
D. GALBENU 

AŞEZAREA NEOLITICA DE LA COSTINEŞTI 

Aduse disparat de colecţionari pasionaţi, materialele neolitice de 
' Ia Costineşti au atras atenţia asupra acestei aşezări expuse permanent 
·eroziunilor făcute de valurile mării. Cu scopul de a salva şi de a studia 
_singura aşezare neolitică de acest fel pe litoralul românesc, în 1963 
·.Muzeul de arheologie din Constanţa a întreprins o săpătură de salvare. 

P e porţiunea care se mai păstra s-au făcut şanţuri scurte sau 
<casete, pentru a urmări unele aspecte deosebite ale felului în care neo
liticii de aici îşi construiau locuinţele, dat fiind stabilirea lor chiar pe 

.malul Mării. 
Pe toată suprafaţa săpată s-a ajuns pînă la stîncă, aceasta fiind 

'foarte aproape de solul actuaL Imediat sub dunele de nisip formate 
' în ultimii ani, exista un pămînt negru cu mult nisip în care se găseau, 
:sporadic, fragmente de vase romane. Este, dealtfel cunoscut că aşe
-zarea .grecească şi apoi -cea romană se întindeau şi peste această po.-
ţiune de teren, care probabil în antichitate, înainta mai mult spre mare 

'.şi cu timpul a fost distrusă. In porţiunile săpate, o singură groapă ro
mană a răvăşit aşezarea neolitică . Nivelul roman mergea aproape ori
zontal şi paralel cu partea superioară a pămîntului actual. Imediat, sub 

. aceasta, se află urme de locuire neolitică, întîlnite în partea de est a 

.-şanţului A şi, în special, în caseta deschisă apoi în şanţul C. 
Nivelul neolitic (în timpul săpăturii s-a constatat că nu există 

aici decît un singur! nivel) era aproape h fel de gros pe toată supra
faţa săpată, dar foarte sărac în materiale. Sub nivelul neolitic format 

·din pămînt brun-cenuşiu, se afla un altul galben-cenuşiu, în care mate
rialul ceramic neolitic era întîlnit foarte sporadic, în partea lui supe
rioară, deci la locul de contact între cele două nivele. Sub acesta, In 
pamîntul galben şi în cel roşu cu concreţi uni mici calearoase de cu
l oare galbenă. nu s-au mai găsit urn1e de cultură materială. Sub pămî
tul roşu se afla stînca. 

,In caseta şanţului A şi în şanţ s-a întîlnit un nivel de pietre, 
<care uneori atingea grosimea de 0,40 m şi aluneca uşor de la vest spre 

237 



est (fig. 1). In timpul scoaterii pietrelor, toate de mici dimensiuni, s-a·. 
constat9.t că ne af1ăn1 în faţa unui semibordei care a avut pe lături 
pereţii căptuşi ţi cu piatră nefasonată. Groapa semi-bordeiului era 
adîncă de 0,60 m. Nu s-a găsit nici o laviţă şi nici vreun indiciu al 
locului unde se va fi aflat intrarea în locuinţă. Groapa era plină CU 
material ceramic, cu unelte de silex şi cu foarte multe oase. Peste
această umplutură erau pietrele, care se găseau totuşi şi în umplutura 
gropii şi care o acopereau în întregin1€ (fig . 1). S-au găsit foarte puţine 
fragmente de chirpic. 

Fig. 1 

S-au scos cîteva fragmente de oase şi ceran11ca, care în cea mai 
maDe parte sînt neîntregibile. Aceeaşi situaţie se pare că a fost lşi în 
şanţul B şi în şanţul e, dar lucrările rl10derne care au sfîrtecat cu 
şanţuri înguste, în reţea, toată porţiunea aceasta, au căzut exact pe
centrul ei, distrugînd-o. tn cele două şanţuri, s-au prins numai por-
ţiuni mici din partea de jos a semibordeiului şi porţiuni din dărîmă
tura exterioară a pereţilor, l-a care se folosise şi piatra. Nici aci nu 
s-au întîlnit fragmente mari de chirpic şi nici urme de ardere. Cera
lnica este asemănătoare cu cea găsită în caseta şanţului A, aparţinînd 
aceleiaşi faze de început a culturii Gumelniţa din Dobrogea. 

Este de remarcat că faţă de volumul lucrărilor şi de materialul 
ceramic foarte fragmentar unelte de silex s-au găsit din abundenţă. 
(In şanţul A s-au găsit 36 de unelte de silex întregi şi fragmentare) .. 
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Uneltele, în marea lor majoritate lame fragmentare , sînt de dimensiuni 
care, rare ori, ating 10 efi. Dintre ele se remarcă lamele înguste, sub
ţiri, cu secţiunea trapezoidală. De obicei ascuţite pe amîndouă laturile 
lungi lan1ele poa.rtă urme vizibile de folosire (fig. 4,3). Răzuitoarele, 
mult mai puţine numeric decît lamele, sînt aproape toate întregi, (fig. 
4, 1- 2,4). 

S-a mai găsit şi o dăltiţă dintr-o piatră verde deschis. Are ceafa 
îngustă şi tăişul mai lat, ascuţit din ambele părţi; în secţiune este 
dreptunghiulară. Tot din piatră, de culoare cenuşie, dar de altă cali
tate. ai fO'Bt făcută şi o fusaioală, plată) cu marginile puţin rotunjite. 
Gaura a fost dată aproape la centru şi făcută din ambele părţi . 

Cea de a doua fusaiolă a fost făcută dintr-un fragn1ent de vas 
din pastă bună, cu pereţii nu prea groşi. A fost tăiată aproape rotund 
şi apoi şlefuită pe margine. Ca şi în cazul fusaioleî de piatră gaura a 
fost dată din amîndouă părţile. A treia piesă lucrată de data aceasta de 
la început în scopul folosirii ei ca fusaiolă, este bitronconică (fig. 4,5). 

Dintre uneltele de os remarcăm un fragnlent de corn, mult co
rodat, care făcea parte, probabil, dintr-un rîmoc, un împungător in
treg, şi o spatulă găsită de colecţionarii care au descoperit aşezarea. 

Din cauza condiţiilor foarte neprielnice în Cal'€ a stat, ceramica 
descoperită la Costineşti este atît de fragilă, încît se sfarmă imediat ce 
a fost desprinsă de mediul în care a fost descoperită. Nivelul de cul
tură conţinea numai rareori fragmente de ceramică. Materialul filai 
bogat s-a găsit în caseta şanţului A, sub dărîmă tura de pietre, deci în 
groapa semi-bordeiului descoperit şi în cîteva locuri din şanţul B şi 

şanţul C, acolo unde cea de a doua groapă de semi-bordei întîlnită 
n u fusese deranjată de şanţurile făcute apoi 1. 

Ceramica de uz comun predonlină . Lutul nu este prea bine ales, 
cu toate că în apropiere, chiar pe faleză, se văd şi acunl depuneri des
tul de g roase din lut de bună calitate. Se foloseşte ca degresant cera
mică pisată mărunt şi cîteodată pietricele sfărâmate şi chiar nisip. Ar
derea este făcută incomplet, aceasta contribuind1 alături de apa mării 
şi de atmosfera sărată, la distrugerea cu timpul a acestui material. Ce
ramica de uz comun este, în general, arsă cenuşiu-brun pe ambele 
feţe. Uneori este însă arsă cărămiziu în exterior şi brun-negru, în in
terior, asemănătoare întrucîtva arderii ceramicii culturii Hamangia. 

Ca forme, se întîlnesc, atît cît se poate stabili din studiul acestor 
fragmente, vase cu buza dreaptă şi corpul puţin bombat, vase cu gîtul 
tronconic şi corp bombat, vase borcan etc. (fig. 3,5, fig. 4,9). 

Decorul Întîlnit mai des pe aceste fragmente este barbotina pusă 
neorganizat sau aşezată în vîrei oblice şi uneori verticale pe pîntec, 
asociată cu lustruirea pe partea dinspre gură (fig. 4, 12), cîteodată, dar
foarte rar, apar butoni aplicaţi (fig. 2,3), sau brîu alveolar (fig. 4, 13), 
şiruri aproape paralele de incizii aşezate vertical, pe pîntecul vasului 
(fig. 4, 16) etc. 

1 Integrăm aici şi materialul ceramic descoperit inainte de iăpătura noas
tră şi care provine din -acelaşi loc. 

231} 



f -----

Fig. 2 



~---,' ''----

2 .3 I~ Sem. ~~ .. ".".-'--"'.,.". 

Fig. 3 



4 

9 

'. 

,,:;3 

1"'. 

f.' 

6 

"'1: ~\ 
~"<...:. 

.. 

.r.l"" 
18 . • ~) 

Fig. 4 

11 



Ce mai mare parte a vaselor de uz comun sint bine lustruite in 
interior, căutînd să micşoreze astfel porozitatea prea mare a ceramicii 
pe care nu o lucrau ş i nu o ardeau destul de bine. Pc fundul unui 
vas de din1ensiuni mari s-au păstr2.t urmele unei în1pletituri. 

Ceran1ica bună are mai puţin degresant în pastă, iar Jutul est.e 
ales cu grijă şi bine frămîntat. Arderea este aici m::ti uni.Connă, pre
d0111inind ceramica neagră sau neagră-brună. Pe lingă aceasta, se în
tîlnesc şi fragn1ente de vase arse cenuşiu roşcat sau cărămiziu. Aproape 
toate vasele din pastă bună sînt bine lustruite pe amîndouă părţile . 

Dinti~e vasele n1ijlocii, mai des, se întîlnesc caslroanele cu umăr 
puţin proeminent, (fig. 3, 9, 13) vasele cu profilul în formă de S (fig. 
3, 4, 8), vasele cu corp bon1bat şi cu mici apucători (fig. 4, 15), vasele 
cu gura în pîlnie ş i corp bombat (fig. 3, 1), iar din cele mici ceştile şi 
destul de multe străchini, atit din varianta cu buza trasă în interior, 
care predomină, cît şi din aceea cu buza evazată (fig. 3, 6-7, 12). 

Incizia este folosită la decorarea in exterior a străchinilor, iar pe 
vasele de dimensiuni n1ijlocii, pentru decorarea pintecului. Ele for
mază, de cele mai n1ulte ori, linii curbe sau unghiuri, linii paralele 
aşezate orizontal pe vas, buline, lulele . Cîteodată, inciziile sînt um
plute cu o pastă albă, iar altădată spaţiul lăsat intre ele este nelus
truit, părînd pregătit anume pentru pictură (fig. 2, 1-2; fig. 3, 4; 
fig. 4, 11). 

Pe două fragmente, probabil provenind de la capace, s-a folosit 
şi pictura cu roşu crud. Excizia a fost întîlnită pe umărul unui vas 
cu p rofilul în formă de S, pe străchini, pe capace (fig. 4, 19). P ictura 
cu grafit este rară. Ea se întîlneşte pe gitul ceştilor asociată cu cane
lura, iar cîteodată şi cu butoni mici periot'aţi (fig. 3,2-3). Canelurile 
sînt orizontale (fig. 2, 11 ; fig. 4, 14). 

La vasele mici şi 1a străchini cu umărul proeminent este decorat 
deobicei umărul cu crestăruri oblice aşezate in grupuri (fig. 4, 8) ; două 
fragmente de strecurătoare indică existenţa ş i a acestor vase (fig. 4, 
6- 7). 

Plastica este reprezentată prin parteR inferioară a unui idol an
tropomorI, lucrat din lut ars, cu mult degresant şi al'S cenuşiu, prin
tr-un fragment din partea superioară a altei figurine umane, tot din 
lut ars (fig. 4, 18). şi printr-un idol, lucrat din gresie verzue (fig. 4, 17). 

Dacă partea inferioară a idolului găsit în săpătură are vădite ase
mănări cu cei din cultura Hamnagia, n1ai ales cu cel descoperit la I\1an
galia, cel de al doilea fragment, care a fost descoperit întîmplător, ca 
şi cel de piatră, este de alt tip . Idolul din ceramică are mîinile întinse 
in lături , nasul şi ochii sînt realizaţi prin strîngerea pasie i între degete. 
Acesta îşi găseşte analogia în figurinele descoperite în aşezarea de la 
Tangîru 2, atribuite acolo ultimului facies al culturii Boian, deci con
temporan cu cel de la Costineşti, ţinînd seama de faptul că în Dobro-

2 D. Berciu, Contributii la problemele neoUticului în Român'ia în lumina 
noilO1" cercetăfi, Bucureşti, 19 fig. 190,"7,8. 
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gea cultura Gumelniţa se naşte in această perioadă şi că aşezarea de 
la Costineşti se înserează acum. Idolul de la Costineşti nu are urme 
de vopsea. Pe toată suprafaţa este netezit cu grijă . Sînii sînt aplicaţi . 

Figurina de gresie este plată, bine lustruită pe amîndouă feţele 
cu un obiect tare, încît se observă pe ea urmele lăsate în timpul şle

fuirii. Redarea siluetei omeneşti a fost realizată prin cîte trei crestă
turi, nu prea adînci făcute pe margini şi prin unirea acestora cu două 
linii orizontale. In afară de aceste li nii nu se observă nici un alt în
semn al feţei sau al corpului . Prin simplitatea redării fizionomiei omu
lui, această figurină se încadrează la inceputul perioadei de lucru a 
idolilor din piatră şi marmoră 3. 

Alegerea unui loc de aşezare atît de dificil a impus triburilor 
neoli tice să-şi adapteze felul de viaţă la condiţiile specifice cerute _de 
apropierea imediată a mării, de diferenţele de climă de la u n anotimp 
la altul. 

De aceea au construi t în locul locuinţelor de suprafaţă expuse 
vînturilor puternice din timpul iernii, bordeie cu o consolidare a părţii 
superioare făcută din pietre. Bordeiul putea rezista atît fa vînt cît şi 
la păstrarea căldurii necesare unei vieţii normale in perioadele nepriel
nice din timpul anului. 

Săpătura a dezvelit numai partea marginală a aşezării, dar ţinînd 
cont de faptul că nu existau atunci diferenţieri sociale este de presu
pus că toate locuinţele erau în bordeie asemănătoare celor două săpate 
de noi şi a altor două identificate în ruptura mal ului dinspre plajă. 

Păstrarea în arderea şi în prelucrarea ceramicii a tradiţiilor Ha
mangia, aduce o dovadă în plus că aceştia din ulmă au trăit, păstrîn
du-şi trăsături specifice pînă in pragul trecerii în neoliticul tîrziu. As
pectul deosebit la prima vedere al materialului de la Costineşti de cel 
clasic Gumlenţia este dat aici tocmai de tradiţiile Hamangia. In această 
aşezare, mai mult ca în acelea de pe malul Dunării unde s-au n1ai găsit 
niveluri aparţinînd acestui facies, cultura Boian a . transmis aproape 
total caracteristicile sale noi; influenţele Hamangia sînt mai slabe. 

Formele ceramice, decorul, uneltele sînt ale primilor gumelni
ţeni, caracterele lor gumelniţene neputînd fi contesbte. Cu toată depăr
tarea de centrul in c·are s-a desvoltat şi un nivel Boian sub primul nivel 
Gumelniţean, şi aici baza culturii o formează cultura Boian li) . Influen
ţele Hamangia sînt simţite destul de puternic, dar nu sînt predomi
nante nici la această depărtare. Materialele de la Costineşti au analogii 
pînă la identitate cu cele descoperite în alte aşezări de acest tip prin
tre care se numără în aceea de la Hîrşova 5). 

3 Silvia Marinescu-Bîlcu, O sta.tuetă. neolitică de marmură descoperită la 
Cumelniţa, în SCIV , 1, 1963, pag. 139 şi Ul m. 

fi D. Berciu, Zorile istoriei in Carpaţi şi la Dunăre, Buc. 1966, pag. 111 
- aici vezi şi bibliografia Ja zi. 

5 Doina Galbenu, NouveUes donnees cancernant le debut de la civilisa
tion ele Gumelniţa de Dobrogea, in Dacia, N, S, X, 1966, p. 322. 
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Aşezarea de la Costineşti în care s-a găsit un singur nivel de 
locuire, aparţine fazei de început a culturii Gumelniţa, păstrînd pre
zent influenţe Hamangia, ceea ce o deosebeşte, neesenţial Însă de ce ... 
lelalte faze mai tîrzii ale culturii în care diferenţierile regionale între 
Muntenia, Dobrogea şi sudul Dunări i încep să-şi piardă din subsis
tenţă. 

LE SITE NEOLITIUQUE DE COSTINEŞTI 

Le site neoIithique de Costineşti, signale par des decouvertes fortuites, a 
attire l'attention du Musee d'Archeologie de Constantza et l'a determine a en
treprendre, en 1963, des fouilles de sauvetage. 

Dans la zone exploree s'est averee l'existence d'un seul niveau neolithique, 
il part quelques objets 'archeologiques de Pepoque romaine. 

Comme ou-tils, on a trouve de nombreuses James fragmentaires des silex, 
des racloirs, iUn ciseau et troi5 fusaYoles. 

Les produits ceramiques sont tres fragmentaires. Les vases d'usage commun 
predominent. On rencontre des vases ii bord droit et ii panse un peu bombee, ii 
col en forme de tronc de cone et â panse bombee, ainsi que des pots etc. 

La ceoomique de bonne qualite renferme dans se pâte peu de degl'a1ssant, 
l'argile, soigneusement choi-sie, est bien petrie. Les vases, en cel'amique de bonne 
qua[ite, sontpolîs des deux c6tes. 

L'art p}astique est represente par deux fragments d'idoles antropomoliPhes 
en argile et une idole rea1isee en gres verdâtre. 

Les fouiJ.1es de Costineşti ont prouve que pour la technique de la fabri
cation, aussi bien que pour la cwsson de la ceramique, on conservai·t des tra
ditions Hamangia. 

L'aspect qui separe, ii premiere vue, le materieI de Costineşti de celui, 
ciassique, de Gumelniţa, s'explîq-ue justement par les traditions Hamangia. 

Les formes ceramiques, le decor, les outils, appartiennent aux premiers ha
bitants de Gumelniţia, ces carac.teres ne pouvant etre contestes. 

Les analogies entre les objets de Costineşti et ceux decouverts dans d'au
tres sites du meme genre (parmi lesquels on peut compter aussi ceux de Hir
şova) vont jusqu'â l'identite. 

Le site de Costineşti appal'ltient ci 'l'epoque primitive de la culture Gumel
niţa, tout en conservant des influences Hamangia, ce qui le distingue, mais pas 
essentiellement, des epoques plus tardives de cette culture, lorsque les differen
ces regiona,les entre la Va.lachie, la Dobroudja et le sud du Danube oommencent 
ă perdre de ileul' fo nd. 

DIE NEOLITHISCHE SIEDLUNG VON COSTINEŞTI 

Zusammenfassung 

Dle durch Zufallsfunde entdeckte nealithische Sledlung van Costineşti er
weckte das Interesse des Archăologischen Museums in Konstanza, welches 1963 
eine Rettungsgl'abung umtel'nahm. AuBer verschiedenen archăologischen Fund-
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gutes romischer Zeit. kam in dzr untersuchten Zone eine einzige neolithische 
Schicht zutage. 

Gerate: man t and zahlreiche Feuersteinli:Ungen in Bruchstucken, Schaber, 
ein Meil3elch en und drei '~Tebstuhlgewichte. Die Keramik ist stark zerbrochen. 
Es herl'scht die Ein fachware VOl". Aul3erdem sind Gefăl3e mit geradem Mund
saum und elwas bauchigem Korper, GefaBe mit trichterfOrmigen Hals und 
bauchigem Korper und Topfgefa l3e gefunden worden. 

Die bessere Keramik hat weniger Magerungsmittel in der Paste, und der 
Ton ist sorgfa.ltig gewăhlt und ~ut geknetet. Die Gefăl3e aus gutel' Keramik SiI}d 
auf beiden Seiten geglăttet. Die Plastîk ist durch zwei Bruchsti..icke von men
schenformigen GCStzenbildnissen vertreten, die a us Ton gearbeitet sind und von 
einem Gotzcnbildnis aus grlinlichem Sandstein. 

Die Forschungen. die in Costineşti durchtgefUhrt wurden, e1'wiesen, dan die 
Arbeits- und Verbrennungstechnik des Tons Hamangia-Uberliefer.ungen aufweist. 

Der auf ersten Anblick vom klassischen Aspekt verschiedene Aspekt des 
Fundgutes \'on C0stinesli ist eben \'on der Hamangia.-'Oberlieferung gewăhr
leistet. 

Die h:eramischen Formen. die Verzierung, clie Gerăte gehoren den ersten 
Gl.lmel·niţa-Leuten an, denn ihl'e Gumelniţa-Merkmale konnen nicht bestritten 
\verden. 

Das Func1gut von Costineşti weist Ăhnl:ichkeiten bis zu1' Gleichheit mit 
dem Fundgut aus andcl'en Siedlungen dieser Art, \Vie z.B. aus Hirşov-a auf. Die 
Siedlung von Costineşti geh6rt in die Anfc:.ngsphase der Gumelniţa-Kultur; sie 
erhăJt Hamangia-Uberlieferungen aufrecht, wodurch sie sich - allerdings unwe
sentlieh - von den anderen, spăteren Phasen cler Kultur unterscheidet, in denen 
die regionalen Unterschiede zwischen Mun1eniea, der Dob1'udscha und siidlich 
del' Donau nic.:hl mehr so ausgepragt sind. 




