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CONTEXTELE, CRONOLOGIA ŞI ANALOGIILE
UNOR PIESE DE OS DECORATE DIN MOLDOVA
-RezumatUn cilindru din os, în stare fragmentară, decorat cu cercuri incizate, a fost descoperit
cu mulţi ani în urmă la Mândrişca (astăzi Valea Seacă), jud. Bacău, în cursul săpăturilor
sistematice efectuate în acest sit. Contextul său nu este însă unul bun, cilindrul fiind găsit în
stratul vegetal, în punctul “Titelca Morăriei”. Săpăturile arheologice au avut ca rezultat
identificarea în acest punct, sub solul vegetal, a unei depuneri din epoca bronzului cu
materiale Monteoru Ic3 şi este foarte probabil ca cilindrul să aparţină acestei depuneri. Un
argument în favoarea prezentei ipoteze îl oferă situl de la Costişa, jud. Neamţ, unde un
cilindru bogat decorat a fost găsit în depunerea cu ceramică de tip Costişa, într-un context
clar. Cilindrul era înconjurat de bucăţi de chirpic, fragmente de vatră şi ceramică. Nivelul
Costişa era acoperit de un strat de pietre şi de ceramică Monteoru Ic2-Ic1. Nivelul din
epoca bronzului de la Mândrişca este parţial contemporan cu cel de la Costişa. Calibrate,
probele adunate din depozitul de la Costişa sugerează intervalul 2000-1600 î.e.n. pentru
locuirea din epoca bronzului din acest sit.
Piese asemănătoare au mai fost descoperite pe teritoriul României în contexte
arheologice legate de culturile Pecica, Derşida şi Otomani. Un număr semnificativ de
cilindri de os decoraţi provin din zona Dunării Mijlocii, din Ungaria, Slovacia, Cehia,
Serbia. Toate piesele au fost descoperite în aşezări din epoca bronzului, datate în jurul
primei jumătăţi a mileniului II î.e.n. Obiecte similare au mai fost descoperite în zona
Anatoliei, la Beycesultan şi Boğazköy, şi la Tell Atchana (anticul Alalakh) în câmpia
Amuq. Nivelurile culturale în care au fost descoperiţi cilindrii de os decoraţi în regiunea
Anatoliei sunt mai târzii decât nivelul de la Costişa, datând în principal din a doua jumătate
a mileniului II î.e.n.
Cuvinte cheie: cilindri din os, meandre, datări
Moldova, România.
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THE CONTEXTS, CHRONOLOGY AND ANALOGIES
OF SOME DECORATED BONE ARTEFACTS FROM MOLDAVIA
-AbstractA bone cylinder, in a fragmentary state, ornamented with incised circles, was
discovered at Mândrişca (now Valea Seacă, Bacău county), during the systematic
excavations carried out on this site many years ago. The artefact was found on the surface
of the „Titelca Morăriei” plateau. The archaeological investigations revealed in this
location two thick Bronze Age layers contaning Monteoru Ic3 pottery and one can suppose
a connection between this cylinder and the two layers. Another bone cylinder with pulley
motif was found in the Bronze Age settlements of Costişa (Neamţ county), in a clear
context, associated with adobe, scattered fragments of hearths and Costişa pottery. The
Costişa deposit was covered by a layer of stones and Monteoru Ic2-Ic1 pottery. The Bronze
Age deposits from Mândrişca are partially contemporary with those from Costişa.
Calibrated, the samples collected from the Costişa deposit suggest the span 2000-1600 BC
for the Bronze Age sequence in this site.
Ornamented bone cylinders were found in the western region of Romania (Pecica,
Derşida and Otomani). An important number of decorated bone cylinders comes from the
area of the Middle Danube in Hungary, Slovakia, the Czech Republic, Serbia. All the
pieces were found in Bronze Age settlements, dated to the first half of the 2nd millennium
BC. Similar items occurred at Beycesultan and Boğazköy in the Anatolian area and at Tell
Atchana (ancient Alalakh) on the Amuq Plain. The contexts for the decorated bone
cylinders in west Anatolia are later than the context for the Costişa one, mainly during the
second half of the 2nd millennium BC.
Keywords: bone cylinders, pulley motif, 14C dates, Middle Bronze Age, Moldavia,
Romania


În cursul săpăturilor arheologice din vara anului 1959 desfăşurate la
Mândrişca (astăzi Valea Seacă, jud. Bacău) au fost descoperite patru bucăţi dintrun tub din os, ornamentat (Fig. 1/1). Piesa, având lipsă unele fragmente, a fost
restaurată şi s-a putut observa că este ovală în secţiune, cu diametrul exterior de 5,2
x 4 cm, iar lungimea păstrată variază între 8,7 şi 9 cm, unul dintre capete fiind
rupt1. Pereţii cilindrului sunt subţiri, cu grosimea de cca. 0,2 cm. Are culoare bej şi
1

Cilindrul se află în expoziţia permanentă a Complexului Muzeal “Iulian Antonescu” din
Bacău, cu nr. de inventar 843. Marcajul de pe cilindru (Mândrişca 1960) este greşit, pentru
că potrivit jurnalului de şantier al lui Gheorghe Bichir, care se păstrează în arhiva
Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”, cele patru fragmente ale piesei au fost găsite în
data de 1 iulie 1959. Îi mulţumesc încă o dată doamnei Lăcrămioara Istina pentru
permisiunea de a studia materialul arheologic de la Mândrişca şi sprijinul oferit în
documentarea acestei piese. De asemenea, doresc să-i mulţumesc doamnei dr. Roxana
Dobrescu care mi-a pus la dispoziţie, cu multă bunăvoinţă, documentaţia de şantier a sitului
de la Mândrişca.
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a fost bine netezit pe suprafaţa exterioară, dar şi în interior. Cilindrul a fost
ornamentat cu şiruri verticale de câte şapte cerculeţe, perfect trasate, având fiecare
un punct adâncit în centru, iar pe marginile sale se află câte o bandă ce conţine linii
incizate, dispuse în zigzag. Cercurile incizate sunt mai estompate pe o porţiune din
suprafaţa cilindrului. Contextul arheologic al piesei nu este unul clar; a fost găsită
în pământul vegetal, cu prilejul cercetării sistematice a platoului “Titelca
Morăriei”.
Săpăturile arheologice au dovedit că pe respectivul platou, stratul neolitic,
gros de cca. 0,40 m, notat cu sigla Mândrişca I, era suprapus de un nivel sporadic
aparţinând perioadei timpurii a epocii bronzului (Mândrişca II), după care urma o
depunere cu o grosime de cca. 0,65 m cu ceramică Monteoru, stilul Ic3, ce conţinea
două niveluri diferenţiate cromatic, dar şi pe baza suprapunerii unor complexe
(Mândrişca IIIa şi IIIb)2. Sondajele efectuate pe terasa care înconjoară platoul
“Titelca Morăriei” au arătat că în această zonă nu există depuneri neolitice sau din
perioada timpurie a epocii bronzului (straturile Mândrişca I şi II), ci doar cele două
straturi din epoca bronzului, cel de jos, consistent, cu ceramică de tip Monteoru
Ic3, iar cel de deasupra (Mândrişca IIIc), distrus în bună parte de lucrările agricole,
cu ceramică Monteoru, stilul Ic23.
Descoperirea cilindrului decorat pe platou, zonă în care a fost evidenţiată o
depunere groasă Monteoru Ic3, cu două niveluri arheologice, indică posibilitatea
apartenenţei respectivei piese la această depunere. Un argument pentru o asemenea
datare este oferit de o descoperire similară de la Costişa, jud. Neamţ (Fig. 1/2). Pe
platoul A al „Cetăţuii” de la Costişa, în secţiunea S.III/03, sub stratul de pietre şi
ceramică Monteoru Ic2-Ic1, în asociere cu bucăţi de chirpici, bucăţi împrăştiate din
vetre şi fragmente ceramice Costişa, a fost găsit un cilindru lucrat din corn de cerb,
decorat4 (Fig. 2/1-2). Acesta era rupt din vechime în două părţi inegale. Decorul
său este foarte bogat, bucăţi din os fiind decupate pentru a lăsa motivele
ornamentale în relief. În mijloc se află ornamentul principal format dintr-o bandă
groasă, ondulată (cu 9 ondulaţii sau arcade), având şiruri de puncte foarte fin
incizate pe ambele margini, flancată de un şir de 55 de mici dreptunghiuri reliefate
2

Gh. Bichir, E. Dogan, Săpături arheologice la Mîndrişca (r. Adjud, reg. Bacău), “MCA”,
VIII, 1962, p. 291, 293, 297; Gh. Bichir, Săpăturile de la Mîndrişca (jud. Bacău), “MCA”,
IX, 1970, p. 113, 117-118.
3
Bichir, op.cit., pp. 117-118.
4
Determinarea arheozoologică a fost făcută de dr. Valentin Dumitraşcu de la Institutul de
Arheologie “Vasile Pârvan”. Cilindrul decorat şi datele radiocarbon de la Costişa au fost
prezentate într-un scurt articol, predat la tipar în mai 2011: A.-D. Popescu, R. Băjenaru,
From the Middle Danube to Anatolia: contacts during the second millennium BC. A case
study, în H. Öniz, P. Militello (eds.), Prehistory and protohistory of Europe and Anatolia,
vol. 1, Proceedings of SOMA 2011, 15th Symposium on Mediterranean Archaeology,
Catania University – Sicily (3-5 March 2011), BAR xxx, Oxford, 2013 (sub tipar).
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(situat pe o margine a cilindrului) şi un şir de 47 de cerculeţe, de asemenea reliefate
(la celălalt capăt al piesei). Ornamentul este perfect executat pe bucata mai mică de
cilindru, în timp ce pe bucata mai mare se poate observa o greşeală în sculptarea
benzii ondulate, în sensul că pe o porţiune nu s-a păstrat alternanţa arcadelor.
Încercând să corecteze greşeala făcută au redus din grosimea benzii, ornamentul
devenind astfel mult mai înghesuit, fiind lipsit de o parte a elementelor
compoziţionale; în plus, este şi mai estompat în această zonă (Fig. 1/2c). Suprafaţa
interioară a piesei nu a fost deloc netezită. Cilindrul are înălţimea de 3,8-4 cm,
diametrul exterior de 4,6 cm şi o grosime a pereţilor de 0,5-0,7 cm.
După cum am menţionat şi cu alte ocazii, se poate argumenta o anumită
contemporaneitate între comunităţile care au folosit ceramica de tip Costişa şi cele
Monteoru Ic3-Ic15. Există unele elemente comune ceramicii Costişa şi Monteoru
Ic4,3/Ic3-Ic2-Ic1 şi, mai mult, un vas întreg Monteoru Ic4,3/Ic36 a fost descoperit
într-o groapă aparţinând depunerii Costişa de la Costişa. Pe de altă parte, fragmente
ceramice Costişa, decorate cu triunghiuri haşurate, au fost găsite în unele situri
monteorene.
Un exemplu îl constituie vasul miniatural cu gât cilindric, pântec bombat şi
două tortiţe ce pornesc din buză şi se sprijină pe umăr, descoperit la Costişa în
cadrul unor complexe Costişa, asigurate prin ceramică, el având foarte bune
analogii în repertoriul de forme Monteoru Ic4,3/Ic37 (Fig. 3/1-2). După
cunoştinţele mele, acest tip de vas nu se întâlneşte în olăria Monteoru mai târziu de
faza Ic3. Faptul că unele dintre vasele miniaturale Costişa şi Monteoru Ic4,3/Ic3 au
fost perforate pe pântec sau au o parte din pântec „stricată” intenţionat şi, uneori,

5

A. Popescu, Aşezarea de epoca bronzului de la Costişa (jud. Neamţ). Monografie
arheologică (rezumatul tezei de doctorat), “SCIVA”, 54-56, 2003-2005, p. 318. Vezi, de
asemenea, opiniile formulate de M. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea etapelor timpurii
ale culturii Monteoru în Moldova, “ArhMold”, IV, 1966, p. 109 şi A. Vulpe, Perioada
mijlocie a epocii bronzului la est şi vest de Carpaţii Răsăriteni, în V. Cavruc, Gh.
Dumitroaia (coord.), Cultura Costişa în contextul epocii bronzului din România, Catalog de
expoziţie, Piatra-Neamţ, 2001, p. 11.
6
Deşi Eugenia Zaharia a menţionat unele diferenţe între ceramica Monteoru Ic4,3 şi cea
Ic3, consider că în stadiul actual de publicare a materialelor Monteoru nu este posibilă o
astfel de separare clară, mai ales când avem la dispoziţie material fragmentar şi redus
cantitativ. Aceeaşi situaţie îmi pare a fi şi în cazul ceramicii Monteoru Ia şi IIa. Pentru
aspectul ceramicii Monteoru Ic4,3 şi Ic3 vezi, E. Zaharia, La culture Monteoru. L’étape des
débuts à la lumière des fouilles de Sărata Monteoru, “Dacia”, N.S., 31, 1987, 1-2, pp. 2149; Idem, La culture Monteoru. Sa deuxième étape de dévelppment à la lumière des fouilles
de Sărata Monteoru (dép. de Buzău), “Dacia”, N.S., 34, 1990, pp. 23-51.
7
A.-D. Popescu, Deliberate destruction of pottery during the Bronze Age – a case study, în
N. Bolohan, F. Măţău, F.A. Tencariu (eds.), Signa Praehistorica. Studia in honorem
magistri Attila László septuagesimo anno, Iaşi, 2010, pp. 213-227.
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perforată arată folosirea lor în cadrul unor practici a căror semnificaţie ne scapă8.
Însă acest „obicei” comun comunităţilor Costişa şi Monteoru Ic4,3/Ic3 poate fi un
indiciu privind contemporaneitatea lor. O descoperire de la Costişa vine în sprijinul
afirmaţiei anterioare: într-o groapă ce pornea de la baza depunerii Costişa se afla o
pixidă cu capac, decorată în stil Monteoru Ic4,3/Ic3 (Fig. 3/3), aşezată în interiorul
unui vas tronconic confecţionat dintr-o pastă grosieră, nedecorat. Un alt indiciu
privind sincronismul dintre ceramica de tip Costişa şi cea Monteoru Ic3 provine de
la Siliştea, jud. Neamţ, aici fiind găsit un fragment ceramic, probabil din zona
diametrului maxim al unei amfore de tip Costişa, între ornamentele căruia apare
motivul cercurilor concentrice flancate de un şir de impresiuni rotunde9, iar acest
motiv decorativ este caracteristic ceramicii Monteoru Ic4,3/Ic3.
Tot la Costişa au fost descoperite fragmente de ceşti decorate în stil Costişa,
dar care aveau torţi cu şa şi prag, tipice culturii Monteoru, frecvente mai ales pe
ceramica Ic3 din Muntenia şi Ic2-Ic1 din întreg arealul de răspândire al acesteia 10
(Fig. 3/4). Unele compoziţii ornamentale întâlnite pe ceşti din depunerea Costişa de
la Costişa, cum ar fi liniile orizontale la baza gâtului sub care se află grupuri de
câte trei-patru linii paralele, întreaga compoziţie fiind realizată prin incizie (Fig.
3/5), se regăsesc pe unele vase Monteoru Ic2, în acest din urmă caz diferită fiind
doar tehnica de realizare a lor, în relief.
În situl de la Costişa nu s-a constatat o diferenţă stratigrafică între ceramica
Monteoru Ic2 şi ceramica Monteoru Ic111. De altfel, cu excepţia staţiunii de la
Sărata Monteoru, în restul ariei Monteoru ceramica lucrată în stil Ic1 nu apare
într-o depunere separată în cadrul aşezărilor12. Fragmente ceramice decorate cu
triunghiuri haşurate, element decorativ specific ceramicii de tip Costişa, au fost
descoperite în depunerile cu materiale Monteoru Ic2 ale aşezărilor de la

8

Ibidem.
N. Bolohan, C. Creţu, Recent discoveries belonging to Early/Middle Bronze Age in
Central Moldavia, în Thracians and Circumpontic World, Proceedings of the Ninth
International Congress of Thracology, Chişinău-Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004,
Chişinău, 2004, p. 59, 71, pl. 8/b.
10
Pentru aspectul ceramicii Monteoru Ic2-Ib vezi, de exemplu, E. Zaharia, La IIIe étape
MIc2. Les fouilles de Sărata Monteoru (dép. de Buzău), “Dacia”, N.S., 35, 1991, pp. 61-91;
Idem, La culture de Monteoru. Les IVe-Ve étapes. Les fouilles de Sărata Monteoru, “Dacia”,
N.S., 37, 1993, pp. 15-38.
11
A. Vulpe, M. Zamoşteanu, Săpăturile de la Costişa (r. Buhuşi, reg. Bacău), “MCA”,
VIII, 1962, p. 314; A.-D. Popescu, R. Băjenaru, Rivalries and conflicts in the Bronze Age:
two contemporary communities in the same space, “Dacia”, N.S., 52, 2008, pp. 8-11.
12
Vezi criticile mai vechi exprimate de A. Vulpe, K voprosu o periodizacii bronzovogo
veka v Moldave, “Dacia”, N.S., 5, 1961, pp. 109-112; A. Oancea, V. Drâmbocianu, Noi
descoperiri din epoca bronzului în judeţul Buzău. Observaţii asupra cronologiei culturii
Monteoru, “SCIVA”, 28, nr. 4, 1977, p. 520.
9

184

DANUBIUS XXXI - Supliment

Bogdăneşti13 şi Năstăseni14, ambele situate în jud. Bacău. De asemenea, fragmente
ceramice cu decor de tip Costişa au fost găsite şi în situl de la Poiana, jud. Galaţi 15
(Fig. 3/6), aici fiind identificată o depunere Monteoru (Poiana I 1), cu ceramică
lucrată în stiluri diferite (Ic4,3/Ic3, Ic2, Ia/IIa)16.
Succesiunea stratigrafică surprinsă la Costişa, unde depunerea Costişa este
acoperită de o depunere Monteoru Ic2-Ic117, arată vechimea mai mare a grupului
Costişa în această zonă, fapt evidenţiat şi de asemănările vizibile între ceramica
Costişa şi cea Monteoru Ic4,3/Ic3 sau de prezenţa pixidei cu capac monteorene în
situl de la Costişa. Această succesiune de la Costişa are probabil un caracter local,
grupul Costişa şi cel Monteoru Ic2-Ic1 fiind, după cum se pare, cel puţin parţial
contemporane18.
Pentru datarea absolută a sitului din epoca bronzului de la Costişa au fost
prelevate mai multe eşantioane19 (Fig. 4/1; 5/1-2). Unul dintre eşantioane (Hd28358: 3407 ± 26 BP) a fost luat dintr-un obiect din os de formă tronconică, găsit
rupt în două în apropierea cilindrului decorat, tot în depunerea Costişa; era
prelucrat parţial, însă nefinisat şi nedecorat. Prin calibrarea probei Hd-28358 s-au
obţinut intervalele 1770-1620 BC (în domeniul 2 sigma) şi 1745-1680 BC (în
domeniul 1 sigma)20. 11 probe prelevate din resturi de lemn ars, găsite într-un
complex cu chirpici şi ceramică Costişa în secţiunea S.XI de pe platoul B al
„Cetăţuii”, au fost trimise laboratorului de radiometrie din Heidelberg (Fig. 4/1).
Pentru o mai mare siguranţă a datării, în câteva cazuri, din acelaşi lemn au fost
trimise mai multe probe. Astfel, din două bârne aproape sudate au fost prelevate
13

M. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea etapelor timpurii ale culturii Monteoru în
Moldova, “ArhMold”, IV, 1966, pp. 101-102, 108; M. Florescu, C. Buzdugan, Aşezarea din
epoca bronzului de la Bogdăneşti (jud. Bacău). Raport amplu asupra cercetărilor
arheologice efectuate în anii 1959-1962, “ArhMold”, VII, 1972, p. 148, 188-189.
14
M. Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice de suprafaţă în judeţul Bacău,
“ArhMold”, VI, 1969, p. 232.
15
Am putut vedea o parte a materialelor aparţinând epocii bronzului din situl de la Poiana
în cursul anului 2001, prin bunăvoinţa domnului Mircea Nicu, director la acea vreme al
Muzeului de Istorie din Tecuci. Îi mulţumesc încă o dată pentru amabilitatea arătată.
16
R. Vulpe şi colab., Activitatea şantierului arheologic Poiana-Tecuci 1950, “SCIV”, II,
nr. 1, 1951, pp. 177-216.
17
Ceramică de tip Costişa apare şi în depunerea monteoreană, printre pietre, însă prezenţa
ei acolo s-ar putea explica prin curăţarea şi deranjarea stratului anterior de către grupul
Monteoru.
18
Vezi şi punctul de vedere exprimat de Florescu, op.cit., p. 109.
19
Datările au fost realizate de laboratorul de radiometrie din Heidelberg, cu finanţare
obţinută prin proiectul CNCSIS (cod 1126) 66GR/28.05.2007, cu titlul: Prestigiu şi
reprezentare în pre- şi protoistorie în spaţiul central şi sud-est european. Realitate
arheologică obiectuală, mentalităţi şi diversitate culturală, responsabil dr. Vlad V. Zirra şi
proiectul nr. 137/1.10.2007 (PNCD II, programul Idei), responsabil acad. Alexandru Vulpe.
20
Pentru calibrarea probelor menţionate în text s-a folosit programul OxCal 3.10.
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probele A1 (Hd-27904), A2 (Hd-26471) şi B2 (Hd-26472). Dintr-o bucată de lemn
ars au fost luate probele notate cu D (Hd-27903 şi Hd-26473), iar dintr-un alt lemn
ars au fost luate două probe notate cu E (Hd-26587 şi Hd-27977). Proba Hd-28033:
3429 ± 15 BP a fost recoltată dintr-o bucată de lemn ars aflată în profilul estic al
secţiunii S.XI. Prin calibrare, majoritatea probelor prelevate din S.XI indică
intervalul 1780-1630 BC ca având cea mai bună probabilitate, datare ce se
potriveşte foarte bine cu cea obţinută din proba luată din piesa de os nefinisată.
Probele A1, A2 şi B2 se plasează în intervalul 1980-1770 BC, însă acest interval
mai timpuriu ar putea fi rezultatul efectului de lemn vechi, dat fiind că materialul
trimis pentru datare este stejar (posibil specia Ouerqus robur)21, un arbore cu viaţă
lungă 22.
Proba Hd-28949: 3381 ± 21 BP a fost prelevată dintr-un metacarp de cal23
descoperit în depunerea Monteoru cu ceramică Ic2-Ic1 din secţiunea S.II/02 de pe
platoul A, depunere care, aşa cum am menţionat, acoperă în situl de la Costişa
complexele Costişa. Calibrată, oferă intervalele 1740-1620 BC (în domeniul 2
sigma) şi 1695-1635 BC (1 sigma, cu 56.4% probabilitate), evidenţiind succesiunea
imediată între complexele Costişa şi cele Monteoru Ic2-Ic1, deja observată în situl
de la Costişa.
Pe de altă parte, ar trebui avută în vedere şi posibilitatea unei existenţe mai
îndelungate şi mai vechi a comunităţilor Costişa în această zonă, care să cuprindă şi
secolele XX-XIX a.Chr., în sprijinul acestei afirmaţii venind şi cele trei datări
radiocarbon de la Siliştea, jud. Neamţ, realizate pe oase de animale recoltate din
depunerea aparţinând epocii bronzului24. Prin calibrarea probei Hd-29247 se obţine
21

Analiza structurii lemnului aparţinând probelor A2, B2 şi L2 (aceasta din urmă recoltată
din aceeaşi suprafaţă, S.XI) a fost făcută în cadrul Institutului de Cercetări şi Amenajări
Silvice-Staţiunea Câmpulung Moldovenesc de dr. ing. Ionel Popa, căruia îi mulţumim. Îi
mulţumesc şi colegului Bogdan Niculică, prin intermediul căruia s-a putut realiza această
analiză.
22
Despre problemele datării lemnului la N. Palincaş, Valorificarea arheologică a probelor
14
C din fortificaţia aparţinând bronzului târziu de la Popeşti (jud. Giurgiu), “SCIVA”, 47,
nr. 3, 1996, p. 244; Idem, Câteva observaţii cu privire la utilizarea datelor radiocarbon,
“SCIVA”, 48, nr. 1, 1997, pp. 28-30; C. Fischer, Probele 14C din valul de epoca bronzului
de la Popeşti (jud. Giurgiu), “SCIVA”, 47, nr. 3, 1996, pp. 289-294.
23
Determinare făcută de dr. Georgeta El Susi de la Institutul de Arheologie “Vasile
Pârvan”.
24
N. Bolohan, “All in One”. Issues of methodology, paradigms and radiocarbon datings
concerning the outer eastern Carpathian area, în N. Bolohan, F. Măţău, F.A. Tencariu
(eds.), Signa Praehistorica. Studia in honorem magistri Attila László septuagesimo anno,
Iaşi, 2010, p. 238. La Siliştea, vasele întregi şi fragmentele ceramice de tip Costişa şi cele
Monteoru Ic2-Ic1 nu aparţin unor complexe aflate în succesiune, ci apar împreună într-o
singură depunere, fapt care l-a determinat pe autorul săpăturilor să avanseze ideea unei
“coabitări” între comunităţile Costişa şi Monteoru în acest sit; vezi, N. Bolohan, E.R.
Munteanu, Sat Siliştea, com. Români, jud. Neamţ, în Cavruc, Dumitroaia (coord.), op.cit.,
p. 44-46.
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intervalul 1960-1770 BC (în domeniul 2 sigma), iar probele Hd-29027 şi Hd-29377
se plasează în intervalele 1880-1690 BC, respectiv 1740-1610 BC, de asemenea cu
o probabilitate ridicată, de 94,5% (Fig. 4/2).
Probele prelevate din depunerile sau complexele Monteoru ale unor situri
din Muntenia indică o datare mai timpurie a ceramicii Monteoru Ic3-Ic1 în această
zonă. Din situl de pe “Cetăţuia” de la Sărata Monteoru, jud. Buzău, au fost luate, cu
foarte mulţi ani în urmă, două probe pentru datări radiocarbon: proba Bln-3065,
3690±60 BP, din nivel Ic3 (material analizat: seminţe) şi Bln-4619, 3919±48, din
nivel Ic2 (material analizat: cărbune)25. Există o neconcordanţă între rezultatele
calibrării celor două probe, în sensul că nivelul Ic2 apare ca fiind mai vechi decât
nivelul Ic3. Datarea obţinută prin calibrarea probei din nivelul Monteoru Ic3 (22301910 BC, 2 sigma: 92,9%) îmi pare mai de încredere datorită conţinutului
eşantionului analizat26.
O probă prelevată dintr-un schelet uman din M.24 de la Cârlomăneşti-„La
Arman”, jud. Buzău, mormânt ce avea ca inventar şi „o ceaşcă ale cărei forme şi
decor o cartiruiesc în stilul Ic1”27, a fost trimisă laboratorului din Heidelberg.
Calibrată, oferă intervalul 2030-1870 BC (2 sigma, 93,4% probabilitate). La fel de
important este şi rezultatul calibrării probei recoltate din groapa 45 de pe
„Cetăţuia” de la Cârlomăneşti, care plasează în intervalul 1640-1520 BC (în
domeniul 2 sigma)28 cel puţin o parte dintre complexele monteorene târzii din acest
sit. Un complex foarte probabil contemporan cu cel din urmă şi identificat chiar în
apropierea lui, e vorba de groapa 41, conţine o psalie lucrată din corn, cu
proeminenţe la capătul inferior29 (tipul Spiš după Hüttel sau varianta IVb5, potrivit

25

I. Motzoi-Chicideanu, Fremdgüter im Monteoru-Kulturraum, în B. Hänsel (Hrsg.),
Handel, Tausch und Verkehr im bronze- und früheisenzeitlichen Südosteuropa,
“Prähistorische Archäologie in Südosteuropa”, 11, 1995, p. 224; I. Motzoi-Chicideanu, D.
Gugiu, Un mormânt din epoca bronzului descoperit la Cârlomăneşti (jud. Buzău),
“SCIVA”, 52-53, 2001-2002 (2004), pp. 21-23, Lista 1/31-32; N. Boroffka, Bronze- und
früheisenzeitliche Geweihtrensenknebel aus Rumänien und ihre Beziehungen, “EurAntiq”,
4, 1998 (1999), p. 117, nota 83.
26
Despre calitatea eşantioanelor alcătuite din seminţe vezi N. Palincaş, “SCIVA”, 48, nr. 1,
1997, p. 29.
27
I. Motzoi-Chicideanu, M. Şandor-Chicideanu, Cimitirul din Epoca Bronzului de la
Cârlomăneşti – La Arman. Campaniile 2003-2007, “MCA”, S.N., VI, 2010, p. 29, 36, 67,
pl. 30.
28
I. Motzoi-Chicideanu, Cârlomăneşti, com. Verneşti, jud. Buzău, în “CCA”- campania
2007, Bucureşti, 2008, p. 98; I. Motzoi-Chicideanu, S. Matei, D. Măgureanu, O piesă de
harnaşament din epoca bronzului descoperită la Cârlomăneşti-“Cetăţuia”, “Mousaios”,
XVII, 2012, p. 69.
29
Motzoi-Chicideanu, Matei, Măgureanu, op.cit., p. 65-95.
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clasificării lui Boroffka)30, decorată cu motive în bandă similare ornamentului
principal de pe cilindrul de la Costişa. O psalie din corn apropiată ca formă de cea
de la Cârlomăneşti (tip Vatin, după Hüttel; varianta IVa după Boroffka)31 şi
decorată în aceeaşi manieră, a fost publicată ca făcând parte din inventarul
mormântului 35 al cimitirului nr. 2 de la Sărata Monteoru, jud. Buzău, a cărui
ceramică este lucrată în stil Ia/IIa32. De altfel, ceramica Monteoru târzie publicată
până în prezent de pe „Cetăţuia” de la Cârlomăneşti îşi găseşte bune analogii în
ceea ce priveşte formele şi ornamentaţia în inventarele unor complexe considerate
Monteoru Ia/IIa-IIb, cum ar fi, de exemplu, inventarele funerare ale cimitirelor de
la Sărata Monteoru (cimitirele 3 şi 4, Monteoru Ia/IIa)33, Poiana, jud. Galaţi (cu
ceramică lucrată în stil Monteoru Ia/IIa)34, Pietroasa Mică (Monteoru IIb)35, în
inventarele funerare ale mormintelor Monteoru Ia/IIa-IIb de la Cândeşti, jud.
Vrancea 36, în inventarul mormântului colectiv de pe Cetăţuia 2 de la Năeni„Zănoaga”, jud. Buzău, sau în depunerea monteoreană târzie de pe Cetăţuia 1 a
aceluiaşi sit37.
Datele radiocarbon pe care le avem la dispoziţie pentru plasarea în timp a
siturilor cu ceramică decorată în stilurile Costişa şi Monteoru sunt deocamdată
puţine. Este în mod cert necesară prelevarea de noi probe pentru datări 14C din
complexe închise, bine documentate, care să conţină şi material ceramic
concludent. De asemenea, este absolut necesară publicarea materialului arheologic
Monteoru pe complexe pentru a avea o imagine clară privind repertoriul de forme
30

H.G. Hüttel, Bronzezeitliche Trensen in Mittel- und Osteuropa, “PBF”, XVI, 2,
München, 1981, pp. 82-94; Boroffka, op.cit, p. 101; Motzoi-Chicideanu, Matei,
Măgureanu, op.cit., p. 71.
31
Hüttel, op.cit., pp. 94-99; Boroffka, op.cit., p. 93, 100, 107, 110, 120, Lista 8.
32
Mormântul respectiv conţinea, de fapt, o pereche de psalii identice, vezi Boroffka, op.cit.,
p. 93.
33
E. Comşa, Contribuţie privind ritul funerar al purtătorilor culturii Monteoru (Necropola
nr. 3 de la Sărata Monteoru), “Thraco-Dacica”, II, 1981, pp. 111-124; L. Bârzu, La station
de Sărata Monteoru: La nécropole no 4 de l’époque du bronze, „Dacia”, N.S., 33, 1989, pp.
39-78.
34
E. Dunăreanu-Vulpe, La nécropole de l’âge du bronze de Poiana, „Dacia”, 5-6, 19351936 (1938), pp. 151-167; S. Teodor, M. Nicu, S. Ţau, Noi morminte din epoca bronzului
descoperite la Poiana-Tecuci, „MemAntiq”, XIX, 1994, p. 211.
35
A. Oancea, Considérations sur l’étape finale de la culture de Monteoru, „Dacia”, N.S.,
25, 1981, pp. 131-191.
36
M. Florescu, A. Florescu, Cercetările arheologice de la Cândeşti-Coasta Banului, com.
Dumbrăveni (jud. Vrancea), în perioada 1976-1980, “MCA”, 1983, p. 114-118.
37
I. Motzoi-Chicideanu, M. Şandor-Chicideanu, Ein bronzezeitliches Grab aus NăeniZănoaga, “Dacia”,N.S., 38-39, 1994-1995, pp. 19-40; Idem, Cercetările arheologice de la
Năeni-Zănoaga (jud. Buzău). Campaniile 1982-1986, 1988-1993 şi 1996, “MCA”, S.N., I,
1999, pp. 59-73. Pentru mai multe analogii privind ceramica Monteoru târzie de la
Cârlomăneşti vezi, Motzoi-Chicideanu, Matei, Măgureanu, op.cit., pp. 67-69.
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şi motivele decorative ce alcătuiesc diferitele stiluri ceramice şi de a observa în ce
măsură toate aceste stiluri reprezintă faze succesive ale culturii Monteoru.
Menţionez cu acest prilej mai vechile îndoieli, vizând conţinutul diferitelor faze ale
culturii Monteoru, exprimate de Alexandru Vulpe şi Alexandru Oancea, iar mai
recent, de Ion Motzoi-Chicideanu38. Remarc şi observaţiile făcute de autorii
cercetărilor de la Pufeşti, jud. Vrancea, privind aspectul ceramicii din cele două
niveluri Monteoru, atribuite fazelor IIa-IIb, identificate aici: „De la început
precizăm ca în linii generale, pasta, formele de vase şi motivele decorative ale
ceramicei sunt identice, cu excepţia unor mici detalii, în ambele nivele de locuire.
De altfel, acest fapt nu este surprinzător întrucât, însăşi etapa finală Monteoru care
conţine fazele IIa şi IIb prezintă o ceramică cu trăsături esenţiale unitare”39.
Până la o publicare a numeroaselor aşezări şi cimitire Monteoru în sensul
celor amintite anterior, aşa cum a observat şi Alexandru Vulpe40, ceramica poate fi
repartizată în trei grupe principale în funcţie de elementele decorative, iar aceste
grupe stilistice (stilurile Ic4,3/Ic3, Ic2-Ib şi Ia/IIa-IIb, numite după siglele
nivelurilor arheologice de la Sărata Monteoru), conform documentaţiei arheologice
existente în prezent, au urmat una alteia în timp. Depunerile cu ceramică decorată
în stilurile Monteoru Ic3 sau Ic2 sunt consistente, în unele situri ele conţinând mai
multe niveluri stratigrafice, fiind astfel de admis o ocupaţie de mai lungă durată. Se
conturează şi ideea unui oarecare decalaj cronologic între depunerile cu ceramică
Monteoru Ic3-Ic2-Ic1 din zona Bacău-Neamţ şi cele din zona subcarpatică a
judeţului Buzău, cele din urmă fiind eventual mai timpurii, comunităţile de aici
având poate un ritm de dezvoltare diferit comparativ cu cele din Moldova, însă
desigur, o asemenea ipoteză trebuie verificată mai degrabă prin noi cercetări.
Cilindrul decorat găsit pe „Cetăţuia” de la Costişa are contextul stratigrafic
bine precizat, iar datele radiocarbon obţinute pentru depunerea cu ceramică de tip
Costişa de aici se dovedesc importante şi pentru plasarea lui în timp, cândva în sec.
XX-XVII a.Chr. O datare la începutul mileniului al II-lea a.Chr. este de presupus şi
pentru piesa cilindrică descoperită la Mândrişca. Trei cilindri fragmentari, cu
diametrele de cca. 3,4-4,8 cm, dintre care doi decoraţi cu şiruri de cercuri
concentrice cu centrul marcat printr-un punct, iar celălalt cu linii incizate, au fost
descoperiţi în situl de la Poiana, însă în depunerea aparţinând celei de-a doua epoci
38

I. Motzoi-Chicideanu, Câteva observaţii asupra culturii Monteoru, Mousaios, VIII,
2003, p. 37, 48-50.
39
M. Florescu, M. Nicu, Gh. Rădulescu, Câteva date referitoare la fazele târzii ale culturii
Monteoru în lumina cercetărilor de la Pufeşti, “MemAntiq”, III, 1971, pp. 171-172.
40
A. Vulpe, Epoca metalelor, în M. Petrescu-Dîmboviţa, A. Vulpe (coord.), Istoria
Românilor. I. Moştenirea timpurilor îndepărtate, Bucureşti, 2010, p. 245. Vezi însă şi
periodizarea culturii Monteoru propusă de Marilena Florescu, Contribuţii la cunoaşterea
etapelor timpurii ale culturii Monteoru în Moldova, “ArhMold”, IV, 1966, p. 113.
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a fierului41 (Fig. 6/1-2). Un cilindru întreg, atent decorat cu şiruri de cercuri
concentrice cu mijlocul marcat şi triunghiuri haşurate a fost găsit, conform
marcajului existent pe piesă, pe „Cetăţuia” de la Răcătău, jud. Bacău, la o
adâncime ce ar corespunde depunerii din a doua epocă a fierului42. În momentul de
faţă, dat fiind lipsa mea de cunoaştere privind răspândirea unor astfel de piese
cilindrice în cadrul complexelor arheologice de epocă Latène, îmi este imposibil să
judec dacă în cele două cazuri amintite respectivele piese cilindrice aparţin sau nu
perioadei în discuţie43; remarc doar că în ambele situri au fost identificate depuneri
cu un variat material Monteoru, încât posibilitatea ca ele să aparţină epocii
bronzului există. În plus, un disc din os, fragmentar, decorat cu meandre incizate,
descoperit la Poiana tot în depunerea aparţinând celei de-a doua epoci a fierului44
(Fig. 6/3), a fost ulterior atribuit epocii bronzului, mai multe piese similare ca
formă şi ornamentare fiind găsite în aşezări din Moldova cu ceramică monteoreană
târzie sau Noua45.
O piesă discoidală din os (D = 4,5 cm), cu un decor aproape identic cu cel de
pe discul fragmentar de la Poiana, a fost descoperită în situl de la Vârteşcoiu, jud.
Vrancea, însă nu dispun de informaţii privind contextul său stratigrafic46 (Fig. 6/4).
Cercetările efectuate la Vârteşcoiu au pus în evidenţă mai multe depuneri cu
ceramică Monteoru, ornamentată în stilurile Ic4,3/Ic3, Ic2 şi IIb47. În ce priveşte
decorul discurilor de la Poiana şi Vârteşcoiu, acesta a fost executat în chip
41

R. Vulpe, E. Vulpe, Le fouilles de Poiana. Campagne de 1927, “Dacia”, III-IV, 19271932 (1933), fig. 108/18; R. Vulpe, S. Teodor, Piroboridava. Aşezarea geto-dacică de la
Poiana, “Bibliotheca Thracologica”, XXXIX, Bucureşti, 2003, pp. 200-201, nr. 1120, 1123
şi 1124, p. 562, fig. 83/5, 8, 9.
42
Piesa se păstrează în colecţia Complexului Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău, având
marcajul Cet. 78, S.XV, careu 2, -0,60-0,80. Despre stratigrafia sitului la V. Căpitanu,
V. Ursachi, O nouă cetăţuie dacică pe valea Siretului, “Carpica”, II, 1969, pp. 94-96.
43
Decorul cu cercuri concentrice este prezent pe piese de os din epoci diferite. Vezi, de
exemplu, A. Ganciu, Piepteni din corn şi os din secolele IV a.Chr. – I p.Chr. de la Dunărea
de Jos, “SCIVA”, 52-53, 2001-2002 (2004), pp. 53-82.
44
R. Vulpe şi colab., op.cit., p. 205, 215, fig. 29/7.
45
O recentă trecere în revistă a lor la Motzoi-Chicideanu, Matei, Măgureanu, op.cit., pp.
74-75. Vezi şi R. Hachmann, Die frühe Bronzezeit im westlichen Ostseegebiet und ihre
mittel- und südosteuropäischen Beziehungen, Hamburg, 1957, p.176; S. Penner,
Schliemanns Schachtgräberrung und der europäische Nordosten. Studien zur Herkunft der
frühmykenischen Streitwagenausstattung, Bonn, 1998, p. 153.
46
Piesa se păstrează în colecţia Muzeului de Istorie şi Arheologie din Focşani, nr. inv.
29940 şi am avut prilejul s-o văd prin amabilitatea domnului dr. Horia Dumitrescu,
directorul muzeului şi a doamnei Aurora Emilia Apostu, cărora le mulţumesc încă o dată.
Pentru ilustrarea piesei am la dispoziţie, în momentul de faţă, doar un desen al feţei
decorate.
47
V. Bobi, A. Paragină, Şantierul arheologic de la Vârteşcoiu. Cercetările din anii 19861988, “Vrancea”, VIII-X, 1991, pp. 41-68.
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desăvârşit, fiind probabil folosite şabloane pentru realizarea cercurilor, întreaga
combinaţie ornamentală având practic ca element de bază cercurile aproape întregi
sau jumătăţile de cerc cu centrul marcat printr-un punct48. Un ornament
asemănător, uneori realizat ceva mai simplu, poate fi văzut pe piesa discoidală din
piatră de la Pufeşti49, pe aşa-numitul sigiliu din os găsit întâmplător la Târgu
Secuiesc, jud. Covasna50 (Fig. 6/5), pe discul din marmură de la Surčin, Serbia 51
(Fig. 6/6), pe discul găsit în aşezarea Otomani de la Nižná Myšl’a, estul
Slovaciei52, iar din spaţiul egeo-anatolian, pe şaibele din mormintele de la
Kakovatos şi Micene53, sau pe discul de os din stratul 2 de la Beycesultan54 (Fig.
6/7-9).
Piese cilindrice asemănătoare celor de la Mândrişca şi Costişa, cu un decor
bogat, au fost descoperite şi în zona vestică a României, la Pecica, jud. Arad55,
Derşida, jud. Sălaj56, Otomani, jud. Bihor 57, în aşezări aparţinând epocii bronzului.
Un număr mare de piese similare din os, multe dintre ele decorate cu benzi
ondulate, provine din zona Dunării Mijlocii, din situri ale epocii bronzului58 (Fig.
7-8). De exemplu, la Füzesabony-„Öregdomb” (Ungaria) au fost găsite trei piese în
depunerea Füzesabony59; un cilindru decorat găsit în aşezarea de la Jászdózsa a fost
48

O discuţie despre realizarea decorului meandric cu ajutorul unor instrumente la B.
Hänsel, Die Quadratur des Kreises in der Bronzezeit Serbiens, în M. Lazić (ed.), Antidoron
Dragoslavo Srejović completis LXV annis ab amicis, collegis, discipulis oblatum, Belgrad,
1997, pp. 253-258.
49
Florescu, Nicu, Rădulescu, op.cit., p. 179, fig. 7/7.
50
A. Vulpe, Spaţiul egeo-anatolian şi Europa sud-estică în lumina unei revizuiri a
cronologiei epocii bronzului, “Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologice”, IV,
tom. XXI, 1996, pp. 36-37, fig. 1/1 (citat în continuare: Vulpe, Spaţiul).
51
W. David, Altbronzezeitliche Beinobjekte des Karpatenbeckens mit Spiralwirbel- oder
Wellenbandornament und ihre Parallelen auf der Pelopones und in Anatolien in
frühmykenischer Zeit, în P. Roman (ed.), The Thracians world at the crossroads of
civilisations, Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology (ConstanţaMangalia-Tulcea 1996), Bucureşti, 1997, p. 277, 293, pl. 1/6.
52
Ibidem, p. 251, 278, 293, pl. 1/5.
53
Ibidem, p. 250, 277-278, pl. 1/1-3, 7-8; Penner, op.cit., pp. 154-155, fig. 31.
54
David, op.cit., p. 277, pl. 1/4; Penner, op.cit., pp. 154-155, fig. 31/4.
55
I.H. Crişan, Ziridava. Săpăturile de la “Şanţul Mare” din anii 1960, 1961, 1962, 1964,
Arad, 1978, p. 19, fig. 8.
56
N. Chidioşan, Contribuţii la istoria tracilor din nord-vestul României. Aşezarea
Wietenberg de la Derşida, Oradea, 1980, pp. 64-65.
57
N. Chidioşan, Prelucrarea osului în aşezările culturii Otomani din nord-vestul României,
“Crisia”, XIV, 1984, p. 37, fig. 12/5.
58
O listă a lor la David, op.cit., pp. 284-287.
59
I. Bóna, Die mittleren Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen,
Budapesta, 1975, pp. 265-266; M. Csányi, J. Tárnoki, Katalog der ausgestellten Funde, în
W. Meier-Arendt (Hrsg.), Bronzezeit in Ungarn. Forschungen in Tell-Siedlungen an Donau
und Theiss, Frankfurt am Main, 1992, p. 193, nr. 257-259.
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atribuit bronzului mijlociu60, iar un alţi doi provin din depunerea Füzesabony a
aşezării de la Tiszafüred-„Ásothalom”61 (Ungaria); un cilindru fragmentar a fost
găsit în aşezarea de la Nitrianski Hrádok (Slovacia), în depunerea Mad’arovce62; o
piesă similară, decorată cu benzi ondulate a fost descoperită în aşezarea de la
Blučina-Cezavy (Cehia), în mediul Věteřov63, iar o alta, decorată cu cercuri cu
centrul marcat, asemenea piesei de la Mândrişca, a fost găsită în situl de la Mojžiř
(Cehia), fiind atribuită culturii Aunjetitz64. Mai mulţi cilindri provin din situl de la
Vatin (Serbia), fără a avea însă un context arheologic sigur 65. Piese întru totul
similare au fost găsite în siturile de la Beycesultan, Boğazköy şi Tell Atchana
(Alalakh) din Turcia66. De remarcat că, aidoma cilindrului de la Costişa, câţiva
dintre cei găsiţi la Dunărea Mijlocie sau în Anatolia sunt rupţi pe jumătate.
Mai multe probe pentru datări radiocarbon au fost prelevate din aşezări
aparţinând culturilor Otomani/Füzesabony, Mad’arovce, Věteřov de la Dunărea
Mijlocie67. Calibrate, datele radiocarbon plasează existenţa acestor culturi undeva
în intervalul 2000-1600 BC. Totuşi, un inconvenient există, în sensul că nu se poate
face o legătură directă între contextul arheologic din care au fost prelevate probele
pentru datări radiocarbon şi contextul cilindrilor de os decoraţi, iar acest lucru se
datorează în primul rând lipsei informaţiilor privind contextele din care au fost
prelevate probele pentru datare, al căror inventar nu a fost publicat împreună cu
datele radiocarbon. Pe de altă parte, şi informaţiile despre contextele cilindrilor din
os sunt, în cele mai multe cazuri, vagi sau chiar lipsesc. De aceea, importantă
rămâne o dată radiocarbon ce provine din aşezarea de la Füzesabony-„Öregdomb”,
din context Füzesabony68, context în care au fost găsiţi şi trei cilindri din os,
obţinându-se intervalul 2030-1740 BC (în domeniul 2 sigma).
Contextele în care apar cilindrii din os decoraţi în zona asiatică sunt mai
târzii decât contextele celor din Moldova sau de la Dunărea Mijlocie, în principal a

60

Csányi, Tárnoki, op.cit., p. 193, nr. 263.
B. Kull, Untersuchungen zur Mittelbronzezeit in der Türkei und ihrer Bedeutung für die
absolute Datierung der europäischen Bronzezeit, “Prähistorische Zeitschrift”, 64, 1, 1989,
fig. 16/4; Csányi, Tárnoki, op.cit., p. 193, nr. 260.
62
Kull, op.cit., fig. 16/5.
63
Ibidem, fig. 16/6-7.
64
Hachmann, op.cit., p. 175, 227, nr. 788, pl. 70/1.
65
Kull, op.cit., fig. 16/2-3.
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Ibidem, pp. 68-70; David, op.cit., pp. 284-285; Penner, op.cit., pp. 136-156.
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P. Raczky, E. Hertelendi, F. Horváth, Zur absoluten Datierung der bronzezeitlichen TellKulturen in Ungarn, în Meier-Arendt (Hrsg.), op.cit., pp. 42-46; S. Forenbaher,
Radiocarbon dates and absolute chronology of the Central European Early Bronze Age,
“Antiquity”, 67, 1993, p. 245.
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Raczky, Hertelendi, Horváth, op.cit., p. 45.
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doua jumătate a mileniului al II-lea a.Chr.69. Chiar şi cel mai timpuriu context,
mormântul 39/97 din nivelul VI de la Alalakh, aparţinând unui copil, nu se situează
mai devreme de sfârşitul secolului al XVII-lea a.Chr.70. Însă, obiecte de os de
formă cilindrică, diferite ca aspect de cilindrii în discuţie, dar decorate în chip
asemănător, au fost descoperite în stratul Ib al sitului de la Kültepe71, din estul
Anatoliei, datat cca. 1800-1728 BC72. Prin urmare, se poate constata că apariţia
pieselor de os decorate cu motive spiralice şi meandrice în siturile epocii bronzului
din spaţiul carpato-dunărean, pe de o parte, şi cel anatolian, de cealaltă parte, se
produce într-un moment relativ apropiat, cândva în prima jumătate a mileniului al
II-lea a.Chr.
Asemănarea între motivele decorative ale acestor piese din os găsite în
aşezări ale epocii bronzului la Dunărea Mijlocie şi Inferioară (culturile Wietenberg,
Otomani/Füzesabony, Vatina, Mad’arovce, Monteoru) şi ornamentele existente pe
unele şaibe din aur descoperite în mormintele-puţ de la Micene i-a determinat pe
unii cercetători să sincronizeze cele două arii culturale şi să considere decorul
spiralo-meandric ca fiind de provenienţă miceniană. Datele radiocarbon contrazic
însă această teorie, în sensul că mai-sus menţionatele culturi s-au constituit într-o
perioadă anterioară mormintelor-puţ de la Micene, încât apariţia decorului spiralomeandric în zona Dunării Mijlocii nu este, în consecinţă, rezultatul influenţelor
venite dinspre lumea miceniană73. Piesele din os astfel decorate erau în circulaţie în

69

J. Mellaart, Anatolian Trade with Europe and Anatolian Geography and Culture
Provinces in the Late Bronze Age, „Anatolian Studies”, 18, 1968, p. 194; Kull, op.cit.,
pp. 68-70; David, op.cit., p. 285.
70
L. Woolley, Alalakh. An Account of the Excavations at Tell Atchana in the Hatay, 19371949, Londra, 1955, pp. 215-216, 290, 384, pl. 77, nr. AT/39/291; Kull, op.cit., p. 69 şi
nota 98. O discuţie mai recentă privind datarea nivelurilor VII-VI de la Alalakh la
S.W. Manning, A Test of Time. The Volcano of Thera and the chronology and history of the
Aegean and east Mediterranean in the mid second millennium BC, Oxford, 1999,
pp. 362-364.
71
Kull, op.cit., p. 68.
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K.R. Veenhof, The old Assyrian list of year eponyms from Karum Kanish and its
chronological implications, Ankara, 2003, p. 67-68; K.A. Yener, The Anatolian Middle
Bronze Age kingdoms and Alalakh: Mukish, Kanesh and trade, „Anatolian Studies”, 57,
2007, p. 153.
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Kull, op.cit., pp. 65-73; Vulpe, Spaţiul, pp. 9-21. Vezi şi opinia lui W. David, op.cit.,
pp. 247-305; Idem, Zu den Beziehungen zwischen Donau-Karpatenraum, osteuropäischen
Steppengebieten und ägäisch-anatolischem Raum zur Zeit der mykenischen Schachtgräber
unter Berücksichtigung neuerer Funde aus Südbayern, “Anodos. Studies of Ancient
World”, 1, 2001, pp. 51-80; Idem, Gold and bone artefacts as evidence of mutual contact
between the Aegean, the Carpathian Basin and southern Germany in the second
millennium BC, în I. Galanaki, H. Tomas, Y. Galanakis, R. Laffineur (eds.), Between the
Aegean and Baltic Seas. Prehistory across borders, “Aegaeum”, 27, 2007, pp. 411-420.
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zona carpato-dunăreană în momentul constituirii societăţii miceniene74.
Decorul spiralo-meandric împodobeşte nu numai piesele din os, ci poate fi
remarcat pe diferite obiecte de metal, din aur sau bronz, din categoria podoabelor
(inele de buclă, brăţări) sau armelor (topoare, spade, pumnale)75. În jumătatea
vestică a Moldovei, prezenţa câtorva tipuri de podoabe de bronz, arme bogat
decorate, precum şi piese din os deopotrivă ornamentate, aidoma celor găsite în
siturile din perioada mijlocie a epocii bronzului de la Dunărea Mijlocie, ridică,
evident, problema unor posibile contacte, directe sau prin intermediari, între
comunităţile care ocupau aceste areale şi, totodată, a existenţei unor structuri
ierarhice în rândul respectivelor comunităţi din Moldova, a unor persoane cu o
poziţie socială superioară, capabile să obţină astfel de bunuri, poate în schimbul
altor produse sau accesului la anumite resurse. În prezent, cea mai bine studiată
resursă a zonei este sarea, sondaje cu rezultate importante fiind efectuate în siturile
cu depuneri din epoca bronzului de la Lunca şi Oglinzi (ambele în judeţul Neamţ) 76
şi Cucuieţi (jud. Bacău). Situl de la Lunca beneficiază şi de două datări radiocarbon
care plasează depunerea din epoca bronzului de aici, în care au fost găsite
fragmente ceramice de tip Komariv-Trzciniec, în prima jumătate a mileniului al
II-lea a.Chr.77 şi, prin urmare contemporană cu depunerile epocii bronzului din
74

P.P. Betancourt, Dating the Aegean Late Bronze Age with Radiocarbon,
“Archaeometry”, 29, nr. 1, 1987, pp. 45-49; Manning, op.cit.; S.W. Manning, B. Kromer,
Radiocarbon Dating Archaeological Samples in the Eastern Mediterranean, 1730 to 1480
BC: Further Exploring the Atmospheric Radiocarbon Calibration Record and the
Archaeological Implications, “Archaeometry”, 53, nr. 2, 2011, pp. 413-439; M. Bietak, F.
Höflmayer, Introduction: High and Low Chronology, în M. Bietak, E. Czerny (eds.), The
synchronisation of civilisations in the eastern Mediterranean in the second millennium BC,
Viena, 2007, pp. 13-23; F. Höflmayer, The date of the Minoan Santorini eruption:
quantifying the “offset”, “Radiocarbon”, 54, nr. 3-4, 2012, pp. 435-448.
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siturile de la Costişa şi Siliştea. Prezenţa la Cucuieţi, sit aflat cumva la graniţa
dintre arealele de răspândire a grupurilor Costişa, Monteoru şi Wietenberg, a unei
ceramici în majoritate de factură Komariv-Trzciniec, dar şi a unor fragmente
ceramice decorate în stil Wietenberg şi Monteoru Ia/IIa, dovedesc interesul
comunităţilor epocii bronzului din respectiva zonă sau aflate în vecinătate pentru
exploatarea acestui produs78.
Funcţionalitatea cilindrilor din os este dificil de desluşit în acest moment.
Este posibil să fi împodobit unele obiecte ce urmau a fi etalate la diverse festivităţi,
cum ar fi, de exemplu, sceptrele, sau să fi fost un accesoriu al echipamentului de
paradă al cailor sau carelor79. Amintesc şi că mai mulţi cilindri din zona carpatodunăreană şi anatoliană au fost găsiţi rupţi, de regulă în două bucăţi. De asemenea,
poate nu este lipsită de importanţă observaţia că, deşi elementele decorative de
bază sunt aceleaşi pe multe piese, varietatea în care sunt ele combinate face ca nici
o piesă să nu arate la fel cu alta sub aspect ornamental. Ar mai fi de reţinut că în
zona carpato-dunăreană cilindrii din os au fost găsiţi în aşezări, în timp ce la
Beycesultan, în vestul Anatoliei şi Alalakh, situat în nordul Levantului, unii dintre
cilindri provin din morminte80.
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Memoria Antiquitatis, Piatra-Neamţ
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Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie), Bucureşti.
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Fig. 1: Cilindri de os decoraţi: 1 Mândrişca (astăzi Valea Seacă), jud. Bacău;
2 Costişa, jud. Neamţ.
[Ornamented bone cylinders: 1 Mândrişca (now Valea Seacă), Bacău county;
2 Costişa, Neamţ county].
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Fig. 2: Costişa- “Cetăţuia”. 1 Planul general al săpăturilor arheologice din anii 1959-1960,
1962, 2001-2008; 2 Cilindrul decorat in situ (S.III/03, platoul A).
[Costişa- “Cetăţuia”. 1 The general plan of the excavations during the years 1959-1960,
1962, 2001-2008; 2 Decorated bone cylinder found in situ (S.III/03, plateau A)].
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Fig. 3: Ceramică de tip Costişa şi Monteoru Ic4,3/Ic3. 1, 6 Poiana; 2 Vârteşcoiu;
3-5 Costişa; 7 Mândrişca.
[Costişa and Monteoru Ic4,3/Ic3 pottery. 1, 6 Poiana; 2 Vârteşcoiu; 3-5 Costişa;
7 Mândrişca].
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Fig. 4: Date radiocarbon. 1 Costişa- “Cetăţuia”, din complexul Costişa cu chirpici,
lemne arse şi ceramică (S.XI/2007, platoul B); 2 Siliştea, jud. Neamţ.
[Radiocarbon dates. 1 Costişa- “Cetăţuia”, from the Costişa feature with adobe,
burnt woods and pottery (S.XI/2007, plateau B); 2 Siliştea, Neamţ county].
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Fig. 5: Costişa- “Cetăţuia”. 1 Dată radiocarbon prelevată din piesa de os nefinisată,
găsită în depunerea Costişa; 2 Dată radiocarbon prelevată dintr-un os de cal din depunerea
Monteoru Ic2-Ic1.
[Costişa- “Cetăţuia”. 1 Radiocarbon date from the unfinished bone artefact, Costişa feature;
2 Radiocarbon date from a horse metacarpal bone, Monteoru Ic2-Ic1 layer].
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Fig. 6: Cilindri şi discuri ornamentate. 1-3 Poiana; 4 Vârteşcoiu; 5 Târgu Secuiesc;
6 Surčin; 7-9 Kakovatos (1-3, 5-9 fără scară; 1-3, 5-9 după David 1997; Hachmann 1957;
Vulpe, Vulpe 1933; Vulpe, Teodor 2003).
[Ornamented cylinders and discs. 1-3 Poiana; 4 Vârteşcoiu; 5 Târgu Secuiesc;
6 Surčin; 7-9 Kakovatos (1-3, 5-9 no scale; 1-3, 5-9 after David 1997; Hachmann 1957;
Vulpe, Vulpe 1933; Vulpe, Teodor 2003)].
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Fig. 7: Cilindri din os găsiţi în situri ale epocii bronzului
(după David 1997, Hachmann 1957, Kull 1989).
[Bone cylinders found in the Bronze Age sites
(after David 1997, Hachmann 1957, Kull 1989)].
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Fig. 8: Răspândirea cilindrilor de os în mileniul al II-lea a.Chr.
[Distribution of the bone cylinders in the 2nd millennium BC].

