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Abstract. The article presents the archaeological researches performed in an so-called
“ashmound” (zolniki, in Russian) discovered in the village Vorniceni, Pod Ibăneasa
site, Botoşani County. Here we identified a new Bronze Age settlement. The archaeological materials discovered belong to the middle stages of the Bronze Age (Mnogovalikovaja culture and cultural aspect Corlăteni), which have relations with the cultures
Costişa and Komariv-Bilyi Potik. They also testify to relations with Monteoru culture.
Keywords: Bronze Age, Botoşani County, cultural connections, “ashmound”.
Spaţiul de NE al României reprezintă una dintre cele mai interesante zone geografice pentru epoca bronzului, dacă luăm în considerare harta răspândirii aşezărilor
preistorice, problemele dezvoltării cultural-istorice din teritoriul carpato-nistrean şi
interacţiunile E – V din această perioadă1. În acest sens, s-au întreprins aici investigații
sistematice de amploare în a doua jumătate a secolului trecut la Corlăteni2 şi Truşeşti3,
s-au realizat investigaţii de teren în vederea repertorierii siturilor4, s-au elaborat studii
menite să coaguleze datele referitoare la evoluţia comunităţilor umane din perioada
amintită5. La acestea s-au adăugat permanent noi descoperiri ca urmare a unor campanii
de săpături sau descoperiri întâmplătoare. Cu toate acestea, se observă necesitatea continuării cercetării pentru clarificarea modului în care s-au produs schimbările etno-culturale, pentru cunoaşterea particularităţilor culturii materiale, a evoluţiei diferitelor comunităţi umane din epoca bronzului. De aceea ne-am propus să prezentăm aici noile
descoperi de epoca bronzului de la Vorniceni, spre a intra în circuitul științific.
Județul Botoșani este una dintre zonele cele mai intens locuite de pe teritoriul
României, încă din zorii istoriei. Acest fapt se datorează în principal existenţei unor
condiţii favorabile vieţuirii omeneşti: fertilitatea solului, existenţa cursurilor de apă,
a pădurilor bogate, a condiţiilor climatice, a căilor lesnicioase de legătură. Comuna
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Vorniceni, pe teritoriul căreia se află situl arheologic Pod Ibăneasa, face parte din jumătatea nordică a Câmpiei Moldovei, mai exact din Câmpia Jijiei Superioare6 și ocupă
o poziţie centrală în cadrul judeţului Botoşani (Fig. 1). Relieful de aici are aspect vălurit, cu interfluvii colinare, deluroase, fragmentate de o reţea hidrografică care se desfăşoară sub forma unor văi largi. Înălţimile ajung la altitudinea de 175–200 m, iar câteva cote se încadrează între 225–245 m. Cele mai coborâte altitudini, între care și punctul Pod Ibăneasa, sunt în văile Ibănesei și Vornicesei (90–120 m). Pârâul Ibăneasa,
singurul afluent important din stânga Jijiei, are o lungime de 44 km. Acesta, alături de
Jijia, care este cel mai lung râu din Câmpia Moldovei, asigura condiţii prielnice vieţii
comunităţilor omeneşti. Teritoriul comunei se află pe cursul inferior al pârâului Ibăneasa, având alimentare permanentă, bogată, subterană și pluvio-nivală, cu un curs sinuos, albie minoră puțin adâncită, cu excepţia zonei de vărsare (Fig. 2). Numeroasele
izvoare, micii afluenţi, întregesc reţeaua hidrografică din zonă. După cum se prezintă
albiile celor două văi (Ibăneasa şi Vorniceasa), regimul hidric, nu era cu mult diferit
de cel actual7.
Între anii 2001 şi 2010, în punctul Pod Ibăneasa s-au desfăşurat, cu intermitenţe, șapte campanii de săpături arheologice. Săpăturile preventive au vizat, în primul
rând, salvarea de la distrugere a materialelor aparținând culturii Cucuteni, faza A-B,
precum şi studierea complexelor arheologice aflate în perimetru. Cercetările au relevat
faptul că acest punct a fost intens locuit de-a lungul mileniilor.
Situl Pod Ibăneasa (Lutărie) se află la o distanţă de peste 3 km est de satul Vorniceni, pe o terasă din dreapta pârâului Ibăneasa, între smârcul “La Morișcă” (Lupu)
și podul ce traversează şoseaua Vorniceni–Săveni, pe un promontoriu ce se pierde în
zona inundabilă (Fig. 3). Așezarea cucuteniană a avut o suprafață de cca 6 ha. Cea mai
mare parte a sitului a ocupat promontoriul din dreapta șoselei Săveni–Dorohoi, în stânga
șoselei găsindu-se materiale pe o suprafață redusă, care nu a fost cercetată fiind proprietate particulară. Este înconjurat de o suită de dealuri înalte la nord și altele care urcă
odată cu şoseaua spre est, înspre Ştiubieni şi Valea lui Glisă la Sud (Fig. 4).
Localizarea geografică a sitului este: 47°58′22″ latitudine nordică şi 26°42′22″
longitudine estică.
Primele cercetări de suprafaţă au fost făcute în anul 1970 de către Aristotel
CRÎŞMARU8 și apoi de colectivul Repertoriului arheologic al judeţului Botoşani9.
Ambele lucrări amintesc doar de aşezarea cucuteniană de fază A-B. Lucrările de cercetare preventivă de la Pod Ibăneasa au condus la descoperirea de materiale arheologice
din mai multe perioade istorice, printre care și din epoca bronzului. Investigaţiile arheologice se datorează deschiderii şantierului de amenajare hidrotehnică pentru regularizarea cursului râurilor Ibăneasa şi Jijia, coordonate de Direcția Apelor Române Iaşi. În
primul rând a fost vizată aşezarea cucuteniană, ale cărei urme fuseseră deja semnalate.
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Înainte de intervenţia arheologilor, situl a fost periclitat în cea mai mare parte
de construcţia şoselei Dorohoi–Săveni, care a trecut prin sit, a lucrărilor de construire
a barajului, realizarea drumului de acces în şantierul hidrotehnic, de acţiunea de extragere a lutului de către săteni și de lucrările agricole ale fostei C.A.P. Vorniceni. Din
acest motiv, multe materiale arheologice au fost descoperite la suprafaţă.
Așezarea cucuteniană de fază A-B este inclusă în categoria celor de tip jos10.
Aceasta se află între cunoscutele aşezări cucuteniene Drăgușeni și Corlăteni, la egală
distanță – 10 km. Cercetările arheologice au condus însă la descoperirea unei staţiuni
pluristratificate, unde, în afară de un bogat material cucutenian, s-au identificat și vestigii din perioada de trecere de la eneolitic la epoca bronzului (Horodiștea-Erbiceni,
din epoca bronzului, din perioada hallstattiană, fragmente ceramice carpice şi un mormânt sarmatic (sec. II–III), ceramică din sec. IV (Sântana de Mureş), fragmente ceramice medievale şi urme din secolul al XIX-lea.
Materiale din epoca bronzului s-au găsit pe întreaga suprafaţă a sitului, în strat,
amestecate printre cele aparţinând neoliticului în complexele de locuire, dar cele mai
multe s-au aflat în singurul cenuşar descoperit aici. Cenuşarul I11 a fost surprins pe traseul Secţiunii VIII, între metrii 24 şi 49, fără ca iniţial să se fi observat prezenţa sa prin
culoarea cenuşie sau sub forma unei movile. Pentru a putea face observaţii stratigrafice,
aprecieri asupra dimensiunii cenuşarului, a diametrului său, au fost deschise două casete pe laturile de nord și de sud, păstrându-se un martor stratigrafic, un profil al Secţiunii VIII. În ultima casetă s-a găsit şi una dintre cele mai importante gropi cucuteniene
din sit (Gr. 25).
În cadrul cercetărilor a fost precizată stratigrafia acestui complex (cenuşarul),
în S.VIII identificându-se două niveluri de locuire: unul din epoca bronzului și celălalt
din eneolitic. Cenuşarul, orientat E–V, a apărut la adâncimea de -0,15 m (pe latura de
nord) și la -0,26 m (pe latura sudică), grosimea acestuia fiind de cca. 20–30 cm. Partea
centrală a cenușarului a apărut chiar în S.VIII (Fig. 5). Profilul stratigrafic al cenuşarului se prezintă astfel: primul strat, solul arabil, are o grosime de cca 15 cm. În acest
strat se găsesc fragmente ceramice din epoca bronzului și cucuteniene. Urmează un
strat cenuşos, cu o grosime variabilă cuprinsă între 20 şi 35 cm, atingând peste 40 de
cm în zona centrală, unde se găsesc cinci gropi, fapt ce indică o locuire de durată, confirmată și de cantitatea de materiale descoperite aici (Fig. 6). Materialul arheologic este
mult mai abundent în zona centrală, iar pe laturile exterioare ale cenuşarului stratul
este mult mai subţire. Vestigiile sunt formate în principal din ceramică de epoca bronzului, o cantitate mare de oase de animale, unelte, arme și obiecte de podoabă, de os,
piatră și silex, dar și materiale cucuteniene. N-au fost surprinse depuneri, platforme,
lipitură arsă, cărbuni sau vetre. Al treilea strat, gros de 30 cm, conţinea depuneri cucuteniene. Ultimul strat este steril din punct de vedere arheologic.
Complexul amintit, după materialele descoperite, constituie o confirmare a stabilirii aici ale unor grupuri umane din epoca bronzului. Deşi complexele de tip cenuşar
au fost interpretate de multe ori ca fiind resturi ale unor locuinţe, aici nu au fost găsite
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fragmente de lipituri arse, cu amprente de structuri lemnoase, sau alte materiale care să
sugereze vreun tip de construcţie. Oasele de animale au un procent ridicat, așa cum, de
altfel, se găsesc în aşezările culturii Noua12. Ceramica s-a găsit în stare fragmentară, cu
excepţia unui singur vas de mici dimensiuni, căruia îi lipseşte o tortiţă.
În aşezarea de la Pod Ibăneasa au fost recoltate fragmente ceramice, care, atât
după compoziţia pastei, cât și prin decor, aparţin culturii Mnogovalikovaja și aspectului cultural regional Corlăteni, cu influenţe Bialy Potik-Costișa-Komariv şi Monteoru,
fapt care apare firesc pentru zona geografică din NE României, zonă de contact, de
interferenţă pentru comunităţile amintite mai sus. Materialele arheologice descoperite
(ceramică, utilaj litic, osteologic, metalic) pot fi datate în a doua jumătate a perioadei
mijlocii, spre începutul perioadei târzii (?) din epoca bronzului, prin ceramica de tip
Corlăteni. La Vorniceni-Pod Ibăneasa înregistrăm prima aşezare din Câmpia Moldovei
de Nord în care s-au descoperit materiale Mnogovlikovaja, însă, cu siguranţă, astfel
de materiale urmează să mai fie găsite în viitor, în necropole sau aşezări. Materiale ce
prezintă analogii cu descoperirile de la Vorniceni-Pod-Ibăneasa s-au găsit și în spațiul
ucrainean13.
Cultura Mnogovalikovaja din perioada bronzului mijlociu a fost sincronă cu
cultura Monteoru și cu etapa timpurie a culturii Komariv, ce corespunde secolelor
XVII–XV/XIV îHr14. Aceasta a ocupat o arie vastă, s-a format și cristalizat în zona de
contact dintre silvostepă și stepă în spaţiul interfluvial Nipru–Don, pentru ca apoi să
se răspândească și în regiunea nord-pontică, zona cuprinsă între Nistru și Prut, graniţa
de vest a culturii plasându-se de-a lungul râului Prut15. Cercetările din spaţiul prutonistrean au relevat peste 400 de complexe funerare ce aparţin acestei culturi16 și un
număr mic de aşezări, concentrate în aria de est a culturii17. În România prezenţa acestei
culturi este susţinută, pe baza descoperirilor din Câmpia Moldovei, aproape exclusiv
prin morminte tumulare. Eugen SAVA și Igor MANZURA atrag atenţia asupra unor
morminte tumulare din Câmpia Moldovei (Bogonos, Valea Lupului și probabil Glăvăneşti, Corlăteni, Holboca, precum și altele din sud-estul Moldovei), atribuindu-le culturii Mnogovalikovaja, și, de asemenea, semnalează prezenţa unor materiale aparţinând
aceleiaşi culturi printre cele ale purtătorilor culturii Monteoru18. Astfel, se consideră
că acestea sunt semne ale extinderii ariei culturii Mnogovalikovaja și la vest de Prut19.
Cultura Mnogovalikovaja a fost cunoscută în special pe baza unor complexe funerare20,
descoperite în spaţiul pruto-nistrean, a inventarului acestora, dar și a câtorva aşezări
din aria estică a culturii. S-a constatat că inventarul din aceste morminte este redus și
12
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constă în vase și catarame de os și corn. Cele mai multe vase descoperite în morminte
au formă bitronconică, gura largă, buza înaltă, brâie multiple aplicate orizontal. Vasele
descoperite cuprind o gamă mai largă de forme ceramice21, iar pentru nevoile cotidiene
probabil au fost folosite și alte forme - deschise, utilizate în prepararea și servirea hranei, ce s-ar putea găsi în aşezări, inclusiv la Vorniceni, dar, datorită fragmentării, nu
au putut fi sesizate.
În afară de cenuşar, alte fragmente ceramice aparţinând culturii Mnogovalikovaja au mai fost identificate în stratul superior al altor complexe de locuire (L6 și L7).
Ceramica păstrată are decorul compus din brâie paralele crestate. Din punct de vedere
tehnologic, ceramica aparţine unei singure categorii, ce are drept degresant nisip, cioburi pisate, mici granule de calcar. După ardere, recipientele au nuanţe de la cărămiziu
la gălbui-cenuşiu la exterior, iar în interior toate sunt cenuşii. Fragmentele ceramice
tip Mnogovalikovaja descoperite la Vorniceni nu se pot reconstitui în forme bine definite. Totuşi, se poate observa că au făcut parte din vase bitronconice, judecând după
curbura unui fragment cu decor tipic, rupt tocmai în această zonă (Fig. 7/1), dar există
şi alte fragmente nedecorate care trimit spre aceeaşi formă bitronconică. Decorul acestei categorii ceramice este compus din brâie aplicate orizontal, alveolate, incizate, ce
formează compoziţii în relief (Fig. 7/1–6). Nu s-au găsit fragmente din zona inferioară
sau superioară a vaselor, iar la câteva bucăţi s-au desprins o parte din brâiele aplicate
și au rămas doar urmele, în linii orizontale.
Pe lângă ceramica deja amintită au mai fost atribuite culturii Mnogovalikovaja
un pandantiv sau o aplică (?) (Fig. 22/6) și două catarame de os cu orificiu central (Fig.
22/5, 7), ce se constituie în principalii markeri cronologici, având şi o valoare etnică,
cu rol în încadrarea cultural-cronologică a descoperirilor de la Vorniceni. Din categoria
artefactelor de piatră face parte o măciucă de piatră (Fig. 24/4), care ar putea aparţine
purtătorilor acestei culturi. Aceasta a fost fragmentată din vechime, păstrând totuşi
şănţuirea care o înconjoară de jur împrejur. Piesele amintite pot constitui repere cronologice proprii culturii Mnogovalikovaja, certificând prezenţa acestei culturi aici. Deşi
reduse numeric, cele patru obiecte amintite, confirmă utilizarea curentă a unor astfel
de obiecte de os şi piatră în viaţa cotidiană.
Descoperirile de la Vorniceni-Pod Ibăneasa, încadrate în cultura Mnogovalikovaja, semnalează pătrunderea purtătorilor acestei culturi în aria de nord a Câmpiei Moldovei, confirmând astfel afirmaţia cercetătorului Eugen SAVA asupra extinderii ariei
culturii Mnogovalikovaja și la vest de Prut22, într-un spaţiu mai larg, ce atingea probabil chiar Carpaţii Orientali. Acest lucru este întărit și de o altă descoperire, de dată
recentă, de la Costâna-Imaș (jud. Suceava)23 – cel mai vestic punct descoperit până în
prezent pe teritoriul României, care aparţine culturii Mnogovalikovaja, fapt ce indică
contacte și influenţe ale acestei culturi în spaţiul nord-est carpatic, unde s-au intersectat
diferite comunităţi umane, atrase de particularităţile geografice și de resursele existente
aici, economia acestor comunități având un caracter preponderent pastoral, fapt ce a
21

Sava, 1994, p. 142.
Sava, 1994, p. 142.
23
Boghian et alii, 2012, p. 266-268.
22

229

determinat răspândirea lor pe un spațiu vast, inclusiv sub forma unor pătrunderi izolate în spațiul altor culturi, așa cum sunt cele de la vest de Prut. Prin aceste descoperiri,
aria punctelor aparţinând culturii Mnogovalikovaja (din perioada mijlocie a epocii
bronzului) pe teritoriul României, se lărgeşte, dând astfel un nou contur spaţiului ocupat de aceste comunităţi.
După analiza globală a materialelor și compararea lor cu materiale din alte situri
sincrone, s-a constatat că, în afară de ceramica Mnogovalikovaja, la Vorniceni există
și ceramică ce aparţine aspectului cultural Corlăteni, cu caracteristici ale complexului
cultural Bilyi Potik - Costișa - Komariv și ale culturii Monteoru.
Cultura Komariv, care aparţine de asemenea perioadei mijlocii a epocii bronzului, s-a dezvoltat în bazinul superior și mijlociu al fluviului Nistru, pe teritoriul Poloniei de sud-est, în Ukraina de vest (unde, de altfel, este aria sa de formare), parţial în
nordul Basarabiei și nord-estul României. Arheologii români o consideră ca fiind o unitate culturală distinctă, care se află în raport cultural-cronologic cu culturile Bilyi Potik
(Ucraina), Costişa (România) şi Trzciniec (Polonia), considerate variante locale în cadrul complexului cultural Komariv24, grupuri culturale ce au dezvoltat contacte, interferenţe, influenţe reciproce care s-au resimţit în plan material, spiritual și se observă în
evoluţia inventarului ceramic, a formelor și decorului acestuia.
Pentru zona de nord-est a României primele cercetări arheologice privitoare
la această perioadă preistorică s-au făcut la Corlăteni-Dealul Cetăţii / Pe Ţarină25 şi
Truşeşti-Movila din șesul Jijiei26. Ulterior, numărul descoperirilor a crescut, în parte
datorate întocmirii Repertoriului arheologic al judeţului Botoșani27, unor descoperiri
întâmplătoare și cercetărilor arheologice de pe cuprinsul judeţului Botoşani la PrăjeniLutărie28, Mihălășeni-Șesul Bașeului29, Cotârgaci (com. Roma)30, Crasnaleuca-La Coșeri31, Ripiceni-La Trei Movile32. Cercetările arheologice privitoare la acest aspect cultural pe teritoriul judeţului Botoşani continuă să se îmbogăţească prin investigaţiile
unor arheologi preocupaţi de această perioadă33. Astfel, înaintea descoperirilor de la
Vorniceni, siturile cu materiale de tip Costișa - Komariv ajungeau la un număr de 18
puncte în județul Botoșani34, probabil prea puţine faţă de realitatea din teren, dacă ţinem
cont de numărul redus al cercetărilor arheologice ce privesc epoca bronzului în acest
spaţiu şi a faptului că această zonă nordică a României este una dintre cele mai apropiate
de aria sa de formare.
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Prin caracteristicile celei mai mari părţi a ceramicii de Epoca Bronzului de la
Vorniceni – formele vaselor şi decorul format din triunghiuri incizate, haşurate (Fig.
7/8–13), materialele indică apartenenţa descoperirilor de aici la perioada Bronzului
Mijlociu, aspectul Corlăteni - apropiat de formele Bilyi-Potik - Costișa, cu elemente
Monteoru, în care trăsăturile Komariv predomină, aceste trăsături fiind proprii etapei
de formare a culturii Noua35. Unul din fragmentele descoperite are elemente decorative
tipice pentru cultura Bilyi-Potik-Komariv format din benzi de linii subțiri, adânc incizate, dispuse orizontal ce încadrează șiruri de mici alveole (Fig. 7/7). Acest decor este
atestat în așezarea de la Ovcčnj Jarok36 și la Corlăteni37.
Indicii sigure de datare ne oferă ceramica, în special sub aspectul formelor,
particularităților decorului, al tehnicii de prelucrare a pastei, cu analogii în așezările,
necropolele culturii Komariv.
Departajarea după forme a vaselor descoperite în cenuşar s-a făcut cu dificultate, datorită fragmentării. Din punctul Pod Ibăneasa, cu excepţia unui vas mic, deţinem
doar fragmente de mărimi diferite, destul de variate în ceea ce priveşte dimensiunile
vaselor și destul de restrânse în privinţa formelor. Cele mai multe fragmente provin
de la vase cu gura largă, tip sac sau borcan, cu buza orizontală, uşor îngroşată, cu sau
fără brâu sub buză, apoi vase cu toarte supraînălţate, ceşti decorate cu triunghiuri incizate, specifice acestei perioade istorice, vase în formă de lalea, pahare, amfore. Analiza
materialelor pe baze tipologice sugerează încadrarea acestora în complexul cultural
Komariv-Costişa, prin ceştile cu triunghiuri haşurate, existând însă şi materiale ceva
mai târzii, aşa cum indică vasele borcan cu brâu sub buză, ceştile cu buton caracteristice
culturii Noua38.
Pasta din care sunt modelate vasele aparţine celor două categorii: uzuală și fină.
Ceramica din prima categorie este lucrată dintr-o pastă mai aspră, uneori zgrunţuroasă,
în care s-au folosit ca degresanţi nisip, cioburi pisate, mici granule de calcar și chiar
bucăți mici de pietriş, silex pisat. Fragmente de la vasele de dimensiuni mari au grosimea peretelui de cca. 1 cm. Ceramica a fost arsă reducător – cea cenușie, cu nuanțe
diverse, dar este și din cea arsă oxidant, neuniform, cu diferite nuanţe, de la cărămiziu la
brun-cenuşiu, cafeniu, cenuşiu, uneori de culoare neagră pe peretele interior și în secţiune. Finisarea vaselor diferă de la unele la altele, constatându-se la unele mici crăpături
produse de ardere. Ceramica fină este modelată din pastă omogenă, cu nisip în compoziţie şi ceramică pisată mărunt, bine arsă. Pereţii vaselor sunt subţiri, bine finisaţi, lustruiţi, de culoare cenuşie, brun-cenuşie sau roşcată. In spărtura peretelui multe bucăţi
au culoarea neagră.
Fragmentele ceramice aparţin unor vase mari, mijlocii și mici, dimensiunea
acestora fiind determinată în special după diametrul gurii vaselor și grosimea pereţilor.
Din categoria vaselor borcan sunt mai multe fragmente de vase, diferite ca mărime, din pastă semifină, ce conține ceramică pisată, calcar sau silex mărunţit, cu pereţii
35
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Passek, 1959, fig. 55-56.
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drepţi sau uşor ovalizaţi, buza îngroşată sau rotunjită la interior. Între acestea se remarcă
fragmentele unui vas cu diametrul gurii de 40 cm, buza tăiată drept și uşor reliefată,
pereţii drepţi, decorat cu două brâie paralele sub buză (Fig. 19/4). Aceleiaşi forme îi
aparţin alte fragmente de mărimi diverse. Diametrele gurii acestor vase sunt cuprinse
între 12 şi 40 cm. Decorul este simplu, sub forma unei nervuri sau două (Fig. 8/6–7, 9;
12/3, 5), brâu alveolat (Fig. 8/4; 11/11; 14/5), incizii oblice (Fig. 12/1), împunsături
incomplete sub buză și brâu simplu, continuu (Fig. 12/2; 14/5; 15/4; 18/2), incizii verticale pe nervuri duble și eventual striuri oblice pe corp (Fig. 15/5–6), incizii pe buză
(Fig. 12/3). Unul din fragmentele nedecorate, găsite în cenuşar, de culoare gălbui-cenuşie, bine netezit pe ambele feţe, are diametrul gurii de 40 cm şi buza tăiată orizontal
(Fig. 19/3). Astfel de vase se întâlnesc în NE Moldovei în aşezări şi necropole de tip
Corlăteni39, la Trușești-Movila din Şesul Jijiei40, Crasnaleuca-La Coșeri41, Mihălășeni42.
De influenţă Costişa este un fragment ceramic din pastă fină, cu fragmente ceramice
pisate în pastă, netezit și lustruit exterior, de culoare gălbui-cenușie la exterior și cenuşie la interior, cu crăpături de la ardere, decorat cu o nervură orizontală, groasă, scurtă,
oval-rotunjită (Fig. 16/3). Analogii găsim la Lunca, jud. Neamț43.
Dintre formele ceramice remarcăm prezenţa unui vas tipic perioadei de mijloc,
dar și perioadei finale a epocii bronzului, anume ceaşca. Corpul acestor vase, în zona
diametrului maxim, este rotunjit sau bitronconic, de obicei cu o singură toartă, cu secțiune rectangulară, uşor şănţuită pe lungime. Sunt modelate din pastă ce au în compoziţie nisip, fragmente ceramice bine mărunţite. Au pereţii relativ subţiri, angobaţi, lustruiţi atât la interior cât și la exterior. Sunt de culoare galben-roşiatică, sau cenuşiu spre
negru/cafeniu. Dintre vasele fragmentare descoperite recunoaştem o variantă cu umăr
rotunjit (Fig. 15/1). Din categoria ceştilor s-au mai păstrat fragmente din partea superioară a unui vas de influenţă Monteoru, modelat din pastă fină, lustruit la exterior, de
culoare cenuşie cu nuanţe roşietice, având ca decor o nervură incizată la baza gâtului
(Fig. 14/3); mai există un fragment din partea inferioară a unui vas asemănător (Fig.
14/2).
Kantharos-ul este o formă destul de frecventă, dacă analizăm numărul de torți
descoperite, diferite ca formă și dimensiuni. Aceste vase au fost modelate în general din
pastă fină, lustruite la interior și exterior, iar ca urmare a arderii la care au fost supuse
au culoare cenuşie cu pete roşcate, cafenii. Vasele au gâtul vertical, două torți supraînălţate, prevăzute cu buton plan convex (Fig. 11/3, 7; 13/4), cilindric, rotund la partea
superioară (Fig. 9/3, 10; 9/7; 10/7; 11/8; 13/3, 5) şi într-un caz, sub formă de talpă (Fig.
11/2). Aceste forme de torți sunt frecvent întâlnite în cadrul culturii Noua44. Alte variante de torți ale acestui tip de vase sunt cele cu creastă, toarta fiind de asemenea supraînălţată, trasă din buza vasului, triunghiulară în secţiune (Fig. 9/7, 9; 10/2, 4, 8; 13/1–2,
39
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7) sau în bandă lată, rectangulară în secţiune (Fig. 9/1, 2, 5, 6; 10/1, 3, 5; 11/4). Unele
fragmente, care ar putea aparţine acestui tip de vase, sunt decorate cu triunghiuri incizate, haşurate oblic (Fig. 7/8–13; 11/11).
Atribuim unei amfore cele două bucăţi de buză și gât (Fig. 19/5). Diametrul
gurii este de 15 cm, buza răsfrântă spre exterior, gâtul înalt și trompetiform. A fost
modelată din pastă de calitate, de culoare roşietică la exterior, cu miezul negru. Un
fragment de gură de vas, cu diametrul de 26 cm, ce a avut probabil corp globular sau
bitronconic, a aparţinut unui vas mare (amforă ?). Este din pastă de calitate, de culoare
roşietică, lustruit atât la interior cât și la exterior, gât cilindric, uşor evazat spre bază,
buza groasă, tăiată orizontal (Fig. 17/4). Printre fragmentele ceramice mai sunt două
buze de vas care au făcut parte din aceeaşi categorie de forme. Unul dintre fragmente
este din pastă bună, de culoare galben-roşietică, cu buza reliefată, puternic răsfrântă
(Fig. 16/1), care are analogii la Lunca-Poiana Slatinii45, iar al doilea fragment este dintr-o pastă semifină, de culoare gălbui-cărămizie, evazat, are la baza gâtului o tortiţă
străpunsă orizontal (Fig. 16/6).
Din grupa vaselor tronconice s-au păstrat câteva fragmente. Sunt modelate din
pastă grosieră, de culoare cenuşie la exterior și neagră la interior, cu fragmente de ceramică pisată în pastă. Drept ornament au o nervură ce pleacă oblic de pe buză în jos (Fig.
8/1) sau un buton conic (Fig. 14/1). Tipul de ornament, brâu cu capetele întrerupte,
este întâlnit în toată zona euro-asiatică (Fig. 8/11).
O altă formă ce se întâlneşte la Vorniceni este castronul, tronconic, de mici
dimensiuni. Unul dintre fragmente (Fig. 18/6), este realizat din pastă cu silex, bucăţi
vizibile, astfel încât suprafaţa acestuia este zgrunţuroasă. Este ars uniform, de culoare
cenuşiu închis. Are buza uşor răsfrântă, o nervură aproape imperceptibilă deasupra umărului. Alte două fragmente aparţin unor castroane cu buza dreaptă (Fig. 8/12) sau invazată (Fig. 11/5), cu buza faţetată și brâu la baza gâtului (Fig. 18/3). Un fragment particular de castron din pastă de calitate, scund, are buza lăţită şi sub buză o mică proeminenţă străpunsă orizontal (Fig. 16/4).
Cu influenţă Monteoru sunt fragmentele de străchini tronconice cu gura larg
deschisă, modelate din pastă cu cioburi, de culoare gri la exterior, neagră la interior,
decorate cu striuri superficiale sub forma unor cercuri concentrice, aspect întâlnit și
la Bogdăneşti46 (Fig. 13/6).
De la oale de dimensiuni mari sau medii, cu gât scurt, arcuit, gura îngustă, pereţi rotunjiţi, s-au găsit fragmente cu buza evidenţiată, uşor răsfrântă (Fig. 8/6; 18/5). O
toartă prinsă de peretele vasului, roşietică la exterior, neagră-cenuşie la interior, aparţine probabil tot unui astfel de vas (Fig. 11/12). Un alt fragment, rupt imediat de sub
buză, caracteristic acestei epoci, are analogii la Corlăteni47. Este modelat din pastă cu
ceramică pisată, netezit pe ambele feţe și prezintă o mică tortiţă străpunsă lateral (Fig.
19/1).
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Mai multe fragmente de “vase” - tăvi pentru prăjit (?), cu o formă particulară,
au fost găsite printre materialele din cenuşar aparţinând epocii bronzului, dar și în strat
sau passim. Sunt realizate din pastă ce are în compoziţie ceramică pisată și materiale
organice. Au fost prost arse și au culoare gălbuie sau cenuşie, cu suprafaţa netezită. Au
o bază plată, rectangulară, sau rotundă, tăiată în lutul crud, groasă de un centimetru.
Acestei baze i-a fost ataşată o latură verticală ca un spătar, secţionată de asemenea și
aproape de aceeaşi grosime cu baza. Ca formă, aduce cu tipsia, cu diferenţa că latura
verticală - cu înălţimea de cca. 6 cm, nu se ridică decât pe o parte a obiectului48 (Fig. 10/
9; 20/1–2). Unul dintre fragmente este decorat cu incizii piezişe pe buză.
La fel este situaţia unor fragmente ceramice cenuşii, modelate din pastă fină cu
nisip, cărora nu le cunoaştem analogii. Fragmentul pe care îl prezentăm are un buton
ornamental, nestrăpuns pe diametrul maxim, ce provine de la o oală cu profilul în S
(Fig. 12/6).
O altă categorie de vase este cea de dimensiuni mici și mijlocii, cu buza evazată,
gâtul arcuit, corpul rotunjit, bitronconic (Fig. 11/9–10), cele mici pot fi asimilate paharelor (Fig. 8/2, 13–14; 11/1).
Analizând profilul și grosimea bazei vaselor, observăm că acestea corespund
morfologic cu cele din epoca bronzului (Fig. 8/3, 5, 8; 11/6; 12/7).
Tehnica de ornamentare este destul de săracă, utilizându-se un număr limitat de
elemente49: brâie simple, continui, dispuse sub buză sau la baza gâtului, brâie crestate
sau alveolate, asociate cu un rând de orificii perforate complet sau parţial, nervuri proeminente, uşor rotunjite, care pleacă pieziş de pe buza vasului, sau nervuri scurte, evidenţiate. Impresiuni adânci formează triunghiuri cu vârful în sus sau în jos Striurile
superficiale se întâlnesc pe străchinile tronconice și pe un vas sac. Proeminenţele apucătoare rotunjite sunt orizontale, dar și verticale. Ceramica de la Vorniceni demonstrează, prin elemente de decor şi forme, o paletă decorativă specifică epocii bronzului
mijlociu din spaţiul est-carpatic.
În afară de ceramică, au fost descoperite artefacte realizate din os și corn, în
special unelte50. Dintre obiectele descoperite amintim două catarame specifice culturii
Mnogovalikovaja (Fig. 22/5, 7), un pandantiv (Fig. 22/8), două piese tip aplică(?) (Fig.
22/6, 12), 17 omoplaţi crestaţi (Fig. 20/3–6), 11 vârfuri de săgeată (Fig. 23/1–2, 4, 6–9,
10, 12, 14), şapte împungătoare (Fig. 22/4; 23/5, 11, 13, 15, 16), un opritor/piedică
(Fig. 23/3), un fragment de os tăiat cu precizie la capete (Fig. 22/10), cinci patine (Fig.
21/1–4), trei ace de os - unul are o gaură verticală și alta orizontală (Fig. 22/1), alte două
au orificiu orizontal (Fig. 22/2–3), o coastă crestată (Fig. 22/11), un obiect pentru netezitul pereților vaselor (Fig. 22/9).
În categoria pieselor litice sunt atât obiecte de piatră, cât și de silex. În prima
categorie se remarcă şlefuitoarele, discuri de piatră cu formă rotundă în plan, lucrate din
gresie, cu urme de prelucrare (Fig. 24/1–2). O măciucă fragmentară, cu formă aplatizată
48
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și capetele rotunjite (Fig. 24/4), ar putea aparţine culturii Mnogovalikovaja. În Cenuşarul I a fost găsit un polizor cu formă neregulată ce are pe suprafaţă câteva şanţuri,
urme ale procesului de prelucrare a unor piese de os sau cupru (Fig. 24/3). Singura
cute descoperită, ruptă din vechime, are suprafeţele netezite, prelucrate prin şlefuire
și un mic ornament imprimat sub forma unei crenguţe (Fig. 24/6). Un şlefuitor de formă trapezoidală, dintr-un material litic cu densitate redusă, foarte uşor, are ambele
suprafeţe plate (Fig. 24/5). Din silex negru-cenușiu s-au descoperit un cuţit curb, de
tip Krummesser (Fig. 25/4) și un mic fragment din altul. Piesa întreagă este lucrată
bifacial, are secţiunea transversală lenticulară. De asemenea, din silex s-au găsit patru
vârfuri de săgeată: unul mai mare, în cenuşar, al doilea în stratul superior al L16 şi două
microlite passim. Primul vârf de silex cenuşiu-albăstrui, cu vârful rupt, are formă triunghiulară, alungită, laturile denticulate, cu o muchie mediană înaltă, baza concavă (Fig.
25/5). Un alt vârf de săgeată, de dimensiuni reduse, este din tipul cu aripioare, realizat
din silex de Prut, de culoare gri, cu baza concavă și marginile zimţate fin (Fig. 25/6).
Alte două vârfuri de săgeată microlite, de culoare cenuşie-translucidă, au formă triunghiulară, baza dreaptă (Fig. 25/7–8).
Obiectele de bronz sunt puţin numeroase și sunt reprezentate de trei piese.
Avem un împungător cu secţiunea transversală rectangulară în capătul proximal, rotunjit pe lungimea piesei, cu vârful ascuţit (Fig. 25/1). Un ac de podoabă de tip Rollennadel
(Fig. 25/2), are capătul proximal lăţit şi rulat, vârful ascuţit, secţiunea transversală circulară. Cel mai bine păstrat este un străpungător cu profilul romboidal, secţiunea transversală rectangulară, capetele uşor îndoite, ascuţite și rotunjite. Obiectul este lucrat prin
batere, are suprafaţa lucioasă (Fig. 25/3).
O categorie particulară de obiecte sunt piesele de lut de formă cvasi-ovală,
cilindrică, alungită. Sunt realizate din lut sfărâmicios, amestecat cu resturi vegetale,
sunt prost arse, poroase. Au culoare cafeniu închis spre negru (Fig. 25/9). Serveau,
probabil, ca materie brută pentru modelarea viitoarelor vase.
Materialele arheologice descoperite la Vorniceni-Pod Ibăneasa, în nordul Câmpiei Moldovei, indică momente de interferenţă etno-culturală între comunităţile din perioada de mijloc a Epocii Bronzului, ca o punte aruncată spre următoarea etapă, finală
(cultura Noua-Sabatinovka), a aceleeaşi secvenţe istorice. Analiza ceramicii indică chiar
un Noua incipient, dacă luăm în considerare fragmentele ceramice absolut tipice pentru
cultura Noua, cu reminescențe Mnogovalikovaja, și Komariv, cele două culturi asigurând un substrat cultural puternic51, așa cum s-a observat și la Corlăteni și Trușești.
Acestea pun problema reevaluării componentelor ce au participat la geneza
variantei regionale a culturii Noua. Chiar și în condiţiile în care materialele descoperite,
aparţinând diferitelor aspecte culturale, sunt departajate tipologic (ceea ce este destul
de dificil de realizat, datorită fragmentării vaselor), ne parvin informaţii referitoare la
interferenţe şi succesiuni culturale. Aceste descoperiri contribuie, întregesc tabloul
cultural-cronologic din Bronzul Mijlociu în nord-estul României. Zona aceasta de contact pentru comunităţile perioadei amintite se evidenţiază prin existenţa unor relaţii în
acest mozaic cultural. Descoperirea la Vorniceni a urmelor culturii Mnogovlikovaja
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și a aspectului cultural Corlăteni, apar ca deosebit de importante pentru completarea
informaţiilor actuale referitoare la procesele cultural-istorice din judeţul Botoşani, în
perioada amintită. Continuarea în viitor a investigaţiilor prin cercetări sistematice va
confirma cu siguranţă prezenţa acestor comunităţi din Epoca Bronzului în nord-estul
României într-un procent sporit, apreciat și acum ca fiind unul important. Sperăm ca
unele din aspectele abordate aici vor putea constitui un punct de sprijin pentru cercetări
ulterioare, aprofundate. Astfel, cu siguranţă cunoştinţele despre perioada menţionată
mai sus vor putea fi completate şi mai bine precizate.
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Fig. 1. Harta judeţului Botoşani.
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Fig. 2. Localizarea geografică a sitului Vorniceni-Pod Ibăneasa.
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Fig. 3. Vorniceni-Pod Ibăneasa. Vedere satelitară.

Fig. 4. Vedere generală dinspre est asupra sitului de la
Vorniceni-Pod Ibăneasa.

Fig. 5. Planul cenuşarului.

Fig. 6. Profilul cenuşarului.
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Fig. 7. Fragmente ceramice: din cenuşar (2, 4, 5), SVII (3, 6, 11),
LVII (8, 10, 13), LXII (7), SXV (12), passim (9).
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Fig. 8. Fragmente ceramice: din cenuşar (1, 3, 5, 13, 14), LI (8),
LVII (9), LVIII (10), LXVI (4), SXI (7), S XIII (12), passim (11).
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Fig. 9. Fragmente de torţi: din cenuşar (1–10).
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Fig. 10. Fragmente de torţi: din cenuşar (1–8), fragment ceramic din SXI (9).
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Fig. 11. Fragmente ceramice: din cenuşar (1, 7–9), LI (12),
LVII (4, 11), SXI (6), passim (5, 10).
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Fig. 12. Fragmente ceramice: din cenuşar (1, 4–5, 7), LVIII (6),
LXIII (3), LXVI (2), SXI (9).
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Fig. 13. Fragmente ceramice: din cenuşar (1–2, 4–5, 7), LIX (3), passim (6).
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Fig. 14. Fragmente ceramice: din cenuşar (5–6), LXIII (2–3), LXVI (1), SXII (4).
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Fig. 15. Fragmente ceramice: din cenuşar (3, 6), LXIII (1–2), LXVI (4), passim (5).
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Fig. 16. Fragmente ceramice: din cenuşar (1–3, 5–6), passim (4).
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Fig. 17. Fragmente ceramice: din cenuşar (3), LI (2), LVIII (5–6),
SXIII (1), LVIII (6).
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Fig. 18. Fragmente ceramice: din cenuşar (3–4), LXVI (6), SXI (5), SXVII (1).
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Fig. 19. Fragmente ceramice din cenuşar (1–6).
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Fig. 20. Fragmente ceramice din SXI (1), passim (2), omoplaţi crestaţi din
cenuşar (3, 5), SVIII (4), S XVII (6).
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Fig. 21. Patine de os: din cenuşar (1–2), SXI (3), passim (4).
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Fig. 22. Piese de os: din cenuşar (1–4, 7–9), LXI (5–6), SVIII (10), SXI (12),
SXVII (11).
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Fig. 23. Piese de os şi corn: din cenuşar (2, 4, 6, 14–16), LVII (1), LVIII (3, 8),
LXI (10), SVIII (5, 13), SVII (9, 12).
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Fig. 24. Piese litice din cenuşar (1–3), SVIII (4), SXI (6), SXIV (5).
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Fig. 25. Piese de bronz: din cenuşar (1, 3), SXI (2), piese de silex din cenuşar (5),
SXI (4), SXVIII (6), passim (7–8), obiecte de lut ars din SXIII (9).
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