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TELL-UL DEALUL GHINDARU

Pronunţaţi în faţa unui arheolog preistorician cuvântul tell şi veţi remarca o
subită transformare. În ochi îi va sclipi o flacăra interesului şi dacă îi veţi pomeni şi de o
depunere arheologică apreciabilă veţi remarca pe lângă admiraţie şi o evidentă invidie.
Ce fluid miraculos ascunde acest cuvânt? În perioada eroică, a începuturilor
arheologiei, cei care răscoleau colinele Mesopotamiei au remarcat că arabii din zonă
când se refereau la o colină naturală o numeau djebel, în timp ce o colină artificială –
rezultat al depunerii de resturi de locuire preistorică sau mai recentă – era numită
întotdeauna tell. Termenul a fost împrumut rapid şi folosit statornic. În urma săpăturilor
efectuate în tell-uri arheologii au remarcat că aceste coline artificiale, care conţin
numeroase straturi de depuneri, permit arheologilor să stabilească exact succesiunea
civilizaţiilor chiar în absenţa izvoarelor scrise. Locuirile suprapuse permit cercetătorilor
să alcătuiască schiţe de cronologie relativă necesare urmăririi succesiunii culturilor
arheologice. Pentru preistoricieni descoperirea tell-urilor a fost o adevărată revelaţie.
În scurt timp, a fost remarcat faptul că tell-uri există nu numai în Mesopotamia,
ci şi în Anatolia, unde însă sunt cunoscute sub numele de hüyük sau tepe. Acelaşi tip
de staţiune arheologică a fost descoperit şi în Grecia, fiind cunoscut sub numele de
magoula. Tell-urile nu lipsesc nici din Bulgaria, Serbia, Ungaria şi bineînţeles se află şi
în România. În lipsa unui termen autohton, în aceste ţări, arheologii au adoptat
termenul arab consacrat: tell. Cuvântul avea şi avantajul unei rezonanţe exotice ce
impunea respect neiniţiaţilor.
Se nasc firesc mai multe întrebări. Ce este un tell? În ce condiţii se formează
un tell? Şi mai ales care sunt caracteristicile unei staţiuni arheologice pentru a fi
desemnată drept tell? Încercând să explicăm semnificaţia tell-ului, îl putem compara cu
... un tort. Un tort este alcătuit din blaturi de aluat şi straturi de cremă de diferite culori.
Un tell este compus din resturi de locuinţe, uneori arse, care joacă rolul blaturilor din
tort şi din depuneri de resturi menajere care se diferenţiază prin culoare de vestigiile
construcţiilor. La Poduri rolul blaturilor este jucat de chirpicul ars la roşu al platformelor
şi pereţilor locuinţelor iar „crema” este reprezentată de straturile de depuneri menajere
şi de nivelări cu pământ adus din afara tell-ului.
Dacă părăsim tonul glumeţ, putem defini mai doct tell-ul ca fiind o staţiune
arheologică rezultată în urma acumulării resturilor din cauza locuirii continui pe acelaşi
teren timp de mai multe generaţii. Procesul formării tell-urilor este extrem de complex,
implicând mediul natural, economia comunităţilor respective, sedentarismul lor, preferinţa
pentru anumite materiale de construcţie etc. Un tell implică şi folosirea unei mari cantităţi
de lut la edificarea locuinţelor şi concentrarea construcţiilor pe o suprafaţă strict
determinată. Şi, bineînţeles, acumularea de resturi de construcţii şi deşeuri ale

activităţilor menajere trebuie să dureze timp îndelungat, sute şi chiar mii de ani. Chiar
dacă toate aceste condiţii sunt întrunite, ele nu sunt suficiente pentru a da naştere unui
tell. O condiţie imperioasă este ca eroziunea să fie mai redusă decât procesul de
acumulare. Vom vedea mai târziu că staţiunea de pe Dealul Ghindaru îndeplineşte toate
condiţiile care definesc un tell.

Poduri – Dealul Ghindaru. Geomorfologie

ISTORICUL CERCETĂRILOR
Descoperirea tell-ului şi perioada 1979-1989
Staţiunea de la Poduri a fost semnalată în 1978 de profesorul Alexe Bujor din
Poduri. În acelaşi an Dan Monah a efectuat o periegheză şi a remarcat că pe marginea
de nord-est a terasei exista un fel de „acropolă”, de formă elipsoidală, mai înaltă decât
orizontala terasei cu aproximativ 5 m. Intrigat de această anomalie D. Monah a făcut,
în anul următor, demersurile necesare pentru efectuarea unui sondaj de informare.
Acesta a fost efectuat în anul 1979, fiind săpată o singură secţiune. Sondajul a
evidenţiat o depunere arheologică de peste 4 m ce conţinea mai multe niveluri de
locuire. Astfel s-au identificat niveluri de depuneri atribuite fazelor Precucuteni II şi III,
unei etape Precucuteni III-târzie, două nivele de depuneri din etapa Cucuteni A2, o
posibilă locuire din etapa Cucuteni A3, precum şi vestigii din fazele Cucuteni A-B şi B.
Tot cu această ocazie a fost identificată şi o locuire sporadică din bronzul mijlociu,
(atribuită, atunci, culturilor Costişa şi Monteoru), căreia îi aparţine şi un şanţ circular de
mari dimensiuni, amplasat pe marginea de nord a terasei. În ringul de piatră ce
suprapunea şantul de epoca bronzului a fost descoperită o urnă funerară Costişa, ce
conţinea resturile incinerate ale unui copil de până la trei ani. Tot în cursul acestei
campanii a fost recuperat un topor de aramă sau bronz de tip Darabani. Importanţa noii
staţiuni era evidentă, fiind formulată încă după prima campanie de săpături ipoteza
descoperirii primului tell din aria culturii Cucuteni.
După prima campanie de săpături, din 1979, când existenţa tell-ului a fost
certă, ne-am propus ca principal obiectiv stabilirea stratigrafiei sitului, urmând ca pe
baza acesteia să verificăm şi să nuanţăm perioadizarea calcoliticului de la est de
Carpaţi. Încă din acel moment am intuit că staţiunea de la Poduri poate contribui la
elucidarea începuturilor culturii Cucuteni, acea mult discutată şi căutată etapă
Cucuteni A1. Conştient de importanţa, dar şi de dificultăţile ridicate de investigarea
staţiunii descoperite, şeful şantierului a avut iniţiativa constituirii unui colectiv care să
asigure o investigaţie complexă. Având în vedere o cercetare pluridisciplinară, ne-am
propus, în limita posibilităţilor arheologiei, să realizăm şi o cât mai exactă
reconstituire a vieţii comunităţilor care au trăit în zona Poduri. Plantele cultivate,
agricultura, creşterea animalelor, vânatul, pescuitul, culesul, precum şi relaţiile şi
influenţa mediului natural asupra vieţii locuitorilor au stat constant în vederea noastră.
O atenţie specială a fost acordată relaţiei dintre izvoarele sărate din zonă şi aşezările
cucuteniene. Pentru înţelegerea acestui fenomen am recurs şi la investigaţii
etnoarheologice, o premieră în arheologia românească.
Pentru campania 1980 colectivul şantierului a fost lărgit prin cooptarea
arheologilor Ştefan Cucoş şi Dragomir Popovici şi prin constituirea unei echipe de

cercetări interdisciplinare formată din Alexandra Bolomey (arheozoologie şi
antropologie), Marin Cârciumaru (arheobotanică) şi Felicia Monah (geo- şi
arheobotanică). În anul următor au fost cooptaţi pedologului Gh. Lupaşcu, geologul
A. Muraru şi arheologul Gh. Dumitroaia. În perioada 1980-1983 s-a urmărit, în
special, stratigrafia staţiunii, săpăturile fiind subordonate acestui scop. Pentru
stabilirea unei stratigrafii cât mai exacte s-a utilizat metoda secţiunilor transversale.
După obţinerea unei schiţe stratigrafice preliminare, dându-ne seama de
complexitatea situaţiei stratigrafice, acest sistem a fost abandonat şi a fost utilizată,
din 1984, metoda săpăturii în suprafaţă.
Cu speranţa completării informaţiilor obţinute prin săpăturile mai vechi a fost
deschisă caseta A, aflată la est de capătul nordic al secţiunii III. În ciuda unor condiţii
dificile de lucru, în perioada 1979-1989, campanile de săpături s-au succedat an de an,
echipa condusă de Dan Monah cercetând o suprafaţă de peste 600 m2 în zona
centrală a tell-ului. În acea perioadă au fost investigate, parţial sau integral, peste 60
de construcţii eneolitice, dintre care patru de interes comunitar, mai ales sanctuare, un
număr de gropi, precum şi o parte din şanţul şi ringul din epoca bronzului. Cercetările
din perioada 1979-1989 au fost finanţate de Muzeul de Istorie Bacău, Muzeul de Istorie
Piatra-Neamţ, Muzeul Naţional de Istorie a României şi Institutul de Arheologie Iaşi,
care au asigurat şi specialiştii participanţi la investigaţii.

Linda Ellis şi Dan Monah în faţa sediului şantierului (1982)

Descoperirea primului tell din aria culturilor Precucuteni şi Cucuteni a trezit
interesul specialiştilor din ţară şi din străinătate, deşi au fost şi voci – în surdină – care au
contestat caracterul de tell al staţiunii. În timpul campaniilor 1981 şi 1982 staţiunea a fost
vizitată de Profesorul Mircea Petrescu-Dîmboviţa care a încercat să ne sprijine pentru a
obţine o finanţare mai consistentă şi pentru realizarea programului de cercetări
interdisciplinare pe care ne propusesem să-l înfăptuim. Între anii 1981-1984 doctoranda
americană Linda Ellis, de la Universitatea Harvard (S.U.A.), a participat la săpături şi a
efectuat şi o serie de analize asupra ceramicii şi figurinelor antropomorfe din staţiune.
Rezultatele investiigaţiilor Lindei Ellis au fost utilizate de aceasta la realizarea tezei sale
de doctorat, care a fost publicată în 1984 la Oxford. Colega americană, devenită între

timp profesoară la Universitatea de Stat din San Francisco, a revenit de mai multe ori în
staţiunea la a cărei investigare a contribuit. Pe aceeaşi linie a promovării cercetărilor
interdisciplinare s-a înscris şi activitatea, în 1986, a unei echipe etnoarheologice românoengleze, condusă de J. Nandriş şi Dan Monah, care a acţionat şi în zona Poduri.
Încă de la primele campanii de săpături staţiunea de la Poduri, care începuse
să câştige notoritate, s-a bucurat de atenţie şi din partea nearheologilor. În fiecare
campanie tell-ul a fost frecvent vizitat de numeroşi intelectuali (pictori, sculptori, critici de
artă, muzicieni etc.) aflaţi la odihnă în conacul de la Tescani. Animatorul acestor vizite şi
cel mai fidel prieten al arheologilor de la Poduri a fost regretatul pictor şi muzeograf Horia
Bernea, întemeietor şi director, după 1990, al Muzeului Ţăranului Român.
În urma publicării în revista Arta a unui articol despre două dintre cele mai
spectaculoase descoperiri din tell, în 1984 regizorul Alexandru Sîrbu ne-a propus
realizarea unui film documentar intitulat Zânele de la Poduri. Oferta a fost acceptată şi
filmul a fost turnat în anul următor. Pelicula a reuşit să facă cunoscut publicului larg nu
numai deja celebrele complexe de cult Sfânta Familie şi Soborul Zeiţelor, ci şi staţiunea
arheologică de pe Dealul Ghindaru şi o parte din fascinantul univers cucutenian.
Cu toate dificultăţile specifice acelei perioade s-au făcut eforturi pentru ca
descoperirile din această staţiune excepţională să fie cunoscute atât arheologilor
din ţară, cât şi colegilor din străinătate. Membrii colectivului au susţinut mai multe
comunicări la reuniuni ştiinţifice din ţară şi, în 1984, cu ocazia centenarului
descoperirii staţiunii eponime de la Cucuteni au fost prezentate, la sesiunea
ştiinţifică internaţională de la Iaşi şi Piatra-Neamţ, câteva comunicări care includeau
informaţii provenind din tell-ul de la Poduri. Cu ocazia colocviului internaţional La
civilisation de Cucuteni en contexte européen a fost vernisată, la Muzeul de Artă
din Piatra-Neamţ, expoziţia Arta culturii Cucuteni, în care piesele provenind din tellul de la Poduri au stârnit admiraţia vizitatorilor. Deosebit de interesaţi de staţiunea
şi descoperirile de la Poduri s-au arătat Dr. Olaf Höckmann de la Mainz, Dr. John
Nandriş de la Institutul de Arheologie din Londra şi, mai ales, celebra profesoară
americană Marija Gimbutas de la Univesitatea din Los Angeles.
Credem că este bine să facem un succint bilanţ al realizărilor din prima
perioadă de investigaţii de la Poduri. În urma efctuarii a 11 campanii de săpătură s-a
reuşit obţinerea unei schiţe stratigrafice preliminare şi au fost obţinute mai multe
informaţii despre cronologia relativă a staţiunii. Datele stratigrafice şi de cronologie
relativă erau susţinute şi de o serie de şapte date radiocarbon, toate referindu-se la
nivelurile calcolitice. Tot în această perioadă a fost investigată o parte a misteriosului
şanţ din epoca bronzului şi au fost obţinute indicii asupra locuirii din această epocă.
Datorită săpăturilor din suprafaţa A au fost obţinute informaţii asupra tehnologiilor de
construcţie utilizate în fazele Cucuteni B şi a etapei Cucuteni A2. În săpăturile, mai
vechi, desfăşurate în sistemul tranşeelor, fuseseră obţinute unele informaţii asupra
construcţiilor precucuteniene.
În această perioadă am acordat o atenţie deosebită cercetărilor
interdisciplinare; în afara datărilor radiocarbon au fost efectuate primele investigaţii

pedologice şi au demarat cercetările arheobotanice şi arheozoologice. Cercetările
interdisciplinare au fost completate prin analizele asupra tehnologiei statuetelor şi
ceramicii realizate şi interpretate de colega Linda Ellis. Din nefericire, nu au lipsit nici
eşecurile. Probele arheomagnetice, recoltate în anul 1983, au fost tratate cu
neseriozitate de colaboratorii noştri fizicieni, neobţinându-se nici o datare. Tot acum
au demarat şi primele experimente arheologice. În 1985 a fost confecţionat un topor
de piatră şi a fost construită o locuinţă calcolitică.
Tot în această perioadă hinterlandul tell-ului a fost amănunţit cercetat prin
periegheze de către D. Monah, D. Popvici, A. Bujor şi I. Mareş, fiind depistate
şapte staţiuni cucuteniene şi patru slatine. Datorită acestor descoperiri a fost
confirmată relaţia dintre aşezările calcolitice şi izvoarele sărate, aşa numitele
slatine. Deşi ne-am propus de la bun început investigarea prin săpături şi sondaje
a tuturor staţiunilor, contemporane cu tell-ul, aflate într-un cerc cu raza de 5 km,
acest obiectiv nu a putut fi îndeplinit decât parţial. Resursele limitate nu au permis
decât sondarea cu mari eforturi, de către Dragomir Popovici, a două staţiuni:
Valea Şoşii-Dealul Păltiniş şi Prohozeşti-Silişte, la ultima săpătură participând şi
colegul George Trohani. Ambele staţiuni au furnizat materiale şi informaţii
importante, contribuind la elucidarea cauzelor care au favorizat formarea tell-ului,
precum şi a relaţiilor acestora cu staţiunea principală.
Rezultatele cercetărilor din tell-ul de la Poduri şi din staţiunile din
hinterlandul acestuia au fost comunicate în mai multe reuniuni ştiinţifice şi au fost
publicate mai multe rapoarte şi studii în revistele Materiale şi Cercetări Arheologice,
Cercetări Arheologice, Studii şi Comunicări (Focşani) şi Memoria Antiquitatis.
Pentru a face cunoscută staţiunea şi descoperirile de la Poduri unui public mai larg
au fost publicate articole în revistele Arta, Ateneu, Clio, Revue Roumaine,
Romanian Review, Rumänische Rundschau şi chiar Rumynskaja Literatura.
Materiale arheologice descoperite la Poduri au fost incluse în expoziţiile
permanente ale Muzeului de Istorie din Piatra-Neamţ, Muzeul Naţional de Istorie a
României din Bucureşti şi Muzeul de Istorie din Bacău.
În afara filmului realizat în 1985, în ideea informării publicului larg, am oferit
televiziunii an de an informaţii despre descoperirile de la Poduri; destul de sporadic
acestea au fost difuzate în emisiunile informative şi în unele interviuri. Cu toate
dificultăţile specifice perioadei comuniste, credem că am reuşit să transmitem
comunităţii ştiinţifice din ţară şi din străinătate, precum şi publicului mai larg din ţară,
importanţa staţiunii de la Poduri şi să facem cunoscute cele mai interesante
descoperiri, care aruncau o lumină nouă asupra vieţii materiale şi spirituale a
locuitorilor calcolitici din estul României.

Perioada 1990-1996
Schimbările politice din 1989 s-au repercutat, în mod firesc, şi asupra
cercetării arheologice. La început am fost şi noi cuprinşi de entuziasm şi încredere în
viitor, întrevedeam posibilităţi de colaborare cu cercetătorii din străinătate, speram întro modernizare a cercetării arheologice din România, doream libertatea de mişcare şi
accesul la sofisticatele laboratoare interdisciplinare din străinătate. Din păcate
speranţele noastre au fost îndeplinite doar parţial. Săpăturile au fost continuate pe
caseta A, beneficiind acum şi de ajutorul studenţiilor Vasile Cotiugă şi Ovidiu Cotoi de
la Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. În această perioadă
suprafaţa casetei A a fost extinsă, fiind investigate, în special, depunerile din epoca
bronzului, faza Cucuteni B şi nivelele corespunzând fazei Cucuteni A. Nu au lipsit nici
acum descoperirile interesante, dintre care cităm vasul cu siluete umane, craniul uman
depus într-o groapă pe o lentilă de cereale, vestigii ale unor ritualuri agrare sau de
fundare a locuinţelor şi bineînţeles un număr de piese cu mare valoare artistică.
La campania 1990 a participat, pentru prima dată, un arheolog benevol din
Franţa. Este vorba de Domnişoara Genevieve Baud din Metz, care timp de o lună a
lucrat cu noi pe şantier, fiind pentru toţi un exemplu de hărnicie, modestie, abnegaţie şi
profesionalism. Deschiderea graniţelor ne-a permis, în 1990, să facem cunoscute
descoperirile de la Poduri la colocviile internaţionale de la Lons-le-Saunier şi Chişinău. În
1992 a fost organizat la Iaşi un colocviu româno-basarabean asupra manifestărilor
religioase Cucuteni-Tripolie; colocviul a constituit un bun prilej pentru a prezenta
preţioasele informaţii obţinute în tell-ul de la Poduri asupra sanctuarelor, complexelor de
cult, ritualurilor agrare şi mai ales asupra ideilor cosmogonice ale cucutenienilor. Cele trei
comunicări prezentate au suscitat interesul colegilor noştri de la Chişinău. Un alt prilej
ne-a fost oferit de colocviul internaţional Cucuteni – un miracle dans l’Age de la Pierre,
organizat la Piatra-Neamţ în 1994. Cu această ocazie Felicia Monah a prezentat o
comunicare privind cercetările arheobotanice din tell. Încurajaţi de interesul suscitat de
descoperirile de la Poduri, în 1995 Institutul de Arheologie din Iaşi şi muzeele din PiatraNeamţ şi Bacău au organizat colocviul internaţional The Tells – Cronological Axes of
Prehistory, Bacău-Poduri-Tescani, 7-10 Sept. 1995, care s-a bucurat de participarea a
14 reputaţi specialişti din Anglia, Germania, Ucraina, Rusia şi Basarabia, precum şi a
unui important număr de specialişti români. Prin cele şapte comunicări susţinute de
membrii colectivului de cercetători de la Poduri au fost aduse la cunoştinţa colegilor din
străinătate, dar şi din ţară, cele mai recente descoperiri, ipoteze şi interpretări prilejuite
de săpăturile din tell. În timpul desfăşurării colocviului, expoziţia Poduri-Dealul Ghindaru,
o staţiune arheologică de excepţie s-a bucurat de un succes deosebit printre participanţi
şi publicul băcăuan. Arheologii prezenţi la reuniunea ştiinţifică de la Bacău au avut
ocazia să viziteze şantierul arheologic de pe Dealul Ghindaru, manifestând un viu interes
pentru stratigrafia staţiunii. Vizita a permis un viu schimb de opinii între membrii
colectivului de la Poduri şi colegii din Ucraina şi Rusia care cercetează vestigiile culturii
Tripolie. Nu au rămas în afara discuţiilor nici colegii din celelalte ţări.

La cel de al şaptelea Congres de Tracologie, desfăşurat în perioada 20-26
mai 1996 la Constanţa-Mangalia-Tulcea, a fost prezentată de Gheorghe Dumitroaia şi
Dan Monah o primă comunicare asupra descoperirilor din epoca bronzului mijlociu de
la Poduri. Aceasta a fost prima tentativă de valorificare a interesantelor informaţii
despre epoca bronzului obţinute la Poduri. Acţiunea a fost continuată de Gh.
Dumitroaia care va utiliza aceste descoperiri în teza sa de doctorat.
Cu toate dificultăţile aşa zisei „perioade de tranziţie”, am reuşit să continuăm
săpăturile şi chiar să intensificăm cercetările interdisciplinare. A fost realizată o primă
expertiză antropologică de către Dr. Dan Botezatu de la Institutul de Antropologie din
Iaşi. Datorită ajutorului colegei C.-M. Mantu a fost efectuată o nouă serie de datări
radiocarbon la laboratoarele de la Heidelberg şi Louvain. Rezultate deosebit de
interesante au fost obţinute datorită determinărilor de macroresturi vegetale, fiind
identificate numeroase specii de plante cultivate şi din flora spontană. Din păcate, în
1992 colectivul şantierului a suferit o grea pierdere prin decesul colegul Ştefan Cucoş.
După doar un an am suferit o nouă pierdere ireparabilă, a dispărut Doamna Alexandra
Bolomey, cea care a impulsionat investigaţiile interdisciplinare de la Poduri şi cea care,
adeseori, aplanase inevitabilile mici incidente specifice colectivelor numeroase.
Dispariţia prematură a celor doi colegi a fost nu doar un moment dureros pentru noi, ci
a produs şi o serie de perturbări în activitatea de cercetare.

Perioada 1997-1999
În anul 1997 săpăturile de pe Dealul Ghindaru au fost sistate din cauza
neînţelegerilor cu proprietarii pământului şi din cauza finanţării insuficiente. Poate
părea ciudat faptul că rezervăm acestei perioade un subcapitol din scurtul nostru
istoric. Dar şi după încetarea săpăturilor istoria staţiunii de la Poduri nu s-a încheiat.
Din păcate a început o perioadă nefericită. Lipsită de pază, staţiunea a început să fie
vizitată de braconieri. La început au fost întreprinse mici braconaje de către copiii din
sat, care au scormonit, din curiozitate, taluzurile spăturii în zonele unde chirpicul ars al
construcţiilor era evident. Ei au strâns astfel câteva obiecte, printre care şi câteva piese
de aramă care au fost recuperate de noi la reluarea săpăturilor. Mai gravă a fost
apariţia unor braconieri care au început să valorifice pe piaţa neagră de antichităţi
obiectele găsite. Deşi am făcut demersuri la forurile ce trebuiau să protejeze staţiunea,
braconajele au continuat pe scară largă.
La reluarea săpăturilor, în anul 2000, am inventariat nu mai puţin de 20 de
zone afectate de braconaje. Am găsit incredibile gropi, cu diametrul până la 20 m, care
pătrundeau până la - 4 m. Braconierii – care la început s-au mulţumit să scormoneasca
vechea noastră săpătură – au început, la un moment dat, să sape adevărate secţiuni,
adoptând metodele săpăturilor arheologice. Aceştia au braconat în special pe taluzul
estic al casetei A, distrugând vestigiile a mai multor construcţii din fazele finale ale
culturii Cucuteni. În unele locuri au pătruns în taluzul de est al casetei la o distanţă de
cca. 3 m, ajungând uneori până la adâncimea de 2 m. O altă zonă care a fost afectată

de braconaje era partea nordică a casetei, în special în zona construcţiilor atribuite
etapei Cucuteni A1 Au fost săpate mai multe gropi circulare cu diametrul de circa 2 m,
care au ajuns până la adâncimea de 1,5 m faţă de nivelul săpăturii noastre. Au fost
afectate zonele cu construcţii şi mai ales cele din apropierea vetrelor, care erau
recunoscute după depunerile de cenuşă. Astfel au fost recoltate zeci de vase pictate,
braconierii fiind atraşi, în mod firesc, doar de piesele cu valoare artistică. Deosebit de
gravă a fost braconarea unei construcţii cu etaj din faza Cucuteni B (numerotată de noi
ca locuinţa nr. 75), în care se aflau mai multe vetre metalurgice. Eforturile noastre de
mai târziu de a înţelege rostul construcţiei au fost zădarnice, astfel că trebuie să
rămânem în sfera ipotezelor.
Apariţia unor piese cucuteniene cu valoare artistică a atras atenţia
colecţionarului Romeo Dumitrescu, care a încercat să afle provenienţa lor. Pentru
Doctorul Romeo Dumitrescu, originar din Moineşti, a fost o supriză de proporţii să afle
că cea mai mare parte din piesele recuperate de el provin de la câţiva kilometri de locul
său de baştină. Romeo Dumitrescu a recuperat o mare parte din vasele de la Poduri,
precum şi un număr mai mic de alte obiecte. Din păcate, piesele din colecţia Dr. Emilia
şi Romeo Dumitrescu, scoase din contextul arheologic, nu permit decât o ipotetică
atribuire şi interpretare. În mod firesc, colecţionarul a fost sensibilizat de această
avalanşă de vase cucuteniene pictate şi a contactat conducerea Muzeului Naţional de
Istorie a României, propunând o sponsorizare pentru reluarea săpăturilor sistematice în
tell-ul de la Poduri. Prin intermediul lui Dragomir Popovici a fost contactat şeful
şantierului şi cercetările au fost reluate în anul 2000.

Catalogul expoziţiei de la Salonic (1997)

Chiar şi în perioada neagră 1997-1999 investigatorii de la Poduri nu au
dezarmat şi şi-au continuat activitatea de cercetare, reuşind să prezinte câteva
comunicări la colocviile internaţionale de la Piatra-Neamţ (29-31 mai 1997) şi Durham
(20 martie 1999). O serie de materiale provenind din tell-ul de la Poduri au fost utilizate
de D. Monah şi Gh. Dumitroaia în lucrările de sinteză privind Plastica antropomorfă
Cucuteni-Tripolie şi, respectiv, Comunităţi preistorice din nord-estul României. De la
cultura Cucuteni până în bronzul mijlociu. Piese provenind din săpăturile de la Poduri
au fost incluse în mai multe expoziţii itinerate în străinătate. Dar, probabil, cea mai
importantă realizare a acestei perioade rămâne expoziţia Cucuteni. The Last Great
Chalcolithic Civilization of Europe, prezentată între 21 septembrie şi 31 decembrie
1997 la Salonic, în care tell-ul de la Poduri a fost ilustrat de nu mai puţin de 72 de
piese, dintr-un total de 254. Catalogul expoziţiei, cu o ţinută grafică de excepţie, a fost
o excelentă pledoarie pentru civilizaţia Cucuteni, dar şi pentru staţiunea de la Poduri.

Perioada 2000 ...
O pagină nouă în istoria cercetării tell-ului şi a hinterlandului său a fost
deschisă în anul 2000, când – datorită sponsorizării acordate de Dr. Romeo
Dumitrescu şi Fundaţia Cucuteni Pentru Mileniul III – au fost reluate săpăturile
sistematice. Colectivul şantierului a fost primenit prin cooptarea arheologilor Cătălin
Bem, Vasile Cotiugă, Constantin Preoteasa, Elena-Roxana Munteanu, Dorin Nicola şi
Daniel Garvăn. La sugestia şi cu ajutorul lui Dragomir Popovici a fost atrasă o
întreagă echipă de cercetători de la Muzeul Naţional de Istorie a României, căreia îi
revine sarcina de a realiza, în colaborare cu arheologii şi membrii mai vechi ai
colectivului, programul de investigaţii pluridisciplinare schiţat încă de la începutul
săpăturilor de la Poduri. Echipa de cercetări pluridisciplinare a fost completată cu
arheozoologii Adrian Bălăşescu şi Valentin Radu, geologul şi microstratigraful
Constantin Haită. Din păcate, arheozoologul Dragoş Moise s-a retras din colectiv,
deoarece a părăsit ţara. Recent, colectivul nostru a suferit o nouă pierdere prin
dispariţia pedologului Prof. Univ. Dr. Gheorghe Lupaşcu.
Un element nou în viaţa şantierului de la Poduri l-a constituit, în campania
2000, prezenţa masivă a studenţilor de la facultăţile de profil de la universităţile din
Târgovişte, Iaşi şi Constanţa. În anii următori participarea studenţilor a continuat, dar
pe scară mult mai redusă. Contribuţia studenţilor la buna desfăşurare a cercetărilor a
fost considerabilă. În aceeaşi campanie am beneficiat de amabilul şi preţiosul ajutor al
colegului Bernard Randoin de la Ministerul Culturii din Franţa, un exemplu de
profesionalism şi devotament faţă de arheologie.
Din cauza distrugerilor provocate de braconieri, la reluarea săpăturilor am fost
obligaţi să extindem caseta A prin săparea martorului de nord şi prin lărgirea sa spre
est, astfel încât, acum, aceasta are dimensiunile de 24 x 36 m şi o suprafaţă de 864
m.p. Extinderea casetei ne-a permis să recuperăm o serie de materiale din epoca
bronzului şi să cercetăm vestigiile unei interesante locuinţe cu etaj din faza Cucuteni

B1. Din păcate, această locuinţă în care au fost aflate resturile unor vetre deosebite,
probabil în legătură cu activităţi metalurgice, era puternic afectată de gropile
braconierilor. Totuşi, am putut remarca existenţa la parter a soclului unei construcţii
verticale, probabil resturile unui idol de mari dimensiuni. În aceeaşi zonă au fost găsite
mai multe vase, printre care o amforă, pictată în stil Cucuteni A-B, în care se afla o
cantitate de fructe de coriandru. Un al doilea lot de resturi vegetale a fost găsit în
apropierea amforei, probabil pe fundul unui recipient de lemn. Acest lot cuprindea
fructe amestecate de coriandru şi soc.
Pentru degajarea resturilor locuinţei cu etaj, puternic afectată de săpăturile
braconierilor, a fost deschisă caseta B, cu dimensiunile de 8 x 14 m, cercetările
întreprinse permiţându-ne să datăm această interesantă construcţie în etapa Cucuteni
B1. Săpăturile din noua casetă au fost dirijate, în special, de Cătălin Bem. În aceeaşi
zonă, dar în nivelul Cucuteni A, au fost descoperite două interesante depuneri rituale
cu oseminte umane.

Bernard Randoin şi Dragomir Popovici la Poduri (2000)

În afara noilor investigaţii asupra depunerilor din epoca bronzului şi faza
Cucuteni B, săpăturile au fost axate pe continuarea investigaţiilor din suprafaţa A. În
partea sudică a casetei A a fost săpată integral o locuinţă cu două încăperi din etapa
Cucuteni A2 asupra căreia s-au făcut minuţioase observaţii privind sistemul de
construcţie. În apropierea acesteia a fost descoperită o groapă rituală în care era
depus un vas mare decorat cu incizii şi pictură în care se afla un pahar pictat plin cu
seminţe de Lithospermum officinale (mărgeluşe), precum şi un strat de ocru roşu şi alte
obiecte. Dar, fără îndoială, cea mai interesantă descoperire de la reluarea săpăturilor
rămâne complexul 73, format din patru locuinţe suprapuse, care prin situaţia sa

stratigrafică şi prin inventar aparţine cu certitudine etapei Cucuteni A1. Unele dintre
aceste locuinţe aveau rituri de fundare deosebit de interesante. În ultima campanie de
săpături au fost puse în evidenţă şi alte construcţii ce se încadrează în etapa Cucuteni
A1, astfel că o veche şi disputată problemă se apropie de elucidare.
Aşa cum era de aşteptat, cercetările pluridisciplinare au fost continuate. Pe
lângă determinările de macroresturi vegetale, care au deja o adevărată tradiţie la
Poduri, au fost reluate de Adrian Bălăşescu, Valentin Radu şi Dragoş Moise
investigaţiile arheozoologice, au fost depistate oseminte umane şi au fost întreprinse
de Constantin Haită primele observaţii de microstratigrafie. Nu a fost neglijată nici
arheologia experimentală, Vasile Cotiugă construind o vatră şi un loc pentru râşnit
cereale. În cadrul aceloraşi preocupări au fost săpate de Cătălin Bem, Vasile Cotiugă şi
Daniel Garvăn vestigiile construcţiei experimentale Casa Piticilor din 1985.

Cătălin Bem, pe şantier, în 2000

Şi în această scurtă perioadă membrii colectivului s-au straduit să facă
cunoscute rezultatele cercetărilor de la Poduri în cercurile ştiinţifice din ţară şi
străinătate. În fiecare an au fost prezentate comunicări la sesiunile naţionale de
rapoarte arheologice şi au fost publicate rapoarte destul de ample în Cronica
cercetărilor arheologice din România. În 1991, cu ajutorul unei sponsorizări din partea
Fundaţiei Cucuteni Pentru Mileniul III, D. Monah, D. Popovici şi Gh. Dumitroaia au
prezentat o comunicare despre tell-ul de la Poduri la Congresul Uniunii Internaţionale
de Studii Pre- şi Protoistorice (UISPP) de la Liège (Belgia). În lunile decembrie 2000februarie 2001 la Muzeul Naţional de Istorie a României a fost organizată expoziţia O
lume regăsită. Satul cucutenian de la Poduri, care s-a bucurat de succes din partea
publicului bucureştean. Expoziţia a cuprins cele mai reprezentative piese din colecţiile

muzeelor din Piatra-Neamţ, Bucureşti şi Bacău. Cu această ocazie au fost expuse,
pentru prima dată, piese din colecţia „Dr. Emilia şi Romeo Dumitrescu”, o parte din
patrimoniul aflat în custodia Fundaţiei Cucuteni Pentru Mileniul III şi a fost publicat un
catalog, realizat de D. Popovici şi D. Monah, cu versiuni în limba română şi engleză,
care face cunoscute publicului larg o parte din descoperirile de la Poduri.
Problematica exploatărilor preistorice de sare, în cadrul căreia
descoperirile din zona Poduri şi cercetările etnoarheologice privind exploatările de
sare ocupă un loc important, i-a prilejuit lui Dan Monah, în anul 2001, susţinerea
unor comunicări la Congresul UISPP de la Liège şi la cel al Asociaţiei Europene a
Arheologilor (EAA) de la Esslingen (Germania). Primul studiu a fost deja publicat în
actele colocviului. Acelaşi autor a revenit asupra acestei probleme la masa rotundă
organizată de Universitatea din Durham (Anglia) în anul 2003. Deşi legăturile cu
arheologii din ţările estice sunt mai dificil de realizat, cu ocazia colocviului Aşezările
gigant din cultura Triplolie de la Tal’ianki (Ucraina, 2003) Felicia şi Dan Monah au
susţinut o comunicare despre cercetările de arheobotanică de la Poduri, iar Gh.
Dumitroaia, prezentând activitatea Centrului Internaţional de Cercetare a Culturii
Cucuteni de la Piatra-Neamţ a insistat asupra contribuţiei acestei instituţii în
desfăşurarea şi promovarea cercetărilor din binecunoscuta staţiune.
Până în momentul de faţă în tell-ul de la Poduri a fost săpată o suprafaţă
de peste 1500 m2, au fost cercetate, parţial sau integral, peste 90 de construcţii, un
mare număr de gropi, dintre care unele cu depuneri rituale, au fost obţinute
importante informaţii despre plantele cultivate şi cele din flora spontană. Sunt
cunoscute speciile de animale domestice crescute de locuitorii din aşezările tellului, precum şi animalele vânate de aceştia. Dispunem şi de câteva informaţii
despre tipul antropologic al locuitorilor. În cele 22 de campanii de săpături au fost
recoltate mari cantităţi de ceramică, unelte şi arme, care au îmbogăţit colecţiile
muzeelor din Bacău, Piatra-Neamţ şi Bucureşti.
Nici investigaţiile asupra hinterlandului tell-ului nu au fost neglijate. Au fost
continuate perieghezele în hinterland şi în campania 2000 o echipă anglo-română
condusă de Dr. John Chapman de la Universitatea din Durham (Marea Britanie) a
realizat hărţile magnetometrice ale staţiunilor Silişte-Prohozeşti, Dealul Bujoarei,
Dealul Păltiniş şi La Hăineală. Cercetările întreprinse de echipa condusă de Dr.
John Chapman sunt axate pe investigarea exploatării sării de către locuitorii tell-ului
şi cei ai aşezărilor din hinterlandul acestuia. Cu amabilul acord al colegului
Dragomir Popovici echipa engleză a întreprins în anul 2003 un sondaj în aşezarea
Cucuteni B de pe Silişte-Prohozeşti.
După un sfert de secol de la începerea cercetărilor de la Poduri credem că
putem afirma că, în ciuda numeroaselor dificultăţi, am reuşit să aducem în atenţia
cercurilor arheologice din România şi din străinătate şi poate şi a publicului interesat de
arheologie o staţiune de excepţie.

