Câteva bucăţi de chirpici au păstrat urme de par cu diametrul de 4-5 cm şi 6-7 cm.
În majoritate, inventarul arheologic pe care-l vom prezenta în continuare a fost descoperit în
umplutura bordeiului şi este format în primul rând din materiale ceramice, nelipsind însă şi alte
categorii.
Unelte şi ustensile gospodăreşti. Sunt reprezentate de două fragmente de lame de silex
de culoare cenuşie şi cafenie-maronie, cu secţiunea transversală trapezoidală (Planşa II.1, 3), de un
fragment de dăltiţă lucrată dintr-o rocă de culoare maronie-roşcată (Planşa II.2), un toporaş de piatră cu
lungimea de 8,5 cm şi lăţimea de cca. 7 cm (Planşa II.5), un fragment de râşniţă de piatră (Planşa II.6)
şi de o greutate de lut ars de o formă relativ ovoidală cu înălţimea de cca. 9 cm şi diametrul maxim de
cca. 7 cm (Planşa II.4).
Vase tronconice (Planşele III.1-14, IV.1-16, V.1-16, VI.1-16, VII.1-7 şi VIII.1-11). Aşa cum
am mai arătat, ceramica ocupă primul loc în cadrul inventarului arheologic iar dintre vasele
documentate în aşezare vasele tronconice de uz comun par a fi cele mai numeroase.
Vasele de acest tip aveau fundul drept, pereţii arcuiţi, buza rotunjită, subţiată şi rotunjită,
subţiată şi înclinată spre interior, subţiată şi uşor trasă spre exterior, dreaptă sau teşită şi uşor lăţită.
Erau lucrate dintr-o pastă grosolană, cu cioburi pisate în compoziţie, arderea era oxidantă
incompletă având la suprafaţă o culoare gălbuie-cenuşie, cenuşie-gălbuie, cenuşie-negricioasă,
gălbuie, gălbuie-cărămizie, cărămizie-cenuşie, cenuşie, cărămizie, cenuşie-cărămizie, brună-cenuşie iar
miezul era de culoare cenuşie sau cenuşie-negricioasă. De regulă, suprafeţele exterioare aveau un
aspect zgrunţuros, pe când cele interioare erau lustruite sau bine netezite. Câteva dintre fragmentele
descoperite aveau buza, fundul sau ambele suprafeţe lustruite.
Motivele ornamentale care decorau pereţii vaselor tronconice de uz comun nu erau mult
diversificate dar apăreau de cele mai multe ori în asociere. Pe majoritatea fragmentelor descoperite este
prezent brâul alveolat dispus în imediata vecinătate a buzei. Este atestat şi în asociere cu ‘vârcile’ de
barbotină dispuse orizontal, vertical sau oblic pe corpul vaselor. Câteva fragmente de vase tronconice
indică şi un decor din benzi alveolate dispuse oblic sau vertical. Tot în imediata vecinătate a buzei o
parte dintre vase erau decorate cu şiruri orizontale de alveole. Brâul simplu, triunghiular în secţiune, este
prezent pe un singur fragment ceramic. Alte vase erau decorate cu proeminenţe conice care se aplicau
pe corp sau în apropierea buzei, de multe ori asociate cu ‘vârci’ de barbotină meandrate.
Un decor mai rar, pare a fi fost cel pictat cu culoare neagră. A fost atestat pe un vas din care
au fost descoperite mai multe fragmente şi pe un fragment de la gura unui vas, ambele descoperite în
umplutura bordeiului. Vasul amintit mai sus, de formă tronconică, are fundul drept cu diametrul de
cca. 12 cm şi pereţii arcuiţi. Este lucrat din pastă cu cioburi pisate în compoziţie, ars oxidant incomplet şi
secundar, mai pronunţat pe suprafaţa interioară. Este decorat cu mici proeminenţe dispuse în treimea
inferioară, probabil în număr de 4-5, de o formă relativ conică, asociate cu ‘vârci’ de barbotină dispuse
vertical, traversând şi proeminenţele. Pictura cu culoare neagră este sub forma unor benzi verticale,
perpendiculare pe o bandă orizontală dispusă în apropierea bazei, culoare care a migrat în timp şi apare
oarecum difuză. Aspectul exterior al vasului este zgrunţuros, în interior însă este îngrijit lustruit. Lustruit
este şi fundul la exterior dar şi pereţii până la o înălţime de cca. 1 cm raportat la bază (Planşa VII.7).
În cea de-a doua situaţie, fragmentul descoperit pare a indica un vas destul de mare, cu
grosimea pereţilor de cca. 1,2-1,5 cm, lustruit pe ambele suprafeţe şi decorat cu benzi şi linii verticale
de culoare neagră (Planşa VII.6).
Tăvi (Planşa IX.2, 4-9). Câteva fragmente ceramice atestă prezenţa în aşezare a unor vase
scunde, cu înălţimi cuprinse între cca. 3 cm şi 7 cm, de formă tronconică cu fundul drept, pereţii drepţi
sau arcuiţi, cu buza dreaptă sau subţiată şi rotunjită. Erau lucrate dintr-o pastă comună, cu cioburi
pisate în compoziţie, asemănătoare cu cea folosită la vasele tronconice anterior prezentate. Tăvile
erau arse oxidant incomplet, având la suprafaţă o culoare gălbuie-cenuşie, gălbuie-cărămizie, gălbuie,
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cărămizie-cenuşie, cărămizie, brună-cenuşie şi miezul cenuşiu. Ca aspect general, au suprafeţele
exterioare zgrunţuroase iar cele interioare, lustruite sau netezite. Au fost însă descoperite şi fragmente
de tăvi cu un aspect destul de îngrijit la exterior, uneori chiar lustruite. Nu sunt decorate.
Strecurători (Planşa IX.1, 3). Cele câteva fragmente de strecurători au fost descoperite în
umplutura bordeiului. Indică un vas de formă tronconică şi, cu excepţia unui singur fragment, sunt
lucrate din pastă destul de grosolană, cu cioburile din compoziţie destul de mari pisate. Vasele de
acest tip erau arse oxidant incomplet, având la suprafaţă o culoare gălbuie sau gălbuie-cenuşie şi
miezul cenuşiu. În comparaţie cu vasele tronconice şi cu tăvile au un aspect ceva mai îngrijit al
suprafeţei exterioare, chiar lustruit, suprafeţele interioare, fiind, de asemenea, lustruite. Orificiile, cu
un diametru de cca. 0,5 cm, erau practicate pe fund şi în apropierea sa, la baza pereţilor vasului.
Vase de depozitare. Au fost descoperite şi câteva fragmente de vase cu grosimea de
cca. 2,5-3 cm, lucrate dintr-o pastă care avea în compoziţie cioburi pisate şi, probabil, şi materiale
vegetale. Un fragment de la gura unui asemenea vas indică o formă tronconică, cu buza uşor subţiată,
rotunjită şi uşor înclinată spre interior. Este ars oxidant incomplet, având o culoare gălbuie-cărămizie
şi miezul cenuşiu. Aspectul exterior este zgrunţuros dar în interior este destul de bine netezit.
Capace (Planşa X.1-10). Toate fragmentele de capace provin din umplutura bordeiului şi
indică o formă discoidală cu dimensiuni diferite. Grosimea lor varia între 0,5 cm şi 2,5 cm iar
diametrele puteau ajunge şi până la 30-35 cm. În acelaşi bordei a fost descoperit şi un fragment de
mâner de capac. Erau lucrate dintr-o pastă de calitate inferioară, asemănătoare cu cea folosită la
vasele tronconice şi la tăvi, în compoziţia căreia se aflau cioburi destul de mari pisate. Arderea era
oxidantă incompletă, având la suprafaţă o culoare gălbuie-cărămizie, gălbuie, gălbuie-cenuşie şi
miezul cenuşiu. Decorul de pe capace este sub formă de ‘vârci’ de barbotină aşezate în cercuri
concentrice iar, într-un singur caz, dintr-un şir circular marginal de alveole. Ca aspect, suprafaţa
exterioară era de cele mai multe ori zgrunţuroasă, baza însă este netezită sau lustruită şi numai puţine
fragmente aveau ambele suprafeţe uşor lustruite.
Ceramica cu decor excizat (Planşa XI.1-10). După fragmentele descoperite, vasele cu
decor excizat aveau o formă tronconică cu buza dreaptă, dreaptă şi uşor înclinată spre interior,
dreaptă şi uşor trasă spre exterior sau rotunjită. În cadrul categoriei este atestată şi cupa cu picior.
Vasele de mari dimensiuni aveau grosimea pereţilor de cca. 1-1,2 cm putând atinge spre bază o
grosime de cca. 2 cm. Unul dintre fragmentele provenite de la un asemenea vas are două mici orificii,
posibil de la o reparaţie (Planşa XI.9).
Pasta din care erau lucrate, de calitate inferioară, are în compoziţie cioburi pisate. La
suprafaţă însă un strat de lut fin servea ca suport pentru decorul format din ‘dinţi de lup’, spirale sau
meandre. O parte dintre fragmentele descoperite sunt decorate în asociere cu incizii, de regulă sub
formă de benzi circulare. Lutul fin, suprafeţele lustruite, motivele ornamentale, încrustarea cu pastă
albă şi contrastul dintre culoarea de fond, cenuşie, gălbuie-cenuşie, cenuşie-negricioasă, şi culoarea
albă a pastei cu care erau încrustate motivele, dădeau acestor vase un aspect deosebit. În ceea ce
priveşte suprafeţele interioare, acestea pare că se bucurau de mai puţină atenţie din partea olarului,
de cele mai multe ori ele fiind doar netezite sau numai uşor lustruite.
Vase bitronconice (Planşa XII.1-8). Sunt atestate atât în bordeie, cât şi în locuinţele de
suprafaţă. Fragmentele descoperite au aparţinut unor vase de dimensiuni medii, cu corpul bine
dezvoltat, umărul unghiular, gura evazată şi buza uşor rotunjită.
Pasta din care sunt lucrate este de bună calitate, cu cioburi bine pisate în compoziţie,
arderea este uniformă, vasele având culoarea cenuşie-negricioasă, cenuşie-gălbuie sau cenuşie şi
suprafeţele bine lustruite. Între motivele decorative fin incizate se remarcă spiralele umplute cu
împunsături încrustate cu pastă albă şi triunghiurile unite la vârf, umplute, de asemenea, cu
împunsături încrustate cu pastă albă sau triunghiurile simple.
Vase cu picior (Planşa XIII.1-5). Cele mai multe fragmente de vase cu picior au fost
descoperite în umplutura bordeiului. Între acestea, un fragment de cupă indică o formă tronconică, cu
pereţii arcuiţi şi buza dreaptă. Piciorul acestor vase are o formă tronconică şi pereţii subţiaţi şi rotunjiţi
spre bază, uneori uşor traşi spre exterior sau drepţi.
Cupele cu picior erau lucrate dintr-o pastă de bună calitate, cu cioburi bine pisate în
compoziţie sau numai cu nisip fin. Unele dintre fragmente aveau o culoare gălbuie sau gălbuie-cenuşie
exterior şi miezul cenuşiu, altele erau de culoare cenuşie sau brună-negricioasă.
Vasele cu picior aveau suprafeţele lustruite iar în două din cazuri piciorul era decorat cu
incizii, şi, respectiv, caneluri circulare. Fragmentul de cupă menţionat mai sus era decorat cu mici
incizii verticale pe margine, acelaşi decor figurând şi la baza unui fragment de picior de cupă.
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Castroane (Planşele XIV.1-12, XV.1-16 şi XVI.1-13). Descoperite exclusiv în stare
fragmentară, majoritatea proveneau de la vase de formă tronconică cu pereţii uşor arcuiţi şi buza
dreaptă, rotunjită, subţiată şi rotunjită, uneori trasă spre exterior, alteori dreaptă şi lăţită sau dreaptă
şi uşor înclinată spre interior. Din reconstituirile grafice rezultă că o parte dintre castroane erau de
dimensiuni reduse, cu înălţimi cuprinse între 6,5 cm şi 7,5 cm, diametrul bazei, uneori uşor arcuit spre
interior, de cca.4,5 cm şi diametrele gurii de 10-16 cm.
Un singur castron reconstituit grafic, cu înălţimea de cca. 18 cm şi diametrul gurii de cca. 22 cm,
avea corpul de formă bitronconică, gâtul cilindric şi buza dreaptă (Planşa XIV.12).
Pasta din care erau lucrate castroanele era de bună calitate, de regulă cu nisip fin în cazul
celor de mici dimensiuni sau cu cioburi mărunt pisate. Arderea era în majoritatea cazurilor uniformă,
cele mai multe dintre castroane având o culoare cenuşie, dar şi cenuşie-negricioasă, cenuşie-gălbuie,
gălbuie sau gălbuie-cenuşie iar suprafeţele erau îngrijit lustruite. În privinţa decorului, multe dintre
fragmentele de castroane aveau suprafaţa exterioară canelată orizontal, oblic sau vertical, atestat este
însă şi decorul incizat care apare şi în asociere cu cel canelat. Câteva fragmente de castroane au sub
buză şiruri de incizii scurte aşezate vertical iar altele au incizii pe corp sub formă de linii circulare, linii
oblice sau triunghiuri. Un singur fragment de castron era prevăzut cu o proeminenţă conică aplicată
(Planşa XVI.5).
Pahare (Planşele XVII.1-10, XVIII.1-19, XIX.1-16 şi XX.1-16). Fragmentele de pahare,
descoperite aproape în întregime în umplutura bordeiului B1, indică o formă tronconică, cu fundul
arcuit spre interior, dar şi drept, umărul îngroşat şi rotunjit de regulă şi gâtul înalt, buza subţiată şi
rotunjită, teşită, dreaptă sau înclinată spre interior. Din reconstituirile grafice baza avea diametrul
cuprins între 3,5 cm şi 5,3 cm iar diametrul gurii între 8 cm şi 12 cm.
Erau lucrate aproape în întregime din pastă de calitate foarte bună, cu nisip fin în
compoziţie, doar puţine având în componenţa pastei cioburi mărunt pisate şi numai un singur
fragment aparţinea unui pahar lucrat dintr-o pastă destul de grosolană. Culoarea rezultată în urma
arderii era cenuşie uniformă dar şi gălbuie, gălbuie-cenuşie, cenuşie-gălbuie, cenuşie-negricioasă,
brună-negricioasă şi, în puţine cazuri, neagră. Suprafeţele sunt bine lustruite iar decorul predominant
era format din caneluri divers amplasate, orizontal, oblic sau vertical, cele oblice aşezate în sens
contrar, dându-i decorului un aspect ţesut. Multe fragmente aveau imediat sub buză un şir circular de
mici incizii verticale sau uşor oblice sau minuscule alveole.
Măsuţă de lut (Planşa XIII.6). A fost descoperită în umplutura bordeiului, are formă
patrulateră, cu latura de cca. 6,5-7 cm, înălţimea de cca. 2,8 cm şi colţurile rotunjite. Baza se sprijină
pe patru mici picioruşe aplicate, de formă conică şi inegale ca dimensiuni. A fost lucrată dintr-o pastă
de uz comun, cu cioburi pisate în compoziţie, arsă oxidant incomplet, având la suprafaţă o culoare
roşie-cărămizie şi cărămizie-gălbuie iar miezul, cenuşiu-negricios. Toate cele patru colţuri adăposteau
câte o mică nişă formată prin plierea marginilor ‘turtei’ de lut iniţial modelate. În secţiune baza este
uşor convexă iar partea de sus uşor concavă.
În umplutura bordeiului, pe lângă materiale ceramice şi chirpici, au mai fost descoperite
fragmente de oase de animale de talie mare, unele cu urme de ardere, şi o cantitate redusă de valve de
scoici iar în umplutura gropii, un fragment dintr-o placă de lut (cca. 20 x 17 x 6 cm) cu suprafeţele netezite.
***
Pe terasa care însoţeşte cursul mijlociu şi inferior al râului Ialomiţa, precum şi pe malurile
unor lacuri din vecinătatea sa, au fost descoperite destul de multe aşezări ale culturii Boian-Giuleşti
(Anghelescu 1955: 324-6; Comşa 1974: 32-33; Pandrea 1999: 13-46; Neagu 2003: 88-112; 218-9;
Renţa 2016). Cea mai apropiată de aşezarea din punctul Săveni ‘La Cărare’ este aşezarea de la Săveni
‘La Răuţă’ (‘La Cruce’), situată la circa 1 km est. Dintre aşezările descoperite, mai bine cunoscută este
cea de la Ciulniţa (I), unde au fost cercetate nouă bordeie şi patru locuinţe de suprafaţă şi pentru care
dispunem şi de o analiză radiocarbon (Renţa 2016). Cât priveşte celelalte aşezări Boian-Giuleşti din
zona menţionată, acestea sunt cunoscute doar din cercetările de suprafaţă şi în consecinţă informaţiile
pe care le deţinem sunt destul de puţine.
Având în vedere situaţia de mai sus, analiza comparativă a materialelor arheologice va viza,
în primul rând, descoperirile din aşezarea Ciulniţa I. Astfel, dacă în privinţa formelor vaselor tronconice
de uz comun există în mare asemănări, în privinţa decorului s-au remarcat şi unele deosebiri. Motivele
decorative de bază rămân brâurile alveolate, şirurile orizontale de alveole, ‘vârcile’ de barbotină şi
proeminenţele dar pe unele fragmente de vase tronconice de uz comun de la Săveni ‘La Cărare’
‘vârcile’ de barbotină sunt dispuse în şiruri verticale meandrate, suprapunând în desfăşurarea lor şi
proeminenţele care împodobesc pereţii acestor vase (Planşa VI.11-13, 15, 16).
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Tot în ceea ce priveşte decorul vaselor tronconice de uz comun, o a doua observaţie se
referă la prezenţa picturii cu culoare neagră în aşezarea de la Săveni ‘La Cărare’, la Ciulniţa (I), unde a
fost cercetată o suprafaţă de circa 2400 mp din aşezarea Boian-Giuleşti, nefiind atestată. Eugen
Comşa menţionează un decor compus din dungi oblice neregulate de culoare neagră pe barbotina
unui borcan din categoria ceramica I a etapei Greaca (Comşa 1974: 97-98).
Fragmente de vase tronconice de uz comun au fost descoperite şi la Borduşelu ‘La Rond’
(Renţa 2016: 69), Borduşelu ‘Șuviţa La Golani’ (Renţa 2016: 70), Borduşelu ‘Șuviţa Mare’ (‘La Şcoală)
(Renţa 2016: 71), Săveni ‘La Răuţă (‘La Cruce) (Renţa 2016: 79), Sudiţi ‘La Cot’ (Renţa 2016: 82).
Fragmente de tăvi, strecurători, vase de depozitare şi capace discoidale au fost descoperite
şi în aşezarea Boian-Giuleşti Ciulniţa I (Renţa 2016: 40-42, 44) dar şi la Greaca ‘La Slom’
(Comşa 1955: 411-441), Giuleşti ‘Sârbi’ (Leahu 1963: 179-219), Giuleşti (Comşa 1974: 97-98, 100-1).
Cele mai multe dintre fragmentele de tăvi descoperite la Ciulniţa I în bordeie şi în locuinţele
de suprafaţă sunt lucrate din pastă grosolană şi documentează un tip de vas scund cu pereţii drepţi
sau arcuiţi şi baza de regulă rotundă. Trei fragmente de strecurători, descoperite în aceeaşi aşezare,
indică tot un tip de vas de formă tronconică cu perforaţii la bază, ca şi în cazul celor descoperite la
Săveni ‘La Cărare’ în bordeiul B 1. Bine documentate la Ciulniţa sunt şi capacele discoidale,
descoperite atât în bordeie, cât şi în locuinţele de suprafaţă, unele dintre ele prevăzute cu o toartă. Ca
şi la Săveni ‘La Cărare’, majoritatea sunt lucrate dintr-o pastă grosolană iar o parte dintre ele sunt
decorate cu ‘vârci’ de barbotină şi şiruri circulare de alveole.
Fragmente de vase cu decor excizat au fost descoperite şi în alte aşezări, precum Ciulniţa I
(Renţa 2016: 45-46), Gălăţui ‘Movila Berzei’ (Neagu 1999: 22, 33/150, 2003: 88-113) sau Chitila
‘Fermă’ (Boroneanţ 1999: 17, 30/90, 44/90). Un detaliu de decor de pe un fragment dintr-un vas de
mari dimensiuni de la Săveni ‘La Cărare’ (Planşa XI.10) este asemănător cu unul care figurează pe un
fragment de castron descoperit în bordeiul B 7 de la Ciulniţa I (Renţa 2016: fig. 113/9, pl. 21/8).
Cele câteva fragmente de vase bitronconice descoperite în aşezarea de la Săveni ‘La Cărare’
nu au analogii în descoperirile de la Ciulniţa I. Un vas cu prag la baza gâtului şi corpul bine arcuit este
documentat la Isaccea ‘Suhat’. A fost încadrat în categoria ceramică C/IX, compusă din vase lucrate
din pastă de bună calitate şi, pe lângă decorul canelat, este decorat şi cu motive spiralice incizate
umplute cu împunsături (Micu 2006: 78-83, pl. 55).
Fragmentele de vase cu picior descoperite în aşezarea Boian-Giuleşti din punctul Ciulniţa I
provin de la vase cu baza deschisă sau închisă, lucrate din pastă de bună calitate dar şi din pastă
grosolană. Unul dintre aceste fragmente are piciorul decorat spre bază cu trei incizii circulare iar altul
este decorat cu caneluri formând triunghiuri cu baza în sus. Ambele au baza închisă şi provin din
locuinţa de suprafaţă L I (Renţa 2016: 42-44). Vasele cu picior sunt atestate şi în aşezarea de la
Giuleşti ‘Sârbi’ (Leahu 1963: 179-219) dar şi în alte aşezări.
Fragmentele de castroane descoperite în aşezarea de la Săveni ‘La Cărare’ documentează
atât varianta cu umărul rotunjit, cât şi cea cu umărul în unghi. Ambele variante se regăsesc şi în
aşezarea Boian-Giuleşti Ciulniţa I, atât în bordeie, cât şi în locuinţele de suprafaţă (Renţa 2016: 47-48).
Castronul cu corpul bitronconic şi gâtul cilindric (Planşa XIV.12) este documentat ca formă şi în
aşezarea de la Gălăţui ‘Movila Berzei’ (Neagu 1999: 22, 33-34/170, 44/170).
Și în privinţa paharelor avem analogii în aşezarea Boian-Giuleşti Ciulniţa I. Variantele de
pahare care par a predomina în aşezarea de la Săveni ‘La Cărare’ sunt cele cu gât înalt, umărul
rotunjit şi îngroşat sau fără gât reliefat. Varianta de pahar cu umărul în unghi nu este atestată decât
de un singur fragment ceramic. În aşezarea Boian-Giuleşti Ciulniţa I majoritatea paharelor cu gât înalt
sau fără gât marcat au fost descoperite în bordeiul B 2, groapa nr. 1 şi în locuinţa de suprafaţă L I
(Renţa 2016: 49-51), ulterioare bordeielor B 1-B 7. Pahare asemănătoare sunt documentate şi în
aşezarea de la Gălăţui ‘Movila Berzei’ (Neagu 1999: 22, 34/171-173, 47/171-173).
Datele despre măsuţele de cult de lut descoperite în aşezările Boian-Giuleşti din preajma
râului Ialomiţa sunt puţine. Niţă Anghelescu menţionează descoperirea unui picior de măsuţă de cult
la baza nivelului de locuire de la Ciulniţa II împreună cu un vas, fragmente de unelte de piatră, oase
de animale şi urme de cenuşă şi cărbuni (Anghelescu 1955: 325) iar într-o aşezare de pe malul estic al
lacului Strachina, în urma unor cercetări de suprafaţă efectuate de Ion Munteanu şi Vasile Oprea, s-a
descoperit şi un fragment de altar cu decor excizat (Renţa 2016: 82).
Desigur, cercetările din aşezarea de la Săveni ‘La Cărare’ sunt abia la început. Descoperirile
care se vor face în anii următori vor aduce cu siguranţă noi informaţii cu privire la evoluţia
comunităţilor Boian-Giuleşti pe această arteră de largă circulaţie, cum pare să fi fost Ialomiţa
preistorică.
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Planşa I. Aşezarea neolitică Boian-Giuleşti de la Săveni ‘La Cărare’, judeţul Ialomiţa. Încadrare în
teritoriu (1). Aşezarea Cernavodă I de la Săveni ‘La Movile’, judeţul Ialomiţa. Încadrare în teritoriu (2).
Orthophotoplan of Neolithic Boian-Giuleşti settlement at Săveni ‘La Cărare’, Ialomiţa county (1) and
Cernavodă I settlement at Săveni ‘La Movile’, Ialomiţa county (2).
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Planşa II. Unelte şi ustensile gospodăreşti descoperite în bordeiul B1 de la Săveni ‘La Cărare’ (1-6).
Household tools discovered at Săveni ‘La Cărare’, in B 1 pit hut (1-7).
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Planşa III. Fragmente de vase tronconice de uz comun descoperite în bordeiul B1 de la Săveni
‘La Cărare’ (1-14).
Fragments of biconical vessels discovered at Săveni ‘La Cărare’, in B 1 pit hut (1-14).

Elena RENŢA, Simona MUNTEANU, Florin VLAD, Radu COMAN

140

2

1

3

5
6

4

8

10

7
9

11

15
14

13

12

16

Planşa IV. Fragmente de vase tronconice de uz comun descoperite în bordeiul B1 de la Săveni
‘La Cărare’ (1-16).
Fragments of biconical vessels discovered at Săveni ‘La Cărare’, in B 1 pit hut (1-16).
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Planşa V. Fragmente de vase tronconice de uz comun descoperite în bordeiul B1 de la Săveni
‘La Cărare’ (1-16).
Fragments of biconical vessels discovered at Săveni ‘La Cărare’, in B 1 pit hut (1-16).
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Planşa VI. Fragmente de vase tronconice de uz comun descoperite în bordeiul B1 de la Săveni
‘La Cărare’ (1-16).
Fragments of biconical vessels discovered at Săveni ‘La Cărare’, in B 1 pit hut (1-16).
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Planşa VII. Fragmente de vase tronconice de uz comun descoperite în bordeiul B1 de la Săveni
‘La Cărare’ (1-7).
Fragments of biconical vessels discovered at Săveni ‘La Cărare’, in B 1 pit hut (1-7).
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Planşa VIII. Fragmente de vase tronconice de uz comun descoperite în locuinţele de suprafaţă de
la Săveni ‘La Cărare’ (1-11).
Fragments of biconical vessels discovered at Săveni ‘La Cărare’, in surface dwellings (1-11).
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Planşa IX. Fragmente de vase strecurători şi tăvi descoperite în aşezarea de la Săveni ‘La Cărare’ în
bordeiul B 1 (1-4, 6-9) şi în locuinţa de suprafaţă (5).
Fragments of sieves and trays discovered at Săveni ‘La Cărare’, in B 1 pit hut (1-4, 6-9) and surface
dwelling (5).
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Planşa IX. Fragmente de capace descoperite în bordeiul B 1 de la Săveni ‘La Cărare’ (1-10).
Fragments of lids discovered at Săveni ‘La Cărare’, in B 1 pit hut (1-10).
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Planşa XI. Fragmente de vase cu decor excizat descoperite în aşezarea de la Săveni ‘La Cărare’ în
bordeiul B 1 (1, 2, 4, 6-10) şi în locuinţa de suprafaţă (3, 5).
Excised decorated potsherds discovered at Săveni ‘La Cărare’, in B 1 pit hut (1, 2, 4, 6-10) and surface
dwelling (3-5).
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Planşa XII. Fragmente de vase bitronconice descoperite în aşezarea de la Săveni ‘La Cărare’ în
bordeiul B 1 (1, 3-8) şi în locuinţa de suprafaţă (2).
Fragments of biconical vessels discovered at Săveni ‘La Cărare’, in B 1 pit hut (1, 3, 8) and surface
dwelling (2).
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Planşa XIII. Fragmente de vase cu picior şi măsuţă de cult descoperite în aşezarea de la Săveni
‘La Cărare’ în bordeiul B 1 (2-6) şi în locuinţa de suprafaţă (1).
Fragments of legged vessels and cult table discovered at Săveni ‘La Cărare’, in B 1 pit hut (2-6) and
surface dwelling (1).
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Planşa XIV. Fragmente de castroane descoperite în aşezarea de la Săveni ‘La Cărare’ în bordeiul
B 1 (1-8, 10-12) şi în locuinţa de suprafaţă (9).
Fragments of bowls discovered at Săveni ‘La Cărare’, in B 1 pit hut (1-8, 10-12) and surface dwelling (9).
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Planşa XV. Fragmente de castroane descoperite în aşezarea de la Săveni ‘La Cărare’ în bordeiul
1 (2-4, 7, 9-12, 14-16) şi în locuinţa de suprafaţă (1, 5, 6, 8, 13).

B

Fragments of bowls discovered at Săveni ‘La Cărare’, in B 1 pit hut (2-4, 7, 9-12, 14-16) and surface
dwelling (1, 5, 6, 8, 13).
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Planşa XVI. Fragmente de castroane descoperite în aşezarea de la Săveni ‘La Cărare’ în bordeiul
B 1 (1-10, 12,13) şi în locuinţa de suprafaţă (11).
Fragments of bowls discovered at Săveni ‘La Cărare’, in B 1 pit hut (1-10, 12, 13) and surface dwelling (11).
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Planşa XVII.
Fragmente de pahare descoperite în bordeiul B 1 din aşezarea de la Săveni
‘La Cărare’ (1-10).
Fragments of beakers discovered at Săveni ‘La Cărare’, in B 1 pit hut (1-10).
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Planşa XVIII.
Fragmente de pahare descoperite în bordeiul B 1 din aşezarea de la Săveni
‘La Cărare’ (1-19).
Fragments of beakers discovered at Săveni ‘La Cărare’, in B 1 pit hut (1-19).
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Planşa XIX.
Fragmente de pahare descoperite în bordeiul B 1 din aşezarea de la Săveni
‘La Cărare’ (1-16).
Fragments of beakers discovered at Săveni ‘La Cărare’, in B 1 pit hut (1-16).
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Planşa XX. Fragmente de pahare descoperite în aşezarea de la Săveni ‘La Cărare’ în bordeiul B 1 (111, 13-16) şi în locuinţa de suprafaţă (12).
Fragments of beakers discovered at Săveni ‘La Cărare’, in B 1 pit hut (1-11, 13-16) and surface dwelling (12).

