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CATEVA OBSERVA Ţn CU PRIVIRE LA AŞEZARILE CULTURII BOIAN 
DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI 

Definită de peste 60 de ani, cultura Boian a cunoscut mai multe periodizări. Cea mai uzitată 
este cea realizată de Eugen Comşa (Comşa 1974, 27). Conform acestei periodizări, cultura Boian era 
Împărţită astfel: 

- faza I (Bolintineanu), care la rândul ei este Împărţită În două etape; 
- faza 11 (Giuleşli), subdivizală În două etape: Greaca şi Aldeni; 
- faza /lI (Vidra), care este împărţită în etapele GăIăţui şi Vărăşti; 
- îaza N (Petru Rareş), aceasta fiind faza de tranziţie de la cultura Boian ia cultura Gumeiniţa, 

subdivizată şi ea În două etape: Spanţov şi Fântânele. 
În ultimul timp Îns� această periodizare este supusă criticilor, suferind unele modificări: faza 

Bolintineanu este transfomată în cultura Bolintineanu (Neagu 1997, 17), iar etapa Fântânele devine 
parte a fazei Gumelniţa AI (Pandrea I 999a, 28). 

Deşi are minus urile ei, ne vom folosi de periodizarea lui E. Comşa, şi având În vedere că 
obiecţiile aduse nu au fost suficient argumentate prin intennediul publicaţiilor, ne vom referi şi la 
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Toate Încercarile de stabilire a unei tipologii a aşezări lor culturii Boian sau a unei faze a 
aceslei culturi, au avuI drept criteriu, În principal, condiţiile de mediu, considerându-se că acestea au 
influenţat hotărâtor amplasarea unei aşezări (Comşa 1974, 124; Neagu 1997, 10; Pandrea 1999b, 14). 
Se consideră În general că alegerea unui anumit tip de mediu pentru amplasarea unei aşezări a fost 
condiţionată de prezenţa unei surse de apă (Neagu 1997, 10). Celelalte criterii pe baza cărora s-a 
Încercat realizarea unei tipologii a aşezări lor Boian nu sunt relevante. 

Aşezările culturii Boian se Întâlnesc În aproape toate zonele geografice, de la zona de litoral -

Sarichioi (Hasotti 1997, 66) şi de luncă, până în zona subcarpatică - Negrileşti (Bobi, 1979) şi chiar in 
zona montană (Comşa 1965, 630). Acest lucru nu poate demonstra decât faptul că, cel puţin in primele 
două faze, aceste comunităţi umane se puteau adapta la aproape orice tip de mediu. Alegerea acestui 
tip de mediu era influenţată de "modul de viaţă" şi "activităţile" acestor comunităţi (Rapaport 1999, 
17). Pe seama acestei adaptabilităţi, pe lângă alţi factori, poate fi pusă şi expansiunea spaţială a acestei 
culturi, mai ales În primele două faze. 

Debutul culturii Boian pe teritoriul României are loc odată cu stabilirea unor comunităţi, 
,venite de la sud de Dunăre, În zona GăIăţui - valea Mostiştei. Mai târziu, din această zonă, ele s-au 
răspândit spre vest, ajungând pe valea Dâmboviţei şi Neaşlovului, dar şi spre nord până În zona 
Subcarpaţilor de Curbură şi apoi În depresiunea Braşovului (Pandrea 1999b, 5). În acelaşi timp, alte 
comunităţi atribuite tot fazei Bolintineanu, trec Dunărea În zona de vărsare a Oltului, stabilindu-se pe 
cursul inferior al acestuia. Ulterior vor urca în amonte pe valea Oltului, ajungând probabil până În 
zona Subcarpaţilor Getici (Comşa 1965,643). 

In faza Giuleşti, cultura Boian atinge apogeul extinderii sale spaţiale. In ceea ce priveşte 
apariţia acestei faze au fost formulate două ipoteze mai importante: 

- această fază s-a format prin evoluţia comunităţilor Bolintineanu (Comşa 1974, 32). 
- comunităţi le acestei faze au venit de la sud de Dunăre, intrând În contact cu populaţia 

preexistentă (Sârbu 1997, 149). 
Folosind drept punct de plecare cea de a doua variantă, S. Pandrea consideră că, aşezările 

Giuleşti - etapa Greaca - se găsesc pe valea Oltului, În estul şi sud-estul Câmpiei Române, iar trecerea 
la etapa Aldeni ar avea loc odată cu pătrunderea de la sud de Dunăre a unor noi comunităţi, a căror 
creaţie materială a fost Încadrată fazei Vidra (Pandrea I 999b, 8). 

Ca urmare a pătrunderii acestora, cea mai mare parte a comunităţilor Giuleşti - Aldeni se 
deplasează din sud-estul Câmpiei Române către nord-estul acesteia, de unde vor trece în sud-estul 
Transilvaniei (Comşa 1965,643), În Dobrogea (Galbenu 1962,285; Pandrea 1999a) şi sudul Moldovei 
(Bobi 1979). 

Noii veniţi şi-au amplasat aşezări le în sudul şi centrul Munteniei, singurele excepţii fiind 
aşezări le Vidra de la Coroteni şi Hârşova. Aşezările Giuleşti - Aldeni din sud-estul Transilvaniei s-au 
dezvoltat în paralel cu cele aparţinând etapei GăIăţui a fazei Vidra din Muntenia (Comşa 1965,644). 
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Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în cazul aşezării Giuleşti - Aldeni de la Isaccea - Suhat sau ale 
aşezări lor din nord-estul Munteniei (Pandrea 1999b, 8). Răspândirea noilor comunităţi, deşi a fost 
destul de rapidă, în prima etapă s-a produs numai în sudul şi centrul Munteniei şi în vestul Dobrogei 
(Galbenu 1962, 285). In etapa Vărăşti, comunităţi1e aparţinând fazei Vidra, vor pătrunde şi în nord
estul Munteniei, ajungând până în sudul Moldovei (Bobi 1991, 12). 

Trecerea de la faza Vidra la faza de tranziţie s-a făcut prin evoluţia comunităţilor Vidra. Acest 
fapt a fost evidenţiat de cercetările de la Spanţov (Morintz 1959, 163), Hârşova (Galbenu, 1962, 289), 
Căscioarele (Dumitrescu 1986), Radovanu (Comşa 1990, 16) ş.a. Aria de răspândire a comunităţilor 
aparţinând acestei faze este, în linii mari, aceiaşi cu cea a comunităţilor aparţinând fazei Vidra. 
Aşezarile fazei IV a culturii Boian sunt concentrate în partea sudică a Munteniei, excepţie făcând 
aşezări le din Dobrogea. 

Datorită cercetării insuficiente a aşezări lor culturii Boian nu ne putem da seama foarte bine ce 
fel de relaţii au existat între populaţiile fiecărei faze. Cert este faptul că avem de-a face cu comunităţi 
relativ conservatoare care ori se deplasează spre alte zone, împinşi fiind de noii veniţi, ori aceştia din 
urmă se impun, cel puţin pe planul culturii materiale, în urma contactului cu comunităţi1e preexistente. 

Faptul că în faza Bolintineanu sunt cunoscute trei aşezări prevăzute cu şanţ de apărare, şi 
anume: Piscul Crasani, Copuzu (Neagu 1997, II) şi Măgurele (Roman 1962, 260) ne-ar îndemna să 
credem că, populaţiile venite s-au împotrivit noilor veniţi, sfărşind în cele din urmă prin a fi 
"asimilaţi" de aceştia. Cercetările viitoare vor aduce, probabil, noi date cu privire la această problemă. 

În ceea ce priveşte relaţiile dintre comunităţile Giuleşti şi cele Vidra, acest "conservatorism" 
este şi mai clar în condiţiile în care primii nu convieţuiesc cu aceştia, ci se deplasează în alte zone. In 
concluzie, putem spune că "dinamismul" aşezări lor fazei Giuleşti nu poate fi pus pe seama unei 
"explozii demografice", ci mai degrabă se datoreaza unor deplasări de populaţie în urma contactului cu 
noile comunităţi. 

Ne punem întrebarea dacă nu cumva toate tipologiile aşezări lor culturii Boian realizate până 
acum nu au ţinut cont tocmai de factorii care ar fi putut, de fapt, să fie determinanţi şi anume 
amenajarea, organizarea şi utilizarea spaţiului unei aşezări? Deci, în consecinţă, criteriile pe baza 
cărora aşezări le pot fi diferenţiate ar trebui să ţină cont mai curând de structura internă şi 
caracteristicile acestora decât de criterii exterioare, în condiţiile în care spaţiul unei aşezări trebuie 
considerat drept spaţiu social. 
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In condiţiile în care cercetări recente demonstrează că spaţiul social materializat în aşezări este 
reflexul unei anumite, şi în acelasi timp caracteristice, concepţii depre lume, timp şi spaţiu a fiecărei 
culturi. 

Dar, desigur, în aceste condiţii, chiar cercetarea arheologică, pentru a putea permite un astfel 
de demers, trebuie dirijată de la bun început în sensul definirii tuturor categoriilor de subspaţiu 
(locuinţe, anexe, ateliere, sanctuare etc.) şi a relaţiilor posibile existente între ele. Din aceeaşşi direcţie, 
un rol nu mai puţin important îl ocupă şi sistemul economic ce trebuie determinat, al fiecarei aşezâri 
(de durată - stabilă, sezonieră, tabără de exploatare a diferitelor materii prime etc.). 
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A FEW OBSERVATIONS CONCERN ING THE SETTLEMENTS OFTHE BOIAN CULTURE 

UN THE ROMANIAN TERRITORY 

SUMMARY 

AII typologies of ilie seltlements of Ihe Boian culture proposed 50 far were realised mainly in 
accordance with the location area of Ihe senlemenls, Iheir form and structure. 

In Ihis work we have rried la show thal all these crilerions an the basis of which thes. typologies were 
built are not relevant. For the future we must especially take into account the arrangement, the organisation and 
Ihe utilizalion of Ihe area of a seltlement. We have also rried to cover the spreading stages of the senlemenlS of 
this culture and thcrefore we have made a briefprt:sentation ofthe evolutÎon ofme Boian culrure as wdl. 
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