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COMPLEXE ARHEOLOGICE PREISTORICE CERCETATE LA
GHERĂSENI ‘GRINDUL CREMENEA’ (JUD. BUZĂU) LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XX - LEA
Daniel GARVĂN*
Angela SIMALCSIK**
Alin FRÎNCULEASA***

Abstract: The site of Gherăseni ‘Grindul Cremenea’ (Buzău County) became known
following the survey carried out by Victor Teodorescu in 1959. From prehistory to the first millennium
AD numerous human communities settled here. The later ones in particular (documented by the
cemetery and the settlement from the 3rd and 4th centuries AD or the 5th century graves attributed
to the Huns) attracted the attention of archaeologists. Although significant archaeological excavations
were conducted during the 1960s and from 1989 to 2008 the results were only briefly published. Most
of the archaeologists’ efforts focused on documenting and saving numerous contexts unearthed
during unauthorized interventions. As a result of this specific approach much of the archaeological
data remained unpublished. The prehistoric discoveries in particular have remained virtually
unpublished. The present paper processes the information regarding the prehistoric communities from
‘Grindul Cremenea’. Based on the documentation identified in the archive of the Prahova County
Museum of History and Archaeology, the contexts and the artefacts are presented in an attempt to
reconstruct old archaeological data.
Rezumat: Situl de la Gherăseni ‘Grindul Cremenea’ (jud. Buzău) a intrat în atenţia
arheologilor în anul 1959, odată cu primele cercetări de suprafaţă efectuate de către Victor
Teodorescu. Săpăturile arheologice s-au desfăşurat în mai multe etape: 1961, 1965 (două
campanii) şi între 1989 şi 2008, de cele mai multe ori având rolul de a salva de la distrugere
numeroasele complexe arheologice identificate în timpul intervenţiilor neautorizate. Urmele de
locuire din acest obiectiv arheologic acoperă un interval cronologic larg, din eneolitic şi până în
sec. XVII-XVIII d.Hr. Situl de la Gherăseni a atras atenţia datorită descoperirilor din prima
jumătate a mil. I d.Hr. (aşezarea şi cimitirul din sec. III-IV d.Hr. şi complexele atribuite populaţiei
hunice). Descoperirile atribuite preistoriei au rămas foarte puţin cunoscute. În studiul de faţă
prezentăm complexele şi materialele preistorice, încercând să reconstituim situaţia arheologică pe
baza artefactelor şi a documentaţiei identificate în arhiva Muzeului Judeţean de Istorie şi
Arheologie Prahova.
Keywords: Călmăţui river; Gherăseni ‘Grindul Cremenea’; Boian; Gumelniţa; Early
Bronze Age.
Cuvinte cheie: râul Călmăţui; Gherăseni ‘Grindul Cremenea’; Boian; Gumelniţa; perioada
timpurie a epocii bronzului.
Poziţia geografică
Situl se află în marginea de nord a localităţii, la nord-vest de fostului sat Cremenea, azi
parte din localitatea Gherăseni. La nord-est este delimitat de râul Călmăţui, iar pe laturile de sudvest, sud şi est limita o constituie pârâul Şăngărău, care se varsă în Călmăţui printre ‘Grindul
Cremenea’ şi ‘Movila Cremenea’. Prin bararea acestui pârâu în dreptul movilei s-a format ‘Lacul
Frâncului’ (Planşa I), azi secat. Limita de vest, spre Budişteni, este neclară, singurul reper fiind
uşoara coborâre a terenului. Altitudinea grindului este de circa 77-79 m, pe ridicarea topografică
individualizându-se câteva proeminenţe, ce pot reprezenta resturile unor tumuli (Planşa II.1). În
cea mai mare parte terenul se prezintă plat, cu o uşoară pantă de la nord-est spre sud-vest.
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* Muzeul Judeţean Buzău,
daniel.garvan@gmail.com

Bd.

Nicolae

Bălcescu,

nr.

50,

120360,

Buzău,

jud.

Buzău,

România;

** Centrul de Cercetări Antropologice ‘Olga Necrasov’ al Academiei Române, filiala Iaşi, str. Theodor Codrescu, nr. 2,
700481, Iaşi, jud. Iaşi, România; angellisimal@yahoo.com
*** Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, str. Toma Caragiu, nr. 10, cod poştal 100042, Ploieşti,
jud. Prahova, România; alinfranculeasa@yahoo.com
Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie 10, 2018: 279-301

Daniel GARVĂN, Angela SIMALCSIK, Alin FRÎNCULEASA

280

Istoricul cercetărilor

Perieghezele

Primele cercetări au fost efectuate de către Victor Teodorescu, în anul 1959 (Constantinescu
2010: 257). În raportul de activitate întreprinsă în perioada 1-30 septembrie 1959, arheologul
prahovean consemna la punctul 3:

„Satul Gherăseni, com. Gherăseni, rn. Buzău
La N de sat, pe malul drept al Gârlei Gherăsenilor,/ = Călmăţuiului/ la locul numit La Sălcii,
în punctul Lacul Frâncului, pe ogorul lui Costache Cucu, zis Iua, cărămidarul Ion. Gh. Nistor, scoţând
pământ pentru cărămizi, a dat mai de mult peste ‘oale vinete, acoperite cu capac, cu oase de om arse
în ele’. Într-un vas a găsit şi o monetă de argint, transformată azi în inel, pe care zice că se putea citi
AVRAM IANCU/ desigur iluzoriu; poate, totuşi, ... AVG ANT!!!?/. Cercetând locul, pe jumătate distrus
de gropile cărămidarilor care au scos lut până în momentul în care, cu concursul Sfatului Popular, leam interzis aceasta, am descoperit fragmente de oase umane calcinate, cioburi tipice sec. III-IV e.n.
şi două urne fragmentare sparte şi aruncate pe mal în arătură. În prima, vas cenuşiu, fin, din care se
mai păstrează doar o parte, dinspre fundul cu piedestal circular, a pereţilor, am găsit oase umane
arse, două fibule de bronz cu picior întors pe dedesubt şi placă romboidală la picior, un cercel simplu
din sârmă de cupru sau bronz, şi două pandantive din fier, cilindrice, cu un cap astupat, iar celălalt
având o tortiţă/ca un fel de coşuleţe; analogii, dar din bronz şi mai mici, la Poieneşti şi Târgşor/. În
cea de-a doua, cenuşie-zgrunţuroasă, pare-se înaltă,/se păstrează o parte din pereţi, fundul drept şi
câteva fragmente din buză/, nu se aflau decât oase arse. Desigur, ne aflăm în faţa unei importante
necropole de incineraţie, probabil băştinaşe, analogă celor de la Olteni şi Chilia şi, în parte, prin
nedescoperirea poate doar interimară a vaselor înalte roşii, cu Poieneşti.” (Teodorescu 1959: 1).
Doi ani mai târziu, acelaşi arheolog revine în zonă şi identifică prin cercetări de suprafaţă noi
obiective arheologice. În raportul întocmit menţionează „Pe malul vestic al Călmăţuiului, în cărămidăria
din dreptul Lacului Frâncului, în afară de aşezare sec. III-IV, şi Bolintineanu” (Teodorescu 1961).

Săpăturile arheologice

Primele cercetări sistematice sunt realizate tot în anul 1961, de către Gh. Diaconu şi
V. Teodorescu, săpăturile concentrându-se în zona cimitirului Sântana de Mureş-Cerneahov (Diaconu
1977: 431). În marginea de vest a ‘Lacului Frâncului’ au fost trasate şapte secţiuni cu lungimi
variabile, acolo unde au fost interceptate morminte fiind deschise casete (Diaconu 1977: fig. 2). În
zona cimitirului datând din sec. III-IV d.Hr., sunt menţionate descoperiri aparţinând altor epoci:
neoliticului timpuriu (Starčevo-Criş), orizontului înmormântărilor cu ocru roşu, un complex cu cranii de
cal dispuse în cerc (nedatat) şi urme de locuire Ferigile-Bârseşti (Diaconu 1977: 431).
Pentru anul 1965 surprindem două momente importante pentru cunoaşterea sitului. Atunci
au fost efectuate două campanii arheologice, ambele având caracter de salvare. Prima dintre ele, cea
realizată de V. Teodorescu, a fost prilejuită de descoperirea unui mormânt hunic ce avea în inventar o
diademă şi s-a desfăşurat în zona unui grind din care localnicii extrăgeau nisip (Teodorescu 2014: 25).
Au fost trasate 18 secţiuni dispuse în reţea, acolo unde situaţia a impus-o fiind deschise casete
(Planşa V). Stratigrafia surprinsă în această zonă avea următoarea succesiune: Boian, ‘GumelniţaAriuşd’, sec. II-III, sec. V şi sec. XVIII. Au fost identificate şi câteva morminte ce au fost atribuite
epocii eneolitice (Teodorescu 2014: 25-6).
Cea de-a doua campanie a anului 1965, la care au participat Gh. Diaconu şi V. Teodorescu
(Diaconu 1973: 7; 1977: 431), a fost generată de intenţia C.A.P. Gherăseni de a nivela grindul şi de a
îl introduce în circuitul agricol (Diaconu 1977: 442). Prin cele 25 de secţiuni şi cinci casete a fost
cercetată o parte din aşezarea contemporană cu cimitirul Sântana de Mureş-Cerneahov (Diaconu
1977: fig. 3). În perimetrul aşezării de sec. III-IV au fost fragmente ceramice preistorice disparate
(Diaconu 1977: 444).
Mulţi ani mai târziu, o iniţiativă asemănătoare celei din 1965, venită tot din partea
autorităţilor locale a dus la distrugerea unei noi părţi din sit, dar şi la reluarea săpăturilor de salvare
începând cu anul 1989 (Constantinescu 1922: 193). Ulterior, săpătura a căpătat caracter sistematic,
fiind continuată până în anul 2008 (Constantinescu 2010: 257). Nici aceste din urmă campanii
arheologice nu sunt foarte cunoscute în bibliografia arheologică. Exceptând o serie de rapoarte în care
tangenţial au fost amintite şi descoperirile din perioade mai vechi (Constantinescu 1994a, 1994b,
1995, 1996; Constantinescu şi Grigoraş 2004), celelalte publicaţii, au insistat asupra descoperirilor de
sec. III-IV d.Hr. (Constantinescu 1992, 1995-1996). Scurte menţiuni despre locuirea eneolitică apar în
unele lucrări de sinteză (Dragomir 1985: 27; Pandrea et al. 1997; Frînculeasa 2010: 237)
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Suprafaţa iniţială a sitului a fost estimată la cca. 100 ha (Constantinescu 1995-1996: 180),
iar mai târziu a fost redusă la cca. 50 ha (Constantinescu et al. 2000: 43). O parte a fost distrusă de
cariera de lut pentru cărămidărie, alta de gropile pentru exploatarea nisipului, dar şi de amenajările
specifice/funciare realizate de autorităţile locale care în anumite perioade au introdus în circuitul
agricol zona acoperită de situl arheologic.

Starea actuală de conservare a sitului

Astăzi circa 20 ha sunt ocupate de izlaz, suprafaţă pe care se pare că s-au făcut şi
decapările, zona fiind mai coborâtă cu circa 1 m faţă de terenurile învecinate, acoperite de culturi
agricole (Planşa III. 1, 3). Suprafaţa prezintă o uşoară pantă, ce coboară de la nord, dinspre Călmăţui,
spre sud. În zona centrală a islazului încă se mai păstrează urmele unei gropi de exploatare a
nisipului, iar în malurile acesteia se observă urmele unor complexe arheologice (gropi), diferenţa
cromatică fiind una evidentă (Planşa III.2). Două şanţuri săpate după 1989 se mai observă azi în
teren: S. VIII, paralel cu drumul Gherăseni-Budişteni (Constantinescu şi Grigoraş 2004: 9) şi S. III,
deschisă în 1990 (Constantinescu 1994: 105), plasată spre colţul de sud al islazului (Planşa II.2). În
această zonă s-au concentrat cercetările coordonate de E. M. Constantinescu.

Stratigrafia sitului

Stratigrafia este una orizontală, foarte rar întâlnind complexe care se intersectează. Până în
prezent se considera că cele mai vechi urme de locuire aparţin neoliticului timpuriu – cultura StarčevoCriş. Fragmentele ceramice la care se face referire, descoperite în 1961, în S.IV, la adâncimea de 0,57 m
(Teodorescu 1963: 266), aparţin perioadei timpurii a epocii bronzului, fiind reconstituită parţial o cană
askoidală ce îşi găseşte analogii la nord de Dunăre în complexe funerare atribuite primei jumătăţi a
mileniului III î.Hr. (Planşa XIII.11) (Frînculeasa et al. 2017: 94-103).
Pe baza materialelor identificate în depozitele Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie
Prahova şi ale Muzeului Judeţean Buzău, dar şi a informaţiilor publicate până în prezent, putem afirma
că primele comunităţi care au locuit pe ‘Grindul Cremenea’ sunt cele atribuite culturii Boian, faza
Giuleşti, urmate de un nivel Stoicani-Aldeni destul de inconsistent. Descoperirile eneolitice sunt
completate de mormintele de la începutul epocii bronzului şi de câteva complexe din prima epocă a
fierului. Stratigrafia este completată de complexe geto-dacice, un cimitir şi o aşezare Sântana de
Mureş-Cerneahov, elemente din sec. VI-VIII, dar şi unele atribuite populaţiilor de origine turanică de
la începutul mileniului II, marcate de prezenţa unui fragment de căldare din lut (Planşa XV.9), o
aşezare şi un cimitir din sec. XV-XVII.
Complexele eneolitice
Pe planul săpăturilor din necropola 1 de la Gherăseni, spre capătul nord-vestic al Ş. II apare
reprezentată o groapă neolitică (Diaconu 1977: fig. 2), dar fără a se preciza conţinutul acesteia. În anul
1965, cu ocazia cercetării aşezării din sec. III-IV d.Hr., au fost identificate fragmente ceramice preistorice
în umplutura gropilor contemporane aşezării, dar şi din perioade ulterioare (Diaconu 1977: 444).
Tot în anul 1965, în luna aprilie, V. Teodorescu întreprinde noi cercetări de salvare, prilejuite
de descoperirea unui mormânt hunic. În raportul întocmit de autorul săpăturii, publicat mult mai târziu
(Teodorescu 2014), este prezentată stratigrafia sitului, primele două niveluri fiind atribuite culturii
Boian (cu o grosime de 0,12 m) şi aspectului cultural Stoicani-Aldeni (gros de circa 0,10-0,12 m).
Recent, în arhiva Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova a fost identificat şi planul săpăturilor
(Planşa V), unde sunt marcate mai multe complexe Boian şi ‘Gumelniţa-Ariuşd’.

Complexele Boian

Toate complexele Boian au fost cercetate în campania din 1965 realizată de către V. Teodorescu.
Au fost cercetate opt complexe, cinci fiind considerate bordeie (notate de la B1 la B5, în dreptul fiecăruia
fiind scrisă şi încadrarea culturală) şi trei gropi (nenumerotate1, fiind precizată doar faza culturală).
B.1 (Giuleşti): S. XII, -1,85 m; L=3,80 m, l=1 m;
B.2 (Giuleşti): S. XII, -1,90 m; L=3 m, l=1 m;
B.3 (Giuleşti): S. XIV, -1,31 m; L=3,80 m, l=1 m;
B.4 (Giuleşti): S. XIII, -1,40 m; L=2,40 m, l=0,6 m;
B.5 (Bolintineanu): S. XIII, -1,03 m; L=2 m, l=0,5 m;
Gr. 1 (Giuleşti): S. Va, -1,35 m; L=0,8 m, l=0,5 m;
Gr. 2 (Giuleşti): S. IV, -1,60 m; L=1 m, l=0,75 m;
Gr. 3 (Giuleşti): S. II, -1,10 m; L=2 m, l=1 m.

Daniel GARVĂN, Angela SIMALCSIK, Alin FRÎNCULEASA

282

Distribuţia materialului

Materiale Boian, exclusiv fragmente ceramice, provin din B.1, B.2, B.3, S. I, S. II şi S. Va.
Lotul este compus din aproximativ 350 de fragmente, distribuţia nefiind unitară. Circa 300 de
fragmente provin din B.3, dintre acestea jumătate fiind de dimensiuni mici (sub 3 cm), cealaltă
jumătate fiind compusă din ceramică grosieră (60 fragmente), semifină (45 fragmente) şi fină (64
fragmente). Conform marcajului, 35 de fragmente ceramice provin din B.2, 10 din B.1, din S. I un
fragment, iar din S. II şi S. Va sub 10 fragmente, acestea provenind cel mai probabil din gropile
surprinse în acestea (Gr. 3 şi 1). Pe baza formelor şi decorului, toate fragmentele ceramice Boian pot fi
atribuite fazei Giuleşti. În lipsa altor informaţii privind contextele descoperirilor, întregul lot ceramic va fi
prezentat unitar. Gradul mare de fragmentare nu permite o analiză detaliată a formelor şi decorurilor.

Ceramica

Din întregul lot ceramic, cea din categoria fină reprezintă 1/3, iar cea semifină şi grosieră
reprezintă 2/3.
Pahare tronconice. Toate au fost modelate din pastă fină, lustruite atât la exterior, cât şi la
interior, arse uniform, de culoare brună sau cărămizie. Au dimensiuni variate şi, în general, formă
tronconică (Planşele VI; VII.1-6). Baza este concavă, corpul tronconic şi buza dreaptă. Cele mai multe
au fost decorate cu caneluri orizontale pe corp (Planşa VI.1, 2, 5, 8-11), mai rar apar asociate cu
caneluri oblice (Planşa VII.3), iar pe buză mici crestături (Planşa XII.5, 7). Într-un singur caz am
identificat o piesă bitronconică, decorată cu trei linii incizate sub umăr, iar pe umăr se observă linii
scurte oblice, unele terminându-se printr-un punct incizat (Planşa VII.1). Mai menţionăm un fragment
ce prezintă o linie incizată sub buză (Planşa XII.6), iar altul sub umăr (Planşa XII.7). Unele dintre
piese sunt lipsite de decor (Planşele VI.3-4, 6-7; VII.2 şi XII.3). În cadrul acestei forme ceramice am
identificat şi un fund de vas decorat cu linii arcuite paralele realizate prin incizie (Planşa VII.5).
Castroane tronconice (Planşa VIII). Au fost identificate fragmente ce provin de la şapte
astfel de piese, patru din B.3 (Planşa VIII. 2, 6-7), trei din B.2 (Planşa VIII.1, 3, 4) şi unul din B.1
(Planşa VIII.5). Două de dimensiuni mai mari, cu pereţii uşor arcuiţi la partea superioară, modelate
din pastă semifină, au buza rotunjită şi diametrul gurii de circa 25-30 cm; au fost arse neuniform, la
exterior cu nuanţe cromatice diferite, de la cărămiziu spre negru şi miezul negru, lipsite de decor
(Planşa VIII.1, 2). Alte două castroane au dimensiuni mai mici, cu pereţii oblici, cu diametrul gurii
între 20-25 cm, au fost realizate în aceeaşi manieră (Planşa VIII.3, 4). O altă piesă, cu trăsături
asemănătoare, are diametrul gurii de circa 12 cm (Planşa VIII.5). Două fragmente provin de la piese
ale căror dimensiuni nu au putut fi calculate. Au fost modelate din pastă fină, arse uniform şi prezintă
un decor ce constă în linii incizate dispuse orizontal şi oblic (Planşa VIII.6, 7).
Castroane bitronconice (Planşa IX). Din această categorie ceramică au fost identificate
fragmente ce provin de la 11 recipiente. Acestea au fost descoperite în B.2 (Planşa IX.6), B.3 (Planşa
IX.2-5, 8-11) şi S. II (Planşa IX.1, 7). Două au fost modelate din pastă fină, arsă uniform, având
culoare cenuşie (Planşa IX.3, 4), celelalte din pastă semifină, arse neuniform, având nuanţe de la
cărămiziu la cenuşiu. Au buza dreaptă sau uşor răsfrântă spre exterior (Planşa IX.1-5) şi umărul arcuit
(Planşa IX.1, 6-11). În privinţa decorului, remarcăm distribuţia acestuia în jumătatea superioară a
pieselor. Predomină liniile incizate orizontale (Planşa IX.1, 3-5, 7, 9) sau dispuse oblic, ce formează
unghiuri (Planşa IX.6), uneori cu mici crestături la capete (Planşa IX.10). Apar şi decorurile combinate:
linii incizate deasupra şi dedesubtul umărului, spaţiul dintre ele fiind umplut cu caneluri oblice
(Planşa IX.7) sau cu triunghiuri excizate (Planşa IX.8). A fost identificat un singur fragment ce
păstrează sub buză o linie excizată orizontală (Planşa IX.2).
Vase globulare (Planşele X şi XI.1). Acestui tip i-au fost atribuite fragmente ce provin de la
16 recipiente. Au fost modelate atât din pastă fină, cât şi grosieră. Cele din pastă grosieră
(7 fragmente) au fost arse oxidant, păstrând astăzi o culoare cărămizie. Au pereţii arcuiţi cu buza
răsfrântă spre interior. Întreaga suprafaţă a vaselor a fost acoperită cu barbotină (Planşele X. 1, 2, 4 şi
XII.11, 13, 14), iar un fragment prezintă sub buză şi un şir de impresiuni adânci (Planşa XII.12).
Celelalte au fost modelate din pastă fină sau semifină, arderea în acest caz fiind uniformă, culoarea
pereţilor fiind cenuşie. Un vas din care s-au păstrat câteva fragmente şi care provine din B.2, are buza
dreaptă, iar gâtul este înalt. Pe gât au fost incizate trei linii orizontale, iar pe umăr linii verticale şi
oblice, între acestea fiind realizate caneluri ce păstrează orientarea liniilor (Planşa XI.1). Tot în
categoria vaselor cu gât cilindric şi corp globular includem şi un mic fragment ce provine din B.3. La
baza gâtului prezintă un mic prag, iar pe corp incizii (Planşa X.7). Din B.2 mai provin fragmente din
zona mediană a unui vas care are jumătatea inferioară acoperită cu barbotină, iar cea superioară
lustruită, decorată cu linii incizate (Planşa XII.8-10). Exceptând aceste două fragmente de vase, toate
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celelalte provin din B.3. Au fost decorate cu linii incizate paralele (Planşa X.3, 5) sau linii incizate
însoţite de triunghiuri excizate (Planşa X.10, 11), şiruri de puncte imprimate delimitate de linii incizate
(Planşa X.8, 9) sau un şir de impresiuni alungite (Planşa X.6).
Vase cu picior (Planşa VII.7-9). Constituie o categorie restrânsă numeric. Cele trei fragmente
identificate au fost modelate din pastă semifină, arse neuniform, având nuanţe cărămizii şi cenuşii. Un
fragment provine de la o piesă cu picior înalt, fragmentul păstrat depăşind 10 cm înălţime (Planşa
VII.7). Decorul, ce constă în şiruri de triunghiuri şi linii meandrice excizate ce alternează cu linii
incizate, acoperă integral piciorul. Un altul păstrează vârfurile unor triunghiuri excizate (Planşa VII.9),
iar cel de-al treilea nu a fost decorat (Planşa VII.8).
Capace. Toate cele trei fragmente păstrate provin de la piese modelate din pastă grosieră.
Au fost decorate cu linii incizate, triunghiuri şi linii excizate (Planşa VII.10-12).
Numeroase fragmente ceramice provin de la vase de provizii. Gradul mare de fragmentare ne
împiedică să determinăm forma vaselor. Au fost modelate din pastă grosieră, arse de cele mai multe ori
neuniform, fiind cărămizii la exterior iar miezul peretelui negru. Barbotina este cel mai des întâlnită, ca
manieră de tratare a suprafeţelor. Rar se întâlnesc proeminenţele conice (Planşa XII.17) sau butonii
alveolaţi (Planşa XII.18). Bazele vaselor de provizii sunt întotdeauna plate (Planşa XI.12-14).
După formele ceramice şi decorurile întâlnite, aşezarea de la Gherăseni ‘Grindul Cremenea’ s-ar
încadra în etapa Aldeni a fazei Giuleşti, conform periodizării propuse de E. Comşa (1974: 27, 100-7) sau
Boian-Giuleşti evoluat (Pandrea 1999:23-4).

Complexe Gumelniţa

Singura sursă documentară rămâne tot planul săpăturilor realizat de V. Teodorescu în anul
1965. Sunt marcate trei complexe gumelniţene2: o groapă, un cuptor şi un şanţ (Planşa V).
Groapa: S. Va, la adâncimea de 1,96 m, pe toată lăţimea secţiunii (1 m) şi pe o lungime de 2 m.
Cuptorul: S. VI, la adâncimea de 1,10 m, surprins pe jumătate din lăţimea şanţului şi pe
cca. 2 m lungime.
Şanţul: a fost surprins pe o lungime de cca. 30 m, fiind intersectat în secţiunile II, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, şi avea o lăţime de 3-4 m.

Distribuţia materialului

Ca şi în cazul descoperirilor Boian, lotul de materiale gumelniţene este constituit exclusiv din
fragmente ceramice, dar în cantitate mult mai redusă (circa 20 fragmente). Conform marcajului,
provin din S. Va şi din S. XIV, zona B.3.

Ceramica

Din punct de vedere tipologic, au fost identificate castroane cu peretele arcuit şi cu toarte
perforate vertical (Planşa XIII.1, 2), castroane tronconice cu buza uşor îngroşată şi pictată cu roşu
(Planşa XIII.5, 6), vase bitronconice modelate din pastă fină, de culoare cenuşie, decorate cu caneluri
şi linii incizate (Planşa XIII.4). Un alt fragment provine de la un vas cu partea inferioară cilindrică, iar
baza îngroşată şi decorată cu alveole (Planşa XIII.3).
Dată fiind cantitatea redusă a materialului, ne vom limita la precizarea că materialele
ceramice de aici îşi găsesc bune analogii pe întregul curs al Călmăţuiului, în care elemente ce se
regăsesc pe valea Dunării apar în asociere cu unele specifice zonei de nord a Munteniei (ceramica
cenuşie decorată cu alveole, incizii şi caneluri).

Perioada timpurie a epocii bronzului

Pe planul săpăturilor realizate în anul 1961, în Ş. VI şi Ş. VII apar marcate patru morminte
cu ocru (Planşa IV). Din raportul lui V. Teodorescu (1961a) aflăm că cele patru schelete au fost
descoperite la adâncimi cuprinse între 0,40 şi 0,79 m. M.1 şi M.2 erau puternic chircite, iar M.3 mai
lax, toate orientate cu capul spre est, cu unele abateri. Din M. 4 s-a păstrat doar craniul. M.1 a
aparţinut unui copil, celelalte unor adulţi. Nu au avut inventar şi nici ocru. Din fotografia publicată
(Diaconu 1977: fig. 4/1) (descoperită şi în arhiva Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova)
rezultă că M.3 era aşezat pe spate, cu membrele inferioare îndoite şi genunchii ridicaţi, ulterior căzute
lateral spre dreapta. A fost depus într-o groapă dreptunghiulară cu treaptă, care a deranjat M.2. Este
un mormânt ce prezintă caracteristici Iamnaia, iar celelalte trei complexe funerare aparţin unui
moment anterior (Frînculeasa et al. 2017: 42).
Din acelaşi interval cronologic ar putea fi şi vasul considerat iniţial Starčevo-Criş (Planşa
XIII.11). A fost descoperit în S.V, în strat, la adâncimea de -0,57 m (Teodorescu 1961a, 1963: 266).

Daniel GARVĂN, Angela SIMALCSIK, Alin FRÎNCULEASA

284

După restaurarea recentă a vasului s-a constat că este vorba despre un recipient specific perioadei
timpurii a epocii bronzului. Este o cană askoidală păstrată şi reconstituită parţial. A fost lucrată din
pastă semifină, arsă neuniform, având nuanţe diferite la exterior - de la brun la negru - şi miezul
negru. Fundul este plat, peretele arcuit, umărul reliefat, gâtul asimetric şi gura oblică. Sub umăr, pe
partea unde buza coboară, are o toartă dispusă vertical. Cea mai bună analogie pentru acest vas o
găsim într-un tumul cercetat la Casimcea (jud. Tulcea) în anul 2011 (Vasiliu et al. 2014: fig. 6).
Tot din această campanie, din zona aşezării de sec. III-IV, provine un fragment din zona
umărului unui vas decorat cu crestături alungite, specific perioadei de început a epocii bronzului
(Planşa XIII.12).
În campania din anul 1965, cea realizată de către V. Teodorescu, au fost identificate şapte
morminte. Puţine informaţii despre acestea au fost publicate recent (Teodorescu 2014: 26). Perioadei
care ne interesează în studiul de faţă i-au fost atribuite două morminte, M.4 şi M.6, ambele neolitice.
În depozitul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova au fost identificate doar resturile
osteologice aparţinând M.4. Mult mai multe morminte atribuite acestei perioade au fost identificate în
timpul cercetărilor efectuate începând cu anul 1989 (Constantinescu et al. 2000; Frînculeasa et al.
2017: 40-43). Cele mai multe dintre resturile osteologice ale acestor morminte nu au fost identificate
în depozitul instituţiei organizatoare (Muzeul Judeţean Buzău) şi, deocamdată, nici în colecţiile
Institutului de Antropologie Fr. Rainer din Bucureşti. Singurele morminte din perioada bronzului
timpuriu şi care au fost identificate în colecţiile muzeului din Buzău sunt cele aparţinând M.104 şi
M.105 (Constantinescu 1996).

Raportul antropologic al M.4/1965

Scheletul este bine conservat şi bine reprezentat, peste 75% din componente fiind disponibile
pentru analiză. Menţionăm doar câteva lipsuri la nivel postcranian şi anume, mezosternul, majoritatea
oaselor palmare şi plantare, câteva vertebre cervicale şi toracice, sacrumul şi femurul stâng.
Osemintele provin de la un bărbat cu vârsta biologică cuprinsă în intervalul 40-50 ani (adult
de vârstă mijlocie sau maturus II) (Ubelaker 1979; Buikstra şi Ubelaker 1994: 15-38). Menţionăm o
uşoară discrepanţă între vârsta suturală (Planşa XIV.3, 4) şi cea dentară, cea din urmă indicând o
vârstă mai timpurie, în intervalul 30-40 ani (Planşa XIV.5, 6).
Neurocraniul, privit din norma verticalis, este pentagonoid (Planşa XIV.4). Indicele cefalic
intră în categoria brahicrană. Fruntea este largă, iar occipitalul, îngust. Scheletul facial are dimensiuni
mijlocii, inclusiv în regiunea nasului şi orbitelor. Fosa canină este superficială. Profilarea orizontală a
feţei este moderată, de tip europoid. Mandibula este relativ gracilă. Relieful cranian nu este deloc
pronunţat (Planşa XIV.1-4).
Osatura postcraniană este robustă şi zveltă. Humerusul drept este euribrah, iar cel stâng,
platibrah. Femurul este hiperplatimer, lipsit de pilastru. Tibiile sunt mezocneme. Statura scheletică se
încadrează în categoria masculină mijlocie (162-166 cm).
La nivelul dentiţiei au fost identificate şapte pierderi dentare produse în timpul vieţii (I1, M3 şi
M1 de pe partea stângă şi I1, I2, M2 şi M3 de pe partea dreaptă), două carii (M2 de pe partea stângă şi
M2 de pe partea dreaptă) şi două abcese (I2 şi M2 de pe partea stângă). Ambii M1 prezintă câte cinci
cuspizi (Planşa XIV.5, 6).
Pe maxilarul superior a fost identificat torus palatinus (Planşa XIV.6) de dimensiuni mici
(Mann şi Hunt 2005: 52-3; Mann et al. 2016: 495-8).
Pe tabula externa ossis cranii, pe frontal, parietale şi occipital este slab vizibilă hiperostoza
porotică (cribra cranii), inactivă în momentul decesului (Planşa XIV.7). Foramenele au dimensiuni mici
şi sunt împrăştiate pe suprafaţa oaselor, fiind mai aglomerate în preajma suturilor coronală, sagitală şi
lambdoidă. Prezenţa acestei porozităţi indică o serie de carenţe nutriţionale, cel mai frecvent deficit de
fier, însă poate avea şi alţi factori cauzali (Mann şi Hunt 2005: 19-22).
Pe frontal, în jumătatea sa stângă, foarte aproape de sutura coronală se distinge cu
dificultate un osteom de mici dimensiuni (3mm x 5mm) (Planşa XIV.7), adică o formaţiune tumorală
osoasă benignă, solitară, în general asimptomatică (Mann şi Hunt 2005: 19-20).
Din categoria patologiilor osoase, menţionăm tasarea extremă până la deformare a corpului
vertebrei toracice T11 (Planşa XIV.8), situaţie ce ar putea fi rezultatul unei fracturi produse cu mult timp
înainte de deces sau rezultatul unui proces infecţios localizat la nivelul anumitor segmente din coloana
vertebrală (Mann şi Hunt 2005:78-9). Sunt afectate şi vertebrele învecinate, adică T10 şi T12, care sunt
herniate difuz şi prevăzute cu osteofite marginale. De spondilartrită sunt afectate de altfel toate
segmentele coloanei vertebrale. De exemplu, cervicala C4 are corpul extrem de erodat şi poros, iar
lombara L3 are corpul tasat, cu osteofite marginale, hernie difuză şi eroziune (Mann şi Hunt 2005: 73-88).
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Şi articulaţia humero-ulnară trădează prezenţa osteoartritei degenerative, în special pe
epifizele proximale ulnare, care sunt poroase şi corodate (Mann şi Hunt 2005: 126-8). Acelaşi tip de
modificări există pe scapule şi clavicule (Planşa XIV.9).
Epifizele distale ale humerusurilor prezintă foramen supratrohlear (Mann şi Hunt 2005: 126;
Mann et al. 2016: 537-8), iar cele ale tibiilor, faţete suplimentare de articulaţie la astragal (Mann şi
Hunt 2005: 165; Mann et al. 2016: 625-7). Pe femure, în treimea proximală a diafizei, este bine
exprimat trohanterul suplimentar şi fosa hipotrohanterică (Mann et al. 2016: 617-8). Aceste caractere
sunt încadrate de cele mai multe ori în categoria trăsăturilor epigenetice (non-metrice), însă pot avea
şi determinism ocupaţional.
Mai menţionăm prezenţa sulcusului preauricular (Mann şi Hunt 2005: 112-4; Mann et al. 2016: 604)
şi inserţiile musculare accentuate, atât pe oasele centurilor, cât şi pe cele ale membrelor. Se detaşează
în acest sens claviculele, humerusurile şi femurele. Modificări entezopatice, cauzate de suprasolicitarea
sistemului musculo-scheletic, au fost identificate pe tibii, peronee, humerusuri, radiusuri.
Concluzii
Valea Călmăţuiului pare să fi constituit în epoca eneolitică un culoar/rută ce lega zona
subcarpatică de valea Dunării. Deşi este cu mult mai bine cunoscut segmentul de vale aflat pe
teritoriul judeţului Brăila (datorită cercetărilor unor arheologi precum Nicolae Harţuche sau Ion T.
Dragomir, iar mai recent Stănică Pandrea), izvoarele acestui râu, care se află la poalele Subcarpaţilor
Curburii, par să fi fost urmate şi populate intens de comunităţile eneolitice şi apoi de cele din perioada
timpurie a epocii bronzului. Cercetări mai intense sau restrânse de la Smeeni, Gherăseni ‘Grindul
Cremenea’, Sudiţi, Moisica, Largu, Pietrosu, mai nou Gherăseni ‘Movila Cremenea’ şi Lipia, arată o
individualizare a acestui spaţiu ce pare să fie atât o graniţă, cât şi o periferie, caracteristici ce au
imprimat o evoluţie proprie văii superioare a râului Călmăţui. Noile cercetări, ce au debutat recent, ar
putea rescrie cadrul cultural şi cronologic al acestui spaţiu, cu efecte asupra unui areal mai larg,
respectiv sud-estului Moldovei şi nordul Munteniei. Prin urmare, orice informaţie provenind din
săpături arheologice mai vechi, nevalorificate, se constituie în elemente suplimentare ce pot fi
asimilate acestui nou demers al cercetării.
Note
1.

Numerotarea gropilor aparţine autorilor studiului.

2.

Autorul foloseşte sintagma ‘Gumelniţa-Ariuşd’; vezi o discuţie legată de această terminologie la
Frînculeasa 2016: 75.
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Planşa I. Evoluţia topografică a zonei, între a doua jumătate a sec. al XIX-lea (1) şi prima jumătate
a sec. al XX-lea (2). (1. detaliu după harta austriacă Wallachia - Second military survey of the
Habsburg Empire; 2. detaliu după planurile directoare de tragere – fila Smeeni).
Topographic evolution of the area between the second half of the 19th century and the first half of
the 20th century (1. detail of the Austrian map Wallachia - Second military survey of the Habsburg
Empire; 2. detail of the military map – Smeeni sheet).
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Planşa II. 1. Ortofotoplanul şi ridicarea topografică a zonei; 2. Fotografie aeriană şi planul săpăturilor
coordonate de E. M. Constantinescu, între anii 1991-1996 (2. după Constantinescu 1995-1996).
1. Satellite view and topographic survey of the area; 2. Aerial view and the layout of the excavations
coordinated by E. M. Constantinescu during 1991-1996 (2. after Constantinescu 1995-1996).
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Planşa III. Starea actuală a sitului. 1. Vedere spre nord-est; 2. Intervenţii recente în zona centrală
a sitului; 3. Limita de vest islazului şi diferenţa de nivel rezultată în urma nivelărilor.
Recent photographs of the site area. 1. View from North-East; 2. Recent unauthorized excavations in
the central area of the site; 3. The western edge of the pasture with a noticeable step resulting from
numerous levelling actions.
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Planşa IV. Planul săpăturilor din anul 1961 din zona cimitirului Sântana de Mureş-Cerneahov (după
Diaconu 1977).
The excavation plan (1961) of the Sântana de Mureş-Cerneahov cemetery area (after Diaconu 1977).
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Planşa V. Planul săpăturilor realizate de V. Teodorescu în aprilie 1965 (Arhiva Muzeului Judeţean de
Istorie şi Arheologie Prahova).
Teodorescu’s excavation from April 1965 (Archive of the Prahova County Museum of History and
Archaeology).
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Planşa VI. 1-11. Cultura Boian. Pahare tronconice.
1-11. Boian Culture. Conical beakers.
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Planşa VII. Cultura Boian. 1-6. Pahare tronconice; 7-9. Picioare de vase; 10-12. Capace.
Boian Culture. 1-6. Conical beakers; 7-9. Vessel legs; 10-12. Lids.
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Planşa VIII. 1-7. Cultura Boian. Castroane tronconice.
Boian Culture. 1-7. Conical bowls.
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Planşa IX. 1-11. Cultura Boian. Castroane bitronconice.
1-11. Boian Culture. Biconical bowls.
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Planşa X. 1-11. Cultura Boian. Vase globulare.
1-11. Boian Culture. Globular vessels.
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Planşa XI. 1-11. Diferite decoruri specifice culturii Boian-faza Giuleşti; 12-14. Bazele unor recipiente Boian.
1-11. Various decoration patterns attributed to Boian-Giuleşti phase; 12-14. Boian vessels base.
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Planşa XII. Ceramică Boian. 1-7. Fragmente de pahare tronconice; 8-10. Fragmente dintr-un vas
globular; 11-19. Ceramică grosieră.
Boian pottery. 1-7. Conical beakers fragments; 8-10. Fragmentary globular vessel; 11-19. Coarse ware
pottery.
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Planşa XIII. 1-10 ceramică Gumelniţa; 11-12. Cană şi fragment ceramic specifice perioadei timpurii
a epocii bronzului.
1-10 Gumelniţa pottery; 11-12. Early Bronze Age cup and potsherds.
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Planşa XIV.
M.4/1965. 1. Craniu, norma facialis; 2. Craniu, norma lateralis; 3. Craniu, norma
occipitalis; 4. Craniu, norma verticalis; 5. Arcada dentară inferioară; 6. Arcada dentară superioară;
7. Cribra cranii şi osteom; 8. Segmentul vertebral T9-T12; 9. Clavicule, capetele acromiale.
M. 4/1965. 1. Cranium, norma facialis; 2. Cranium, norma lateralis; 3. Cranium, norma occipitalis;
4. Cranium, norma verticalis; 5. Lower dental arch; 6. Upper dental arch; 7. Cribra cranii and
osteoma; 8. T9-T12 vertebrae; 9. Clavicle, acromial end.
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Planşa XV. 1-3. Morminte preistorice cercetate de V. Teodorescu şi Gh. Diaconu în 1961 (după
Frînculeasa et al. 2017); 4-8. Vase Sântana de Mureş-Cerneahov descoperite în necropolă şi aşezare
(după Diaconu 1977); 9. Fragment de căldare atribuită populaţiilor turanice.
1-3. Prehistoric graves discovered in 1961 by V. Teodorescu and Gh. Diaconu (after Frînculeasa et al.
2017); 4-8. Sântana de Mureş-Cerneahov pottery (after Diaconu 1977); 9. Fragment of a clay bucket
of turanian origin.

