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BOLOVAN DE RÂU DIN 
DESCOPERIRE ÎNTÂMPLĂTOARE 

Jeff Swift, dr. Vasile Boroneanţ 

. În iulie 1997, domnul JeffSwift, din Australia (Canberra) 1 ne încunoştiinţează că o rudă 
a Domniei-Sale stabilită în Australia dar care, până la emigrare, în 1940, 
a găsit, în Bucureşti, un bolovan de râu, 

a trăit la Bucureşti, 

rulat, cu decor în relief. Piesa a fost 
prezentată domnului profesor John 
Clegg, de la universitatea din Sydney2, 
specialist în piatră sculptată, cu lucrări 
publicate în acest domeniu, el abordând, 
între altele, chiar şi descopririle de la 
Lepenski Vir. Savantul consideră că 

bolovanul găsit la Bucureşti este cioplit 
în acelaşi stil ca acelea de la Lepenski 
Vir. Pentru confirmarea identităţii piesei 
şi analiza compoziţiei minerale, la 
solicitarea noastră, s-a făcut analiza de 
laborator. 

Localizarea piesei 
Piesa a fost descoperită în 

apropierea fostei biserici Sf.Anton, în 
spaţiul cuprins între Calea Victoriei 
şi bulevardul Kogălniceanu, în partea 
stângă a străzii C.Mille. Ne-a fost trimisă 
şi o hartă a Bucureştiului cu marcarea 
locului în care a fost descoperită piesa. 
Biserica Sf.Anton a fost distrusă, era în 
ruină şi în locul lui s-a amenajat piaţa 
Casei Centrale a Armatei. Din relatare 
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A1tlleatiutloa Ol A1 Early Jlomuin Stooe Carviq 

Oear Sir. 

JcfTSwift 
24 McGill St 
EvanACT2617 
Ausa.lia 

I wro„ 10 you on 2 /uly 1997 in the hopc thlt you would be lble IO help me. As I hove 
not hard from you l hove scnta <opy ofmy lcru:r, and ollll>lhcl phowpaJJh oflhe 
utifll<I. 

I wu refcm:d to )'Oli by Prof. M. Primu of lhe Zuneh t.:niveniry u • specii I ist in lbe 
stoneqc IR ofContnl Europe. 

I am secking lhe autbmbcalion of a small saonc carviq tha1 was found two meccn 
bclow Bucharcst in 1hc ruble ofthe rivor bcd which is undcr the city. 11 closely 
resembles one ofthe stone had carvings found in thc I .cpcnski Vir sile ia 
Yuaoalavia. lfit isa similuly daled piccc, it would pre-date &boul '-7000BC. 

I hovc e.doau!boll all lhe te.., in Aurtnlia. and lheno arc no specialislS hcre in tbe 
primit.iw ut ofCcntnl Europe.~ are some referenc:n to lhe "thinking man• typc 
poncry,and thc III and culwr. of stoneage Rumania,"""" ofwhi<h sbowsimillr 
facial feature:s to lhis inonc cvvina. bui thcrc ii linle infonnetion on ut s;n-dlting 
aboul 2-JOOOBC. Ali I c:an find is some uone s~ and knives of Pakolithic 
man. Autbon seem to only IDuch on 1he carlier Roman.ian history due to the shonap 
of silJllifocam artifa<ts. 

A receru bool on Thc Lepnski Vir Cuhurc by Dniplav SRjovac describes ii as an 
isolated cultW'C, and mentions about leo other scnlcments found 1lona thc Oanube 
ftom chc sune period. I cannoc find any similarly dalcd siles in Romania v.ith 
substaotial anifacts. 

The carvin& m the photograph cnclosed is similu 10 one found in the book on 
Lepcnaki V1r C Found in lhe sam:tuary ofhEM.s No 31 - Lcpmski Vir Ic ) 
Thosc cuvilll' ...,. very largc, whcn: this one is only I Ucm loDI. ud 6cm widc. li 
wcipa 400pns and is made of• COM"SC ycllow sandrtoac similar to lht ones 
describc<I in tbe LepcnW v;, sculJMur<1. Th: face is darlc:r !han lhe bacil.. and may 
hove boen coloured by ochre, °' ...,.. otha pipnem. Thc face 1lso hu 1 polishcd 
_.,ance. particularly on lhe nosc. wbich may bive bc:cn from ycm of pcoplc 
IOUChing it Thm: an: somc small toolina nwks on the righ1 hand corner ofthe mouth 
dud may :ihow how it was cam:d. and usist with idcntifying from which p:riod ofili 

rezultă că piesa a fost găsită înainte ;,arne_ 
'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

I Mulţumim d-lui J.Switl care, aflând despre bolovanul de râu gllsit la Bucureşti, a considerat că locul cel·mai 
potrivit pentru publicarea şi introducerea în circuitul ştiinţific şi cultural a obiectului menfionat este Bucureştiul 
şi, allând din lucrări de specialitate despre noi, a intrat în comunicare - şi iată cum se poate susfine legătura şi pe 
această cale, cu ţinuturile de origine. 
2 Mulţumim d-lor J.Clegg şi Andrew Christy care ne-au ajutat în acest demers ştiinţific, efectuând analize de 
laborator, prelevând probele necesare, făcând posibilă redactarea acestui studiu. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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COHPARJSON PERCENTAGES FOR PURE MINERAL END·MEMBERS• 

510, AJ,o, Ti01 fe104 FeO(OH) AJ(OH), AJ1s1,o,(0H). Na..sAJ1(Al,_,s1,_,o„)(OH),.nH,O 
Quertz Corundum Rut Ila Magnetite Goethlte Glbbslte Kaollnlle Beldelftte 

O.DO O.DO 0.00 0.00 0.00 0.00 O.DO 2.95 
0.00 O.DO o.oa 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oa 
0.00 100.00 o.oa 0.00 o.oa 65.35 39.49 17.33 

100.00 o.oa 0.00 O.DO O.DO o.oo 46.55 25.25 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
O.DO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo o.oo 
O.DO 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 
0.00 0.00 100.00 o.oa 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 
o.oo 0.00 o.oa 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 
0.00 o.oo 0.00 96.66 89.87 o.oo o.oo o.oo 

100.00 100.00 100.00 96.66 89.87 65.35 86.04 45.53 

de primul război mondial, la 2 m. sub nivelul străzii, în buza terasei Dâmboviţei, la E de 
fosta baltă cu izvoare de apă şi lacul cunoscut sub numele de Cişmigiu. La data când a fost 
descoperită piesa, în zonă se aflau mici construcţii care au fost dărâmate când s-au executat 
bulevardul Kogălniceanu şi Calea Victoriei şi apoi Casa Centrală a Armatei. Conform 
declaraţiei descoperitorului, piesa a fost găsită cu ocazia unor săpături efectuate în perimetrul 
unei locuinţe pe care o avea în proprietate. · 

Profesorul Clegg observă că piesa a fost cioplită cu un percutor, printr-o cioplire atentă, 
ca a unui bolovan rulat. Nimic nu trădează folosirea unei dălţi sau a vreunui instrument de 
metal. La ornamentare s-a folosit un bolovan ovaloid. Piesa pare să fi fost colorată în roşu în 
zona bărbiei şi la marginea nasului. Nasul a fost ştirbit. Faţa e redată cu grijă, mai ales zona 
obrajilor. Prezintă o mică pată albă de ciment sau beton. 

Forajele geologice din zonă atestă că sub loessul în care a fost găsită piesa se 
află sedimente de nisip, iar sub acestea, stratificări de prundiş. Când s-a croit albia râului 
Dâmboviţa, pe trasaeu se aflau bolovani care, prin eroziune, au fost antrenaţi de ape şi re
sedimentaţi, acoperindu-se cu depuneri de loess3• În diferitele faze de dezvoltare a oraşului, 
în săpăturile pentru fundaţiile locuinţelor din zonă, au putut fi scoşi la suprafaţă bolovani 
de râu. Aşa a putut fi explicată prezenţa bolovanului în zona menţionată. Bolovanul este în 
formă ovală, uşor plat, mai voluminos la un capăt, uşor diform. La solicitarea noastră, spre 
a vedea dacă este de provenienţă locală, a fost prezentat profesorului Clegg, specialist în 
piese de artă din Europa centrală. Acesta atestă compoziţia mineralogică a rocii. Analizele au 
fost prezentate şi profesorului Nicolae Ţicleanu, de la Facultatea de Geologie a Universităţii 
Bucureşti, care a luat în considerare analizele şi este de părere că bolovanul putea proveni 
din zonă'. 

Bolovanul este ornamentat prin tehnica incizării, de către un meşter local experimentat. 
Reprezintă figura unui bărbat. La capătul mai poros şi mai plat, au fost reprezentaţi ochii 
dispuşi orizontal. cu o reliefare a pomeţilor. Prin acelaşi procedeu, a fost reliefat nasul 
3 Vintilă ihăilescu, Dealurile şi câmpiile României. studiu de geografie ştiinţifică, Bucureşti 1966, XXX, 
Geografia României I, Geografia Fizică, Bucureşti, 1983, p p.114-115. 
4 Mulţumim d-lui profosor Nicolae Ţicleanu, care a avut amabilitatea de a vedea analizele petrografice, 
confirmând că asemenea bolovani se aftă în prundişurile de la baza terasei Dâmboviţei. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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normal, uşor arcuit Ia bază. Gura este redată printr-o incizie uşor arcuită şi sub ea, la distanţă 
proporţională, s-a schiţat bărbia. Pe laturile piesei, prin cioplire neregulată, este redat părul 
dat pe spate; s-a încercat redarea frizurii, prin acelaşi tip de incizii arcuite ce nu se închid spre 
gât, lăsând impresia unor plete. Ceafa ovală este neornamentată, poate sugerând o chelie. 
Cioplirea s-a tăcut cu un percutor dintr-o rocă mai dură, probabil din silex, cu ajutorul căruia 
s-au cioplit şi unelte din silex sau cuarţit. Nu se observă urme de unelte de fier. Este posibil 
să fi fost realizat cu o unealtă de os manevrată cu grijă pentru a evita aşchieri sau fisurări 
nedorite. Este adevărat că tehnica de lucru folosită este aceeaşi ca în cazul altor descoperiri, 
precum cele de la Lepenski Vir, Padina, Hajduka Vodenica, Cuina Turcului5, sau Schela 
Cladovei6

. Este posobil ca piesa să se fi aflat într-o locuinţă sau într-un altar de cult special 
amenajat. 

Pe întreaga suprafaţă a piesei se află un strat de carbonat de calciu care poate să se 
fi depus natural, în perioada lungă cât a zăcut în sol. O asemenea crustă se constată pe toate 
piesele de silex, piatră sau ceramică, provenite din săpături arheologice sistematice. 

Cea mai apropiată figură din lut asemănătoare este protoma neolitică de la Movila 
Berzei7, dar mai ales îi seamănă statuetele de lut antropomorfe din cadrul culturii Vădastra 
de la Bolintineanu şi Gumelniţa8 , Grădiştea Coşlogeni9, Sultana10 , sau „Gânditorul" şi „soţia" 
din cultura Hamangia11 • Diferenţa esenţială constă în materia primă (suportul material) 
care, în cazurile menţionate, este lutul. În cazul descoperirilor de la Lepenski Vir, figurările 
personajelor umane sau animaliere sunt tăcute prin cioplire, tot cu un percutor din piatră 
(silex, cuarţit etc.), conform cu stilul şi modul de exprimare al realizatorilor. Surprinde 
asemănarea conceptuală cu piesa intitulată „Magul" de la Lepenski Vir12

• 

5 Dragoslav Dregovic, Lubinka Babic, lepenski Vir; Menschenbilder einer friichen europaischen Kultur, 
Belgrad, Narodni Musej, Beograd, 198 I. 
6 V.Boroneant. Paleolithique Superieur el epipaleo/ithique dans la =one des Portes de Fer, ed.Silex, 
Bucureşti, 2000. 
7 Marian Neagu, Statuete antropomorfe ale culturilor Bolintineanu şi Boian, din Câmpia Munteniei 
- Prehistoire du Bas Danube, Călăraşi, 1997, p.127, pi.XV. 
8 Idem, p.125, pi.XIII; V.Boroneant, Chirila Fermă- studiu monografic; Cercetări Arheologice în Bucurşeti, 
pp. 47-82. 
9 Marian Neagu, Magie sau artă?, Călăraşi, 2004, p.22., pi.IX, 4. 
10 Rodion Romulus Andreescu, Reprezentări antropo-zoomorfe din cultura Gumelnita - în ln memoriam 
Vladimir Dumitrescu, Cultură şi Civiliza\ie la Dunărea de Jos, XIX, Călăraşi, 2002, p.107, pi.I. 
11 D.Berciu, Contribuţii la problemele neoliticului în România. în lumina noilor cercetări. Ed.Academiei, 
Bucureşti, 1961, p.511-514, fig.275-277. 
12 Dragoslav Srejovic, Lubinka Babic, op.cit., p.37. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Bolovan de râu găsit în Bucureşti, 
in zona Casei Centrale a Armatei . 
1. vedere din faţă; 2. vedere din 
spate (ceafă) . 

1 
' 

I.Gânditorul de Hamangia; 
2. „soţia" sa; 3-5 : capete de statuete 
stil Hamangia, de la Grădiştea

Coslogeni; 3: de la popina 
Bordujani; 5: de la Grădiştea 

Coslogeni ; 4: Protome de la Gălăţui 
Movila Berzei, cultura Vădastra . 

Bolovani de râu ornamentaţi 

prin incizare Lepenski Vir: 
I. piesa „Danubius", 2. un cap 
uman „Magul'', 3. siluetă umană 
schematizată. 

Schema zonei în care a fost descoperit bolovanul. 
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