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STUDII ªI ARTICOLE 
 
 

DECORUL LINIAR PE FOND ALB ÎN FAZA CUCUTENI A 
 
 

Sorin Ignãtescu  
 

Caracterizatã ca o culturã cu ceramicã tricromã, Cucuteni-ul A nu este domeniul 
exclusiv al acesteia. Chiar în aºezãri ale etapei Cucuteni A3, considerate de Vl. Dumitrescu ca 
fiind lipsite de ceramicã bicromã, s-au descoperit fragmente ceramice decorate total sau parþial 

bicrom. O parte din fragmentele sau vasele pictate bicrom (roºu pe alb sau negru pe alb) redau 
decorurile clasice ale ceramicii tricrome contemporane. Absenþa celei de-a treia culori poate fi 
consideratã o eroare a meºterului, epuizarea unui pigment din trusa olarului sau o abatere de la 
canon, pentru cã, dacã negrul sau roºul, dupã caz, s-ar adãuga, s-ar obþine un decor obiºnuit 
pentru ceramica tricromã. La fel se poate califica situaþia ornamenticii unui pahar de la 
Hãbãºeºti, pe care negrul înlocuieºte roºul în rolul sãu decorativ (DUMITRESCU et alii 1954, 
326). Considerãm, de aceea, aceastã categorie infimã ca fiind strâns legatã de ceramica tricromã 

ºi fãrã semnificaþie cronologicã sau localã.  
În rândurile ce urmeazã ne vom referi la ceramica cu decor liniar bicrom ºi într-o 

mãsurã mai micã tricrom pe fond alb, care nu constituie variante decorative sau calchieri ale 
decorurilor tricrome clasice. Un studiu în ceea ce priveºte aceste decoruri se impune pentru a 
clarifica, în limita posibilitãþilor actuale, valoarea lor pentru stabilirea cronologiei relative sau a 
aspectului local al aºezãrilor în care sunt descoperite. Dacã ceramica decoratã liniar are relevanþã 
cronologicã, atunci, pe baza unor astfel de descoperiri s-ar putea stabili cu precizie mai mare 
raportul între diferite aºezãri, mai ales din aspecte locale diferite, iar dacã nu, s-ar impune o 
atitudine mai rezervatã în ceea ce priveºte concluziile cu caracter cronologic sau spaþial, bazate 
pe descoperirea de fragmente ceramice decorate astfel.  

Adesea neluate în seamã, umbrite de frumuseþea ceramicii tricrome, decorurile liniare 
au fost apoi acceptate ca fiind, prin importanþa culorii negre, precursoare ale unor stiluri picturale 
ale fazei Cucuteni A-B. Tocmai de aceea au fost considerate o marcã a sfârºitului fazei Cucuteni 
A, deºi au fost descoperite ºi în aºezãri mai timpurii. Probabil primele descoperiri de acest fel au 
fost fãcute de C. Matasã la Bodeºti Cetãþuia Frumuºica. Din pãcate, cercetãrile efectuate de 

acesta în perioada interbelicã în cunoscuta staþiune nemþeanã nu au individualizat prea clar 

complexele de locuire ºi nivelurile arheologice din acest sit, atribuirea materialelor unor etape 
stabilite pe baza cercetãrilor din alte staþiuni fiind dificilã (MATASÃ 1946, pl. VII/19, 
XXII/158, XLIV/353). Încã în 1941, tot C. Matasã a publicat ºi un vas de la Costeºti (jud. Iaºi), 
care avea pe marginea superioarã, la exterior, un registru decorat cu grupuri de câte patru linii 

subþiri roºii, orientate oblic alternativ spre stânga ºi dreapta (MATASÃ 1941, 78, fig. 4/18). 
Autorul nu precizeazã dacã decorul este pictat pe fondul vasului sau pe fond alb, aºa cum 

bãnuim, dar susþine cã liniile au fost pictate cu un �roºu spãlat�, care ar putea fi, în egalã mãsurã, 
�un negru spãlat�.  

Câteva fragmente de vase care au registre pictate cu negru pe fond alb au fost 
descoperite de R. Vulpe la Izvoare (jud. Neamþ). Pentru cele douã fragmente ceramice care se 
încadreazã în tematica lucrãrii de faþã, autorul nu precizeazã decât descoperirea lor în nivelul 

Izvoare II. (VULPE 1957, 171, 179, 193, 203, fig. 158/4, 169/2). Un alt vas de la Izvoare, de 
asemenea cu o atribuire stratigraficã inexactã (A3, probabil Izvoare II 2), a fost publicat în 

catalogul expoziþiei �Cucuteni. The last great chalcolithic civilisation of Europe�, fãrã a se 

preciza dacã provine din sãpãturile lui R. Vulpe sau din cele coordonate de Silvia Marinescu-
Bîlcu (CUCUTENI 1997, 187, nr. 38). 
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Cercetãrile de la Hãbãºeºti (jud. Iaºi) au condus ºi la descoperirea unui numãr mic de 

fragmente de vase pe a cãror buzã poate fi observat un decor pictat cu culoare neagrã pe fond 

alb. (DUMITRESCU et alii 1954, 326, pl. XCIV/7, XCVI/17). 
Sãpãturile conduse de M. Petrescu Dîmboviþa la Truºeºti (jud. Botoºani), în una din cele 

mai timpurii aºezãri ale aspectului local Drãguºeni-Jura au scos la luminã ºi ceramicã decoratã 

cu negru pe fond alb, unele publicate chiar în primele rapoarte de sãpãturi, altele abia la apariþia 

monografiei arheologice a acestei staþuni (PETRESCU-DÎMBOVIÞA 1952, 67, fig. 41; NIÞU 

1979, fig. 6/7; PETRESCU-DÎMBOVIÞA, FLORESCU, FLORESCU 1999, fig. 204/9-10; 
215/7; 218/7). 

Un lot important de vase decorate cu registre alcãtuite din linii negre pe fond alb sau 
negre ºi roºii pe fond alb provine din sãpãturile lui A. Crâºmaru de la Drãguºeni (jud. Botoºani) 
În Deal la Lutãrie ºi Ostrov (CRÎªMARU 1977, fig. 21/7, 10; 26/2, 4; 28/3, 9; 29/8; 30/1-4, 
31/1-2, 4; 35/1-2; 46/3, 5; 48-51). Credem cã numãrul mare de vase cu decoruri liniare 

comparativ cu celelalte categorii ceramice nu reflectã realitatea statisticã, pentru cã sãpãturile 

coordonate de Vl. Dumitrescu ºi apoi de S. Marinescu-Bîlcu din punctul Ostrov nu au confirmat 
acest raport. Totuºi numãrul este mai mare decât în toate celelalte aºezãri ale fazei Cucuteni A. 

Oricum, publicarea cercetãrilor acestora din urmã a adãugat câteva exemplare interesante celor 

cunoscute deja, ajutând la clarificarea problemelor legate de aceste decoruri (MARINESCU-
BÎLCU, BOLOMEY 2000, fig. 90/1; 94/2; 110/3, 8, 12; 112/1, 4; 129/1; 130/1, 2; 136/3; 145/4-
6; 146). Odatã cu descoperirea celebrului ansamblu de cult de la Dumeºti (jud. Vaslui) a fost 

recuperat ºi un grup de vase cu registre haºurate cu benzi negre pe fond alb, publicat probabil 
parþial. Din pãcate, condiþiile în care a fost fãcutã cercetarea ºi nepublicarea în întregime a 

materialului, pune probleme în ceea ce priveºte încadrarea cronologicã a aºezãrii. Surprinde, ori-
cum, prezenþa aceluiaºi decor pe un numãr semnificativ de vase (MAXIM-ALAIBA 1983-1984, 
fig. 20-21; CUCUTENI 1997, 202-203, nr. 96-98; MAREª, URSU 2000, 366-367, nr. 41-47). 

Publicarea lucrãrii lui V. Sorochin referitoare la aspectul local Drãguºeni-Jura a permis 
accesibilizarea pentru comunitatea ºtiinþificã româneascã a unor informaþii cu privire la aºezãrile 

cercetate de autor sau alþi arheologi în Moldova dintre Prut ºi Nistru. Vasele decorate liniar, care 

ne intereseazã în studiul de faþã alcãtuiesc un lot important. Ele provin de la Putineºti III 

(SOROCHIN 2002, fig. 91/6; 98/5, 7), Jura (SOROCHIN 2002, fig. 99/4; 107/3), Druþa I 

(SOROCHIN 2002, fig. 112/1-4), Duruitoarea Veche I (SOROCHIN 2002, fig. 114/1) 
Recent au fost publicate materialele descoperite încã în 1981 la Bãlþaþi (jud. Iaºi). 

Printre acestea se remarcã douã fragmente ceramice decorate cu linii negre pe angoba albã a 
vasului, cãrora autorul le-a gãsit cele mai apropiate analogii la Drãguºeni (DINU, MARIN 2003, 

fig. 9/4-5). 
Elementele constitutive ale acestor decoruri sunt liniile drepte ºi arcurile de cerc, în 

diverse combinaþii, care nu acoperã decât excepþional întreaga suprafaþã a vasului, fiind de obicei 

dispuse în registre separate, în zonele cele mai vizibile ale vaselor (partea superioarã). Cazurile 

de contaminare a decorurilor tricrome clasice cu fragmente de decor liniar existã, dar ele sunt 

rare. Prezenþa acestora în registre separate ne îndreptãþeºte sã credem cã olarii le considerau 

decoruri deosebite.  
Cel mai simplu tip de decor, ºi poate printre primele apãrute este haºurarea cu linii 

negre dispuse oblic spre stânga ºi spre dreapta. Registrele sunt de cele mai multe ori înguste ca la 

Frumuºica (fig. 1/ 4, 2/ 12), Izvoare (fig. 2/ 8), Hãbãºeºti (fig. 1/ 1), Dumeºti (fig.1/ 7, 9; 2/ 1-6), 
Drãguºeni (fig. 2/ 9), dar ºi mai late la Druþa I (fig. 1/ 5) sau chiar pe toatã suprafaþa vasului la 

Drãguºeni (fig. 2/ 11). În cadrul aºezãrilor aspectului local Drãguºeni-Jura, pentru care 
cronologia relativã a fost stabilitã de V. Sorochin (SOROCHIN 2002, 171), putem constata o 
evoluþie a decorului de la registre late la Druþa I la ocuparea întregii suprafeþe a vasului la 

Drãguºeni. Absenþa decorului de la Truºeºti este destul de surprinzãtoare, în condiþiile în care a 

fost descoperit în aºezãri apropiate cronologic din aspectul local Hãbãºeºti. Haºurãrii clasice i se 

adaugã un caz de haºurare cu linii oblice pe o singurã parte la Putineºti III (fig. 1/ 8). 
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Alteori, suprafaþa registrului dreptunghiular este împãrþitã în sectoare triunghiulare, 

orientate alternativ cu vârful în sus ºi în jos la Costeºti (fig. 2/ 13), Drãguºeni (fig. 2/ 7, 10). 
Sectoarele respective sunt haºurate unilateral, cele cu vârful în sus cu linii aplecate spre dreapta, 
iar cele cu vârful în jos cu linii aplecate spre stânga. Aparent acest tip derivã dintr-unul mai 
simplu, descoperit la Hãbãºeºti, în care triunghiurile nu sunt haºurate decât parþial, sau doar 
delimitate prin linii negre paralele (fig. 1/ 6). Cele douã fragmente ceramice de la Izvoare, 
publicate de R. Vulpe, redau, probabil, prin fasciculele de linii dispuse alternativ, þesãturi (fig. 1/ 

2-3). Îngustimea registrului pe care este etalat decorul, probabil mai lat, face ca porþiunea care se 

repetã sã nu poatã fi observatã.  
O variantã mult mai rãspânditã a decorului cu sectoare triunghiulare, este acela în care, 

între liniile paralele ale unui sector, sunt intercalate liniuþe perpendiculare pe direcþia generalã a 

liniilor: Truºeºti (fig. 3/ 4, 9) ºi Druþa I (fig. 3/ 7). În unele cazuri, sectoarele în care este împãrþit 

registrul sunt în formã de paralelogram, ca pe vasele de la Truºeºti (fig. 3/ 10) ºi Bodeºti (fig. 3/ 

8). În cazurile menþionate, liniuþele nu sunt lipite de liniile lungi ale sectorului (decorul tip 

scãriþã), ci sunt mai scurte decât spaþiul disponibil. De asemenea, mai trebuie fãcutã o precizare: 
între liniuþele scurte sunt pãstrate de fiecare datã fascicule de câte trei linii paralele lungi. 

De la acest prototip iniþial par a deriva mai multe tipuri de �abateri�. Astfel, pe trei vase 
de la Truºeºti (fig. 3/ 1-3) ºi unul de la Drãguºeni (fig. 3/ 5) la limita dintre sectoarele 
triunghiulare se produce o îmbinare, în sensul cã fasciculele de linii lungi dintr-un sector se 
terminã alternativ în marginea celor din sectorul opus ºi nu în marginea unui singur fascicul. În 

cazul vasului de la Drãguºeni, liniuþele se transformã în virgule ºi sunt pictate cu roºu. 

Fragmente dintr-un pahar cu un decor identic celor de la Truºeºti a fost descoperit în anii 2003 ºi 

2004 în locuinþa nr. 3 din aºezarea de la Feteºti �La Schit�. Cum cercetarea locuinþei respective 

este abia la început, nu putem face alte precizãri ºi sperãm sã mai descoperim ºi alte fragmente 

care sã ne permitã întregirea vasului
*.  

Alte decoruri prezintã o linie subþire care intersecteazã liniuþele scurte ca în situaþiile 

înregistrate la Drãguºeni (fig. 3/ 6, 11). �Abaterea� cu cele mai importante urmãri în ceea ce 

priveºte numãrul de exemplare constã în lipirea liniuþelor scurte de cele lungi adiacente, 

obþinându-se adevãrata scãriþã. Între scãriþe se pãstreazã numãrul de trei linii pentru fasciculele 
de linii lungi. Acest tip de decor este clar ilustrat pe un vas de la Drãguºeni (fig. 4/ 3=8). Un 
altul, tot de la Drãguºeni, prezintã ºi îmbinarea sectoarelor triunghiulare ca în exemplarele de la 

Truºeºti ºi Feteºti (fig. 4/ 6), iar liniuþele scurte sunt pictate cu roºu.  
Mult mai multe sunt vasele de la Drãguºeni în registrele cãrora liniile lungi negre ºi 

scãriþele devin arcuri de cerc concentrice, transformare ce nu se întâlneºte decât în ultima etapã 

(a treia) a aspectului local Drãguºeni-Jura (SOROCHIN 2002, 171). Pentru cele douã fragmente 

ceramice de la Bãlþaþi este greu de precizat dacã liniile negre ºi scãriþele sunt drepte sau arcuite 
(fig. 4/ 1-2). Dacã unele arcuri de cerc concentrice cu scãriþe între ele continuã sã fie realizate cu 
negru (fig. 4/ 5; 5/ 2), apar ºi exemplare care dovedesc creºterea rolului culorii roºii, folositã fie 
la trasarea liniei care taie liniuþele scurte (fig. 4/ 7), fie pentru pictarea liniilor lungi ale scãriþei 

(fig. 4/ 4, 9). Astfel de precizãri de detaliu nu pot fi fãcute pentru vasele publicate în fotografii de 

A. Crâºmaru, acestea fiind prea neclare (fig. 5/ 2-8), deºi putem presupune cã unora dintre ele le 
aparþin decorurile desfãºurate publicate sub formã de desene în aceeaºi lucrare.  

O ultimã categorie de decoruri ar putea fi considerate mixte, pentru cã reunesc elemente 
diverse din cele prezentate pânã aici ºi altele, care însã au la bazã tot liniile ºi arcurile de cerc 

realizate cu negru ºi excepþional cu roºu. Este semnificativã observaþia cã aceste decoruri mixte 

apar cel mai devreme la Putineºti III, adicã în etapa a doua a aspectului local Drãguºeni-Jura, ºi 
se generalizeazã în cea de-a treia, fapt reflectat în descoperirile de la Drãguºeni, Jura ºi 

Duruitoarea Veche I.  

                                                
* Mulþumim ºi pe aceastã cale coordonatorului colectivului de cercetare a staþiunii de la Feteºti �La 

Schit�, Dumitru Boghian, ºi celorlalþi membri ai colectivului în afarã de autorul prezentului articol, Ion 
Mareº ºi Bogdan Petru Niculicã pentru cã ne-au permis sã folosim aceastã informaþie. 
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Unele decoruri de la Drãguºeni reprezintã o succesiune de sectoare triunghiulare 

separate de scãriþe (fig. 6/ 1, 9), fascicule de linii (fig. 6/ 3, 11-12), spaþii albe (fig. 6/ 4) sau 
benzi negre (fig. 6/ 5). Într-unul dintre cazuri, în sectoarele triunghiulare sunt inserate ºi arcuri de 

cerc (fig. 6/ 2). Vasul cu picior ºi capacul sãu, care provin de la Putineºti III, sunt decorate cu 
registre de unghiuri alcãtuite din scãriþe ºi linii negre. Exemplarele de la Jura ºi Duruitoarea 

Veche I au modele mult mai complicate, care combinã fie haºurile cu linii ºi arcuri de cerc (fig. 

6/ 6-7), fie toate acestea cu cercuri concentrice (fig. 6/ 8). 
Problema cea mai importantã legatã de aceste decoruri este dacã sunt creaþii ale 

aspectului local Drãguºeni-Jura în mod exclusiv sau nu, altfel spus, cum se explicã prezenþa lor 

în mediul cultural al aspectelor locale subcarpatic ºi Hãbãºeºti (este greu de precizat cãrui aspect 

local îi aparþine aºezarea de la Dumeºti). Situaþia este îngreunatã de faptul cã, inclusiv în aspectul 

local Drãguºeni-Jura, unde s-au descoperit cele mai multe exemplare ceramice, numãrul rãmâne 

totuºi prea mic pentru a fi relevant statistic. Totuºi, judecând comparativ situaþia din aºezãrile de 

la Hãbãºeºti, Truºeºti ºi Drãguºeni, mai bine cercetate ºi cu materialele publicate într-o mãsurã 

substanþialã, putem trage câteva concluzii. Trebuie sã acceptãm cã nu poate fi explicatã diferenþa 

numericã de exemplare între Truºeºti ºi Hãbãºeºti (ca de altfel ºi faþã de Bodeºti, Izvoare, 

Costeºti, Feteºti), dacã am considera cã ceramica cu decoruri liniare a fost creatã în toate 
aspectele locale ale fazei Cucuteni A. Considerãm, ca urmare, cã decorurile respective au fost 
create numai în aspectul local Drãguºeni-Jura ºi exportate în spaþiile înconjurãtoare. 
Inexplicabile par a fi descoperirile din aºezarea de la Dumeºti, despre care ºtim atât de puþine 

amãnunte, din care au fost publicate opt vase decorate cu registre haºurate. În condiþiile în care 

nu putem preciza în ce condiþii au fost descoperite aceste vase, poate într-un complex de cult, 
orice comentariu ni se pare nefondat. Ar fi normal ca numãrul de exporturi Drãguºeni-Jura sã fie 

mai mare în cazul ceramicii cu decoruri larg adâncite ºi pictate sau nu cu roºu ºi alb. Este posibil 

ca aceste descoperiri sã fie mai mult de douã: Hãbãºeºti (DUMITRESCU et alii 1954, 289) ºi 
Preuteºti Haltã (URSULESCU, IGNÃTESCU 2003, 52) ºi sã fi trecut neobservate.  

Pe de altã parte, putem observa diferenþe majore între numãrul de exemplare din 
aºezãrile etapelor timpurie (Truºeºti) ºi mijlocie (Putineºti III, Druþa I) ale aspectului local 
Drãguºeni Jura ºi cea finalã (mai ales Drãguºeni, dar ºi Jura). Creºterea numãrului de vase cãtre 

sfârºitul fazei Cucuteni A este explicabilã prin creºterea rolului negrului cãtre începutul fazei 

Cucuteni A-B.  
Descoperirea în toate aspectele locale a acestor decoruri, în numãr relativ mic, face ca 

atribuirea unei aºezãri pe baza lor aspectului local Drãguºeni-Jura sã nu fie recomandabilã. 

Neputând fi judecate global din cauza complexitãþii, decorurile liniare ar putea, luate în 

considerare separat, sã stabileascã relaþii de contemporaneitate între aºezãri din aspecte locale 

diferite, indiferent dacã sunt doar creaþia aspectului local Drãguºeni-Jura sau nu. Totuºi numãrul 

mic de descoperiri ne îndeamnã la prudenþã. Trebuie avute rezerve ºi pentru cã, odatã apãrut un 

decor, el se regãseºte ºi în etapele urmãtoare, dacã nu evolueazã, ca decorul de tip scãriþã. Asta 
înseamnã cã nu pot fi admise decât relaþii prin care sã se stabileascã contemporaneitatea sau 
posterioritatea aºezãrii unde s-a fãcut descoperirea, faþã de momentul de apariþie al decorului 
respectiv, ceea ce nu este prea relevant. Pe de altã parte, considerãm greu de stabilit momentul de 

apariþie al unui decor în condiþiile în care numãrul descoperirilor este atât de mic.  
În consecinþã, dacã acceptãm cã ceramica cu decoruri liniare este creaþia aspectului local 

Drãguºeni-Jura, putem stabili cu certitudine mai mare urmãtoarele raporturi de 

contemporaneitate. Pe baza analizãrii rãspândirii decorurilor haºurate ºi a celor cu sectoare în 

formã de paralelogram, care nu pot apãrea în aspectul Drãguºeni-Jura mai devreme de nivelul 
aºezãrii Truºeºti, putem postula o relaþie de contemporaneitate între aºezãrile de la Bodeºti 

Frumuºica ºi cea de la Truºeºti. Situaþia pare a fi susþinutã de rezultatele analizelor C 14, care 

indicã o parþialã contemporaneitate între aºezãrile de tip Cucuteni A2 ºi cele de tip A3 (MANTU 

1998, 119).  
O altã relaþie poate fi stabilitã pe baza decorului scãriþã, în care liniuþele sunt pictate 

pânã la liniile lungi. Dacã admitem cã acest decor apare abia din etapa a treia a aspectului local 
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Drãguºeni-Jura (rezervele provin din cunoaºterea insuficientã a etapei a doua), atunci putem 

admite apartenenþa la acest nivel a aºezãrii de la Bãlþaþi, situaþie puþin confirmatã de celelalte 

elemente din complexul ceramic de aici, ºi aºa restrâns numeric.  
Deºi descoperirile de acest tip sunt încã puþine, lucrarea de faþã încearcã sã convingã cã, 

totuºi, odatã cu mai buna cunoaºtere a acestor decoruri, ele ar putea contribui substanþial la 

stabilirea relaþiilor cronologice între aºezãri aparþinând unor aspecte locale diferite. 
 

 
Abstract 

 
In this article the author analyzes the linear ornamentation on white background 

discovered in the settlements of the Cucuteni A faze. The settlements in which such discoveries 
has been made are situated both in Romania: Bodeºti, Costeºti, Izvoare, Hãbãºeºti, Truºeºti, 

Drãguºeni, Dumeºti, Bãlþaþi, Feteºti, and in the Republic of Moldova: Putineºti III, Druþa I, Jura, 

Duruitoarea Veche I. The most common ornaments are the hachure, the triangle areas decorated 
with parallel lines, some of them associated with �the ladder�, semi circular rings of lines and 

�ladders� and others combined ornaments.  
The small number of such discoveries outside the regional aspect Drãguºeni-Jura 

suggests that it have been created here and not somewhere else. Such a conclusion offers the 
possibility of establishing chronological relations between settlements from that regional aspect 
and the others, but only taking into consideration the moment of the beginning of each ornament 
because they are used after that until the end of the A faze. In these circumstances, duet o the 
small number of discoveries, there are not many sure chronological conclusions that can be 
established. With some reserve, we can consider on the basis of the linear ornamentation that is 
possible for the settlements from Truºeºti and Bodeºti to be contemporaneous. 

 
 

Figures list: 
 
 
Fig. 1. Poterry with areas decorated with black lines son white background: 1, 6 - 

Hãbãºeºti, 2-3 � Izvoare, 4 � Bodeºti, 5 � Druþa I, 7, 9 � Dumeºti, 8 � Putineºti III. After: 1, 6 �  
Dumitrescu et alii 1954, 2-3 � Vulpe 1957, 4 � Matasã 1946, 5, 8 � Sorochin 2002, 7, 9 � 
Maxim-Alaiba 1983-1984. 

Fig. 2. Poterry with areas decorated with black lines son white background: 1-6 - 
Dumeºti, 7, 9-11 � Drãguºeni, 8 � Izvoare, 12 � Bodeºti, 13 � Costeºti. After: 1-6 � Mareº, Ursu 

2000, 7, 9-11 � Crâºmaru 1977, 8 � Vulpe 1957, 12 � Matasã 1946, 13 � Matasã 1941. 
Fig. 3. Poterry with areas decorated with black lines or black and red lines on white 

background: 1-4, 9-10 - Truºeºti, 5-6, 11 � Drãguºeni, 7 � Druþa I, 8 � Bodeºti. After: 1-3, 10 � 
Petrescu-Dîmboviþa, Florescu, Florescu 1999, 4 � Niþu 1979, 5-6 - Marinescu Bîlcu, Bolomey 

2000, 7 � Sorochin 2002, 8 � Matasã 1946, 9 � Petrescu-Dîmboviþa et alii 1952, 11 � Crîºmaru 

1977. 
Fig. 4. Poterry with areas decorated with black lines or black and red lines on white 

background: 1-2 - Bãlþaþi, 3-9 � Drãguºeni. After: 1-2 � Dinu, Marin 2003, 3, 5-9 � Crîºmaru 

1977, 4 � Marinescu Bîlcu, Bolomey 2000. 
Fig. 5. Poterry with areas decorated with black lines or black and red lines on white 

background: 1-8 � Drãguºeni. After: 1, 3-8 � Crîºmaru 1977, 2 - Marinescu Bîlcu, Bolomey 

2000. 
Fig. 6. Poterry with areas decorated with black lines or black and red lines on white 

background: 1-5, 9, 11-12 � Drãguºeni, 6 � Duruitoarea Veche I, 7-8 � Jura, 10, 13 � Putineºti 
III. After: 1-4 � Crîºmaru 1977, 5, 9, 11-12 - Marinescu Bîlcu, Bolomey 2000, 6-8, 10, 13 � 
Sorochin 2002. 
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Fig. 1. Ceramicã cu registre decorate liniar cu negru pe fond alb: 1, 6 - Hãbãºeºti, 2-3 � Izvoare, 4 
� Bodeºti, 5 � Druþa I, 7, 9 � Dumeºti, 8 � Putineºti III. Dupã: 1, 6 �  Dumitrescu et alii 1954, 2-3 � Vulpe 
1957, 4 � Matasã 1946, 5, 8 � Sorochin 2002, 7, 9 � Maxim-Alaiba 1983-1984. 
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Fig. 2. Ceramicã cu registre decorate liniar cu negru pe fond alb: 1-6 - Dumeºti, 7, 9-11 � 

Drãguºeni, 8 � Izvoare, 12 � Bodeºti, 13 � Costeºti. Dupã: 1-6 � Mareº, Ursu 2000, 7, 9-11 � Crâºmaru 
1977, 8 � Vulpe 1957, 12 � Matasã 1946, 13 � Matasã 1941. 
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Fig. 3. Ceramicã cu registre decorate liniar cu negru sau negru ºi roºu pe fond alb: 1-4, 9-10 - 
Truºeºti, 5-6, 11 � Drãguºeni, 7 � Druþa I, 8 � Bodeºti. Dupã: 1-3, 10 � Petrescu-Dîmboviþa, Florescu, 

Florescu 1999, 4 � Niþu 1979, 5-6 - Marinescu Bîlcu, Bolomey 2000, 7 � Sorochin 2002, 8 � Matasã 
1946, 9 � Petrescu-Dîmboviþa et alii 1952, 11 � Crîºmaru 1977. 
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Fig. 4. Ceramicã cu registre decorate liniar cu negru, sau negru ºi roºu pe fond alb: 1-2 - Bãlþaþi, 

3-9 � Drãguºeni. Dupã: 1-2 � Dinu, Marin 2003, 3, 5-9 � Crîºmaru 1977, 4 � Marinescu Bîlcu, Bolomey 

2000. 
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Fig. 5. Ceramicã cu registre decorate liniar cu negru sau negru ºi roºu pe fond alb: 1-8 � 

Drãguºeni. Dupã: 1, 3-8 � Crîºmaru 1977, 2 - Marinescu Bîlcu, Bolomey 2000. 
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Fig. 6. Ceramicã cu registre decorate liniar cu negru sau negru ºi roºu pe fond alb: 1-5, 9, 11-12 � 
Drãguºeni, 6 � Duruitoarea Veche I, 7-8 � Jura, 10, 13 � Putineºti III. Dupã: 1-4 � Crîºmaru 1977, 5, 9, 
11-12 - Marinescu Bîlcu, Bolomey 2000, 6-8, 10, 13 � Sorochin 2002. 


