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În perioada târzie a Epocii Bronzului sunt continuate și încheiate evoluțiile unor 
culturi din Bronzul Mijlociu, dar apar și două complexe culturale importante, și 
anume: Noua-Sabatinovka-Coslogeni și Zimnicea-Plovdiv. Interes în studiul de față 
prezintă cultura Noua, atestată într-un spațiu vast, de la Nistrul mijlociu și superior 
până la est de munții Apuseni și din regiunea subcarpatică a Ucrainei până în sudul 
zonei de silvostepă dintre Siret și Prut. 

În acest sens, în studiul de față am dorit să acord atenție deosebită materialului 
arheologic identificat în siturile culturii Noua, care, din nefericire, în cele mai multe 
situații, este închistat în discursul existent la jumătatea secolului al XX-lea. În cazul 
materialului ceramic, spre exemplu, se constată o perpetuare a tipurilor identificate 
de A. C. Florescu în anii ʾ60, și anume: vase-sac, vase-borcan, străchini, castroane, 
cești, pahare etc. Astfel, utilizând tipologia volumetrică, dezvoltată de Anne O. 
Shepard acum aproape 70 de ani, și corelând informațiile obținute cu cele privitoare 
la decor, context și dimensiuni, dar și cu repere din domeniul etnoarheologiei, 
am dorit să identific funcțiile intenționate ale recipientelor ceramice folosite de 
comunitățile Noua, utilizând drept studiu de caz bazinul hidrografic al Jijiei (Fig. 1). 

Tipologia olăriei a fost completată de utilizarea unor metode de interogare 
statistică, precum și de realizarea de distribuții spațiale artefactuale. Nu în ultimul 
rând, au fost realizate tipologii similare și pentru alte clase artefactuale – piatră și 
silex, os și corn (Fig. 2), metal – rezultatele obținute fiind relaționate cu informațiile 
relevate cu ajutorul analizei spațiale. 

Deși, de-a lungul timpului, comunitățile specifice acestei manifestări culturale 
au fost investigate în numeroase studii de specialitate, metodele interdisciplinare 
utilizate în ultimii ani oferă informații inedite care contribuie la conturarea unui 
tablou mult mai clar cu privire la componenta comportamentală a grupurilor 
umane în cauză. 
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Fig. 1. Fragmente ceramice identificate în cercetările de suprafață realizate în bazinul hidrografic 
al Jijiei. 1-3. Gropnița, Marginea de est-sud-est a satului, jud. Iași; 4-11. Bădeni – Dealul Moara de 

vânt, jud. Iași.
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Fig. 2. Omoplați crestați descoperiți în cercetările de suprafață realizate în bazinul hidrografic 
al Jijiei. 1-4. Bădeni, Dealul Moara de vânt, jud. Iași; 5-6. Bulbucani, La țarina veche, jud. Iași; 7-8. 

Gropnița, Marginea de est-sud-est a satului, jud. Iași.


