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VASILE SMEU 

Spre nord-vest de c0muna Runcu, în vecinătatea satului 
Gureni din comuna Peşti:>ani şi a apei Bisţriţa - gorjeană, 
se află urme Je viaţă materială ale comunei primitive, din 
epoca neolilic.1lui de tranziţie spre epoca bronzului, cu cir
ca 2U00-1700 de ani înaintea erei noastre. Mărturiile arheo
logice, compuse mai ales din ceramică, se găsesc pe înălţi . 
mea „Cracul R~ichiţelei", la distanţă de 4-5 km nord de 
satul Valea-Mare. 

Această. inălţime. local numită „Cracul Răchiţelei", are 
forma unui pinten c:u destăşurarea nord-sud, se leagă prin
tr-o pantă. domoală de pădure de muntele Piva-Vîlcanului, 
coboard. în pantă abruptă şi greu de urcat spre sud-est, şi 
vest. De la baza cestui pinten spre sud se poate ci1cula pe 
vale, uşor, pinii în sat. De pe vîdul „Cracului Răchiţelei", 
privirPa domină colinele aprnpiate şi mai îndepărtate. Poţi 
semnaliza cu wrnrirl.tă l:t orice pericol, poziţia fiind prie Ini
cei pentru apiirare. luălţimee are la dreapta pîrî\ll „Lăzuiului" 
şi în stlnga pîrlul ,.Răchiţelei", în apropiere murmură pîrîul 
„Mînicorzii ". To.a te aceste pîraie curg prin văi cu acele.aşi 
nume si sînt alimentate de izvoare. Pintenul are spinarea 
domoală pe o lungime ele peste 150 m. Spre răsărit şi apus 
se intimi plaiurile ,.Valea !'.'.ucului" şi „Peria" iar în ::..pate 
stră.juiesc întalţimile „Piva" şi „Pleşa", trecerea spre adîn
cul codrilor fiind a.sigurntd. printr-o pantă Ună şi accesibil.'î 
µentru refugiu. 

Todte aceste tablouri cu codri şi pinteni montane sînt 
locuri minunate pen.t"u păstorit In apropiere se găseşte ar
gilă roşielic<l iar solul în bund. parte este de aceeaşi culo.a
re ca în multe Jocuri din regiunile cu roci calcaroase de la 
ooalele rn • .mţilor Vîkan. 

Oamenii neoliticului a~ ales drept loc de locuit „Cracul 
Răchiţelei". l.:rmele arheologice amintite (ceramică) de pe 
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coama acestei Înii~ţimi ne confirmă că izvoarele de apă, ceîe 
trei laturi abrupte, obstacole împotriva eventualelor atacuri, 
curmăturile aflate în apropiere, greu de tr~cuH au întregit 
tabloul natural în alegere'!. acestui loc pentru a trăi şi crea 
ceramică ce a dăinuit pînă astăzi. Măreţia acestui loc, 
uniformitatea lui naturală faţ;J. de celelalte forme din jur, lu
minarea de către soare de IC! răsărit şi pînă la asfinţit au 
atras oameni din neolitic s;-\ poposească pe aceste meleaguri. 

Datorit.1. inclin5rii p"l.ntei şi desfăşurării ei, solul brun 
de pădure a fost spălat pîn:! la stratul de stîncă. Se pils
trează ceramica 11umai pe creastă, fiind răspîndită mai mult 
pe partea dinspre iăsărit a pintenului. Din cauza spălării so
lului, cioburile de vase se găsesc şi la suprafaţă, o mare 
parte fiiud descompuse datorită intemperiilor vremii. Majo
ritatea ceramicei şi urmele de pămînt ars ce abundă pretu
tindeni se ~1ilsesc pînă la o adîncime de 20-30 cm. Cera
mica se gr.seşte î11 partea în care soarele luminează aproa-

. pe toată ziaa. Toate aceste doyezi ne fac să tragem conclu
zia că a1c1 a fost iacul <le confecţionat şi de ars oale. Tot în 
acest loc au locuit desi~Jur oe.menii din neoliticul de tranzi
ţie. 

In neoiitic îufb.ţişarea floristică din acest loc se deose
bea de cea de asl6zi şl, desigur, pintenul astăzi gol era îm
pădm !t. !lădurea asigura Ioc pentru păscut animalele cor
nute mici, asi~Jura de asernene1:1 animalele sălbatice folosite 
de om pentru hro.ncJ. şi coarne. fructele pentru hrană şi lem
nul necesar penlru construiree. locuinţelor şi pentru foc. 

folosindu-se r!e aceste condiţii naturale, comunitatea de 
păstori din „Cracul Răchiţelei" a trecut pe calea dezvoltării 
sale culturale jn perioada cînd ginta matriarhală se transfor
ma în gintă patriarhală, cînd triburile de păstori se desprin
deau de cele care se ocupau cu cultivarea primitivă a pl:rn
telor. Confecţionarea oalelor nu era altceva decît o îndelet
nicire care răspundea nevoii depozitării produselor tot mai 
multe şi satisfăcea în acelaşi timp nevoia artistică a acestei 
populaţii, Jl[istrntii în carrtitc.k mare, ceramica atestă bogd.
ţia acestei culturi materiale, fiind desigur de mare importan
ţă. Aşa cum au precizat C. S. Nicolăescu Plopşu şi C. N. 
l\'Iateescu în !uc:rarea „Ştmherul arheologic Cerna-Olt" (pu
blicată în revista „Studii şi cercetări de istorie veche", nr. 
3-4, decembrie !9:Jt), cer:l.mica din „Cracul Răchiţelei" Iace 
parte clin cultura Coţofeni. 
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În acedstă perioadă a neoliticului de tranziţie, economia 
se orientează tot mai mult spre creşterea animalelor. Grupu
rile omeneşti le9ate de păstcrit se mută mai mult ca în neo
liticul tîrziu de la un loc lu altul, devin mai mobile şi, cu 
toate că ne gi.::sim la începutul epocii bronzului, alături d<' 
a<şezil!ile sub formb. de bordeie, se mai foloseau şi peşterile. 
Pe-ştera ce se a.flă ln „Crccul Răchiţelei" (jur - împrejurul 
ei aflindu-se ceramica), greu de identificat, fiind aproape 
complet astupată la intrare, ne face să înclinăm că a fost 
locuitu. A~ezo.rea peşterii sprr~ răsărit şi piatra destul de 
mare aşezată c~easupra intrării sub formă de straşină pen
tru a nu curge a pa în pestH<l sînt primele semne exterioare 
care ne <uatii cd. aici a foFt loc de adăpost. 

Dacă în perioadele anterioare ale neoliticului mijlociu 
şi tîrziu culturile cuprindeau arii pe suprafeţe mai reduse, 
cultura Coţofeni din neoliticul de tranziţie are o arie vastd, 
cuprinde Oltenia, o parte clin Muntenia, Banat şi Transilva
nia. Noile manifestări dP viaţă social-economică se pre
zintă ~ntr-un stacll u avam,a \ de perioadele precedente ca re
zultat al dezvo!t~ri; foiţelor de producţie. 

Cultura Coţofrni a pMruns spre epoca bronzlllui şi a 
ju,cat un rol însemnat în formarea unor culturi ale epocii 
bronzului. 

Folosindu-se de condiţiile naturale, pe baza dezvoltării 
uneltelor de producţie, se realizează o artă ceramică atril
gătodre, pe care o prezentăm in continuare. 

Din frdqmentele cerun:;cii de la Valea-Mare se obser· 
vă că cele nwi frecvente sîn t oalele mari, cu toate că se 
făcenu si vase rmd mici cu Lm:a revărsată mai mult sau mai 
puţin î~ f,fară, sau vas<:: cu gîtul asemănător ulciorului nos
tru de asUîzi. 

ln ornamentcitie predon~inil fragmentele decorate cu şen
tulete iuguste şi parnlelc, moştenite, desigur, de la ceramica 
Sălcuţa. 

Desenul prin şenţule:,e este destul de frecvent. Incizii 
apar pe întrea9a suprafaţii sau numai în unele părţi, cHeo
dată încrucişîndu-se nereHulat. sînt haşurate, întretăiate sau 
paralele. Se intiinesc şi împunsaturi cu un vîrf rotund. tm
puns;lturile sînt organizate pc haza unei gîndiri artistice a 
acelor vremuri. Aşa. cu~n ile arc.tă gîtul vasului sub formă de 
ulcior, punctele incizate apar împrejurul gîtului şi par a fi 
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căraderist1ce vaselor mai nifd, poate, pentru a ie da mal 
multă 9ingi'.'1şie. 

Se întilnesc ~.i reliduri organice, făcute din însuşi pere
tele ·vasului. Ridicăturile sinl crestate uniform şi •rrtistic. 
asa după cu:n ciobanii îşi încrustează bastoanele şi fluierele. 
Ornamentul în dungi aplicate în relief devine hotărîtor. A
semenea decoruri în relief, cu motive diferite, pe buza oa
lei sau sub buză sînt însoţiie şi de linii incizate sub formă 
de şanţuri sau de împunsi.ituri succ:esive. 

Inr.iziile, sub focmă de br~iduţ sau sub forma unor frunze 
de ferigii. f>înt un mod::!l cc1rE- s-a transmis peste veacuri, în 
ornamentarea ceramicii geto-dacilor. Incepe să se conture
ze mai precis procesul de trecere de la neolitic la epocd 
bronzului prin inie.:meG.iul culturii Coţofeni. 

Ornamentaţia ceramicii, alcătuirea ei, o aşează mai 
mult în epoca Lronzului clf:cît a pietrei. Acest lucru ni-l con
firmă ~·i faptul cd. suprafoţa vaselor este în general mai as
pră şi mai neîn~1rij1tă foţ0. de perioadele precedente. 

Aluturi de ''a~e brne lustruite şi alcătuite dintr-o pastă 
mai fo1ă, se intilnesc fru~mente cu pereţi groşi, din pastă 
cu multe impur!t':i\i şi Il'\i:!l ale& pietricele, insuficient frămîn
tată şi arsd. incorr.plet snu neuniform. 

Pregătirea şi conservarea hranei pe bază de cereale au 
ridicat pe primul plan importanţa vaselor, create să rezis
te la caldură şi să păstrEze iichidele. 

Folosindu-se de foc, omul descoperise coacerea lutului 
şi astfel a putut realiza 'ii8e pentru trebuinţa lui. 

Vasele, aşa cum am prezentat ceramica de la Valea-Ma
re, au fost ornamentate pu1tru a satisface nevoile artistice 
ale onrnenilor preistorici sau mai cu seamă pentru a răspun
de la indicaţii religioase sau simbolice. 

Omam~ntaţiâ de ,:ic ce1c:mica din cultura Coţofeni, pe. 
care am prezentat-o, es~e foarte variată. Sînt rare fragmen
tele descoperite crre sa se a.s0mene în ornamentaţie unul cu 
altul. Se observă dibăcia străvechii populaţii pentru artil 
un 9ust pronunţ'!t pentru frumos. care completează tabloul 
încînlător al port1dului omului. 

Cantitatea nwre de ceramică găsită în „Cracul Răchiţe
lei" caracterizează aşezările acestei culturi. Locuitorii de a
tunci cIVeau ne·;oie de c1t mai multe vase în această parte 
a locului, atit µen 1ru apa dE- cristal a izvoarelor, cît şi pen
tru pd.strarea laptelui. 
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Răspîndirea ceramicii şi în alte locuri din munţi con
firmă mobilitatea triburilor de păstori ale culturii Coţofeni. 
care au a'l:ut o economie predominant păstorească. Pentru 
pilstorit ci:iutau pr>ienile şi plaiurile montane bogate în pă
şuni sau. desigur, Pjunar.nu î11 căutarea hranei vitelor pină 
în cimpie. 

V.:irielatea ~i cantitdf'a II'_arE: de fragmente ceramice de
monstrează di oli§ria a avut in trecut un loc bine precizat.. 
In perioactele cind numai piotra, pămîntul şi lemnul erau cu
noscute, oala era obiectul cel mai răspîndit şi îndrăgit. A
vea intrel)i]inţare în v;ata cnsnică, dar era privită şi ca o 
porloa:„ci. Olilria o vom g6si peste tot unde a fost viaţă o -
menească. Vaseie din 1-~iimînt. au stat pe masă la veselie şi 
la moarte, alunei ca şi c;z;, au însoţit pe cei morţi, s-au 
transmis la rieto-dacii ca"'."e spărgeau oalele pe morminte, o
bicei ce se phstr~ază plnă în zilele noastre în satele de la 
poalele Munţilor VîlcaP.. 

-Cu toate că nu se poate stabili originea acestor V-ise, 
prin frumuseţea ce ne·o înfăţişează, reprezintă o pagină din 
trecutt.:I -artistic al popuiaţiei care a trăit pe aceste locuri, 
în tim~'~l cînd, c.~;a cum arntt: H Daicoviciu (în „Dacii", pag. 

1) „Nu se ştie exact în ce măsură populaţiile epocii pie
trei .şkfi.1ite (neoliticului) au participat la formarea daco-ge
ţilor, e sigur .însă că pe la 1700 înaintea erei no.astre, la 
începuturile E"pocii bronzului. ţinuturile carpato-dunărene e
rau loc1ite de 0 popul2tie e<ire nu era încă daco-getică, rlcH 
nin care se· vor rcaşte daco-9eţii. lmprejurarea aceasta ne 
dă dreptul să spunem cil. în momentul apariţiei lor pe scena 
istoriei scrise. geţii se pre:,:enlau grecilor ca străvechi autoh
toni :ai acestui pi1!nînt. '' 

Această artă străveche manifestată în ceramica liniară, 
punctală sau aplicată c11 migală cu motive luate din naturd., 
s-a trd'1Sr1is la ~ieto-dac;. la poporul nostru, se exteriorize.i
za in casele tutu;or ţd.nmil<..·r din aceste locuri, care trăiesc 
în mijlocul unei n.-:ituri ph.ne df~ farmec. 

S-a tr::1.nsmis milencra ci"\ilizaţie neolitică în arta mare
lui Brancuşi. · C•)ntinuitatf'a vieţii spirituale a locuitorilor de 
pe aceste meleaquri esn~ în moştenirea rn~estei străvechi 
civilizJtii. · f·sle le3ată de arta. poporului român, de natură, 
de acel ce S· a ni'if.cut Îil Pe~tişani-Hobiţa, de lîngă Runcu 
--· · Val~a-~1are. şi care a lăsat creaţia-i nemuritoaz:e, bun 
.spiritual .al înire!;ii un~&nităti. 
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