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Câteva contribu ii la istoricul cercet rilor orizontului toartelor 

pastilate din zona deluroas  i montan  a Olteniei 
Ion Tu ulescu  
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Bodrogkeresztúr, the sight of the pill shape handle, eneolitic. 
Abstract: In the present article, there are presented the findings belonging 

to the sight of the pill shape handle (a S lcu a IV-Herculane II-III type 
manifestation). The author of this study reviews the main theories about the 
appearance and the evolution of this manifestation without any restriction to the 
geographic space studied, also presenting the findings from the balkan area. Even 
though, as manifestation it has been identified in the past century, the lack of solid 
evidence prevented us from tracing a precise evolution of the sight in the hilly  and 
mountain area of Oltenia. 
 
 Cercetările arheologice de la Sălcuţa-Piscul Corni orului1 din anul 1951 
atrăgeau atenţia arheologului Dumitru Berciu după două zile de investigaţii: 
„Prima impresie este c  acest nivel reprezint  o nou  faz  a culturii S lcu a pe 
care ar trebui s  o numim S lcu a IV. Ceramica acestei etape a intrat într-o faz  
de degradare fa  de vremurile bune ale ceramicii S lcu a”2, orizontul cu toarte 
pastilate fiind pentru prima oară sesizatat.  Principalele rezultate ale investigaţiilor 
de aici sunt tratate  în lucrarea „Contribu ii la cunoa terea neoliticului din 
România în lumina noilor cercet ri”, autorul trasând ca arie de răspândire a culturii 
Sălcuţa IV, Oltenia, Banatul, dar şi zona de la est de Olt, identificând la Retevoieşti 
ceramică asemănătoare cu cea din staţiunea eponimă3. Tot în rândurile materialului 
publicat în anul 1961 se încearcă un sincronism cu grupurile înrudite Krivodol, 
Bubanj şi Gumelniţa; astfel  tabelul sincronismelor era următorul4: 

- Sălcuţa IV-Krivodol IV-Bubanj III-Gumelniţa IV.  
 În acelaşi an cu publicarea volumului dedicat cercetării neoliticului din 
România, Dumitru Berciu susţine la Praga, în cadrul unui congres internaţional, 
acelaşi paralelism, introducând alţi factori, adăugând în discuţie 
contemporaneitatea cu civilizaţia Vinča sau Cernavodă II5: 
                                                 
1 Cercetările arheologice din aşezarea eponimă de la Sălcuţa au debutat în anul 1916, coordonatorul  
săpăturilor fiind Ioan Andrieşescu, abandonate şi reluate în anii 1919-1920. În timpul ocupaţiei 
germane din perioada Primului Război Mondial aici sapă arheologul german C. Schuchhardt în anul 
1917; piesele sunt luate şi duse la Berlin. Din ambele cercetări nu s-au publicat rezultatele 
investigaţiilor. După cel de-al Doilea Război  Mondial,i mai exact în anul 1947, cercetările sunt 
reluate de către un colectiv din alcătuirea căruia făceau parte Hortensia Dumitrescu, Constantin S. 
Nicolaescu Plopşor şi Dumitru Popescu.  
2 Berciu 1961, p. 309; În sondajul cu numărul IV au fost descoperite nivelele 7-8, corespunzătoare 
fazelor a, b ale culturii Sălcuţa IV. 
3 Berciu 1961, p. 129. 
4 Berciu 1961, p. 107, 112. 
5 Pătroi 2009, p. 34. 
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- Sălcuţa IV-Krivodol IV-Bubanj III-Gumelniţa IV-orizontul timpuriu 
Cernavodă II (Vinča D, E). 
 Investigaţiile colectivului arheologic de la Verbicioara6, coordonate de 
Dumitru Berciu, duc la descoperirea unor fragmente ceramice tipice manifestării în 
cauză, emiţând ipoteza că aşezarea din punctul respectiv este de scurtă durată în 
raport cu cea de la Sălcuţa-Piscul Corni orului. 

Obiectivul arheologic de la Băile Herculane-Pe tera Ho ilor a fost supus 
investigaţiilor arheologice între anii 1954-1955 şi 1960-1961 de un colectiv 
coordonat de Constantin S. Nicolăescu Plopşor7. După patru ani, cercetările sunt 
reluate sub coordonarea cercetătorului Petre Roman (1965-1969). Un prim articol 
redactat pe baza lor apare în anul 1967: autorul investigaţiilor subliniază prezenţa 
unui orizont cronologic, făra a-i preciza aria de răspândire, datorită cercetării 
deficitare8. După definitivarea şi valorificarea rezultatelor9, arheologul bucureştean 
afirma existenţa unui orizont cu o mare întindere, sensul evoluţiei sale fiind dat de 
un proces de uniformizare, debutând cu faza târzie a culturii Tiszapolgár şi 
încheindu-se cu pătrunderea comunităţilor Cernavodă III10.  

În anul 1969 sunt publicate unele repere cronologice din perioada finală a 
eneoliticului şi epocii bronzului de către Sebastian Morintz şi Petre Roman, pe baza 
tabelului cronologic manifestarea supusă studiului fiind contemporană cu  
civilizaţiile Gumelniţa IV şi faza târzie a culturii Cernavodă I11. 

 Demararea cercetărilor arheologice cu caracter de salvare de la Brăteşti de 
Sus-Coasta bisericii din anul 1972 de către Ersilia Tudor conduc la apariţia unui 
nou aspect cultural, care după opinia cercetătoarei îmbină elemente ale culturilor 
eneolitice Gumelniţa, Sălcuţa, îndeosebi Sălcuţa IV12. 

În anul 1978, acelaşi cercetător Petre Roman face câteva precizări 
cronologice, semnalând faptul că Cernavodă I este contemporană cu fazele Sălcuţa 
II-IV, iar etapele clasice ale ultimei culturi sunt mai noi decât Gumelniţa. Tot acum 
se menţionează că  formarea Bodrogkeresztúr este anterioară Sălcuţa IV13. 

Doi ani mai târziu, arheologul bucureştean revine asupra raporturilor dintre 
orizont şi cultura Cernavodă I, subliniind că purtătorii ultimei manifestări vor fi 
asimilaţi14. 
                                                 
6 Berciu et alii 1957. 
7 Luca  et alii 2004, p. 119. 
8 Roman 1967, p. 12. Autorul menţionează că tehnica împunsăturilor succesive trebuie căutată 
undeva în Europa centrală. 
9 Roman 1971. Cercetătorul sistematizează descoperirile de la acea perioadă, susţinând şi  ipoteza că 
vasul globular miniatural descoperit la Traian din mediul cucutenian este străin în mediul 
Bodrogkeresztúr, acesta fiind preluat din arealul Sălcuţa IV. Referitor la aceeaşi discuţie, Vladimir 
Dumitrescu nu respinge teoria lui Petre Roman, dar atrage atenţia lipsei unui teritoriu care ar 
despărţi direct civilizaţiile Cucuteni şi Sălcuţa (Dumitrescu 1981, p. 29). 
10 Sălceanu  2008, p. 7. 
11 Morintz, Roman 1969, p. 68. 
12 Tudor 1977, p. 37-54; Sunt găsite de autoare analogii în repertoriul ceramicii ca: străchini larg 
deschise sau utilizarea ca degresant a nisipului cu pietricele. 
13 Roman 1978; Sălceanu 2008, p. 9. 
14 Roman 1980, p. 15. 

În anul 1981, Petre Roman afirma că evoluţia manifestării culturarele 
supuse studiului se leagă de perioada eneoliticului final şi se întinde până la limita 
inferioară a perioadei de tranziţie spre epoca bronzului15. Tot în acelaşi an autorul 
menţionează că elemente de acest tip au influenţat mediul cucutenian de la 
Traian16. 

După un timp, cercetătorul revine asupra acestei afirmaţii, menţionând că 
Sălcuţa IV are ca strămoşi fazele clasice ale aceleaşi culturi, iar aportul ei va duce 
la apariţia culturii Bodrogkeresztúr. Elementele din ultima cultură care se 
diferenţiază de cele din mediul Tisapolgar au fost preluate de la comunităţiile 
sălcuţene17. 

Pentru zona actuală a judeţului Gorj, un rol important în identificarea unor 
noi puncte ce aparţin manifestării în cauză îl ocupă articolul redactat de Eugen 
Comşa în anul 198218. 

Cercetările arheologice din aşezarea de la Ostrovul Corbului-Botul Cliucilui 
(aici se află şi necropola de tip Herculane II), sunt publicate de Mihai Simon; 
cercetătorul semnalează o cantitate importantă de scoică utilizată în pasta ceramicii 
din nivelul III, considerând-o ca o tehnică preluată din cultura Cernavodă I. Mai 
mult, prin studierea materialului ceramic (forme, decor), semnatarul studiului 
identifică analogii în orizontul Sălcuţa IV (castroane şi oale decorate cu  impresiuni 
alveolate pe buză şi margini), avansând ipoteza existenţei unui nivel anterior 
Sălcuţa IV de la Piscul Cornişorului, care ar sta la baza acestei faze19.  

Pentru cunoaşterea manifestării în cauză, importante sunt cercetările de la 
Bistreţ, comuna Deveselu, punctul La pun i, unde colectivul format din Sabin 
Adrian Luca şi Gabriel Crăciunescu au descoperit  trei locuinţe incendiate încadrate 
cronologic în faza Herculane II20. 

Referitor la situaţia de la sud de Dunăre, din Bulgaria, descoperirile de acest 
gen sunt grupate în cultura Galatin, prezentate în studiile semnate de P. 
Georgieva21. 

Publicarea tezei de doctorat a domnului Sabin Adrian Luca cu referire la 
cultura Bodrogkeresztúr din spaţiul intracarpatic aduce unele lămuriri la stadiul de 
cercetare de până în anul 1999, problematica sincronismului şi contactelor cu 
orizontul toartelor pastilate rămânând după opinia noastră încă neelucidată pe 
deplin22. De aceaşi părere este şi cercetătorul Sorin Oanţă23. 

                                                 
15 Roman 1981a, p. 242. 
16 Roman 1981b, p. 26. 
17 Roman 1995, p. 17-18. 
18 Comşa 1982, p. 39. Sunt amintite descoperirile din peşterile de la Polovragi şi Baia de Fier. 
19 Şimon 1989. Deosebirile dintre materialul de la Ostrovul Corbului şi cel de la Piscul Cornişorului 
constau în lipsa torţilor pastilate din prima aşezare, dar scoica pisată în pasta vaselor îşi face 
semnalată prezenţa în ambele aşezări. 
20 Luca, Crăciunescu 1992; Crăciunescu 2006. 
21 Georgieva 1993. 
22 Luca 1999. Autorul menţionează că finalul manifestării în cauză se datorează culturii cu toarte 
pastilate-aplicate (p. 47). 
23 Oanţă-www.archaeology.ro/so. 
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Valorificarea ştiinţifică a rezultatelor cercetărilor arheologice din Peştera 
Cauce, judeţul Hunedoara, de către colectivul coordonat de S. A. Luca, vor aduce o 
nouă interpretare a orizontului toartelor pastilate şi inclusiv a necropolei de la 
Ostrovul Corbului. Astfel, descoperirile din România sunt incluse în orizontul 
BSCHP24 (Bodrogkeresztúr - Sălcuţa IV - Herculane II-III - Cheile Turzii-Pecica-
Şanţul Mare), stabilind faptul că orizontul cu torţi pastilate reprezintă faza a III-a şi 
ultima a culturii Bodrogkeresztúr25. Prezentarea principalelor descoperiri 
aparţinând manifestării culturale sunt alcătuite pe variante; cele din Oltenia, şi 
implicit, din zona supusă studiului nostru sunt catalogate în „varianta olteană”. 
Caracteristicile acesteia din urmă, după opinia cercetătorilor, ar fi lipsa sau apariţia 
foarte rară a ornamentelor realizate prin împunsături succesive, mica varietate 
tipologică şi rarele descoperiri de unelte din cupru26. Referitor la descoperirile de la 
Traian, colectivul cercetărilor de la Peştera Cauce consideră că vasele de aici pot fi 
încadrate mai degrabă fazei A-B a culturii Cucuteni, contemporane cu faza finală a 
Bodrogkeresztúr B, corespunzând nivelului Herculane II – parţial III din 
Transilvania27. 
 În anul 2007, Gheorghe Lazarovici şi Cornelia Magda Lazarovici, publică 
cel de-al doilea volum intitulat Arhitectura neoliticului i Epocii cuprului din 
România, aici unificând descoperirile specifice orizontului cu cele ale culturii 
Bodrogkeresztúr, zona menţionată fiind Transilvania28.  
 2008 este anul în care se va publica teza de doctorat a cercetătorului Ilie 
Sălceanu, numită Sălcuţa IV-Herculane II-III, unde autorul, printr-o muncă 
laborioasă, strânge majoritatea descoperirilor din România, Grecia, Bulgaria, 
Serbia, Slovacia29 etc. Pentru definitivarea culturii, Sălceanu propune următoarele 
etape30: 

- Sălcuţa IVa - aspectul Galatin al fazei Sălcuţa IV; 
- Sălcuţa IVb (Herculane II)-Bodrogkeresztur B; 
- Sălcuţa IVc (Herculane III)-Hunyadi-Halom-Laznany; 

 - Protocernavodă III-Protoboleraz. 
 Reluând problematica necropolei de la Ostrovul Corbului, Petre Roman şi 
Ann Dodd-Opriţescu dezbat problematica eneoliticului final, având ca punct 
principal al studiului descoperirea de aici; menţionând că urme de aşezări cărora le 
pot aparţine cimitirele de tip Ostrov s-au aflat la Bistreţ, Izvorul Bârzei, Herculane-
Pe tera Ho ilor, mai multe puncte din nord-vestul Bulgariei, la Hissar în vestul 
Serbiei şi în unele peşteri din Transilvania31. Tot în lucrarea de faţă, autorii aduc 
argumente prin care ceramica de tip Galatin este identică cu descoperirile de la 
                                                 
24 Luca et alii  2004, p. 126-143. 
25 Luca et alii 2004, p. 116. 
26 Luca et alii 2004, p. 135-136. În „varianta olteană ” este inclusă şi necropola de la Ostrovul 
Corbului. 
27 Luca et alii 2004, p. 140-141. 
28 Lazarovici, Lazarovici  2007, p. 259-282. 
29 Sălceanu  2008, p. 33-50. 
30 Sălceanu  2008, p. 159-160. 
31 Roman, Opriţescu 2008, p. 78. 
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Sălcuţa-Piscul Corni orului, cele de tip Herculane II-Cheile Turzii, Hissar şi 
Hunyadi-Halom32. 
 Pentru nordul Olteniei, pe lângă preocupările mai vechi ale părintelui 
Gheorghe Petre-Govora33, menţionăm o încercare de repertoriere a descoperirilor 
efectuată de Claudiu Tulugea34.  
 Vasele cu toarte pastilate descoperite din arealul culturilor Ariuşd-Cucuteni, 
dar şi evoluţia şi cronologia lor sunt tratate într-un articol redactat în anul 201035 
autorii făcând trimiteri şi la spaţiul Olteniei deluroase şi montane.  
 Studierea culturii Sălcuţa în Oltenia este prezentă, în ultima vreme, prin 
studii publicate de către Cătălin Pătroi, de multe ori cercetătorul menţionat făcând 
trimiteri la orizontul supus analizei noastre36. 
 Tratarea metalurgiei cuprului în perioada eneoliticului este legată de numele 
unor cercetători, ca: Alexandru Vulpe37, Cătălin Pătroi38, Constantin Enea39, Ion 
Mareş40, Ion Nania41 etc. Apartenenţa topoarelor de tip Jászladány  la manifestarea 
în cauză este problematică, datorită lipsei aproape în totalitate a contextului clar 
arheologic42, dar descoperirile din nord-estul Olteniei43, unde sunt atestate cu 
predilecţie aşezări de acest gen, par să atribuie utilizarea lor şi în perioada 
următoare. 
 Referitor la cercetarea necropolelor aparţinând orizontului toartelor pastilate 
în zona deluroasă şi montană a Olteniei, aceasta se rezumă la cimitirul eneolitic de 
la Ostrovul Corbului-Botul Cliuciului. Sub forma unor cercetări de salvare, o mare 
parte din necropola de aici a fost distrusă de formarea lacului de acumulare al 
Hidrocentralei Porţile de Fier II începând cu anul 198444. Numărul mormintelor 
studiate în timpul investigaţiilor arheologice atinge cifra de 53, un număr de patru 
                                                 
32 Roman, Opriţescu 2008, p. 79-80. 
33 Petre-Govora 1995, p. 14-15. 
34 Tulugea 2009;  Tulugea 2010, p. 18-25; Omite descoperirile de acest gen din punctul Cosota-
Ocnele Mari. 
35Lászlo, Sztáncuj 2010; Reliefează stabilirea unor relaţii şi conexiuni între „mediile sursă” 
(culturile Bodrogkeresztúr-Herculane II şi Hunyadi-Halom-Herculane III), pe de o parte şi fazele 
A-B2 şi B1 ale culturii Cucuteni. Referirtor la cultura Ariuşd autorii precizează sincronismul 
Ariuşd Târziu - Cucuteni A-B – Bodrogkeresztúr - Orizontul toartelor pastilate. Pentru ceştile cu 
toarte pastilate descoperite în ultimul nivel de la Ariuşd prezintă afinităţi mai degrabă cu vasele 
etapei mai târzii de tip Herculane III-Hunyadi-Halom. 
36 Pătroi 2005; Pătroi 2006; Pătroi 2007; Pătroi 2009; Pătroi 2010; Pătroi 2011; Pătroi 2015. 
37 Vulpe 1975, p. 39, 41-42, 45. 
38 Pătroi 2006. 
39 Enea 2008. Cercetătorul  cataloghează topoarele de armă cu braţe în cruce sau de tip Jászladány 
ca simboluri ale puterii, precizând că descoperirile din Oltenia pot fi puse pe seama relaţiilor dintre 
culturile Bodrogkeresztúr cu Sălcuţa evoluată (sau târzie, Sălcuţa IV). 
40 Mareş 2002. 
41 Nania 2000. Arheologul menţioneză că topoarele cu braţe în cruce ar reprezenta primele unelte 
pomiviticole din ţara noastră. 
42 Pentru Oltenia singura descoperire într-un context clar arheologic este documentată la Reşca, la 
baza valului de apărare a unui aşezări de tip Sălcuţa III.; Vulpe 1973, p. 227. 
43 Dumitraşcu, Manea 1978; Petre-Govora 1983, p. 287; Petre-Govora 1995, p. 15. 
44 Roman, Opriţescu 1989, p. 11. 
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aparţinând cel mai probabil culturii Sălcuţa. Astfel, Petre Roman, cercetătorul cel 
mai îndreptăţit să ne prezinte o imagine amplă şi cooerentă a necropolei, atribuie 
culturii Sălcuţa: M. 57-59, M. 62-6345; iar mai nou Cătălin Pătroi: M.17, M.19-23, 
M.26-29, M. 35-3846. 
 Problematica apartenenţei necropolei dela Ostrovul Corbului nu este 
definitiv rezolvată, existând păreri diferite de încadrare:  
 - apartenenţa la orizontul Herculane II; 

- apartenenţa la cultura Bodrogkeresztúr. 
 Încă de la publicarea primelor sondaje de la Ostrovul Corbului, majoritatea 
mormintelor erau atribuite orizontului toartelor pastilate şi anume fazei Herculane 
II47, menţionându-se că principalele componente ale ritualului funerar sunt de 
origine sau derivaţie sălcuţeană. Revenind asupra cercetărilor de aici, Petre Roman 
susţine plasarea cimitirului eneolitic într-o fază sau perioadă iniţială a fenomenului 
cristalizat în Herculane II, când Bodrogkeresztúr clasic nu era încă alterat de 
influenţele de tip Sălcuţa IV, fapt ce îl separă de viitoarele unităţi Herculane III-
Pecica, stratul inferior – Hunyadihàlom – Lažňany48. Aderând la aceaşi teorie, 
Sălceanu încadrează necropola în cultura Sălcuţa IV-Herculane II-III49, fără a 
stabili un palier cronologic clar. 

Cinci ani mai târziu, Sabin Adrian Luca50 atribuie descoperirile din zona 
Ostrovul Corbului în cultura Bodrogkeresztúr, ipoteză consemnată şi în publicaţiile 
anterioare51. Tot la această teorie includem opinia şi studiul lui Ann Dodd-
Opriţescu care identifică 30 de morminte din cele 53, stabilind pe baza materialului 
ceramic trei faze evolutive ale necropolei52  de tip Bodrogkeresztúr.  

Deşi în anul 2008 cimitirul eneolitic era plasat la orizontul toartelor pastilate, şi 
anume fazei Herculane II, Petre Roman îl încadrează doi ani mai târziu culturii 
Bodrogkeresztúr.  

Teorii diferite observăm şi la modalitatea de încadrare a manifestării culturale: 
- o părere diferită este susţinută de  Mircea Petrescu-Dâmboviţa, care o 

încadrează în 

                                                 
45 Roman, Opriţescu 1989, p. 24. 
46 Pătroi 2010, p. 34-35. 
47 Roman, Opriţescu 1989, p. 37; Schuster et alii 2008, p. 42. 
48 Roman, Opriţescu 2008, p. 82. 
49 Sălceanu 2008, p. 59-61. 
50 Luca 1994, p. 10. 
51 Luca 1999, p. 36-39; Luca 2006, p. 51. 
 52Dodd-Opriţescu 2008, p. 101-105; într-o primă fază se observă vasele cu toarte uşor înălţate, vase 
patrulatere, decor în benzi haşurate; a doua fază considerată de cercetătoare „clasică” cuprinde toate 
elementele specifice culturii Bodrogkeresztúr: oala de lapte, ceştile cu două toarte, vase de 
suspensie, vase de flori – cel mai elocvent mormânt de aici fiind, după opinia cercetătoarei, M. 22 
(după Pătroi 2010, p. 35: M. 22 este atribuit culturii Sălcuţa), cu inventar bogat; ultima etapă 
sesizată la Ostrovul Corbului îl reprezintă M. 38, inventarul constând dintr-un vas globular scund cu 
câte două toarte pastilate împerecheate şi decorat cu împunsături succesive în registre. În ultima fază 
sesizată aici, olăria Bodrogkeresztúr se lasă contaminată de fenomenul Herculane, începând un 
„proces de depersonalizare”.  
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eneoliticul dezvoltat, în categoria culturilor cu ceramică pictată crud53. La acest 
cercetător eneoliticul este împărţit în 2 faze: eneolitic timpuriu, eneolitic final. 

- aceaşi teorie şi opinie o are şi N. Ursulescu care încadrează eneoliticul 
dezvoltat54. 

- în lucrarea „Neo-eneolticul în Transilvania”, cercetătoarea Zoia Maxim 
o încadrează  

în eneoliticul final, denumindu-l „Aspectul Cultural Al Toartelor Pastilate” 55. 
- istoriografia bulgară stabilieşte că evoluţia sa se înscrie în finalul de 

cupru III. Sălcuţa  
IV, Herculane II în cuprul final I şi Herculane III în cupru final II56. 

- în lucrarea dedicată arhitecturii cuprului, Lazarovici include alături de 
cultura 

Bodrogkeresztúr, toarte pastilate perioadei mijlocii a epocii cuprului57. 
Cercetările deficitare, cât şi stadiul actual al cercetărilor ridică mari probleme în 

elucidarea eneoliticului final în zona supusă studiului nostru şi nu numai. Dacă 
acceptăm părerile unor anumiţi specialişti cu privire la încadrarea necropolei de 
aici la un anumit orizont, am remarca veridicitatea parţială sau totală a altora, fapt 
ce ne-a determinat acceptarea noţiunii de „orizont al toartelor pastilate” care are la 
bază cele trei mari culturi atestate în zonă sau imediata apropiere: Cernavodă I, 
Sălcuţa, Bodrogkeresztúr. 

                                                 
53 Petrescu-Dîmboviţa  2001, p. 155, 166. 
54 Ursulescu 1998, p. 132. 
55 Maxim  1999, p. 127. 
56 Nikolova 1999, p. 88-89, 92-93. 
57 Lazarovici, Lazarovici, 2007, p. 269-288. 
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