Satul prehistoric descoperit la Geangoești – Hulă (jud.
Dâmbovița) este de acum 6.000 de ani

deConf. univ. dr. George V Grigore

Așezarea, datatăînmileniul V î.Hr.,câtșiîmprejurimileacesteiaau
făcutobiectulunuiproiect de cercetareșievaluare a potențialuluiarheologic
al zonei, respectiv: „Cercetăriarheologiceînbazinul superior al râului
Dâmbovița:
situlGeangoești
–
Hulă”
(2015
–
2021).Sitularheologicestecunoscut de cătrespecialiști din anul 1960,
darinformațiile au rămasnepublicate. Acestea au constituitbazainițierii de
cătrespecialiștiiComplexuluiNaționalMuzeal„CurteaDomnească”
Târgoviște, a unui program de cercetare a așezăriipreistorice, din
perioadaculturiiGumelnița, dejaîn al patrulea an de desfășurare.Tipul de
sit arheologic, cunoscutdrept„tell”saumovilăantropică, este din cele de
dimensiunimedii, nedepășind 2.000 mp., daresterelativ bine conservat,
ambelelucruridovedindu-se esențialeîndeschiderea, an de an, a unorpărți
din așezare.Anulacesta, colectivul de cercetarecoordonat de dr. Ana Ilie,
muzeograf
specialist,
și
dr.
OvidiuCîrstina,
managerulComplexuluiNaționalMuzeal„CurteaDomnească” Târgoviște,
au hotărâtdeschidereauneisuprafețe de cca. 400 mp, surprinzândaproape
o jumătate din
satulgumelnițean
de la
GeangoeștiHulă
(comunaDragomirești, jud.Dâmbovița). Au fostevidențiatecasele cu
mobilierul
interior,
precumșiritualurile
de
abandon
specificeacestorpopulații
de
perioadăeneolitică.Principalerezultateștiințificeșidescopeririarheologicev
1

or fi prezentateîncurândpubliculuilarg. Dar pânăatunci, în data de 6 iulie
2018,
ConsiliulJudețean
DâmbovițașiComplexulNaționalMuzeal
„CurteaDomnească“Târgovișteainvitatdoritorii, iubitori de istorie,
sădescoperealături de arheologivestigiileacestuisat preistoric, de
epocaeneolitită, încadrulunorviziteghidate.Înprealabil, dr. Dorel Micleși
dr. Stani Andrei, specialiști cu burse de formareînafarăînstudii de
teledetecție
s-au
deplasat
la
Geangoieștiși,
cu
ajutorulunormetodologiinoicepresupunscanareacâmpului magnetic al
diferițilorreceptori, au putut face precizăriasupradimensiuniisitului,
formeișiamplasamentuluisistemului de fortificare al așezăriipreistorice,
câtșiasupraamploriiintervențiilorantropicemoderne. Colaborareaechipei
de specialiștiînarheologiamediului de la Universitatea de Vest Timișoara
cu
Ana
Ilie,
arheologîncadrulComplexuluiNaționalMuzeal„CurteaDomnească”
Târgoviște a fostfacilitată de domnulprofesor Marin Cârciumaru,
membru de facto șionorific al echipei de arheologi din colectivul de
cercetare
a
tell-ului
de
la
Geangoiești.Programul
de
cercetarevizeazăaspecte ale evoluțieiuneicomunitățiumane de agricultori
de acum 6000 de ani de pecursul superior al râului Dâmbovița. Proiectul
se
vaderulape
o
perioadă
de
treianișivapermiteurmărireadimensiuniicomunitățiiumane
de
la
Geangoiești, obținereaunordetaliidespremodullor de a trăișibineînțeles,
beneficiulcolectăriiobiectelor
de
patrimoniu
care
vorîmbogățicolecțiișisălileexpoziționale ale muzeului.Dacămăsurătorile
geo-magnetice au avutcaracter non-invaziv, pentruurmătoareleetape,
proiectuladunăînjurulsăuoameni
din
muzeu,
fie
eiarheologi,
OvidiuCârstina,
Ilie
Ana
sau
Elena
Nițu,
specialist
înstudiulutilajuluiliticcioplit, darși din țară. Au fostîncheiateconvenții de
colaborare cu Constantin Haită, un reputat specialist la niveleuropean, cu
o
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specializarerarăîncercetareaarheologicăromâneascăceactiveazăînMuzeul
Național de Istorie a Românieiși cu un partener constant
peșantiereleinstituției,
CostelPreoteasa,
din
cadrulComplexuluiJudețeanPiatra Neamț.Acestaesteprimulșantier din
județdeschisîntr-un sit preistoricdupă o perioadăîndelungată de
întrerupere
a
acestui
tip
de
cercetare,
iaracestlucruesteposibildatorităfinanțăriicercetării
de
cătreConsiliulJudețean
Dâmbovița.Pentruceiinteresațiîn
a
se
implicaînactivitățilearheologice,
elevi,
studențietc,
ComplexulNaționalMuzeal„CurteaDomnească”
Târgovișteanunțăfaptulcă
se
recruteazăforță
de
muncăpentrușantier.Sperăm
ca
cercetărileînceputesăaducărezultatepemăsuraforțelor implicate și a
pasiunii cu care lucreazăîntregulcolectiv de specialiști.

Surse: wikipedia.org; muzee-dambovitene.ro; gazetadedambovita.ro
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