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Rezumat
Teza de doctorat Tehnologia și tipologia industriei litice și a materiilor dure de origine
animală în cultura Cernavoda I din estul Munteniei este alcătuită din două volume.
Primul volum constă în textul propriu-zis al lucrării si este structurat în șase capitole
dezvoltate pe parcursul a 112 pagini, în timp ce al doilea este compus din catalogul
descoperirilor și ilustrație redate în 307 pagini.
Obiectivul general al acestui proiect de cercetare a constat în completarea cunoașterii
comunităților Cernavoda I din estul Munteniei prin intermediul studiului a două categorii ale
culturii materiale: al industriei litice și al celei pe materii dure de origine animală.
După aproape un secol de cercetare, cunoașterea acestor comunităţi umane preistorice s-a
îmbogățit fără a-și atinge însă potențialul, iar aspecte legate de problematica genezei, a evoluției
în timp a culturii și a interacțiunii cu populația eneolitică locală, deși dezbătute de mulți
cercetători, nu au fost pe deplin lămurite.
În acest context, cercetarea propusă, concretizată prin alcătuirea unui inventar al
tehnicilor de transformare a materiei prime, fie aceasta de origine animală, fie litică, ca și
obținerea unei liste tipologice pentru cele două industrii, reprezintă un demers de o reală
importanță, o etapă necesară în înțelegerea particularităților socio-economice ale culturii
Cernavoda I.
Capitolul I, Aspecte generale ale problematicii, este structurat în două subcapitole.
Primul dintre acestea prezintă nivelul actual al cercetării culturii Cernavoda I, punând accent pe
cadrul cultural și cronologic al apariției culturii pe teritoriul țării noastre, pe geneză, evoluție,
periodizare internă și elemente de cronologie relativă și absolută.
Evoluția comunităților Cernavoda I pe teritoriul României se petrece într-o perioadă de
ample schimbări culturale, marcând începutul unui proces istoric îndelung discutat, cu consecințe
majore pentru sud-estul Europei.
Cercetările arheologice de la Cernavoda, punctul Dealul Sofia au permis definirea unei
culturi eponime, cu o evoluție pe trei etape: I, II și III, care ar fi reprezentat rezultatul evoluției
comunităților locale sub impactul influențelor estice și sudice.
La finalul anilor ‘60 S. Morintz și P. Roman au redefinit ceea ce inițial fusese prima fază
a culturii, Cernavoda I, ca o cultură de sine stătătoare, rezultată în urma migrației pastorale din
regiunea stepelor nord-pontice, care, în zona sud-estului României au preluat elemente locale,
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aparținând culturii Gumelnița. Ulterior, pe baza studiului materialului ceramic, a fost realizată și
schema evoluției culturii, desfășurată pe parcursul a trei etape (a, b, și c).
Cel de-al doilea subcapitol tratează stadiul actual al cercetării industriei litice și a celei pe
materii dure de origine animală în cultura Cernavoda I. Aici sunt puse în evidență cele trei
modalități de prezentare a rezultatelor cercetării relevante pentru proiectul desfășurat. În paginile
acestora, datele referitoare la cele două categorii de artefacte se regăsesc descrise sau doar
enumerate de cele mai multe ori într-o manieră sumara, generală, insuficientă, comparativ cu alte
categorii de vestigii arheologice, așa cum este ceramica, spre exemplu.
Al doilea capitol al tezei, Metodologia cercetării, este structurat în cadrul a patru
subcapitole, tratând următoarele aspecte: întocmirea unui repertoriu al așezărilor incluse în
studiu, prezentarea ansamblurilor de materiale studiate, expunerea metodologiei de cercetare și
prezentarea a două glosare de termeni specifici ambelor industrii de obiecte studiate.
În vederea identificării ansamblurilor ce urmau a fi analizate, în urma parcurgerii
bibliografiei temei de cercetare a fost întocmit un repertoriu al așezărilor culturii Cernavoda I din
estul regiunii istorice Muntenia. Alcătuită din 23 de puncte de interes localizate în estul Câmpiei
Române, suprafața cercetată acoperă, de la vest la est, următoarele diviziuni: estul Câmpiei
Sarata, Câmpia Bărăganului, cu cele trei componente ale sale: Bărăganul de Sud, Central și de
Nord (Câmpia Brăila), sudul Câmpiei Râmnicului Sărat și sudul Câmpiei Siretului Inferior.
În vederea desfășurării cercetării propuse, am obținut accesul la un număr total de 750 de
obiecte, localizate în depozitele a patru instituții, după cum urmează: Muzeul Județean Ialomița
(465 obiecte), Muzeul Brăilei ,,Carol I” (234 obiecte), Muzeul Județean Buzău (29 obiecte) și
Muzeul Civilizației Gumelnița Oltenița (22 obiecte).
Cel de-al treilea capitol, Analiza industriei pe materii dure de origine animală specifice
culturii Cernavoda I din estul Munteniei, este împărțit la rândul lui în două subcapitole în care
sunt valorificate rezultatele analizei desfășurate. Primul dintre acestea se referă la caracteristicile
materiei prime utilizate și pe strategiile de obținere a acesteia. În urma analizei eșantionului de
obiecte, se poate afirma că opțiunile comunităților Cernavoda I din estul Munteniei s-au
concentrat în jurul a trei materiale: osul, cornul cervidelor și elementele de dentiție, obținute în
mai multe moduri: prin exploatarea faunei domestice, a celei sălbatice, dar și prin colectarea
coarnelor de cervide.
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Al doilea subcapitol prezintă caracteristicile tehnologiei de prelucrare și tipologia
industriei materiilor dure de origine animală din arealul Cernavoda I cercetat. Tehnicile de
prelucrare sunt prezentate în funcție de materia primă identificată, iar în cadrul acesteia, pe etape
de transformare. Astfel, la nivelul debitajului pieselor din corn au fost identificate: percuția
indirectă, percuția urmată de flexiune, percuția directă, raclage-ul însoțit de percuție, în timp ce
pe obiectele din os sunt vizibile stigmate ale percuției directe și rainurage-ului. Fasonajului
industriei pe corn a fost realizat prin raclage, abraziune și perforare, iar al celei pe os, prin
abraziune și raclage.
În ceea ce privește tipologia industriei pe corn, au fost documentate următoarele tipuri:
dălți, vârfuri, percutoare, mânere, vârfuri de harpon, resturi de debitaj, suporturi, preforme și
obiecte indeterminabile. Între elementele industriei pe os, deși mai slab reprezentate în colecțiile
studiate, se numără: vârfurile, dălțile, percutoarele, obiectele de podoabă, o statuetă
antropomorfă, un thong-smoother și un suport.
Capitolul al IV-lea, Analiza industriei litice specifice culturii Cernavoda I din Estul
Munteniei, are aceeași structură ca și cel de-al treilea capitol, urmărind prezentarea rezultatelor
analizei industriei litice din cadrul proiectului de cercetare.
Eșantioanele litice analizate în cadrul proiectului de cercetare cumulează un număr de
677 obiecte litice aflate în patrimonial următoarelor instituții: Muzeul Județean Ialomița, Muzeul
Brăilei ,,Carol I”, Muzeul Civilizației Gumelnița Oltenița și Muzeul Județean Buzău, fiind
descoperite în așezările de la Săveni-La Movile (jud. Ialomița), Râmnicelu-Popină (jud. Brăila),
Ulmeni-Tăușanca, Oltenița-Renie I (jud. Călărași) și Pietroasa Mică-Gruiu Dării (jud. Buzău).
Desigur, alături de aceste date, am inclus în analiză și informațiile publicate pentru restul
așezărilor Cernavoda I din Estul Munteniei.
Astfel, materia primă predominantă în cadrul industriei litice a fost silexul, în mai mică
măsură fiind înregistrate și calcarele, șisturile și cuarțitele.
În ceea ce privește procesul tehnologic, la nivelul debitajului au fost înregistrate, percuția
directă dură și mai rar cea indirectă. Retușele, atât directe, cât și inverse au fost observate pe
așchii și lame ( la Săveni-La Movile, Râmnicelu-Popină și Pietroasa Mică-Gruiu Dării), doar pe
lame (la Ulmeni-Tăușanca și Oltenița-Renie I), pe grattoire și vârfuri (în toate așezările mai sus
menționate, cu excepția celei de la Pietroasa Mică-Gruiu Dării), pe burine (Săveni-La Movile,
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Râmnicelu-Popină și Pietroasa Mică-Gruiu Dării), pe vârfuri de săgeată (Râmnicelu-Popină și
Pietroasa Mică-Gruiu Dării) și pe piese tip semilună (Săveni-La Movile).
Ansamblul de obiecte din piatră cioplită din arealul cercetat este compus din așchii, lame,
lamele, grattoire, vârfuri pe lamă, vârfuri de săgeată, burine, perçoire, semilune, percutoare și
produse indeterminabile, în timp ce obiectele din piatră șlefuită mai slab reprezentate (4%) au
constat în dăltițe, frecătoare, râșnițe, șlefuitoare, obiecte de podoabă, capete de sceptru și produse
indeterminabile.
În cadrul celui de-al V-lea capitol, Considerații privind caracteristicile industriei pe
materii dure de origine animală și a celei litice a culturii Cernavoda I din Estul Munteniei, sunt
dezvoltate o serie de probleme legate de descoperirile făcute în cadrul ambelor industrii, precum
reprezentativitatea tipurilor de materie primă folosite în cadrul industriei pe materii dure de
origine animal, apariția unor piese unice sau cu frecvență redusă atât în arealul culturii
Cernavoda, cât și în eneoliticul românesc etc.
Concluziile lucrării subliniază necesitatea și importanța demersului de cercetare, fiind
enumerate o serie dintre cele mai relevante rezultate înregistrate. Totodată sunt evidențiate și
câteva perspective ale cercetării, care ar putea viza o strategie cantitativă, urmărindu-se mărirea
lotului studiat (prin analiza întregului areal al culturii Cernavoda I din România), dar și una
calitativă, prin inițierea unor analize microscopice detaliate privind urmele de utilizare, stabilirea
funcționalității prezumtive a pieselor etc.
De asemenea, este subliniată și necesitatea analizei inventarelor în contextele arheologice
de proveniență în scopul unei mai bune înțelegeri a comportamentelor umane din cadrul acestor
comunități.
Din ultimul capitol, Varia, fac parte lista abrevierilor, precum și bibliografia citată.
Cel de-al doilea volum al tezei cuprinde un număr de 750 de fișe analitice ale obiectelor
aparținând ambelor industrii studiate, reunite sub forma unui catalog al descoperirilor, dar și
ilustrația tezei.
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