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ARHEOLOGIE – ISTORIE 

CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA CERAMICA CULTURII 
DUDEŞTI DIN OLTENIA* 

SABIN POPOVICI**, SIMONA LAZĂR*** 

Perioada neoliticului dezvoltat (5 500–5 000 a.Chr) este caracterizată de 
pătrunderea la nordul Dunării a unor puternice influențe culturale sudice, care 
anterior au restructurat întregul spațiu Balcanic. 

La începutul neoliticului dezvoltat, reprezentanții unei culturi arheologice pe 
deplin formate s-au deplasat din partea de nord-vest a Anatoliei, prin estul 
Peninsulei Balcanice, până în Câmpia Română. Eugen Comșa a definit cultura 
Dudeşti1, pornind de la analogiile ce puteau fi observate între materialele ceramice 
de la Demirci Hűyűk, şi cele descoperite la Dudeşti, lângă București. 

Comunitățile de tip Dudești s-au extins în mare parte din Muntenia, asimilând 
pe cele de tip Starčevo-Criș. În zona Olteniei, același fenomen s-a constatat în ceea 
ce privește așezările din etapa finală a grupului Cârcea. Începutul acestor așezărilor 
Dudești s-ar putea „paraleliza” cu ultimele manifestări de tip Starčevo-Criș din 
neoliticul târziu2. 

În Oltenia, comunitățile de tip Dudești s-au răspândit pe un areal situat între 
râurile Jiu la vest și Olt la est, având ca stațiuni situate la extremitățile zonelor 
menționate în partea de vest Almăj, Verbicioara și Verbița (jud. Dolj)3, în timp ce 
la est le avem pe acelea de la Slatina, Ipotești și Drăgănești-Olt, toate situate în 
județul Olt4. 

                                                 
* Acest articol face parte din proiectul de cercetare Neo-Eneoliticul în Oltenia. Origine şi evoluţie, 

inclus în programul de cercetare al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” 
al Academiei Române: Comunități umane si structuri de putere. Descoperiri arheologice in Oltenia. 
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1 E. Comșa, Donnėes sur la civilization de Dudești, în „Prähistorische Zeitschrift”, nr. 46, 1971, 2, 

pp. 195–249; Idem, Neoliticul pe teritoriul României. Considerații, Bucureşti, Editura Academiei, 
1987, p. 37. 

2 N. Ursulescu Neo-eneoliticul, în Istoria Românilor, vol. I, ed a II-a, București, Editura 
Enciclopedică, 2010, p. 135. 

3 M. Nica, Neoliticul timpuriu şi mijlociu în zona răsăriteană a Olteniei, rezumatul tezei de 
doctorat, Universitatea din București, Facultatea de Istorie, 1985, pp. 1–23. 

4 Idem, Die meso und neolithischen Kulturen Oltenieins im Kontext der Kulturen Sűdost und 
Mitteleuropas, în From the mesolithic to the neolithic – Proceedings of the International Conference 
held in the Damjanich Museum of Szolnok, September 22–27, 1996, Budapest, 2000, pp. 349–373. 
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Cercetările efectuate de-a lungul timpului în spaţiul geografic situat între Olt 
și Jiu au dus la descoperirea unui număr apreciabil de situri aparținând neoliticului 
dezvoltat, de tip Dudeşti. Într-o lucrare recentă arheologul Cătălin Pătroi enumeră 
pentru Oltenia, în ceea ce privește culturile Dudești şi aspectului cultural Dudești-
Vinča, un număr de 12 situri, repartizate în mod egal, câte 6, între județele Olt și 
Dolj5. 

Investigaţiile arheologice desfășurate de-a lungul timpului în așezările din 
spațiul amintit, au dus la descoperirea unui mare număr de artefacte. Dintre acestea 
o pondere însemnată o deține ceramica. Aceasta a fost considerată fosila directoare 
a preistoriei, uneori singura sursă pentru reconstituirea evoluției comunităților umane. 
În acest sens, foarte important este studiul stilistico-tipologic care-i urmărește forma, 
decorul și funcționalitatea. 

Toate categoriile de vase specifice Dudești sunt modelate cu mâna, prin tehnica 
sulurilor. Din analiza pastei rezultă trei categorii de vase: categoria grosieră, semifină si 
fină. Despre procesul de ardere, putem să afirmăm că, în general, vasele au fost arse 
într-o atmosferă reducătoare, fiind răcite lent în aer sau de un scurt stadiu de oxidare la 
sfârșit. 

Formele cunoscute pentru ceramica de tip Dudești sunt: cupele, paharele, cănile, 
bolurile, străchinile, castroanele, oalele, vasele amforoidale, vasele bitronconice cu 
gâtul înalt, vasele de provizii, capacele, strecurătorile, vasele miniaturale. 

Ceramica este decorată folosind diferite tehnici, cum ar fi incizarea, excizarea, 
șănțuirea, impresiunea, barbotinarea și tehnica reliefului. Este caracterizată de 
decoruri canelate, fine, incizate și de un început de excizie ce va evolua în forme 
desăvârșite în cadrul culturii Vădastra. Canelurile sunt așezate în registre formând 
motive de zigzaguri și linii piezișe sau arcuite. Inciziile sunt compuse din benzi 
paralele și hașuri ce formează rețele de linii oblice. Sunt cunoscute și ornamentele 
de benzi alternate în trepte, meandre, spirale6. 

Adept și susținător al sistemului de periodizare pentru cultura Dudești în 
patru faze, Marin Nica a descris amănunțit, în publicațiile sale, ceramica fiecărei 
faze. Astfel, celor patru faze ale culturii Dudești, așa cum au fost teoretizate de 
cercetătorul amintit, pentru Oltenia, le corespund trei categorii ceramice: de uz comun 
(cu pleavă ca degresant), ceramică de calitate bună și fină, având în compoziția 
pastei nisip. În privința formei vaselor, se constată o evoluție de la formele rigide 
ale fazei Dudești I la cele zvelte, cu buza înaltă și evazată în exterior specifice fazei 
Dudești IV – Vădastra I7. Autorul menționat stabilește următoarele categorii ceramice: 
vasele bitronconice, vasele tronconice, piriforme, oalele, străchinile, paharele, cupele 
cu sau fără picior, măsuțele de cult8. Potrivit opiniei sale, în faza a II-a se constată 

                                                 
5 C.N. Pătroi, Neo-Eneoliticul din Oltenia. Repertoriu de așezări și descoperiri, Craiova, 

Editura Sitech, 2013, pp. 27–28. 
6 Vl. Dumitrescu, Arta preistorică în România, București, Editura Meridiane, 1974, p. 43. 
7 M. Nica, Neoliticul timpuriu..., pp. 1–23. 
8 Idem, La culture de Dudeşti en Olténie, în „Dacia” Nouvelle Série, nr. XX, 1976, pp. 97–103. 
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unele progrese în ceea ce privește tehnologia ceramicii și evoluția formelor, în timp 
ce în faza a III-a încep să se sesizeze elementele Vădastra, pentru ca în ultima fază, 
numită IV, mai ales spre final să apară incizia lărgită și primele semne de excizie, 
ce anunță transformarea culturii Dudești în cultura Vădastra9. 

Studiul documentației și a materialelor arheologice referitoare la ceramica 
Dudești ne-au permis să facem câteva observații referitoare la acest subiect. 

Astfel, analiza ceramicii a fost efectuată pe criterii stilistico-tipologice și s-a 
bazat pe o serie de loturi inegale cantitativ. Acestea proveneau din săpăturile lui 
Marin Nica în principalele așezări de acest tip de pe valea Oltului Inferior și de pe 
valea Jiului. Dintre acestea, cele mai importante sunt materialele ceramice descoperite 
la Fărcașele de Sus Pe Coastă, Hotărani La Școală, cu prilejul campaniilor întreprinse 
între 1966 şi 1990, Drăgănești-Olt Centrul Civic, Cârcea Viaduct, Celei, Romula, Ipotești 
și Slatina. Cu toate că cercetările arheologice au avut de multe ori caracterul unor 
simple sondaje, o parte a materialului ceramic pe care s-a bazat analiza noastră a 
fost descoperit în complexe închise sau gropi. În cadrul complexelor menționate se 
remarcă trei gropi descoperite de Marin Nica la Fărcașele de Sus Pe Coastă, în 
1968, pe baza cărora cercetătorul menționat și-a susținut argumentația privind 
sistemul său de periodizare a culturii Dudești din Oltenia, mai precis de pe valea 
Oltului Inferior, în patru faze de evoluție. O examinare mai atentă a materialului 
ceramic descoperit în contextele amintite pare a infirma împărțirea culturii Dudești 
teoretizată de Nica în patru sau cinci faze și a contura o nouă realitate. 

Materialul se pare că este concentrat pe două niveluri, ceea ce ar contura doar 
două faze. Se poate observa o foarte mare asemănare în ceea ce privește formele și 
elementele de decor între fazele I și II, care, în opinia noastră, pot fi grupate într-o 
singură fază numită timpurie iar fazele III–IV, pot fi grupate, la rândul lor într-o 
singură fază, numită târzie. O descriere completă a nivelurilor menționate, a fost 
efectuată de către Nica, și într-o sinteză asupra culturii Dudești în Oltenia10. Din 
descrierile sale se poate observa cum împărțirea culturii Dudești din spaţiul amintit, 
în patru faze de evoluție a fost făcută practic pe materialul ceramic descoperit în 
două gropi, de la Fărcașele de Sus Pe Coastă, împărțire neconfirmată în nicio 
așezare de tip Dudești. În sprijinul afirmației noastre, că fazele menționate au fost 
depistate în interiorul aceleiași gropi (cum ar fi groapa I din secțiunea I din anul 
1968 de la Fărcașele de Sus Pe Coastă), unde la baza gropii menționate a fost 
identificat nivelul I al culturii Dudești, iar la partea superioară a acesteia nivelul al 
doilea, între ele nefiind practic diferențe substanțiale din punct de vedere stilistico-
tipologic. 

În opinia noastră, bazându-ne pe analiza materialului ceramic, dar și a 
bibliografiei de specialitate, elementele care definesc cele două faze Dudești pot fi 
analizate din punct de vedere al decorului. Faza I sau timpurie este caracterizată de 
existența elementelor Karanovo III, alături de elemente Dudești precum decorul cu 

                                                 
9 Ibidem. 
10 Ibidem, pp. 85–95. 
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crestături făcute cu unghia, cu linii scurte mai adânci sau superficiale și în rețea, la 
care se adaugă incizia lărgită, atestat, pe valea Oltului Inferior la Fărcașele de Sus 
Pe Coastă, Drăgănești Olt în următoarele puncte: Centrul Civic, (I.R.I.C.), 
Cișmeaua lui Stoenică, Cișmeaua lui Popete, Brutărie, Lunca Oltului (inf. Traian 
Zorzoliu), Hotărani La Turn și Dobrosloveni S.M.T (Pl.1). 

În ceea ce privește faza a doua sau târzie, aceasta este aproximativ asemănătoare 
cu ceea ce se numește Cernica. Decorul acestei faze se caracterizează prin benzi 
alternative dispuse în zigzag sau „F” întors. Acesta este divizat în metope ornamentate 
spiralo-meandrice, cu linii frânte, incizate, la care se adaugă un început de excizie. 
Decorul caracteristic acestei faze este, uneori, încrustat cu pastă albă11. (Pl. 2). Această 
fază a fost atestată în majoritatea așezărilor dudeștene din arealul menționat și 
coincide în periodizarea lui Marin Nica cu fazele Dudești III–IV12. 

Din punct de vedere al formelor este dificil de făcut o distincție clară între 
faze, având în vedere că în linii mari au fost constatate aceleași forme, fără 
schimbări de substanță, de-a lungul întregii evoluții a comunităților de tip Dudești. 
Practic, în lipsa unor condiții stratigrafice precise, numai pe baza decorului este 
greu ca un vas să poată fi încadrat într-o fază sau alta. 

Formele ceramice13 

Paharele (Pl. 3). Pot fi încadrate în categoria formelor deschise, diametrul 
gurii fiind mai redus decât înălțimea. Forma lor este piriformă, tronconică (Pl. 3/1–3) și 
bitronconică ( Pl. 3/4), cu gâtul înalt, corpul bombat, ușor carenat în partea 
inferioară, uneori având butoni dispuși diametral opus unul de celălalt. Majoritatea 
pieselor sunt fragmentare (Pl. 3/1–3). Decorul se compune din pliseuri fine dispuse 
pe partea superioară a acestora (Pl. 3/1–3). Unele pahare nu au decor (Pl. 3/4). 
Buzele sunt fie drepte (Pl. 3/2), fie răsfrânte spre exterior ( Pl. 3/1, 3, 4). Pasta din 
care au fost modelate este fină, având nisip în componenţa sa. Paharul descoperit la 
Drăgăneşti Olt (Pl. 3/4) poate fi încadrat, potrivit opiniei lui Marin Nica, în ultima 
fază a culturii Dudeşti14. Conform poziţiei stratigrafice şi cele trei pahare de la 
Fărcaşele de Sus Pe Coastă pot fi încadrate ultimului nivel al culturii menţionate 
(Pl. 3/1–3). 

                                                 
11 S. Popovici, Neoliticul dezvoltat şi eneoliticul timpuriu pe valea Oltului Inferior: Culturile 

Dudeşti şi Vădastra, teză de doctorat, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, Bucureşti, 2015,  
pp. 45–50. 

12 Marin Nica, Asupra originii şi dezvoltării culturii Vădastra de la Fărcaşele (jud.Olt), în 
„Historica” nr. I, 1970, pp. 31–51. 

13 O discuție mai amplă cu privire la acest subiect se poate vedea la: Sabin Popovici, Neoliticul 
dezvoltat şi eneoliticul timpuriu pe valea Oltului Inferior: Culturile Dudeşti şi Vădastra, teză de 
doctorat, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, Bucureşti, 2015, pp. 50–55. 

14 Marin Nica, Traian Zorzoliu, Câteva date despre aşezarea neolitică de tip Dudeşti de la 
Drăgăneşti-Olt, în „Arhivele Olteniei”, nr. 7, Serie Nouă, 1992, pp. 5–18. 
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Cupele cu picior (Pl. 4). Cupele descoperite în așezările culturii Dudești sunt 
în stare fragmentară, păstrându-se numai piciorul acestora (Pl. 4/3–6). Dintre 
acestea, două au fost descoperite în așezări aparținând așa zisului aspect cultural 
Dudești-Vinča, de pe valea Jiului (Pl. 4/1–2). În ceea ce privește contextul stratigrafic 
în care au fost descoperite, se poate afirma că patru dintre acestea au un context 
clar (Pl. 4/1, 4–6). Pe baza acestuia, unele cupe pot fi încadrate nivelului timpuriu 
al culturii Dudești (Pl. 4/1, 5–6). Pe criterii stilistice, respectiv decorul incizat în 
linii frânte asociat cu acela în spirale, cât și cel în formă de F întors, trei dintre 
acestea pot fi atribuite nivelului târziu al culturii amintite (Pl. 4/2–4). 

Cupele au, în general, piciorul conic, curbat în exterior sau în interior  
(Pl. 4/1–6), gol pe dinăuntru și prevăzut cu un orificiu, de regulă triunghiular iar 
uneori rotund (Pl. 4/5–6). Suprafața acestora este bine lustruită. Pasta din care au 
fost modelate este în general de bună factură. După cum am menționat anterior, 
acestea se păstrează fragmentar (Pl. 4/2–6), numai una dintre piese, cea descoperită 
la Cârcea Viaduct, se păstrează aproape întreagă (Pl. 4/1). Aceasta din urmă are 
piciorul conic, curbat în exterior, cu partea superioară tronconică și buza evazată 
spre exterior. Nu este decorată. Pasta din care a fost modelată este de bună calitate. 
După cum am menționat, cupele culturii Dudești pot fi găsite în ambele faze, atât 
cea timpurie (Pl. 4/1, 5, 6) cât și în cea târzie (Pl. 4/2–4). 

Bolurile (Pl. 5/1–8). Bolurile sunt de dimensiuni medii și mici. Din punct de 
vedere al formei, ca și paharele, pot fi socotite forme deschise, având diametrul 
gurii, în cele mai multe cazuri, mai mic decât înălțimea. Suprafața acestora este 
bine lustruită. O parte din boluri sunt nedecorate (Pl. 5/2, 4, 6–7). Acestea sunt de 
dimensiuni medii (Pl. 5/5–8) și mici (Pl. 5/1–4). În ceea ce privește variantele 
decorate, putem menționa canelura și pliseurile care uneori se întind pe toată 
suprafața vasului (Pl. 5/3, 5). Există și boluri adânci, evazate, cu carena pronunțată, 
baza tronconică sau bitronconică, buza dreaptă sau ușor răsfrântă spre exterior și 
decorul compus din caneluri și pliseuri (Pl. 5/3, 5, 8). Unele dintre acestea nu sunt 
decorate (Pl. 5/2, 4, 6–7). Au fost descoperite în principalele așezări ale culturii 
Dudești, cum ar fi Fărcașele de Sus Pe Coastă (Pl. 5/1, 3–5, 8;); Hotărani La 
Școală (Pl. 5/6) dar și pe valea Jiului, la Cârcea Viaduct (Pl. 5/7). 

Cea mai multe boluri au un decor compus din canelură sau sunt nedecorate, 
doar un singur vas fiind decorat în tehnica inciziei, specifică fazei finale (Pl. 5/1), 
de aceea este foarte dificilă o separare a lor pe faze de evoluție. Putem afirma că 
aparțin ambelor faze, atât cea timpurie, cât și cea târzie, a culturii amintite. 

Oalele (Pl. 6/1–5). În general, oalele care aparțin culturii Dudești sunt de 
dimensiuni medii. Majoritatea, au fost descoperite în condiții stratigrafice sigure, 
permițându-ne încadrarea într-una din fazele culturii amintite. Astfel, din acest 
punct de vedere, cea mai mare parte a acestora poate fi încadrată în nivelul I sau 
timpuriu al culturii Dudești (Pl. 6/1–3, 5). Decorul acestor vase se compune din 
crestături făcute cu unghia sau linii scurte și superficiale (Pl. 6/1–2, 5), brâuri 
alveolare, sub buza acestora (Pl. 6/3) specifice fazei timpurii și butoni (Pl. 6/1, 4). 
Pe lângă acest tip de decor putem aminti și pe acela barbotinat, prezent doar pe o 
singură oală, descoperită la Cârcea Viaduct (Pl. 6/6). Pasta din care au fost 
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modelate aceste vase este fină iar suprafața bine lustruită. În ceea ce privește 
forma, aceasta este în toate cazurile bitronconică, cu buza arcuită în interior  
(Pl. 6/1–6). Cu o singură excepție, aceea a unei oale descoperită la Cârcea Viaduct 
(Pl. 6/6), toate celelalte provin de la Fărcașele de Sus Pe Coastă (Pl. 6/1–5). 

Vasele bitronconice cu gâtul înalt (Pl. 7/1–2). Sunt vase de dimensiuni 
medii și mari. Această categorie este reprezentată doar de două exemplare. Unul 
dintre acestea a fost descoperit la Cârcea Viaduct (Pl. 7/1), celălalt la Fărcașele de 
Sus Pe Coastă (Pl. 7/2). Ambele vase au fost descoperite în contexte stratigrafice 
clare. Forma acestora este bitronconică, gâtul înalt și buza ușor arcuită spre 
exterior. Unul dintre vase are gâtul rupt, probabil din vechime (Pl. 7/2). Primul vas, 
este decorat cu caneluri (Pl. 7/1). Acesta, are pe corp, urme de ardere secundară. 
Pasta din care a fost modelat este fină, de culoare neagră. Suprafața este bine 
lustruită, buza arcuită spre exterior, gâtul cilindric, corpul bitronconic, ușor rotunjit 
la partea superioară. Are doi butoni (Pl. 7/1). În același registru amintim pe cel  
de-al doilea vas, descoperit la Fărcașele de Sus Pe Coastă (Pl. 7/2). Acesta s-a 
păstrat fragmentar. Prin dimensiunile sale, putem considera că a fost folosit pentru 
păstrarea proviziilor. Forma acestuia este bitronconică, cu partea superioară 
rotunjită. Prin analogie15, putem presupune că a avut o formă asemănătoare cu cel 
anterior. În ceea ce privește decorul, acesta este incizat, cu o oarecare tendință spre 
excizie, specific fazei târzii a culturii Dudești (Pl. 7/2). Acesta ocupă toată 
suprafața vasului și este grupat în metope, fiind și încrustat cu pastă albă. Un vas 
asemănător a fost descoperit la Măgura Buduiasca, pe valea Teleormanului și a fost 
încadrat de către descoperitori în faza târzie a culturii amintite 16. Pasta din care a 
fost modelat este fină, de culoare cărămizie. 

Formele ceramice de tip Karanovo (Pl. 8/1–3). În principal, formele ce 
caracterizează nivelul Karanovo III sunt vasele cu patru sau cinci piciorușe (Pl. 
8/3), cănile cu torți supraînălțate (Pl. 8/2) și cupele cu piciorul aproximativ conic 
(Pl. 8/1). Pasta din care au fost modelate este de bună factură iar suprafața 
exterioară lustruită. 

Capacele ( 9/1–5). Au fost descoperite numai în mediul aspectului cultural 
Dudești-Vinča, de pe valea Jiului în stațiunile de la Cârcea Viaduct (9/1–5) și de la 
Padea. Forma acestora este cilindrică, cu calota, în cele mai multe cazuri conică 
(9/1–2, 5), sau fără calotă (Pl. 9/2). Despre decorul acestor vase putem aminti că 
este incizat: în rețea (Pl. 9/3), în linii frânte, specific fazei târzii Dudești (Pl. 9/2, 4–5) şi 
meandric (Pl. 9/1, 4–5). Decorul acoperă în cele mai multe cazuri toată suprafața 
capacului, inclusiv calota, fiind, uneori umplut cu puncte de influență Vinča  
(Pl. 9/1, 5). De remarcat este și faptul că din 15 capace de vas descoperite în așezări de 
tip Dudești de pe valea Jiului, doar două (Pl. 9/1, 5) au în componența decorului puncte 
incizate, de influență Vinča. În ceea ce privește pasta din care au fost modelate, 

                                                 
15 P.C. Mirea, Vechi civilizații pe valea Teleormanului, Starcevo-Criș, Dudești, Boian, 

Vădastra, teză de doctorat, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, București, 2011, p. 129. 
16 Ibidem. 
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aceasta este fină, de bună calitate. Prin forma și decorul acestora, capacele de vas 
se constituie în realizări deosebite ale artei neolitice. 

În final menţionăm că numai studierea unei cantităţi mai mari din tezaurul 
ceramic păstrat în depozitele instituţiilor muzeale din ţara noastră dar şi iniţierea de 
noi cercetări arheologice ne-ar permite conturarea unor ipoteze cât mai apropiate 
de realitate. De asemenea, subliniem, că toate aceste obiective propuse nu pot fi 
atinse decât în cadrul unor programe de cercetare științifică, riguros organizate, cu 
caracter pluridisciplinar. 
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CONSIDERATIONS REGARDING THE CERAMICS OF DUDEŞTI 
CULTURE FROM OLTENIA 

(Abstract) 

During the developed Neolithic period (5 500–5 000 a. Chr), the Dudeşti culture evolved 
on the territory of the region Oltenia. This culture is very important for the Romanian Neo-
Eneolithic because it represents, along with other elements, the basis on which the cultures 
of the early Eneolithic, Vădastra and Boian were formed. 

The researches conducted in this area, mainly by the archaeologist Marin Nica, led to 
the discover of a large number of artifacts, of which pottery occupies a significant share. 
The stylistic-typological analysis performed on the ceramic material discovered in the 
settlements belonging to the Dudești culture from Oltenia, allows us to outline a 
periodization of the mentioned culture on two phases of evolution, one early and the other 
developed. 

Keywords: neolithic, archaeological culture, Dudeşti, pottery, stratigraphy. 
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Pl. 1. Fărcaşele de Sus Pe Coastă 1968, S I, gr. 2: 1–6 Ceramică Dudeşti aparţinând fazei I. 
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Pl. 2. Fărcaşele de Sus Pe Coastă 1967, 1–5. Ceramică – 1, 3–5 – Cultura Dudeşti, 

faza târzie; 2. Cultura Vădasa, faza I. 
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Pl. 3. Forme ceramice Dudeşti. Pahare: 1–3. Fărcaşele de Sus Pe Coastă, 

4. Drăgăneşti-Olt Centrul Civic. 
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Pl. 4. Forme ceramice Dudeşti. Cupe cu picior: 1–2. Cârcea Viaduct;  

3. Drăgăneşti-Olt Centrul Civic; 4–6 Fărcaşele de Sus Pe Coastă. 
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Pl. 5. Forme cceramice Dudeşti. Boluri: 1–5, 8. Fărcaşele de Sus Pe coastă;  

6. Hotărani La Şcoală; 7. Cârcea Viaduct. 



 Consideraţii cu privire la ceramica culturii Dudeşti din Oltenia 19 

 
Pl. 6. Forme ceramice Dudeşti. Oale: 1–5. Fărcaşele de Sus Pe coastă;  

6. Cârcea Viaduct. 
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Pl. 7. Forme ceramice Dudeşti. 1. Vas bitronconic. Cârcea Viaduct;  

2. Vas de provizii. Fărcaşele de Sus Pe coastă  
(desen după Marin Nica, Problemele culturilor neoliticului mijlociu,  

şi trecerea spre eneolitic în sud-estul Europei, în „Oltenia”, nr. XIV, 2002–2003, p. 15).  
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Pl. 8. Forme ceramice Karanovo III: 1. Cârcea Viaduct; 2–3 Gârleşti. 
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Pl. 9. Forme ceramice Dudeşti. Capace de vas: 1–5. Cârcea Viaduct. 


