PROBLEMA EXISTENŢEI ECVIDELOR DOMESTICE
îN CADRUL CUL TURU VINCA - lURDAŞ

Ati,t de numeroasele elemente ce leagă cultura Turdaş, m ansamblul c1, de Ori-:ntul
Antic 1 ridică şi problema dacă nu cumva o:imenii respectivei culturi au cunoscut şi folosit
aidoma cu zona mesopotamiană şi Asia Anterioară ccvidelc dom~tice. Adeverirea
unei atare supoziţii nu numai că ar constitui o dovadă În plus (de deoscbi:tă ponderi:) in
favoarea amintitelor legături, dar ar şi schimba radical optica generalizată asupra datei la
care ccvioele domestice îşi fac apariţia în preistoria bazi111ulu.i carpatic, mutind-o din cpoc.t
bronzului în perioad~ neoli,tică.
Împărtăşind opinia că purtătorii culturii Turd~ n-au fost străini de cunoaşthea ccvidelor domestice, dorim ca înainte de prezentarea pieselor pe care se spnJma argumentaţia
noastră să facem o trecere În revis~ă a problemelor legate de ecvidc, mai ales de evoluţia.
încadrarea în sistematica zoologică şi relaţia lor cu omul (ca animale mai Întîi sălbaiticc, ~ai
apoi domestice). Socotim necesară o a&tfel de „recapitulare'", dat fiind faptul că În descrierea
puţinor altor v.ieţuitoa,re mai există o asemenea confuz.ie, intervertire şi substituire cron.ar..::;
de Urmeni ca tocmai în problema ecvidelor. Folosirea - În paralel şi fără explicarea sinonimiilor a unei terminologii biologico-zoologice şi a unei.a „istorice'", nemaivorbind 'de
erorile de designare curente în limbajul obişnuit, au dus la o .imagine de multe ori deformată asupra genului, subgenului, speciilor ori v.arietăţidor de ecvide despre care tocm<,i
era vorba.
Prezentarea noastră se spnJ!lfla, În primul rînd, pc monumentala monografic a lui
Fr. Hanfar 2 (cu impresionanta bibliografie pusă la contribu1ie În ea), prernm )i pc alte
lucrări, ce vor fi citate la locul cuvcni,t.
Neinuîncl direct În subiectul ce ne interesează şi mai mult pentru „rememorare",
amintim că evoluţra fi:logenet·ică a ecvidelor actuale (holocene) debutează încă la începutul
epocii terţiare (în Eocen) cu acel Eohippus (sinonim cu Hyracotherium) - imparicopitat mă
runt cu încă evidente trăsături tapiroide. Forme mai evoluate Încă tot eocene ,Înt
Orohippus şi Epihipţzts (sinonime cu Pa/aeotherium).
Oligocenul e ocupat de forma Mesohippus, iar spr-:: finele lui apare Miohippus (,inonim
cu Anchitherium).
în Miocen îşi face apariţia Parahippus, apoi urmează o lungă evoluţie a formdor de
Merychippus (sinonim cu Hypohippus) .
. De la finele Miocenului ori - mai degrabă - de la începutu! P.liocenu,lui evoluţia spre
ecvidcle pleistocene (diluviale) se va realiza prin forma de Pliohippus, alărnri de care· '>i!
desprinde şi populează ma.i ales Pliocenu] ,,Lumii Vechi" o ramură colaterală - Hippario11.
1 Lis~ •lucrărilor în care am. avut ocazia să ne· ocupam. de această problemă în PZ,
49/2, 1974, p. 181, n. 1, rc-spectiv ActaMN, XII, 1975, p. 1, n. 1. Vez.i, în plu1S, UISl'P /Xe Congres, Resumes des commumications, Nice, 1976, p. 387 şi Apulztm, XV, 1977,
p. 603-612.
2 Das P/erd in prăhistorischer und friiher historischer Zeit, în catena Wiener Beitrăge
z.ur KultUTgeschichte und Linguistik, voi. XI (1955), Wien-Miinchen, 1956;
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Este problematic dacă acesta din urmă mai supravieţuieîte la începutul Heistocenului sau
se stinge în etajul geologic al Villafranchianului perioadă tranzitorie Între T crţiar ş1
Cuaternar.
Debutul Cuaternarului e marcat de apariţia formei de Equus stenonis (sinonim cu
Plcsippus), considerat de unii paleontologi drept un subgen (?) (stins) al ma.relui gen Equus.
La cele pînă ai.ci discutate •ar mai fi de adăugat următoarele: evoluţia, mai ales pe
durata diferitelor etaje geologice ale Terţiarului, nu este nici pe departe atît de simplu
liniară cum am îrrfăţ~at-o, designînd doar principalele forme atestate paleontologic; cea mai
completă „filieră" o servesc descoperirile paleontologiice din America de Nord, de putînd
fi racordat.c cu cele aflate în depozitele geologice corespunzătoare din Lumea Veche (de
aici sinonimele numelor!); În prima parte a Cuaternarului (Pleistocen) ecvidele din America
se sting, calul fiind reintrodus (domestic) În Lumea Nouă în plin Ev mediu (şi resălbăticit
ucolo/). 3
Revenind la Cuaternar, mai precis la prima lui parte (Pleistocen), se poate spune că
este perioada geologică de maximă extensiune (biologică ~i teritorială) a genului Eqims
şi totodată de netă diferenţiere morfologică a mbgmurilor~ [parţial] actuale de ccY:dc.
Considcrînd că subgenul (?) Equus stenonis a mai supravieţuit !J. începutul Pleistocenului, alături de el (mai exact, e'voluînd din el!) se Înregistrează următo:uele subgenuri de
ccvide cuaternare: 1) subgenul (?) Equus [ AsinusJ hydrimtim,s; 2) subgcnul llippotigris;
3) subgenul Asinus; 4) subgenul Hemionus; 5) subgenul Equu,-:,.
Restrîngînd discuţia la problemele ce ne vor interesa mai îndeaproape, procedăm prin
excludere, tratînd succesiv suhgcnurilc enumerate:
1) Subgcnul (?) Equus [Asinus] hydruminus. Considerat de majoritatea zoobiologilor ~i
paleontologilor drept un subgen distinct al marelui gen Equus, Equus [ Asinusj hydruntinres
a constituit pe durata Pleistocenului unica specie de asin (măgar) sălbatic b;iştinaş
În Europa (sud-estică). De talie măruntă şi adaptat unui biotop de stepă, durata vieţuirii
sale (ca specie) a fost socotită ca limitîndu-sc numai la prima parte a Cuatema.rului 6 •
Cu atît mai surprinzătoare fu constatarea că respectivul ecvid mai supravieţuia, probabil extrem de redus numeric, drept „fosilă vie", la orizontul cronologic al neoliticului vechi
din Europa sud-estică, fiind atestat în materialul faunistic al cul·rurii Koros din Ungaria şi
nord-estul lugoslaviei, În cultura Hamangia (la Cernavoda şi Techirghiol)7 şi
recent - În
Transilvania, la Cluj - ,,Gura Baciului", Într-un orizont paralelizat cu cel al cui turii Protosesklo8 ..
Mai remarcăm doa.r faptul că accentuata gracilitate a oaselor de Equus [Asinus}
hydruminus de la Techirghiol şi Cernavoda (comparativ cu exemplarele din paleolici.c) marchează tocmai preludiul stingerii definitive a speciei9 • Apoi, nu trebuie uitat că atît zona
3 Pentru toate cele de mai sus, Fr. Hancar, op. cit., p. 11 sqq., p. 12-13, tabelele
3-4, pi. I.
4 E important a stabili şi ~pccifica sensul în care se foloseşte cuvîntul Equus, ci · putînd
designa (în chiar încadra.rea sistematică zoologică) trei lucruri diferite: genul În ansamblul
său (Gen. Equus), subgenul (deci caii propriu-zişi!) şi specia. Un exemplu: încadrarea ,siste-·
matică a calului domestic: Ordinul Perissodactyla; Subord. Hyppomorpha; Fam. Equidae;
Gen. Equus (Subgenul Equus); Specia Equus caballus L.; Varietatea Equus caballus domestirn.s, - În cazul dat (cal domestic) mai putîndu-se preciza, eventual, rasa.
5
Fr. Hainciu-, op. cit., p. 12, · tabelul 3, cu trimiterile biblnografice.
0 Aşa crede şi Hancar, op. cit., p. 12, tabelul 3 şi p. 17.
7 Discuţia şi referirile la O. Necrasov S. Haimovici, În Materiale, VIII, 1962, p.
179-180.
8 N. Vlassa, .în ActaMN, IX, 1972, p. 12, 21.
9 In accla)i 9COS opinează şi O. Necrasov şi S. Haimovici, op. cit., p._180.
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sud-emilui Unga:riei şi nord-estului fogoslaviei, cit şi - mai ales- - Dobrogea ah constituit
un ultim areal propice,' nemai-vorbirid 'de faptul că ,,Gura Baduluî"''' •se include m aşa-1.i-;dt
„finaţe ale Clujului", · ce constit1eie · teiervaţie botanic,'i tocmai pentru flora lor ci: piistrcar.i'î
mai multe specii-relict de caracter stepic 10 •
·
Judecind după cronologia rclaitivă a culturilor neolitice Protosesklo, Ki:iros şi Hamangi•;,,
putem afirma că locul unde s-au stins ultimele exemplare ho!ocene de Fquus [Asi11usJ hydm11tinus a fost stepa dobrogeană 11 •
2) Subgenul Hippotigris. Neinfluenţat (ori mult mai puţin influenţat) de va.ria\iile
climatice ale Pleistocenuilui, trăind Într-un areal neafectat de perioa<lde glaciare şi intergbcim:,
subgenul Hippotigris din Africa prezintă cea mai lentă din;rnică evo!utivă dintre ecvi<lL·le
cuaternare, păstrînd o seamă de caractere arhaicc 12 •
Din pUJ11ct de vedere morfologic, speciile cele mai primitive ale respectivului \t1b~en
(ca, de altfel, ale tuturor ecvidelor sălbatice actuale!) sînt zebra de mt1nte (Eqttus [Hippotig;risJ zebra (fig. 1/a) şi zebra lui Grevy (Equus [HippotigrisJ grevyi) (fig. 1/b), constituind, totodată, specia cea mai scundă, respectiv cea mai Înaltă c,1 talie din cadrul ~uhgenului Hippotigris. Vărgarea În dungi transversale dese e comună amldor 'specii şi 1e :1cllperă spinarea pînă în drept11I rădăcinii cozii. Această caracteristică, precum şi marile t1rcchi
rotunjite sine tocmai trăsăturile ce le conferă un deosebit arhaism 13 .
Toate celelalte zebre au capul cu profil cabalin şi aparţin speciei quagga (Eq,ms [l-/ij'potigris J quagga), fiind sistematizate În mai multe rase: zebra lui Chapman ( Equits [ Hippntigris J qzeagga chapma11i), trăind în Transvaal (fig. 1/c); zebra lui Grant (Equus [Hippotigris J quagga gra11ti), În ţinuturile Keniei (fig. 1/d); qua.gga propriu-zisă (Equtts [ flippotigris /
quagga quagga), avînd doar partea anterioară dungată, ce trăia la s•Jd de rîul Orangc ~i
care azi e complet stîrpită, ultimele exemplare vieţuind în grădini zoologice şi menaJcrn
(fig. 1/e) 14 •
Despre subgenul Hippotigris mai men\ionăm doar atît, că toate speciile şi rasele de
zebre pot fi încrucişate Între ele, precum şi cu asinii şi caii, numai că bastarzii rezultaţi din
Încrucişarea cu măgar sau cal (zebroizi) sînt Întotdeauna sterili 15 •
3) Subgenul Asinus (măgarii propriu-zişi). Reprezintă, după opinii pc care şi Hancar
Ic Împărtăşeşte, un grup de ecvide ce a avut (ca, de altfel, şi subgenul următor, ce-l vom
tra~ în contin~are) o dinamică evolutivă medie, deci asupra căruia au aqionat mai pregnant
modificările mult mai însemnate - ale mediului ambiant 16•
Vezi Monografia geografică a Republicii Populare Române, vol. I (Geografia /iz.ic,,),
1960, p. 545, fig. 233, p. 548, fig. 236, p. 570, p. 647.
11 În acelaşi sens, O. Necrasov S. Haimovici, în An. Stiinţ. Univ. Iaşi, 5, 1959, p. 1J7
sqq. şi 6, 1960 p. 355 sqq. şi C. Rădulescu '-- P. Samson, În Quaternaria, 7, Roma, 1965,
p. 219 sqq. şi În Lucr. /nst. de speol. ,,Emil Racoviţă", 5, 1966, p. 251 sqq. Recent, ccvidul a fost pus În evidenţă şi în cadrul ceramicii liniare sud-moraviene, în aşezarea de la Jclenf louka, lingă Mikulov; vezi Z. KratochvH, Der Fund vo11 Equus (Hydruntinus) hydmntinus
(Regalia, 1907) und anderer Siiuger aus dem sudmiihrischen Neolithikttm, în SlovArch,
XXI/1, 1973, p. 195 sqq.
12 Hancar, op. cit., p, 15. Pentru răspîndirea lor actuală şi de odinioară (ca, de altfel,
şi a altor ecvide!), vezi p. 14, harta 1.
.
13 W. Rammner, Brehms Tierleben, vol·. IV, Leipzig, 1941, p. 278 şi fig. de la p. 276
şi 277.
14 Ibidem, p. 278-279. _
15 Ibidem, p. 279.
18 Hancar, op. cit., p. 17 (cu bibliografia), 21, 16 (cu fig. 2-3); RLV, III, 1925,
p. 122_.123, s.v. Esel. Notăm· . că din discuţie se exclude Equus [AsinusJ ,hydruntinus, subgen
ce 1-ain tratat aparte..
10

Bucureşti,
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De ongme indiscutabil africană, subgenul Asinus - care, odinioa.ră, în sta.re sălba.t.ică,
a' avut un areal inrompa:riahil mai extins decît cel acrual 17 cuprinde ecvidele cele mai
adaptate unui biotop de stepă uscată şi semidcşer-turi. Transformarea unei imense părţi a
accstUi biotap În pu9tiu nisipos a redus arealul ultimilor asini (măga:ri) sălbatici. af ric.ani la
o relativ îngust.l fîşie de-a lungul păqii nordice a. coa'itei răsăritene a Africii.
Derivîncl tocmai din cele spuse, ar.:alul specirlor sălbatice (africane) ale subgenului
Asinus şi arealul subg~nului Iiippotigris se exclud reciproc, în sensul că măgarii sălbatici
africani u-ăiesc numai în acele zone în care zebrde lipsesc 18 •

Av,înd o tonaJ.itate a culorii de fond gri-cenuşie, asinii africani se caracterizează prin
botul de culoare deschisă (el e Întotdeauna negru ori negricios la zebre!), urechile foarte
lungi, iar coada '1e este - de altfel ca şi la zebre - net deosebită d~ a cabalinelor, fiind
cărnoasă în par.a:a superioară şi terminîndu-se inu-un smoc de fire lungi numai spre capăt.
La ora actu.adă, wbgcnul e reprezentat prin trei specii, două sălbatice, a treia domestică:
a) Asinul (măgarnl) sălbatic somalez (Eqieus [ Asinusj somaliensis) (fig. 2/a), trăind pe
de coastă a Somaliei şi a fostului teritoriu Gallaland învecinată golfului Aden.
Neintrat În procesul ck domesticire a e<:videlor, măgarul sălbatic somalez e şi lesne de
deosebit, datorită vărgăcurii „zcbroidc" a picioar'<,lor 1:1•

0

Îngustă fişic

b) Asinul (măgarul) sa.lbatic nubi3fl (Equus [Asinusj africanus Fitz.) (fig. 2/b), specie
pe cale de-a se stinge, cu un areal cc ţine diai Sennar şi wdul Nubiei pînă în regiunea
Danakil a fostei E.ritree (zona de coastă, Învecinată cu Marea Roşie, a nord-esuului Ethiopiei).
Mai scund decît măgarul sălbatic somalez, măgarul sălbatiic nubian stă la baza tuturor
raselor de măgari domestici eurafricani (asini propriu-zişi), cărora le-a transmis caracteristica
,.cruce• neagră-brună de pc &pinare20 •
c) Asinu!l. (măgarul) domestic propriu-zi.s (Equus [ Asinusj domesticus) (fig. 2/c) derivă
- după concordanţa aproape unanimă a opiniilor - din măgarul sălbatic nubuan, domesticit
în Egipt Începînd cu Amratiamrl ( = Naqada I, ± 3500 î.e.n.) 21 •
Răspîndit mai Întîi În Africa, Equus [Asinusf domesticus se prezintă astăzi ca avînd
foarte multe rase şi varietăţi, zonate geografic, care însă toate păstrează (dincolo de diferenţele de înfăţişare, -starură şi nuanţă a părului), drept mo~tcnire de la strămoşul comun,
,.crucea" neagră-brună de pe spinare22.

17

Hancar, op. cit., p. 14, harta 1.
W. Rarnmncr, op. cit., p. 279.
19 Ibidem, p. 279-280.
20 Ibidem. Vezi şi Al. Fil-ipaşcu, Sălbăticiuni din vremea strămofilor noştri, Bucureşti,
1969, p. 167; H. Epstein, The Origin of the Domestic Animals of Africa, voi. II, Leipzig,
1971, p. 377-378.
.
21 W. Rammner, op. cit., p. 280; Al. Filipaşcu, op. cit., p. 167; H. Epstein, op. ât.,
p. 391-393, 394-395. Teoriile ce au preconizat şi o influenţă a asinului sălbatic somalez ori
o derivare din rase sălbatice africane stinse foarte demult (Equus [ Asinus/ atlanticus; Epstcin,
op. cit., p. 395-396) nu şi-au găsit acreditare. De altfel, importantissim ni se pare faptul
că bastarzii dintre măgarul salba.tic nubi.an şi cel somalez (nesemnalaţi nicicînd în stare prapriu-zis „sălbatică", ci creaţi de zoobiologi!) păstTează toţi „cru<:ea• de pe spinare a măgaru
lui nubian (ca şi vărgarea picioarelor, moştenită de la cel somalez); Epstein, op. cit., p. 395.
Vezi şi H. Miiller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichte, voi. II; /ungstei.nz.eit, Mi.inchen, 1968,
p. 251 şi pi. 26/2 b (paletă arhaică de la Hierakonpolis, dovedind absolut clar că e vorba de
un asin cu „crucea• caracteristică pe !,pinare!).
22
·
O temeinică discuţie şi amplă ilustrare la Epstein, op. cit., p. 382 sqq. (capitolul
„Recent Domestic Asses in Africa•). Ţinem să facem msă o importantă -precizare: în discuţie
18
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Din zona nord-africană asinul domestic pătrunde , în bazinul Medi~rianei, În Creta
~i Palestina fiind cunoscut cu aproape 2000 de ani înaintea calului. Aria lui de răspîndire
cuprinde apoi cu precădere Grecia, Italia, Spania, precum şi 'lumea insulară dintre ele,
zonă de intensă fo1osire şi prăsire a măgarilor, pînă în zilele noastre. ln Europa măgarul a
devenit - în primul rînd - animal de cărat poveri, i-ar înmulţirea lrui (mai ales in ultima
vreme) a fost lăsată în bună măsură la voia întîmplării. Fenomenul s-a repercutat cu o
scădere S1e11sibilă a mediei taliei, Eq,ms [ Asinusj domesticus european de~md ffl6l mărunt
,i mult mai puţin arătos ca fraţii săi nord-africani. În plus, ca un fenomen de adaptare
la variatiile climatice, el îmbracă în anotimpul friguros o aşa.zisă „blană de ianiăd 2 :1 •
Mai menţionăm fapuul că străvechile lcgămri ale Egipvului Antic cu zona siro-palc.'5tiniană şi Asia Mică au dus cum arătam mai sus - la o timpurie introducere a măga
rului (propriu-zis!) domestic în aceste din urmă locuri 21 •
În sfîrşit, pentru a termina cu problemele legate de subgenul Asinus, nu trebuie uitat
că măg.trul domestic se încrucişează uşor cu calul. întrucît nicicînd arealul iniţiai! al mă
garilor propriu-zişi (africani) n-a avut contingenţă cu cel al cabalinelor, Încrucişările dintre
cele două subgenuri de ecvide (mai exact: dintre cabaline şi specia domestică Equus [ AJinusJ
domesticus) constituie un fenomen relativ tirz.iu, petrecut exclusiv în limite - să le zicem
- ,,dirijaite" de om.
Bastardul rezultat din încrucişarea măgar-cal poartă numele de catlr, respectiv mulă
(diferenţiere numai arareori sesizată în limbajul curent, în care predomină designarea de
catîr), În funqie de faptul că provine' din asin mascul şi iapă ori din măgăriţă şi atmăsar 2 :;.
Rezistenţa deosebită şi taJia mai înaltă ca a măgarului au făcut din catîri şi mule anima,Je
de tracţiune şi călărie preţuite în Orient şi sudul Europei (fig. 2/d). Rămîne de specificat
faptul că, datori.tă sterilităţi, congenitale, catîrul (ori mula) nu se pot pră&~ în linie directă,
încrucişarea măgar-caii fiind necesară de fiecare daită cînd se obţin noi indivizi.

4) Subgcnul /-lemionus 26 • Este subgenul de ecvide care a dat cel mai mult „de furcă"
cercetătorilor şi asupra căruia pluteşre încă (mai ales în literatura ne-zoologică şi ne-biologică)
o serioasă confuzie de terminologie.
Aşa cum Hancar ţinea să precizeze în mod expres27 , subgerrnl 1-lemionus e un subgen
distinct al marelui gen Equus, tot atît de sine stătător ca, de pildă, subgenul Hippotigris sau
Asinus. El include semi--măgarii (Halbesel) asiatici, clar deosebiţi - şi genet?K $i ca înfăţi
şare de asinii propriu-zişi de origine africană. Din păcate, chiar denumirea din sistematica
zoologică: Hemionus (hemi = jumătate; onos = măgar) a fost generatoare de confuzii,
pentru neavizaţi fiind confundabilă ou designarea ce ar „fi trebuit" s-o poarte bastarzii
mă.gar/cal ( = cat'Îr, mulă). În plus, trecindu-se cu vederea faptul că subgenwl este (dar, mai
n11 intră aşa•zisul asin (măgar) Saidi sau de Muscat, de culoare alb-argintie, talie înaltă, şi fără
„crucea" neagră de pe spinare! Deşi actualmente el e răspîndit şi în nord-estul Africii (şi chiar
stă Ia baza unor „rase" şi varietăţi crescute pe solul acestui continent evident, lipsite
de specifica „cruce"!), măgarul de Muscat (cum îl arată chiar numele!) arc o cu totul altă

origine, consti.tuit fiind ca r,asă (poate chiar subspecie?) în Asia, în zona Golfului Persic.
De altfel, asupra lui vom reveni la tratarea următorului subgen a!l ecvidelor. Vezi şi Epstein,
op. cit., p. 396.
23 W. Rammner, op. cit., p. 280-282; Al. Filipaşcu, op. cit., p. 167.
2• Epstein, op. cit., p. 394-395. Situaţia rezultă deosebit de clar şi din Vechiul Testament: măgarul domestic propri11,-zis (deci cd de origine africană!) e designat cu numele de
4~ m6r (măgăriţa: ii.ton), nume complet diferite de cele sub care apar ,,măgarii• a,iaiici!
Vezi G. B. Winer, Biblisches Realworterbuch, 13, 1847, p. 346 sqq.; RLV, III, 192S, p. 123.
25
W. Rammner, op. cit., p. 282; Hanlar, op. cit., p. 15, n. 33.
28 Hanfar, op. cit., p. 16, fig. 2/2.
2'1 Ibidem, p. 15, n. 33.
https://biblioteca-digitala.ro

N. VLASSA

24

cu seamă, a fost!) reprezentat· şi de specii domestice, termenul - ce s-a gener.a:lizat - · de
,,măgar sălbatic" (,,Wildesel", ,,wild ass") ni se pare de două ori necorespunzător: nu include toţi reprezentanţii subgenului şi lasă deschisă posibilitatea confuziei cu măgarii· propriu-zişi (asinii) sălbatici africani!
De acest echivoc al terminologiei n-au reuşit ·să scape mei cei mai presug1oş1 cercetă
tori ai istoriei ecvidelor: O. Antonius, V. Gromova, Fr. Hancar, T. Haltenorith, A. G. Bannikov, H. Epstein {pentru a cita doar citcva nume) 28 , deşi le era dară starea de fapt a lucrurilor şi fiecare s-a străduit s-o explice. Confuzia din literatura de specialitate e alimentată
încă şi de faptul că datoriită profilului lor cabalin reprezentanţii subgenulrui Hemionus
,111 fost, nu arareori, trataţi Într-un context ce nu clarifica îndeajuns neta şi categorica lor
diferenţiere de caii propriu-zişi.
În această situaţie, tocmai pentru a elimina pe cit posibil intervertirile de sens, renunţăm la apelativele de „semi-măgari" şi „măgari sălbatici" (chiar cu specificarea că e vorba
de cei asiatici), designînd respectivele animale cu termenul de hemioni 29• Cuvîntul (acoperind
semantic perfect pe cel de „Halbesel ") corespunde nomenclaturii zoologice a speciilor subgenului de care ne ocupăm şi - în plus - nu crează nici un fel de echivoc în limba română
(şi nici în alte limbi, în cazul că s-ar adopta!).
Prezentînd caractere morfologice evident mai arhaice decît cabalinele (caii propriu-zişi),
subgenul Hemionus era răspîndit În Pleistocenul mijlociu peste întinsa zonă de deşerturi şi
sernideşenuri ale Asiei, cu o netă concentrare spre sudul continentului 30•
In' fine, trei probleme de ordin general legate de subgenul Hemionus:
- Ilustrînd tocmai independenţa gen'etică a hemionilor faţă de asinii africani, h::rta
de răspîndire a formelor sălbatice de ecvide (stinse şi actuale!) arată că Între zona nord-est
africană (patria de baştină a asinilor sălbatici africani) şi arealul hemionilor se întinde o largă
fî5ie din care lipsesc forme de ecvide sălbatice 31 ;
- Corespunzător acestei situaţii, numeroasele încercări, făcute în grădinile zoologice,
de a metisa speciile de hemioni cu măgari propriu-zişi (sălbatici ori domestici) n-au dat
decît bastarzi sterili, dovedind clar - dacă mai era nevoie - incompatibilitatea cromozomială dintre subgenurile Hemionus şi Asinusn;
- Inrudirea dintre diferiţii reprezentanţi ai subgenului Hemionus este deosebit de
apropiată, într-atît încît adeseori e1 sînt designaţi ca avînd doar rang de subspecie ori varietate33. ·
După

aceste preliminarii, să vedem care sînt reprezentanţii subgenului în chestiune:
a) Onagrul (Equus hemionus onager, Bodd. 1785) sau - destul de impropriu denumitul - ,,măgar sălbatic• persan, menţinut astăzi în stare sălbatică Într-un efectiv nedepăşind 2000 de exemplare în nordul Iranului. Nu se ştie dacă a dispărut complet sau mai
supravieţuieşte În sudul Afganistanului (Haltenorth, 1966), iar În Turkmenia mai supravieţuiesc
cîteva zeci de exemplare (Bannikov, 1961) 34 •
28 In fapt, bibliografia problemei e impresionantă. In .acest sens ajunge să trimitem la
Hancar, op. cit., p. 578 sqq. şi Epstein, op. cit., p. 585 sqq.
29 Soluţia a fost întrevăzută cu multă perspicacitate de Al. Filipaşcu, op. cit., p. 180,
n. 1, care însă -. din păcate - n-a aplicat-o cu consecvel)ţă.
JO Hancar, op. cit., p. 18.
31 Ibidem, p. 14, harta 1. In mod simptomatic fîşia respectivă coincide tocmai cu teritoriile în care hemionii vor deveni primele şi cele mai vechi ecvide domesticite ·ale Orrehtufui
Antic! (ibidem, p. 2.1).
3! E.pstein, op. cit., p. 397.
33 Han car, op. cit., p. 18; Al. Filipaşcu, op. cit., p. 179, 180.
34
Al. Filipaşcu, op. cit., p. 179.
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Avînd o tailie scundă, cap şi p1c1oare fine, onagrul e alb-strălucitor În panea inferioară
a corpului (trednd spre gălbui în cea superioa.ră), cu coama moale, scurtă, iar În coadă arc
un smoc de fire lungi de cca. 30 cm (Brehm, 1880) (fig. 3/a-b) 35 • Apreciat din vechime
drept „vînait nobil", atît pentru carnea-i gustoasă, cît şi pentru pielea foar,te fină, onagrul
se captura fie cu arcanul, fie - cum remarca Xenofon - prin metoda gropilor săpate în
stepă, în calea hergheliilor nomade 36 •
Introdus de titre Plinius, ca specie nou identificată, În lista celor cunoscute de Aristotel (Steier, 1913), primeşte apelativul de onager cu sensul de „măgar sălbatic" (onos =
măgar; agrios = să'1hatic). Numele reluat de Strabon şi Solinus - primeşte (mai ales
În Evul Mediu) o extensiune de sens, devenind, prin extrapobre, apelativ şi pentru alte
specii ori varrietăţi de hemioni (= ,,măgari sălbatici" asi,3!rici) 37 •
Avansînd asupra unor probleme ce le vom trata În continuare, menţion::im de pc
acum că Equ1ts hemionus onager a fost prima specie implicată în procesul de domesticire ,1
ecvidelor în Orientul Antic. Răspîndit - mai Întîi În Elam şi Mesopotamia 38 - c,1 specie
domestică (pra:ctic mereu a.JimentabiJă numeric din lotu1 rămas în stare siilbar ică in Jr;111 !?n,
onagrul se stinge ca specie domestică după introducerea În Asia Anterioară a aisinu1lui domestic
de origine africană şi a calului - ccvide ale căror cafoăţi biologice făcură ca onagrul să
devină nerentabil 40 •
focheind prezemarea zoologică a onagrnlui, mai menţionăm doar fapnil că d este
considerat a sta - pe căi nu întru totul elucidate - la originea măgarului a~a-zis „nobil"
din Asia (ras.a Saidi sau de Muscat), alb curat b culoarc 41 (fig. 3/c).
b) Onagrul sirian (Equus hemionus hemippus, Geoffroy, 1855 = Equus onagcr hcmippus)42, astăzi probabil dispărut, constituie, cu talia sa înaltă doar de 1 m, unul din
c.ele mai mărunte ecvide holocene. Arealul său includea Mesopotamia nord-vestică (teritoriu
coincizînd astăzi,, în bună măsură, cu nord-estul Siriei) şi nordul Arabiei (azi spa;i1d de
la Eufrat spre vest al Irakului, Iordania, Israelul şi nordul Arabi,ei Saudite). Este rll,1rtc
probabw. că istoria sa ca specie (ori - mai exact - ca varietate) coincide, În mar-:, cu
a onagrului propriu-zis, de care, de altfel, îl deosebe5te numai talia cev.1 mai scundă.
Aidoma onagrului proprLu-zis - de care, la drept vorbind, numai zoobiologii moderni
- a fost introdus în mai sus menţionatul areal ca animal domestic, sălbăticindu-se
numai după ce În zona respectivă locul său fu luait (în sensul importanţei economice) de
asinul domestic de origine africană 43 şi - mai tîrziu - de calul domcstic 44 •

îl

separă

35

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 178-179. Pentru onagru, mai vezi şi \'i'. Rammm:r, op. cit., p. 280 5i
Epstein, op. cit., p. 396-397, fig. 452.
38 Deci atenţie! Într-o zonă lipsită (paleontologic vorbind) de prccurnori sălbatici
de ecvide!
39 Epstein, op. cit., p. 490-496.
40 Ibidem, p. 499-500.
41 Vezi supra, n. 22 şi Al. Filipaşcu, op. cit., p. 167.
42 Fi,lipaşcu, op. cit., p. 179; Han~ar, op. cit., p. 18; W. Rarnmncr, op. cit., p. 280;
Epstein, op. cit., p. 396-397, 398, fig. 453.
43
Vezi supra, cele discutate despre Equus (Asinus) domesticus.
44 Pătruns în ţinutul în discuţie odată cu carele de luptă ale kassiţiilor indoeuropeni,
ale căror năvăliri (corelate cu ale hiutiţilor) - şi petrecute aproxima·tiv în acelaşi răstimp în
care hyksoşii invadează Egiptul pun capăt imperiului dinastiei lui Hammurabi, pe la
1595s î.e._n. (dată propusă de S. Smith, Early History of Assyria to the Year 1000, Londra,
1928;, Idem, Alalakh and Chronology, Londra, 1940 şi de H. Frankfort, The Birth of Civilisation,in the Near ~ast, Londra, 1951). Alţi autori plasează evenimentele sensibil mai timpuriu,
în funcţie de fluctuaţiile cronologice pe ,c:3re le acordă datării acelei „perioade întunecate" a
36
37
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Dacii fiind ma sa de răspîndire, mai vestică decît a onagrului propriu-zis, nu e exclus
ca şurile antice europene să se refere, cu precădere, '1a 011agrul sirian, - mai apropiat ca
areal de lumea greco-romană. în acest sens - şi în concordanţă cu cele mai !ltJs spuse amintim că una din cele mai tîrzii menţionări a onagrului, datînd de după Plinius, (fără
a se putea preciza dacă e vorba de Equus htrruonus onager ori Equus hemionus hemippus,
nici dacă e încă domestic ori deja resălbăticit!), o datorăm lui ColumdLa, care - drept
curiozi~te - aminteşte ba9tarzii obţinuţi de romani din masculi de on.1gru şi măgăriţe45 •
Tot onagrul sirian trebuie să fie acela care, în Vechiul Testament, e designat cu apelativele pere sau 'ărod, cu accepţiunea clară de „Wi4clesel", tocmai pentru a opune respectivul
hcrnion asinului domestic (de origine africană!) 46 •
c) Onagrul anatolian (Equus hemionus anatoliensis) 41 , stins încă În ultimele veacuri
dinaintea erei noastre şi cunoscut doar pc bază de reprezentări şi un - nu prea numeros material osteologic subfosi:I. face greu de spus cită justif.i.care îşi a.flă separarea unei specii
(ori subspecii sau chiar numai varietăţi) anatoliene, faţă de onagrul propriu-zis saru cel sirian?
De fapt, cxplic,aţii mai plauzibile ar fi următoarele două:
- Intr-o epocă îndepărtată arealul onagmlui sirian (Equus hemionus hemippus) includea
şi sudul Anatoliei, în acest caz Equus hemionus anatolie11sis nefiind decît o vairietate mai
la nord localizată - a aceluiaşi animal;
- O altă ipoteză (şi, personal, înclinăm mai mult pentru ea) e aceea că, Într-o
foarte îndepărtată epocă, onagrul (Equus hemionus onager) avea ca u-eal. - în prelungirea
porţiunii nordice a Munţilor Zagros şi zona Kurdistanului, a lanţurilor Tauruwiui armenesc, T auros şi Antitaurus, pînă adînc În podişu1 central anatolian. In acest caz, ar fi vorba
de un hemion constituit ca varietate nord-vestică a onagrului propriu-zis.
fn orice caz, ipoteza lui Epstein 48 , că pc pioruriile murale aJe sanctuarului fazei <;atal
Hiiyiik V (daitat, pe bază de Cu, În mii. VI î.e.n.) apar onagri domestici, nii se pare cu
totul improbabil.ii Respectivele ecvi.de sînt înfăţiµte - de fiecare dată oind apar - împreună
n1 alte anima:c (toate sălbatice.'), .În scene a căror caracter vînătoresc este mai presus de
orice discuţic 49 • In acest sens şi tnmnerca pe care Epstein o face 50 la Brentjes e superfluă
- ~i eronată -, acest din urmă autor afirmînd tocmai contrariul celor q: Epstein i le
pune În seamă! 51
In concluzie, optmem pentru caracuerul sigur (încă) sălbatic al onagrilor de pe picturrle
murale ale orizonmlui <;:atal Hiiyiik V, precum şi pentru faptul că domesticirea lui Equus
hemio11us anatoliensis (indiferent că-l socotim varietate nordică a lui Equus hemionus hem;ppus ori extrem nord-vestică a lui Equus hemionus onager) nu precede în timp epoca în
general admisă pentru domesticirea onagrului.
Mesopotamiei cc separă perioada veche babiloniano-asiriană ~ perioada bahiloniano-(kassito-)
asiriană mijlocie; vezi Înt.reaga discuţie la Epstein, op. cit., p. 488, 489 (cu n. 1), 490.
45 Epstein, op. cit., p. 500.
·
46 Vezi supra, n. 24; G. B. Winer, op. cit., 113, 1847, p. 674; F. Hommel, Dit Namen
der Săugtiere bei den sudsem. Volkern, 1879, p. 117 sqq.; H. B. Tristram, The Fauna and
Flora of Palestine, 1884, p. 2; H. Guthe, Kurzes Bibtlworttrbuch, 1903, p. 727; P. Bodenheimer, Die Tierwelt Palăstinas, I (Das Land der Bibel III, 3), 1920, p. 8 sqq.; RLV, III,
1925, p. 123; Filipaşcu, op. cit., p. 178.
47
Filipaşcu, op. cit., p. 179.
48
Op. cit., p. 491, p. 490, fig. 546.
49 Vezi în acesi sms şi H. Miiller-Karpe, op. cit., pi. 121 A/1,4, p. 438.
50 Op. cit., p. 491.
!.J B. Brentjcs, Von Schanula, bis Akkad, Leipzig-Jena-Berlin, 1968, p. 73 şi p. 70 fig.
a, p. 72 fig. d. Bren~jes plcdeau - inurpretind scenele - pentru vînarea şi prinderea ona.gri}or, nicidecum pentru dummici,ea ]ori De altfel, frescele în discuţie sînt pictate pe pcrttii
clădirii designate, fără echivoc, drept „Jagdku.lt--TempeJ•.
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. , d) Ghorkharul (sau gurkhurllll.) (Equus hemionus khur, Lcss., 1827), specie răsăriteană,
înrudită ou onagmil, azi pe cale de dispariţie, răspîndit odinioară, peste zona central-sudică
a hanului, pînă în India (mai exact ve!iltul Pakistanului - Belucistan)52 •
Parc lucru definitiv stabililt că - în afară de Equus hemionus onager - sumerienii
au folosit (mai ales ca animailc de traqiunc) şi mai robu5tii şi greoii ghorkha,ri, ,,importaţi"'
din aria aflată spre est de partea sudică a lanţului Zagrosu1ui [ ţinutul Farsistan ( = Fars)
şi Laristan pa.
e) Kiangul (Equus hemionus kiang, Moorcroft, 1841), specie de hemion - tot pe cale
de dispariţie - de şi mai răsăriteană răspîndire decît ghorkharu.l. Neintrat În prncesul de
domesticire a ecvu:Lelor, kî,angul vieţuieşte sălbMic într-un areal ce se îotm.de din Tibet şi
Nepal pînă în Caşmir şi Kuku-Nor. E un ecvid rapid, trăind în regiuni semideşertice montane, putînd fi întîlnit în sezonul de vară pînă la 6000 m altitudine. Prezintă cca mai înaltă
ta.lie printre hemioni (peste 1,30 m la greabăn), fiind colorat cafeniu-închis, cu botul, pîntecelc şi p3J.'\tea. interioaJ"ă a membrelor albe (fig. 3/d)51 •
ln legătură cu el, mai fat:em precitzarea că - drept rezultat al adaptării la mcdi\l în anctimpul rece corpul i se acoperă de o „bla.nă de iarnă"'.
Se consideră că în antichitaitea îndepărtată a mai existat o varietate extrcm-răsări.teană,
chmezeaiscă, de hemion, azi complet dispărută, ce constituia o formă îndeaproape înruort.~ cu
kiangul 55 •
f) Kulanul (colunul) (Equus hemionus hemionus, Pall., 1775) 36 este unicul hemion care
a avut o însemnaită răspîndi:re în teritoriile Europei (mai ales sud-estice şi răsăritene), fiind
cWM)scut la noi din vechime sub numele de colun sau colin, iar În izvoarele medievale vestşi central-europene sub denumirea (de fapt impropr~u şi prin extindere folosiită) de onagru.
Osemintele sale (rezultate din vînarea animalului) sînt numeroase în cutturile epocii bronzului
şi a primei vîrstc a fierului din regiunea Odesei, la gurile Bugului, În zona din preajma
Kievului şi la nord de Ca.ucaz, precum şi în aşezările scitioe din Cri~ea. Există numeroase
însemnări din sec. I-II e.n. referitoare la vînătorile de kulani organizate de regii Ar~akizi
în valea rîului Apax, iar în sec. X cărturarul armean Moise Kagankatvazian pomeneşte respectivul ocvid în stepele joase din Kuro-Apax. în sec. XIV vînarea kuilanului e atestată
pentru zona stepică di.n regiunea de la nordul} Mării Negre, pentru ca în sec. XVII-XVIII
arealul său să înceapă a se restTÎnge către est, .animalul fiind încă frecverut Între Marea
Azov, Caspica, Caucaz şi. sudul· Munţilor Urali. De pe la 1750, migraţiile sad.e sezoniere
spre vest nu mai depă~esc rîul Ural. Fiind încă relativ bine reprezentat Între mările Caspică
şi Aral (Ustiurit), arealul său va regr!!'>a rapid spre finele sec. XIX, limiita fixîndu-i-se la
nordul stepelor d~crtice din Kazahstan, de unde vara migra pînă la delta Inîşului, pe rîul
Iii, Ia nord-est de lacul Balhaş. După 1930 dispare definitiv din ace9re locuri (ca şi din tot
Kazahstanul), restrîngîndu-se la un lot de .300-500 exemplare, în rezervaţia (creată în 1919)
din Badkiz, la marginea deşertului Karakum (Turkmeniistan) (fig. 3/e). Concomitent, agricultura împuţinează arealul speciei şi în zona sud-vestică a Mongolici şi în nord-estul Chinei,
52 Filipaşcu,

op. cit., p. 179-180; Epstein, op. cit., p. 497-498.
Epstein, op. cit., p. 499.
· :.i Pentru kiang: A. D. Bun, LtJ Equides du MUJi-e Zoologique de Strassbotirg, în
B11ll. dt fAssoc. Philomatîqut d'Alsace tt de Larrai~, vol. IV, 1919-1924, p. 236; Filipaşcu,
op. cit., p. 180; Hancar, op. cit., p. 18; W. Rammner, op. cit., p. 280 şi fig. de ,la p. 282;
Epstein, op. cit., p. 396. Semnalăm - cu titlu de hazlie curiozitate - că în LTR, 3, 1958,
p. 191, s.v. Cabaline (de fapt, a.r fi trebuit să fie s.v. Ecvidt!, N.V.) cineva, cercat co zoologia, confundă kiangul cu cangurul!!!
~5 Hancar, op. cit., p. 18.
~ Pmrru Ir.ulan: Al. Filipa.şcu, op. cit., p. 180-186; Hanar, op. cit„ p. 9-10, 18,
2t; W. Rammner, op. cit., p. 280 şi fig. de la p. 281; Epstein, op. cit., p. 396, 50), 577
53
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kulanul fiind alungat spre apus, astfel că azi nu mai apare cu regularitate decît la poalele
Altaiului, În regiunea stepelor învecinaite deşertului Gobi. In anul 1953, din rezervaţia din
Badkîz, un mascul şi şapte femele au fost strămutate pe insula pustie Ba:rsa-Kelme.ş din- Marca
spre surprinderea zoobiologilor s-au aclimatizat neaşteptat de :repode
Aral, unde (Bannikov, 1961) 57 •
·
Fiind ceva mai scund de statură decît kiangul, kulanul măsoară de la cap la baza
cozii 1,5 m, avînd o coadă de cca. 40-44 cm, cărnoasă ca a bovinelor şi terminată într-un
smoc de aproximativ 25 cm (Brehm. 1880). Culoarea de fond e gălbui-roşiatică, avînd În
lungul spinării o Îngustă dungă cafenie, fiind însă lipsLt - ca, de altfel, toţi hemionii - de
caracteristica „cruce" a asinifor. Kulanul atinge la galop 60-70 km/h (fig. 3/f), putîrrd
menţine această viteză pe 10-15 km. Pe distanţe mai mari susţine o viteză medie de :cca.
40 km;h, puundu-s! deplasa cu uşurinţă chiar În zăpadă de pÎnă la 25 cm grosime. · De
obicei kulanii vieţuiesc În herghelii răzleţe, compuse dintr-un armăsar adult, cîteva femele
şi doi-trei mînji de vîrste diferite, in total 8-12 exemplare. (Numai În Mongolia - mai
ales pe timp de iarnă - hergheliile ating uneori 200 de capete; nu e mai puţin adevăr;i;t că
În vechime, În Badkîz, sînt pomenite herghelii şi de 1000 de indivizi). La tot cazul, astăzi, p~
petecele de areal ce le mai menţine, densitatea kulanului nu depăşeşte un individ h
30-40 km 2 _:;s
Menţinuţi actualmente numai în regiunile semideşertice, în zona limitrofă stepei propriuzise, kulanii vieţuiesc pe colinele muntoase (300-600 m altitudine; în Mongolia pînă la
2000 m), de unde În noiembrie migrează spre sud-vest (În Badkîz), respectiv spre răsărit (în
Mongolia), spre ţinuturi care În anotimpul rece nu prezintă decît foarte puţine precipitaţii.
Aici se aţin, la scutul văilor abrupte, rciativ la adăpost de furtunile cu zăpadă şi nisip.
În iulie se observă revenirea spre păşunile de vară. Mai ales pe durata acestui din urmă
anotimp adăpătorile le sînt indispensabile, locul· lor detenninînd comportamentul, ciclul nictemeral şi repartizarea hergheliilor Într-un ţinut de 10-15 km împrejurul sursei de apă. Amenajarea adăpătorilor din deşert şi Înstăpînirea turmelor de oi (cu cortegiul de ciobani · şi
cîini) pe tot mai multe surse stabile de apă au dus - implicit - la afongarea kulaniilor din
majoritatea ţinuturilor în care mai vieţuiau la începutul secolului XX {Bannikov, 1961). La
acestea mai trebuie adăugată intensa lor vînare de către tungu1i şi mongoli, care apreciază
în mod deosebit carnea, resr,cctiv pielea kulanul:ui~ 0•

Denumirea mongolă a lui Equus hemionus hemionus este djighetai ( = ,,urechi lungi", evident, comparativ !=11 ca:lul!}, cea tungusă dşan, iar cea ki,rghiză era kulan (<turco-P.crs.
kulan sau chulan < chulun = ,,urechi mari"). Sub forma aceasta numele a fost preh1:a1 _în
paleoslavă şi menţinut, cu precădere, în limba rusă. !n slavona bisericească apelativul apare
sub forma kolur:r, (avînd accepţiunea de Wildesel - Tiktin, 1903) > românescul ·colun
sau colin. In restul Europei kulanu.lui i s-a spus, livresc, onager, denumire - prin eKtinqie
folosită a lui Equus hemionus onager.

ro11 -

Variantele din limba română: colun, co/în şi colon (formate aidoma cu gorun, gorîn, goIordan, 1963 )60 se regăsesc în toponimia ţării noastre, spaţiu inclus odinioară în arealul

57 Filipaşcu, op. cit.., p. 180-181; A. G. Bannikov, Ecologie et distribution d'F.quus
hemionus Pall.; Ies 'Variations de sa limite de distribution septentrionale, în La Terre et ·la
Vie, 1961, p.· 86 sqq. Cît priveşte rapida aclimatizare a kulanilot aduşi în insula Barsa~Kelmeş, În fond ea nu -e motiv de mirare, respectivele animale nimerind Într-un mediu ecologic
care-i aparţinuse În vechime speciei.
58 Filipaşcu, op. cit., p. 181-182.
59 Ibidem.
60 I. Iordan, Toponimia· romântască, BucureŞti 1963, p. 364, 506, cu trimiterile ''bibliografice.·
·
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de vieţuire a kulanului. Atestarea sa ,toponomastică arată că poporul l-a cunoscut bine, i-a
dat, apela.tiv specific, neconfundîndu-1 niciodată cu măgarul (cu care, de altfel, se asemăna
destul de puţin).
-Toponimicele cunoscute derivă fie de la colun şi variantele sa.le, fie - în CÎteva cazuri - de ,la un antroponimic „Colun", dcpistabil în „derivatele personale" Co/uneşti, Co/oneşti (Iordan, 1963). Un „Jurj Colun" c atestat documentar în 1528, iar ·În Loviştea (corn.
Mălaia) este folosit antroponimicul „Colhon" (Canea, 1935). Forma antroponimică este, foarte
probabil, rezultatul unuL mecanism analog celui caTe a dus la formarea şi a altor antroponimice
,,meritorii" (Boru, Zimbru, Brebu, Plotun), unei persoane atribuindu-i-se virtuţile puse pe sca111.1 r-cspectivelor anim;1le 61 •
Din totalul de 17 nume topice localizate pe hal"ta ţării 6 ~, majoritatea se amplasează În
zone cunoscute încă din vechime pentru stepa cu păşuni de calitate, o densi,tate mai accentuată remarcîndu-se în regiunea Buzăului. Pe măsuu fragmentării spaţiului sau vital în microarealuri şi a neputinţei de a se retrage - ca şi grosul speciei - către răsărit, kulanul pătrun
de şi în zona păduroasă şi montană, cum o atestă Colunul făgărăşan (la 1252 posesiune a
mănăstirii Cîrţa, Bunea, 1910) şi cel ~ibian (atestat la 1322, - Suciu, 1967), precum şi
Vîrful Colun din hotarul Ilvei Mari (Gallan, 1906; Drăganu, 1928) şi Vîr/ul Colinului din
Munţii Buzăului (Iordan, 1963). Pătrunderea kulanu.lui În spaţiul păduros montan a fost, · la
noi, preludiul stingerii definitive a speciei, c:1uz.a obiectivă nefiind atît altitudinea - dovadă
înălţimea la care se păstrează kulanul ~i kiangul În Mongolia cit lipsa suprafeţelor deschise, neîmpădurite.
Ca şi În cazul tuturor animalelor prezentînd un evident dimorfism sexual, kulanul a
avut parte, În limba română, de apelative specifice categoriilor de sex şi vîrstă: colun, coli11,
colon, colan - masculul; coloneaţă, coluniţ,i - femela; col,maş, colonaş (atestat şi ca antroponimic) - puiul 63 •

Din punctul de vedere care ne va interesa în continuare, desprindem

în final -

urmă-

toarcle:
- Zona de răspindire a kulanului se plasa bi se plasează încă) spre nord de cca a
diferitelor specii de onagri;
· - Nicicînd şi nicăieri, În uriaşul areal pe care l-a „stăpînit" cîndva, kulanul n-a constituit obiiect al domesticirii, el rămînînd pînă astăzi un ecvid prin excelenţă sălbatic, intens
vînait;
De la această regulă nu face excepţie, în mc1 un caz, mei teritoriu,] ţării noastre,
unde kulanul se stinge, ca animal sălbatic, În plin secol al XVIIl-lca0 ~.
5) Subgenul Equus (caii .Propriu-zişi). Deşi problema cailor propriu-zişi ne va interesa
mai puţin - cum se va vedea - În contextul În care discutăm diversele ecvide, tocmai spre
a rămîni: fideli principiului cc ni l-am fixat, de a proceda prill excludere, sîntem obligaţi a
trece pe scurt îri revi5tă şi ultimul subgcn al marelui gen Equus, subgen a cărui denumire e
omonimă cu a întreguilui gen65 •
ai In Istoria ieroglifică, Dimitrie Cantemir dă ca exemplu ,,virtutea" colunului (,,semnatar al ·hirografu11ui de obşte"), adică tocmai deosebita sa vigoare fizică, izvorîtă din rezistenţa
la .goană pe distanţe mari. Pentru toate cele discutate, vezi Filipa~cu, op. cit., p. 183,
18.4-186 .
. , 62 Ibidem, p. 185.
63 Ibidem, p. 186.
1t Ultima atestare e pentru Transilvania, de la Biisching, În lucrarea sa Erdbeschrieb11,11g,
17118 (citat după B. Szalay, Bourul în Ardeal, în Carpaţii, nr. 12, 1937, p. 325 sqq.).
65 Vezi supra, nota 4.
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noastre plecăm de la observaţia fundamentală a lui Hancar 66 că, în
coea ce priveşte caii propriu-zişi, ,toate cabalinele pleistocene şi de la înccpuml holocenului {stinse)G7 şi cele actuale (sălbatice ori domestice) constituie o singură specie ( Equus caballuî· fossilis Cuv. = Equus caballus L.), ai cărei atît de numeroşi reprezentanţi trebuiesc socotiţi
doar ca varietăţi. Cu alite cuvinte, În cadrul subgenului Equus varriabilitatea se realizează -de la începuturile PleistoccnuJui pină astăzi - în limitele unei unice specii, av'ind (pcntnt
cabalinele sălbatice) nenumărate 1.,•arietăţi şi (pcniru cabalinele domestice) rase 68 •

în

consideraţiile

De al1frl, acest -lucru se verifică şi prin posibilităţile, practic nelimiuate (cel puţln din
punctul de vedere al compatibilităţii biologice), de încrucişare dintr~ cele mai diverse r~ de
cai, urmaşii fiind, la rindul lor, fecunzi (reproducători).
Rezultat al unui centru genetic
de pulsaţiile calotei glaciare, fenomen
densitatea hergheliilor, cabalinele fiind
din interglaciare, ca şi din postglaciar,

central-nord asi,atic, calul69 se va răspîndi în funqic
ce a determinat fluctuaţii Însemnate În dispunerea şi
cu precădere favorizate de climatul ~i vegetaţia sr.epid
perioade rînd ele ating punctele de extremă răspîndire

eurasiatică.

Extinderea, m perioadde amintite (mai cu seamă În interglaciare), a biotopului lor originar - stepele - spre nord şi apus a dus la o succesivă iradiere a cabalmdor pe rcspoctivele direcţii, cu inclusiv toate fenomenele determina,te de relaţia cal (ca vînat) - vînitorii
paleolitici. Problema, cu implicaţii adînci în chiar procesul de evoluţie a omului, În Înbrcaga
economie a epocii paleolitice (mai ales a paleoliticului superior), arc 5i o seamă de manifestări
suprastrUcturale, deloc neglijabile. ln ansamblul lor, problemele acestea sînt mult prea bine
cunoscute şi nu-i cazul să .Je tratăm acum 5i aici.

Cert este faptul că, deja în Pleistocen, se conturaseră cîteva varietăţi principale de cabaline, nemaivorbind de fenomenele de încrucişare şi coexistenţă a diferitelor tipuri70 . In general, ca varietăţi principale, se deosebesc trei tipuri: caii de stepă, cei specifici zonel<>r de
stepe deşertice şi cei de pădure, - evident cu precizarea că nici bioropurile respective, · nici
(implicit) repartizarea :m~alurilor lor din Pleistocen nu coincideau cu situaţia ce s-a creat
m postglaciar 71 .
Fragmentarea pc microarealuri a dus, pentru Europa centrală şi nord-vestică, la crea·re:i.
pc d~ o parte, a lui Equus c. /erus Pallas (deriv.înd din E. c. fossilis), pe de ,a,ltă pane la
formarea calului (sălbatic) de pădure: Equ11s caballus silvaticus Vetulani ( = E. ferus -silvestris V an Den Bri11ken, Haltenorth. 1956 = E. c. abeli, Hainard, 1949)72•
Op. cit., p. 17.
E. siissenbomensis, E. cab. mosbachensis, E. cab. abeli, varietatea de E. cab. f0'5il
de la Tiraspol, E. cab. steinheimensis, E. cab. taubachensis, E. cab. chosaricus, E. cab. m_issi,
1:.·. cab. germanicus, E. cab. latipes, varietatea fosilă de E. cab. de la Solutre, variiotatea de
E. cab. de J.a Schussenried, varietatea de E. cab. din zona Ural, două tipuri siberiene de
E. cab., E. cab. Ladogarum etc. Vezi Hancar, op. cit., p. 16.
68 In general, pentru problemele legate de cabaline, vezi: Hancar, op. cit., p. 1-21;
Epstein, op. cit., p. 401-417, 418-427, 512-521; W. Rammner, op. cit., p. 283-291;
Filiipaşcu, op. cit., p. 165-177 (cu bibliografiile respective). Vezi şi RLV, X, 1927/1928,
p. 109 sqq., s.v. P/erd.
69 Deosebit d~ ~~~enuri,ţe ~~ ecvide a_n t~rior enu~e-~ate şi erin. faptul că prezintă,. Î11 contrast cu zebrele, asinu ş1 hemionu, caractensucele castanu (umfla tun cornoase pc locmifo '-unde
mai funqionează g1'andele secretorii, rudiment al vechilor degete di~părUJte - mai exact, contapi-u: - pe parcursU!I. evoluţiei filogenetice) la toate patru picioarele, precum şi prin •coada
formată din fire prelungi, ce pleacă chiar din „rădăcina" ei.
7 Filipaşcu, op. cit., p. 165 sqq., 170 sqq.; Epstein, op. cit., p. 403-404.
71 Epstein, op. cit., p. 401-403.
72 Filipaşcu, op. cit., p. 171-172.
GG
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Primul se consideră a sta :la haz.a numeroaselor rase
europeni: rasa connemara din ltlianda, poncii lînoşi din
poneii englezi din rasa Shetlarui7 4, precum şi cei pras1ţ1
~ţi şi astăzi în linie puTă in Cornw,all 75 (socotiţi a
Sanson).

31
de ponei 73 actuali vest- şi nord-vest
Islanda, cei gotlandezi din S~ia,
în cîmpiiik Exmoor (exmoorpony),
deriva din E. c. ferus britarmicus

tn ceea ce-l priveşte pe E. c. si/vatirns Vetulani (ca.Iul sălbatic de pădure), prezooţa sa
c larg atcstaită în Europa, pînă în Evul Mediu tîrziu. Se socoteşte că el stă la baza raselor
de tip Kaltblut, cai masivi, greoi, excelenţi pentru ham şi cărat poveri, cu înveliş pilos dezvoltat, constituiţi - ca rase domestice - cu pucădere În zona central-nordică a Europci 78 •
Aria iniţială a calului sălbatic de pădure indu.dea Alsacia (Munţii Vosgi), Elveţia (văile
î[IJailte a4.e ALpaor), Silezia, Westfafot, Danemarca, Pnisia şi - parţial - Lituania şi Poloni,a.
In văile din Munţii Alpi bandele de cai sălbatici vieţuiesc pînă în sec. XIV-XV, În Munţii
Vosgi · cel puţin încă un veac, i·ar în Prusia şi Polonia ultimele date despre ei provin din
sec. XIX. Primul care pomeneşte respectivele cabaline „forestiere" În Alpi este geograful Strabon (sec. I e.n.), pentru ca, pe la anul 1000, în tratatul său despre ritualul gastronomic bisericesc (Liber bmedictiomm), călugărul Ekkehard s:i menţioneze pentru zona abaţÎei
Saint-Gal] - carnea de cal sălbatic (,,equrts /eralis") ca aliment curent, iar părul acestuia
ca materie primă de la:rgă folosire. In poeziile lui Venantius Fonunatus (poet gallo-roman din
sec. VI) calul de pădure e pomenit în pădurile din Ardeni şi Vosgi, iar în sec. XIII Albcrtus
Magnus notează coloritul specific, sur-cenuşiu, al acestor cai. Pentru a doua jumătate a sec.
XVI legenda hăr\ii Munţilor Vosgi (1576) indic5. ,,mtuţi cai sălbatici", iar un tra:ta•t al doctorului Roesslin (1593) se ocupă în de-taliu <le felul de viaţă şi obiceiuri,le, ca şi de vînarca
cailor sălbatici a~ Vosgilor 77 •
păduroase şi apătoase ale Germanici secolelor XV-XVI vieţui:iu numeroşi
ultimii lor reprezentanţi fiind atestaţi încă la finele s:c. XVIII. ca tdinJ .illle~tecaţi cu caii domestici în hergheliile dtorva domenii nobiliare. Se ştie că în Prusia Ori-.:ntală
ca.mea de ca.I sălbatic era foarte apreciată În sec. XVI, iar ultimii cai de pădure d1n zona
Westfaliei sînt ucişi abia în 1814, cînd o mare vînă:toare de hăiluială organizată în Împrejurimile localităţii Duisburg se soldează ou nu mai puţin de 260 de „victime" 78 •

In regiunile
pădure,

cai de

Tot În sec. XVI, sub numele de ,:qui si!'l.:est1es, Herborstein şi Miinster enumeră caii de
printre sălbăticiunik Lituaniei şi ale Poloniei (mai ales în Mazovia). Trebuie însă
menţionat În mod expres - faptul că În această zonă Equus caballus silvaticus Vctulani
se prezenta printr-o varietate În care intra şi o bună doză de sînge de tarpan, soiul ca atare
figurînd În literatura de specialitate sub numele de „tarpan de pădure" (Waldtarpa11JW.

pădure

Ponei sînt denumiţi, la modul general, toţi, caii a căror rase au înălţimea sub 140 cm
la greabăn; cf. W. Rammner, op. cit., p. 288-289.
74 Consideraţi a reprezenta cea mai măruntă rasă de ponei (FiJipaşcu,, op. cit., p. 171),
uitîndu-se că recordul absolut în micime îl deţine poneiul grecesc din insula Sk}"ros, care atinge oumaii arareori talia de 1 m (W. Rammner, op. cit., p. 289). Menţionăm ÎMă că a.cesta
are altă origine decît poneii englezi şi constituie un iz.olat biologic şi geografic, cu evidente
trăsături de nanism.
-r.; Fillipaşcu, op. cit., p. 171.
78 W. Rarnmner, op. cit., p. 285.
T1 Filipaşcu, op. cit., p. 175-176.
78 Pentru siitillaţia din zona Alpilor vezi şi H. Goeldi, Die Tierwelt der Schwitz, Berna, 1914.
79 Literatura problemei la T. Vetulani, Studie uber den polnischen Konik, în Buii. de
l' Ac«d. Polon. dt:s Scit:nct:s t:t dt:s Lettrt:s, Craoovi,a, 1925; Idem, Weitere Studien iiber den
po/,nischt:n Konik (polniscbes Landp/t:rd), în Buii. dt: /' Acad. Polon. des Sciences et des Lettres,
Cracovia, 1928; Idem, Zwei weitere Quellen z.ur Frage des t:uropaischen W aldtarpans, în
73

măsuraţi
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Semn~ficativă rămîne constatarea ca m codrii de la Bialowieza (renumiţi pentru zimbrii lor

europeni, păstraţi - ca cea mai mare rezervaţie a r.;spectivului animal - pînă astăzi) şi-au
aflat unul din cele din urmă rciugii şi caii sălbatici de pădure. Ultimii. lor reprezentanţi sînt
prinşi aici de oamenii contolui Zamoyski, În a doua jumătate a sec. XVIII, şi distribuiţi
\ăr.milor din împrejurimi. Aceştia stau la baza cunoscutei rase konik (din care derivă şi rasa
huţulă bucovineană), căluţi cu alură de ponei, prăsiţi ru precădere În regiunea Bilgoraj, ~i
care reţin cele mai multe din trăsături-le primitive ale calului de pădure. De altfel, nu Întîmplător şi-a ales directorul grădinii zoologice din llcrlin Lmz Heck tocmai din
această rasă (konik) lotul experimental cu care i-a reuşit (prin seleqie regresivă dirijată) să
refacă calul sălbatic de pădure 50 •
Cit priveşte situaţia de la noi, în imposibilitatea de a departaja semnificaţia „sălb~tică"
ori „domestică" a destul de numerosului toponimic Calul, sîntem reduşi la cele cîteva consemnări exprese ale calului de pădure În codrii Transilvaniei, consemnări ce atestă respectivul
animal ca prezent În fauna ţării cel puţin pînă în sec. XVII. Primul care-l pomeneşte e Antonius Ilonfinius, în lucrarea Rerum Hungaricarum decades tres (1495) 81 ; el plasează caii de
pădure (,,sylvcster eciam equi") la un Ioc cu bourii şi zimbrii, ,,in sylvis Transsylvaniae". Informaţia este reluată în Cosmographia lui Sebastian Miinster (1550) 82 • Caii de pădure sînt apoi
constmnaţi în Chronica lui G:ispar Heltai 83 , în Siebenbiirgische Chronica din 1596 (.,wilde
Pferd~"), Într-o lucrare franceză apărută Ia Colonia În 1686 {,,ii y a aussi des chevaux
sauvages ... "), precum şi În însemnările învă1atului David Frohlich (1693): ,,In Transsylvaniae
syh·ae ... syln:stres equi".
Se poate presupune că stîrpirea definitivă a cailor sălbatici de pădure din Transilvania
s-a petrecut în jurul anului 1700, ei nemaifigurînd În enumerarea sălbăticiunilor acestui ţinut,
făcută de fasching la 1743 84 •

O

analiză a desenelor rupestre din paleoliticul superior arată, fără echivoc, că cel mai

frecvent cal sălbatic paleolitic a fost strămoşul calului sailbatic mongol de astăzi, numi1: ,,cal ul-liui-Prjewalski" (Equus caballus prjewalskii Poliakov, 1881), ,descoperit În 1876-77 de
cxp•loratorul rus Prjewalski85 şi botezat de Poliakov, CÎţiva ani mai tîrziu.
Vînătorii p:tleoli,ticului superior (aurignacian, solutrean, magdalenian), excel~nţi obser,·atori şi cunoscători ai înfăţişării şi comportamentului faunei ce-i înconjura, l-au tipizat pc
strămoşul lui Equus c. prjewalskii (răspîndit pe vremea aceea şi în vestul Europei) în manifestările lor a.rustice (gravuri, desene, picturi rupestre, gravuri şi sculpturi În os şi fildeş de
ma.mut) drept un cal de talie mică, cu membre scurte, pîntccul gros şi căzut, capul butucănos,
gîtul scurt şi gros, botul de culoare deschisă, picioarele întunecate, coama neagră crescută
,,perie" şi lipsit de moţul de păr - · atît de caracteristic celorlalte cabaline - de pe frunte
1

Zeitschr. f. Săugetierkunde, voi. 8, nr. 6, Berlin, 1933; Idem, Kritische BesţJV'ech1mg der
morphologischen Studien von Bourdelle iiber die prăhistorischen Equiden Frankreichs, În Zeitschri/t fiir Tierz.iichtung und Ziichtungsbiologie, voi. 43, 1939.
so Vezi discuţia la Fi:lipaşcu, op. cit., p. 176.
81 Ediţia princeps. O altă ediţie a apărut la Base! în 1543; alta la Colonia, !n 1690:
!Jistoria Pannonica sive Hungaricarum rerum decades IV et dimidia.
82 Vezi C. I. Karadja, Despre Cronica lui Sebastian Miinster. În AO, anul V, nr. 24,
mart.-apr. 1926, p. 93. Ediţia JM"iru:eps a Cosmographiei apăruse la Base! în 1·544.
6J Chronica az magyarocnak dolgair6l, Cluj, 1575.
s.i Filipaşcu, op. cit., p. 177 .
. 95 N. M Prjewalsky, Reise des Russischen Generalstabs-Obersten N. M. Prjewalsky von
Kuldscha iiber den Thian-Schan an den Lob-Nor und Altyn-Tag 1876 und 1877, în Petersb.
Mitt. Erzb., voi. XII, St.. Petersburg, 1880, p. 17 sqq.
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(fig. 4/a) 86. Comparînd pktura omului paleolitic cu fotografiile de E. c. prjewalskii actuali
(fig. 4/b, c, d) se constată izbitoarea asemănare - identitate chiar - a an1rnalelor respective,
de manieră a ne face să uităm zecile de milenii ce despart indivizii reprezentaţi; nernaiivorbind de faptul că acea caracterizare ce se poate face, pe baza mărturiilor artei paleoliiice,
strămoşului cailului sălbatic mongol coMună pînă în detalii cu descrierea zoologică
a calului-lui-Prjewalski87 • La toate acestea se mai pot adăuga două observaţii: practica identitate morfologică dintre cea mai însemnată parte a canmaţu de oase de cabaline de la
Solunre şi La Madeleine şi oasele recente de E. c. prjewalskii, precum şi constatairea că În
gravuri1le şi picturile rupestre paleolitice apar (ce-i drept, mult mai rar!) şi reprezentări de
alte varietăţi de cabailine (Î,n speţă cai cu capul 11mg, de profil convex, consideraţi a ilustra
strămoşii pleistoceni ai soiurilor de cai sălbatici de pădure) 88 •
Cum spuneam mai sus, singurul cal sălbatic actual este Equus cabalfos prjewalskii Pol.
Efectivul trăind în libertate80 al acestei varietăţi mai menţine un petec de areal, de circa
190-220 mile pe direeţia N-S şi 60-90 mile pc direqia E-V, în zona montană scmideşenică şi deşertică Takhin Sharnuru (= ,,Munţii cailor sălbatici ga•lbeni"). Respectivul areal
se divide, În părţi aproximativ egale, Între R. P. Mongolă şi R. P. Chineză (zona nordică
- Djungaria - a provinciei Sin-Kiang). Cu totul izolat, E. c. prjewalskii mai apare în
jurul lacului Lob-Nor (Sin-Kiang), către marginea apuseană a pustiului Gabi, iar cu numai
cîteva decenii în urmă arealul său se mai Întrepătrundea cu cel (azi fragmentat pc „petece")
al cămilei sălbatice bactriene şi cu zona de răspîndire estică a kulanului 90 .
Ca talie şi culoarea de fond a părului (gălbui, pînă la gălbui deschis-albicios), calul-luiPrjewalski se apropie cel mai mult de kulan, - evident cu toate trăsăturile ce deosebesc
un caJ de un hemion şi, în plus, prezintă acele caracteristici, mai sus enrumerate, ce-1 erau
specifice şi strămoşului său din paleolitic 91 .
Pentru a termina cu problemele legate de E. c. prjewalskii, ne mai
scurte

Îngăduim

cîteva

notaţii:

- Denumirea sa locală, mongolă, este taki, iar cea kirghiză (primită Încă în perioada
cînd arealul său apusean indu.dea şi zona locuită de triburi ki,rghize) ~ kertag; 92
- Este clar şi indiscutabil că, odinioară, arealul asiatic de răspîndire a lui E. c.
prjewalskii93 era incomparabil mai extins şi mai variat ecologic decît rcstrînsa zonă deşcrti
că În care se mai menţine actualmente. El se Întindea cel puţin din stepa Ordosului (la sud
86
Sute de exemple, chiar şi numai m paleoliticul superior al Franţei, cf. H. MlillerKarpe, Handbuch der Vorgeschichte, I, Altsteinzeit, Miinchen, 1966, pl. 4 sqq., passim; Epstein,
op. cit., p. 409-410; fllipaşou, op. cit., p. 165-166, 170; A. Leroi-Gourhan, Prf:histoire de
l' art occidentale, Paris, 1965, passim.
87 W. Rammner, op. cit., p. 283.
88 Epstein, op. cit., p. 410, 414-417, fig. 470.
89
Se parc că indivizii din grădinile zoologice şi cei din parcurile de animale (ca cel
din Woburn-Abey, În Anglia) au ajuns să fie mai numeroşi ca lotul conservat în arealul său
iniţial; cf. Filipaşcu, op. cit., p. 171.
oo· A. G. Bannikov, Distribution geographique et biologie du cheval sauvage et du
chameau du Mongoli~, În Mammalia, 22, 1958, p. 152-160; I. Montagu, Communication
on the Current Suruival in Mongolia of the Wilâ Horse (Equus przewalskii), Wild Camei
(Camelus bactrianus ferus) and \Vild Ass (Equus hemionus), în Proc. Zoo/. Soc. London,
lH/3, 1965, p. 425-428; Epstein, op. cit., p. 405, 406, fig, 456; Filipaşcu, op. cit.,
p. 170-171.
91 W. Rammner, op. cit., p. 283; Filipaşcu, op. cit., p. 170; Epstein, op. cit.,
p. 405-406.
92 FiJipaşcu, op. cit., p. 171.
93 Nu intră acum în discuţie străvechea ane europeană (chiar vest-europeană!) a strămo
şilor săi din perioada glaciară!
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de marea buclă nordică a cursului superior al lui Hoang-ho) pînă la stepele transbaikalice (în
nord), spre apus atingîndu-se şi întrcpătrunzîndu-sc cu aria ră~ăritcană de răspîndire a tarpanului (despre care vom vorbi în cole ce urmează) 94 • In această ordine de idei, se cuvine menţionată opinia cercetătoarei V. I. Gromova opinie, de ahfd, singula:ră care neagă
înrudirea dintre E. c. p,jewalskii şi caii pleistoceni de tip mongol din paleoliticu.I superior
vest-european, considerîndu-1 pc E. c. prjewalskii drept exclusiv o formă holocenă central-est
asiatici, constituit într-un tempo evolutiv retardativ, ~ub influenţa mediu:lui ambiant (stepe
uscatc); 95
- Equus caballus prjewalskii stă la baza raselor (domestice) mongole, caracterele sale
conservindu-se cel mai pregnant la poneii mongoli şi din nordul Chinei. Succesivole valuri
de populaţii călăreţe nomade pătrunse în epoca protoistorică şi istorică dinspre Asia Centrală spre apus au purtat rasele de cai domestici derivate din E. c. prjewalskii spre vest.
astfel că astăzi linia mongolă - evident, adinc mctisată - poate fi pusă în evidenţă la
o scrie de rase europene de cabaline90 •
Inceputul rostglaciarului împinge strămoşii poneilor europeni spre· nord ş1 nord-vest.
pc aceia ai caJului mongol spre răsărit; În zona păduroasă central- şi central-est europeană
se conscituie varietatea Equus caballus silvaticus Vetulani, iar în stepele Rusiei de sud, Între
Urali-Caucaz-Cairpaţi (pătrunzînd spre apus pînă În Moldova şi izolat - pînă în Cîmpia Română) se stabileşte dominant varietatea de cal sălbatic cunoscută În general sub munele
de tarpan (Equus caballus gmelini Antonius). Cum reiasă din descrieri şi din studiul materialului osteologic, tarpanul se deosebea de calul mongol prin membrele ~ai lungi şi mai
gracile (la o talie aproape egală), prin capul cu bot foarte scurt şi linii mai fine, gîtul
mai subţire, precum şi prin culoarea care varia În timpul verii de la vînăt-cenuşiu la brunîntunecat, iarna fiind mai deschisă, suric. Copi,tele late, tari, ca şi coama În formă de perie
îl asemănau cu calul-lui-Prjewalski97 •
In stepele desţelenite numai tîrziu, în sec. XVIII, tarpanii trăiau în herghelii de
15-40 indivizi, conduse de un armăsar fruntaş. In perioada arşiţelor de vară se rcfugi,rn
În stufărişurile şi spinăriile desc din lungul şi de la gurile apelor mari din stepă, de la
Dunăre la Volga. ln respectivele zone erau vînaţi cu predilecţie de tătari şi apoi de caz.1ci,
În acest sens cel mai imponant izvor consti,ruindu-1 Descriptio Moldaviae a lui Cantc!llir.
El descrie cu amănunte vînătoarea tătarilor, care - călare - hăituiau hergheliile de tarpani
spre şesurile joase şi mlăştinoase (,,ghioller•), în care tarpanii se înglodau. ,,Şi aşa îi ucid
tătarii cu săgeţile şi cu suliţele şi îi prind pe o samă vii, pc care apoi îi Împărţesc Între
dînşii după placul lor", încheie Cantemir descrierea vînătorii de tarpani 98 •
Existenţa incidentală a animalului în fauna ţării noastre o atestă un singur toponimic: cătunul Ta/panul, pe apa Su.şiţei (corn. Străoane, jud. Bacău). De .'altfel, chiar Cantemir localiza clar tarpanii „în jurul hotarelor Moldovei, în herghelii mari", precizînd că ci
94

Hancar, op. cit., p. 10 sqq., 17-18.
Citat după Hancar (op. cit., p. 17) care, de altfel, nu subscrie la opm1a Gromovci.
~G Epstein, op. cit., p. 512 sqq., 515-516; Filipaşcu, op. cit., p. 167.
97 Pentru tarpan: Filipaşcu, op. cit., p. 171 sqq.; Hancar, op. cit., p. 18 sqq.; W. Rammner, op. cit., p. 283; Epstein, op. cit., p. 410-414, 519-520; O. Antonius, Die Rassenglicderung der quartăren Wildp/erde Europas, În Verh. d. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien, LXII, 1912;
Idem, Ober das Aussehen des Tarpans, ibidem, LXIII, 1913; Idem, Grundz.uge
einer Stammesgeschichte de, Haustiere, Jena,
1922;
Idem,
Ober einige Quellm
zur Frage der europiiischen Wildp/erde in historischer Zeit, în Zeitschr. f. Tierz. u. ZiichWngsbiol., XXVII, 1933; Idem, Vorz.eitreste unter unseren Pferderassm, în Natu, und Volk,
64, Frankfurt a. M., 1934; Idem, Z11r Abstammung des Ha1espferdes, în Zeitschr. /. Tier::..
it. Ziichtungsbiol., XXXIV, 1936.
98 Filipaşcu, op. cit., p. 173.
u::,
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„nu se deosebesc cu mm1c de caii domestici, decît numai că sînt puţin mai m1c1 ş1 cu copite
late, mai bine de-o palmă, însă rotunde şi foarite Tirtoase• 99 .

ln. sec. XIX cazacii, precum şi ţăranii ruşi şi ucrainieni urmăreau cu înverşunare tarpanul, deoarece caii domestici i se alăturau uşor, resălbăticindu-se 100 . Odată recuperaţi, distrugeau atelajele cu lovituri de copită. De aceea, armăsarii. tarpani erau - pentru crescătorii
de cai de prăsilă - mai de temut decît lupii, iar fenomenul s-a repercutat cu o intensă
distrugere a tarpanului, varietatea ca atare puitînd fi considerată ca stingîndu-se prin deceniul
opt al veacului trecut 101. Se ştie că ultimul tarpan sălbatic (prins în regiunea Chersonesului)
ajuns în captivitate a decedat în grădina zoologică din Moscova în 1884 102 . După această
dată s-a mai semnalat, drept „fosilă vie•, cite un exemplar izolat în 1892 103 , 1918 10 t şi
1919105 • (Notăm, cu ,titlu de semnilica,tivă curiozitate, faptul că deşi ·s-a stins în plină epocă
modernă, nu există nici o singură fotografie a vreunui tarpan viu nici măcar a celui
mort la Moscova în 1884 - zoalogii trebuind să se mulţumească, în afara materialului osteologic, doar cu desenele - de aloninteri excelente - ale lui Giebel, din 1859) 106.
La ora actuală pare cert - şi acceptat de majoritatea cercetătorilor - faptul c.1 tarpanul stă Ja baza tuturor raselor de cai de tip „Warmblut" (,,Vollbliitera, ,,Halbbliiter",
„trăpaşi" etc.), tipul său de cal de stepă perpetuîndu-sc la caii est-europeni ~i la cei din
Asia Mică, cel mai fidel păstrîndu-se în rasele arabă, berbc:ră, moldovenească 107 • Evident,
trebuiesc luaţi în considerare şi o seamă de factori complementari, ca: variabilitatea naturală a tarpanului sălbatic, consecutive metisări cu rase domestice chiar din el derivate, precum
şi metisărilc (deja discutate la locurile respective!) survenite la zona de contact dintre arealul
apusean al tarpanului şi cel răsăritean al lui E. c. silvaticus Vetulani, respectiv organica
Întrepăurundere a arealului estic al tarpanului (E. c. gmelini Antoniu~) cu cel apusean (de
odinioară) al lui E. c. prjewalskii. La tot cazul, rămîne fapt stabilit că urpanul constituie
fundamentul genetic al raselor uşoare de cai din epoca bronzului din zona nord-pontico-caucaziană, al · acelora domesticite şi folosite de neamurile indo-europene vest-asiatice (kassiti,
hiniţi, hyksoşi) şi introduse de ele în Asia Anterioară şi Africa 108 . Derivatele acestora -- ne
gîndim, în principal, la rasele arabă şi bcrberă - vor „revenia în Europa (prin Italia şi
Spania) În perioada antichităţii şi a Evului Mediu, închizîndu-se astfol (nu fără apariţia a
zeci de „rase" colaterale - toate Însă de tip „WarmblutH!) un uriaş inel genetic circummeditcranean al cabalinelor domestice 109.
Ibidem, p. 174-175.
10 Fenomenul de uşoairă resălbăticire a cabalinelor e îndeobşte cunoscut. E îndeajuns
să amintim manadele (hergheliile) semisălbatice de cai de rasă carnargueză din cîmpiile sărate
dintre mlaştinile deltei Rhonului, acei pottokak din unele landes-uri ale Gasconiei, mustangi.:
din preriile Americii de Nord, cimarronii din pampasurile Argentinei şi acei brumbies din
Australia.
101 Filipaşcu, op. cit., p. 174; W. Rammner, op. cit., p. 283.
1o2 Epstein, op. cit., p. 410.
103 J. D. Czerski, În Memoires Acad. Sci. Imp., ser. VII, 40/1, St. Petersburg, 1892.
104 W. Hcptner, N otiz uber dm sudrussischm Tarpan, în Zeitschrift fiir Săugetierk1mde,
IX, 1934, p. 431-433.
105 F. Von Falz-Fein, Ober das letzte AujtTeten des Wildpferdes in Siidrussland, Taurisches
Gouvernemerit, În Sitz.ungsberichte d. Gesellschaft Naturf. Freunde, Berlin, 1919.
106 C. G. Giebel, la Otto Wigand, Die drei Reiche der Natur. /. Die Naturgeschichte
des Tierreichs, Leipzig, 1859. Reproducerea şi la Epstein, op. cit., p. 411, fig. 464.
107 Filipaşcu, op. cit., p. 167; W. Rammner, op. cit., p. 285 -sqq.; Epstein, op. cit.,
90

°

p. 412-413.

108 Vezi supra, n. 44.
109 Epstein, op. cit., p. 413, 428 sqq., 481 sqq., 519.
https://biblioteca-digitala.ro

N. VLASSA

36

In fine, în legătură cu tarpanul, o ultimă observaţie care - eventual serveşte o
în problemele evoluţiei cabalinelor holocene: recentele experimenrte de
încrucişare Equus caballus prjewalskii X ponei islandez (cel mai apropiat, cum am văzut-o
la locul cuvenit, de străvechile forme de cabaline „ne-mongole" ale pleistocenului vest- şi
nord-vest european!) au dat un rezultat pe cît de neaştepta.t, pe atît de revela,tor: descendenţi
de culoare gri-fier, de clară alură tarpanoidă, cu coamă În formă de „perie" 110 •
Extrapolînd rezultatul la situaţia ce s-ar fi putut crea încă în Pleistocen, pe bună
dreptate se naşte Întrebarea, dacă nu cumva, de la bun început, E. c. gmelini Antonius (tarpanul) s-a constituit ca varietate aparte din hibrizii surămoşilor din paleoliticul superior ai lui
E. c. prjewalskii X varietăţile „ne-mongole" de cabaline din Europa?

neaşteptată explicaţie

*
Ajunşi la capătul lungului nastru excurs, putem sintetiza rezultatele astfel:
- Toate argumentele converg spre concluzia că primele ocvide intrate În procesul
de domesticire au fost hemionii, mai exact, dintre ei, speciile onagrului ( Equus hemionus onager, Equus hemionus hemippus = Equus onager hemippus, Equus hemionus anatoliensis) şi.
Înllr-o anumită măsură, ghorkharul (Equus hemionus khur) 111 ;
- Incepuml domesticirii onagrului urcă adînc Înapoi În timp, În perio:i.da protoistorid. a
Orientului Antic. Faţă de aceasta domesticirea calului (respectiv înhămarea sa la vchicolc ori
călări-rea lui) e un fenomen relativ tîrz.iu;
- Astfel stînd lucrurile - .şi ştiind că Equus hemionus hemionus (kulanul) n-a constituit nicicînd şi niciunde obiect al domesticirii - se desprinde cu claritate faptul că pentru
neoliticul ţării noasrre (şi, în speţă, al TransiJvaniei) nu putem avea În vedere nici o specie
de hemion ori varietate de cabaline care să fi fost „de baştină" pe aceste meleaguri şi să
fi intrat aici în procesul de domesticire 112 • Dacă, în ciuda acestei siuuaţii, dovezile arheol0gice vor demonstra că purtătorii unei culturi neolitice din Ardeal anume cei ai culrnrii
Turdaş au cunoscut (şi folosit) ecvide domestice se va face, implicit, şi dovada neapartencnţei acestor ecvide la fauna locală. Iar dacă se va putea preciza despre ce fel de ec:-vide
domestice e vorba, se va obţine un nou argument, de imensă importanţă, despre originea
şi provenienţa (cu localizare în timp şi spaţiu) a purtătorilor acestei culturi.

*
înainte de a prezenta materialele pe baza cărora vom Încerca să demonstrăm că oamenii
culturii Turdaş (mai exact: Vinca - Turdaş) au cunoscut şi folosÎlt un ecvid domestic, vom
face o scurtă trecere În revistă a istoriei domesticirii primelor ecvide în zona mesopotamiană,
microasiatică şi (sud-) anatoliană, 113 teritoriu În care cum am arătat-o cu prisosinţă - nu
pot intra În discuţie decît unii reprezentanţi ai subgenului Hemionus, mai precis: Equus
hemionus onager (~nagrul), Equus hemionus hemippus (onagrul sirian), Equus hemionus anatoliensis (onagrul anatolian) şi - pentru ţinuturile est-mesopotamiene şi Elam - Equus hemionus khur (ghorkharul).
110
111

şi

Ibidem, p. 414.
Dintre hemioni rămîne deci în a/ara acestui proces: kiangul (Equus hemionus kiang)

kulanul (Equus hemionus hemionus).
112

sălbatic

Mai precis, nu poate intra în discuţie nici kulanul (dintre hemioni) şi nici calul
pădure ori tarpanul (dintre cabaline), pentru bunele motive arătate la locurile res-

de

pective.
113 Problemă îndelung discutată, de altfel, În literatura de specialitate. Ca bibliografie
de bază: Hancar, op. cit., p. 399-535; Epstein, op. cit., p. 490-501; J. Wiemer, Fahre11
und Reiten in Alteuropa und im Alten Orient, în catena Der Alte Orient, 38/2-4, Leipzig, 1939.
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Reamintim - fapte asupra cărora am mai stăruit - că din fauna fosilă a zonei ce-o
discutăm cabalinele ,lipsesc cu desăvîrşire; în Mesopotamia centrală şi sudică nu-s puse În
evidenţă nici alte ecvide fosile (în speţă ne gîndim la hemioni!); hemionii (cu maximum de
probabilitate este vorba de Equus hemionus anatoliensisl) orizontului <;at3!1 Hi.iyiik V (mii.
VI î.e.n.) sînt încă sălbatici! 114
Aşadar putem presupUa1c, cu maximum de probabilitate, că onagrul (cele trei specii
ale sale!) şi ghorkharul (înrudit şi el cu onagruil!) intră În procesul domesticirii - ca animale de tracţiune - Într-o epocă a cărei cea mai circumspectă definire cronologică ar fi:
nu mai devreme de perioada obeidană tîrzie - Susa I-II - Uruk veche! (Nu este mai puţin adevărat că oase de onagru se cunosc şi din aşezările perioadei halafiene, dair ca simple
,,resturi menajere", fără posibiJirtatea precizării dacă animalul era încă sălbatic ori deja domestic115, iarr unica reprezentare atribuibi1ă acestei epoci - o „friză" de onagri pictaţi pe
un fragment de vas de la Tel! Halaf, fig. 5/a 116 - s-ar putea să nu aibă altă semnificaţie
decît aceea pe -care o au multe-multe alte cioburi halafiene decorate cu frize de felurite mamifere, păsări, peşti etc., atcstînd deci cu11oaşterea animalu,lui respectiv, dar ncavînd valoare
probatorie şi pentru domesticirea lui).

In perioada post-halafiană, mai precis în intervalul de circa 3500-2500 î.e.n., reprede onagri (~i ghorkhari) se Înmulţesc brusc, respectivii hemioni fiind redaţi, pc
durata epocii tîrzii protoistorice şi a celei timpurii dinastice a Mesopotamiei şi Elamului,
in posturi ce atestă - fără echivoc - caracterul lor domestic. Ajunge să amintim, în acest
sens, tabletele „de socoteli" protoelamite 11 7; onagrii înhămaţi la o „cvadrigă cultică", pictaţi
pe un vas policrom de la Chafadje (fig. 5/b), vas ce se datează În perioada Djemdet Nasr
tardivă (epoca dinastiei ,lui Mesilim din Kis) 118 ; modelele de lut, redind mici care de lupt,,,
chiar de la Kis (fig. 5/c-d) 119 ; ca să nu mai vorbim de măruntul grup statuar de cupru
de Ja TeLI Agrab (fig. 5/e) 120 ce antă, cu o rară fidelitate a detaliului, cum se prezenta un
asemenea car _de luptă la care se înhămau patru onagri.

zentările

De altfel, În aceeaşi perioadă dinastică timpurie a Mesopotamiei, există numeroase alte
ale onagrilor înhămaţi, trăgînd fie care de luptă (cu două ori cu patru roţi),
fie care cu poveri, fie __: În fine - sănii. Din mulţimea exemplelor se pot aminti, spre
cepri:zcntări

Vezi discuţia supra, n. 48-51.
Epstein, op. cit., p. 491.
116 Ibidem, p. 493, fig. 549; Hancar, op. cit., pi. XVIII/a; H. Miiller-Karpe, op. cit.,
II, pi. 64/19.
117 Epstein, op. cit., p; 492, fig. 547-548. Menţionăm că de pe teritoriul Elamului mai exact, de la Susa - există şi o singulară reprezentare de cal, o mică figurină sculptată
În fildeş, data,tă 3000-2800 î.e.n. Redînd animalul în poziţie nechezîndă, figurina reprezintă
(după opinia identică a lui Conteneau, Ghirshman, Hancar şi Epstein) un Equus c. prjewalskii,
animal al cărui areal străvechi includea - cum am avut ocazia s-o discutăm - şi zona
învecinată spre nord nord-est Iranului. Ca atare deci, artistui protoelamit l-a putut cunoaşte, chiar dacă pe teritoriul propriu-zis al Elamului el lipseşte cu descwîrşire din fauna
locală. Vezi discuţia la Epstein, op. cit., p. 513 şi fig. 571.
118
Epstein, op. cit., p. 495, fig. 553; Hancar, op. cit., pi. XXIV/a; H. Miiller-Karpe,
op. cit., voi. IIl/3 (Kupferzeit), Miinchen, 1974, pi. 210/1.
m Hancar, op. cit., pi. XXI/c-d. Replici excelente la Assur (ibidem, pi. XXI/b; H. Miiller-Karpe, op, cit., voi. III/3, pi. 222/34 ), Mari (H. Miiller-Karpe, op. cit., voi. III/3, pi.
320/32), Lagaş
(H. Miiller-Karpe, op. cit., voi. III/3, pi.
190/12) şi Fara
(ibidem, pi. 193/32). Vezi şi V. G. Childe, The first Waggons and Cars from the Tigris to the Severn, în Procedings of the Prehistoric Soci.ety, 1951, p. 178; Idem,
The European Inheritance, I, Oxford, 1954, p. 91.
120
Hancar, op. cit., p. 423, pi. XXII; Wiesner, op. cit., pi. I/2; Epstein, op. cit.,
p. 495, fig 554; H. Miiller-Karpe, op. cit., voi. 111/3, pi. 211/7.
114
115
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ilustrare: vcstitUJl „stindard• de mozaic de la Ur121 {perioada mormintelor regale de Ia Ur, redind, pare-se, şi ghorkhari, nu numai onagri); plachetelie votive de piatră de la Tel1 Ap 122 ,
Chafadje 123 şi Ur 124 ; capetele de onagri de la Mari, ilust:rînd (ca ş~ În cazul pomenitului „stindard" de la Ur) felul În care respectivolc ecvide purtau un „căpăţain-botar• de care se ataşau
curelele hăţurilor 125 • In sensul celor ce le discutăm este revelatoare şi o piesă de harnaîament
(un „despărţitor de curele•) aflat de L. Woolley în mormîntul 800 al cimitirului regal de la
Ur (mormînt ţinînd de complexul funerar al reginei Subad). Respectivul „despărţitor de
curele", lucrat din electron, e surmontat de mica statuetă a unui ecvid pe care - pe drept
cuvînt cercetătorii l-au identificat cu un onagru (fig. 5:'f) 126 • Intru adeverirea ac~tei
supoziţii ilustrăm capul unui onagru viu (îig. 5jg) 127, animalul actual arătînd fără echivoc
- că aparţine aceleiaşi specii ca şi ecvidul redat pe piesa de harnaşament de la Ur.
În sfu-şit, mai amintim şi faptul că în Mesopotamia perioadei dinastice timpurii onagrii
au fost atelaţi şi la sănii; cea mai spectaculoasă piesă atestînd acest mijloc de locomoţie ră
mîne sania descoperită în mormîntul pom=nitei regine Subad (fig. 6/a) 128 , . - ca să nu mai
vorbim de faptul că, deja din epoca Uruk v~che, pictogramele mesopotamiene fac neta distinqie Între cele două vehicole: ,,car" şi „sanie" (fig. 6/b) 120 •
încheiem succinta prezentare a istoriei domesticirii speciilor de onagri
În Asia Anterioară prin cîtcva consideraţii finale:

(şi

a ghorkharului)

- Chiar şi o parţială, neexhaustivă, prezentare a materialului arată că domesticirea,
respectiv înhămarea onagrilor precede cu cel puţin 1500 de ani utili;area, în aceleaşi scopuri
(şi la vehicole identic concepute!) a calului!;
- Recunoaşterea faptului că primii creatori de care de luptă [ cu patru roţi, - evoluate din sanie; respectiv cu două roţi, - evoluate din „tîr.şitoare" (trdvois, Stangemchlei/e)]
sînt neamuri!<! mesopotamiene (sumerienii vechi şi „nomazii• sedentarizaţi din regatul Mari129 a)
csrc de o importanţă imensă. Existcn\a acestor vehicole - chiar dacă ila ele erau atelaţi
numai mărunţii onagri - expli:că fulgerătoarea expansiune militară din perioada protoistorica tîrzie a Mesopotamiei şi din cca dinastică timpurie a SumcrnluiD 0 ;
121 A. Champdor, Kunst Mesopotamiem, Leipzig, 1964, fig. 22/23-24/25; Hancar, op.
cit., pi. XXV; Epstein, op. cit., p. 495, fig. 555; H. Miiller-Ka.rpe, op. cit., voi. IIl/3, pi.
17811-2.
• 122 H. Miiller-Karpe, op. cit., voi. Ill_/3, pi. 213/1.
123 Ibidem, pi. 213/2, 214/5; Bancar, op. cit., pl. XX/b 1.
12-1 Bancar, op. cit:, pi. XX. b 2; Epstein, op. cit., p. 494, fig. 552; Champdor, op. cit.,
fig. 68.
12, Hancar, op. cit., p. 434, fig. 12; H. Miiller-Karpe, op. cit., voi. III/3, pi. 224 B/46
şi pi. 225/19.
126 Hancar, op. cit., pi. XXIII/c; Epstcin, op. cit., p. 496, fig. 556; H. Miiller-Karpe,
op. cit., voi. III/3, pi. 178/7; L. Deuel, Das Abenteuer Archăologie, Miinchen, 1964, p. 160,
tig. 14. Replici exacte, redind tot onagri, la Kis (H. Miiller-Karpe, op. cit., voi. III/3, pi. 198
D/1-2). Pentru datarea exactă a mormîntului regal 800 de la Ur, vezi complexa şi excelenta
argumentaţie a lui H. J. Nissen, Zur Datimmg des Konigsfriedhofes von Ur, în .BAM, vol. 3,
Ilonn, 1966, p. 107-118, m·ai ales p. 107, 111, 11-4, 117, pi. 31, 32, 35, 38, 39. Vezi şi
B. Lukacs - L. Vegso, The Chronology of the „Sumerian King List", ,În Altorientalische
Forschungen, II, Berlin, 1975, p. 25-45.
127 Vezi şi Epstein, op. cit., p. 496, fig. 557.
12s Hancar, op. cit., pi. XXIII/d.
129 Ibidem, pl. XIX/a-b. Vezi şi RLV, XIV, 1929, p. 231-243, s.v. Wagen.
129 a Vezi J.-R. Kupper, Les nomades en Mesopotamie au temp des rois de Mari, în
catena Bibliotheque de la Faculte de Philosophie et Lettres de l'Unilversite de Liege, fasc.
CXLII, Paris, 1957.
130 Pentru aceste probleme vezi şi Epstein, op. cit., p. 500 sqq.~ cu opinii consunînd
cu ale lui Hancar.

https://biblioteca-digitala.ro

ECVIDELE DOMESTICE IN CULTURA VINCA-TURDAŞ

39

- In momentul cronologic respeotiv singura varietate de cal ce a'l' putea intra În discuţie -

tarpanu,! - nu este atestat încă nici .în Elam, nici în Cauoaz şi (ca animal domestic!)
nici măcar mai la nord - nord-vest, în aşezăriJe tripoliene 131 ;
- Dinspre zona nord-mesopotami,mă ideea ca atare a folosirii carelor de luptă iradiază
spre nord, Ja populaţiile vechi indoeuropene aile Anatoliei şi la oele de la nord de Caucaz.
Firesc ar fi fost ca În acest din urmă spaţiu să se fi căutat a se domestici, un ecvid care
să îndeplinească aceeaşi /uncţie pe care o aveau onagrii în Mesopotamia. Era deci de aştepta.t
ca în această zonă să fie „atras în procesul domesticirii kulanul (Equus hemionus hemionus).
în rea,foate Însă lucrurile nu s-au petrecut astfel, căci (pe la 2Q00 î.e.n.) calul - mai precis,
rase create din tarpan (Equus caballus gmdini) ajung, ca animale deacum domestice,
să fie folo~te la tra.qiune 132 • Peste încă trei-patru veacuri tocmai carde de luptă ale
kassiţiilor, tro.se de cai (deci de un animal de două ori mai puternic şi maÎI voluminos decît
onagrul!) vor pecetlui soarta dinastiei lui Hammurabi (pe la
1595 î.e.n.), iar pătrunde
rea lui E. c. domesticus în Mesopotamia va marca preludiul căderii În desuetudine şi a lentei
dispariţii (ca animale domestice!) a hemionilor din neamul onagrului, atît În „ţara dintre
rîuri" cît şi, de altfel, În toa•tă Asia Anterioară 133 ;
- Superioritatea calu:lui faţă de onagru nu s-a vădj.t numai În faptul că el putea fi
folosit şi drept animal de călărit, ci, mai cu seamă, prin aceea că neamurile indoeuropenc înhămîndu.-1 -la. carde lor de luptă au adoptat un sistem de atelare caire permitea tracţiunea
cu muşchii pieptului şi ai omoplaţilor. Evident, ca valoare a lucrului mecanic utilizabil, sistemul de înhămare a cailului era infinit superior modului în care onagrii fuseseiră folosiţi, - tră
gînd adică numai cu capul, respectiv cu muşchii gîtului. La acestea se adaugă şi invcntarc,1
zăbalei, piesă de harnaşament ce îngăduia o cu totul altă 5trunire şi minare a cabali11elor dccit
modul primitiv În care e,rau struniţi onagrii (o verigă cc li se implanta, de sus În jos, în vîrful
botului - respectiv al buzei superioare - de verigă ataşîndu-se curelele hăţurilor) 134 ;
0

±

- Dincolo de consideraţiile zoobiologice şi istorice, dincolo de numeroa<elc şi edi fic.1toarele reprezentări, în problema ce ne preocupă un argument decisiv îl serveşte şi factorul
lingvistic. în documentele arhaice de limbă sumeriană (din perioada protodinastică şi dinastici
timpurie) unicul apelativ designînd un ecvid este cuvîntul ANSO. Sumerologii - în majori'l:ate oameni nefami~iarizaţi cu sistemul de clasificare zoologică a ecvidelor - l-au tradus,
În mod curent, prin „măgar" (asin), uitînd (ori net'inînd seama) că măgaruil. propriu-zi5
(asinul) de origine africană a fost un animal total neculloscut în Mesopotamia mileniilor
IV-III î.e.n. Aşa stînd lucrurile, devine evident că traducerea adecvată a lui ANSV este
,,onagru" sau - cel mult - ,,hemion°. Se întîmplă u,să ca, începînd cu sec. XIX î.e.n., în
monumentele de limbă neosumeriană din perioada babiloniană 133 să înceapă a fi pomenit -ca trăind În regiunile aflate spre nord de Mesopotamia un animal: ANSV.KURA.
„Consecvenţi" cu sensul ce-l dăduseră ,lui ANSO, lingviştii au tradus ANSV.KURA prin
,,măgar al munţilor", ,,măgar de munte". Ţinînd seama de faptul că ANsO.KURA figu131
132

Ibidem, p. 513 sqq.
Cît priveşte calul gravat pe vestitul vas de argint din kurganul de la Maikop
(cu1J..tura Koban), datat - !larg post-2400 î.e.n., nu avem 111ici u111 motiv a-l socoti
domestic, el figurînd Într-o friză de animale clar sălbatice: bouri, ţapi sălbatici, Icu, leo.iică,
mistreţ. În acest sens şi Epstein, op. cit., p. 505 şi p. 504, fig. 562. Vezi şi H. Miiller-Karpe,
op. cit., voi. IIl/3, pi. 687/5.
133 Vez~ supra, prezentarea zoobiologică a onagrului şi n. 44.
134 Vezi ilustraţiile la care trimiteam supra, n. 125. De asemenea, pentru cele pînă a.ici
discutate, Hancar, op. cit., p. 471-472.
m După cum este ştiut, sumeriana şi-a păstrat rolul de „limbă cultă", de „cancelarie",
şi după dispar[ţia ca atare a oraşelor-state sumerime, pe toată dura'l:a !fegamlui vechi- ,şi neobabiloni-anl
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rează în texte alături -

s-ar putea zice, ,,În opoziţie" - cu ANSO, devine dar că desigun alt ecvid! Numai că în teritoriile de la nord de Mesopotamia cu atît mai puţin
existau măgari (asini) de origine africană, astfel că unica explicaţie plauzibilă e următoarea:
_dat fiind momentul cronologic În care şi arealul geografic pentru care este pomenit, ANSV.
KURA nu poate fi identificat decit cu calul1 36 , iar cuvîntul este de tradus prin „onagru
de munte"!;
- La sfîrşitul consideraţiilor noastre mai notăm şi faptul că În arealul african (în
Egipt), deci În zona „de baştină" a asinilor domestici propriu-zişi, teritoriu În care măgarii
apar reprezentaţi încă din perioada predinastică 137 , onagrul pătrunde tîrziu - practic nu
mai devreme decît calul - , iar .1rtiştii Egiptului antic îl deosebesc clar şi evident atît
de asin, cît şi de cal. Revelatoare este, în acest sens, o frescă de la Theba, din timpul dinastiei a XVIII-a, În care doi onagri (albi la culoare, cu coada cărnoasă şi alura trupului
caracteristică) sînt redaţi am zice, ,,În contrapunct" - alături de un splendid armăsar
negru, ca,brar, avînd o „ţinută" de cal inconfundabilă (fig. 6/c) 138 ;
- Reamintim, în fine, cele discutate şi la prezentarea zoobiologică a speciilor de
onagri, anume că ci se sting (În Mesopotamia şi zonele aferente spre vest şi esi: acestui ţi
nut) doar ca animale dome5tice! Deveniţi nerentabili şi „handicapaţi" de cal, de asinul
domestic şi de bastardul rezultat din Încrucişarea acestora (catîr/mulă), mărunţii hemioni
vor mai hălădui lung timp În stare sălbatică, mai exact pînă În zilele noastre (vezi fig.
3/a-b şi fig. 5/g). Intensa lor vînare, Începînd cu antichitatea (vezi fig. 6/d - relief din pa!latul lui Assurbanipal, de la Kuyiinjik) 139 , a împuţinat mereu speciile de ona,gri, exemplarele
actuale avînd deja un statut biologic de „fosile vii".
nează

*
Ajungînd, În cele din urmă, la ceea ce dorim să demonstrăm: cunoaşterea ş,i folosirea
unui ecvid domestic de către purtătorii culturii Vinca-Turdaş, ne simţim obligaţi la cîteva
precizări preliminare:
a) Din punct de vedere cronologic d1scuţia ce-o purtăm implică data de ± 3000 î.e.n.,
extinzîndu-se pc răstimpul de circa (3200 ?) 3000-2500 (2400 ?) î.e.n., dacă luăm în consideraţie şi etapele evolutive ale complexului. vincian-turdăşean 140 •

b) Simptomatică este coincidenţa cronologică dintre durata vieţuÎPii complexului Vincaperioada de domesticire şi utilizare a onagrilor în Orientul Apropiat.

Turdaş şi

c) Jnainte de a prezenta piesele pe care ne vom sprijini argumentaţia să încercăm a
stabili - procedînd prin excludere - • subgenurile şi speciile de ecvide ce ar putea intra în
discuţie pentru aria culturii Vinca-Turdaş, respectiv pentru intervalul cronologic (mai sus
arătat) În care se datează această cultură 111 :
- Equus [ AsinusJ hydruntinus Reg., de care ne-am mai ocupat şi la începutul studiului nostru 142 , a stăpînit, în ultima fază a vieţuirii sale ca subgen apaTte a:I ecviddor, o parte
a arealului pe care - mai t1rz1u - se va dezvolta complexul vincian-turdăşean. Am avut
ocazia să arătăm că ultime.le „fosile vii" de hydruntini au mai supravieţuit pînă fo

Jn acelaşi sens opinează şi' Hancar, op. cit., p. 454-462, 470, cu punerea la contria unui impresionant apant bibliografic.
137 Vezi supra, n. 21-22.
138 Vezi şi Epstein, op. cit., p. 391-398 şi p. 397, fig. 451.
139 Epstein, op. cit., p. 499-500, fig. 560.
140
Discuţia (şi bibliografia) la N. Vlassa, Neoliticul Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1976,
p. 31-34, 140 şi în ActaMN, XII, 1975, p. 1, 11-12.
141 Vezi şi supra, n. 112.
H 2 V czi supra, n. 6-11.
136

buţie
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faza „optimum-ului climatica din perioada neoliticului timpuriu, În Ardeal fiind arestaţi
pentru un orizont cronologk parafol~zabil cu cultura Protosesklo, iar În sudul Ungariei şi
nord-estul Iugoslaviei pînă în faza Koros veche. Prezenţa lor În cultura Hamangia arată acelaşi orizont cronolor;ic, dar - de altfel Dobrogea oricum nu intră În discuţie, În spaţrul
respectiv neexistînd cultura Vinca-Turdaş.
Important şi de reţinut' ni se pare faptul că, În Transilvania, nord-estul lugoslaviei şi
sudul Ungariei, Equus [Asinus] hydruntinus s-a stins definitiv (ca ecvid sălbatic!) fără a
intra în procesul domesticirii 143• Lipsa lui ·totală din materialul faunistic al aşezărilor vinciene ne
arată că la sosirea lor - purtătorii acestei culturi nu mai aveau cum şi de unde să-l
cunoască!

- De asemenea se exclud, din capul locului, cabalinele. In primul rînd, chiar În teritoriile în care calul a fost cd mai devreme domesticit, procesul respectiv - cum am ară
tat-0144 -- nu începe decît pe la :!OOO î.e.n., deci într-o perioadă ce se plasează, evident,
după stingerea culturii Vinca-Turdaş! In al doilea rînd, nu trebuie uitat că arealul lui
Equus caballus gmelini Antonius (tarpanul) se situează mult mai la est de aria de maximă
expansiune răsăriteană a culturii Vinca-Turdaş, astfel că purtătorii respectivei culturi nu
l-au putut cunoaşte nici măcar ca animal sălbatic! In al treilea rînd, În ceea ce îl prive~te pe
E. c. silvaticus Vetulani (calul sălbatic de pădure), este adevărat că el exista în fauna săl
batică a teritoriilor pe care se Înstăpîneşte cultura Vinca-T urdaş (mai cu seamă În Transilvania), numai că e imposibil de imaginat ca să fi fost domesticit în neoliticul mijlociu, atunci
cînd se ştie că dispare (în sec. XVII e.n.!) ca animal sălbatic! De altfel, rămîne concludentă
lipsa completă a rămăşitelor sale osoase În aşezările turdăşene, fapt a cărui explicaţie rezidă
- credem - în aceea că. biotopul ~pecific pentru E. c. silvaticus Vetulani (codrii seculari) a
fost ocolit cu consecvenţă de aşezările culturii Turdaş. In fine, nici nu mai este cazul a-l
discuta pe E. c. priewalskii, Întrucît, încă de la Începuturile postglaciarului, arealul său de
maximă extensiune vestică se localiza departe spre răsărit de teritoriile culturii Vinca-Turdaş.
- Mai complicată ni se pare a fi problema lui Equus hemionus hemionus (kulanul).
Ca atare, arealul său vestic de răspîndirre putea avea contingenţă cu aria estică a culturii
Vinca-Turdaş, atît în Ardeal, cît şi în Banat şi sudul Olteniei, astfel că oamenii acestei culfie
turi puteau să-l cunoască. Din păcate, observaţii faunistice certe, atestînd prezenta şi sălbatică a acestei specii d:: hemion În aria vinciană-turdăşeană lipsesc (cum, de altfel,
lipsesc şi pentru culturile imediat învecinate spre vest, sud şi nord). In această situaţie fără a afirma, aprioric, că oamenii culturii Turdaş nu l-au cunoscut credem că, totuşi,
împotriva domesticirii sale în neoliticul mijlociu pledează două argumente peremptorii:
1. Pînă azi ku"lanul s-a păstrat ca un animal sălbatic, tot astfel fiind cunoscut pe întreaga
durată a Antichităţii tîrzii şi a Evului Mediu, neînregistrîndu-se nicicînd şi niciunde domesticirea lui; 2. În zona nord-pontică, În care osemintele sa,le au apărut frecvent în aşezările preistorice (începînd cu cele tripoliene!), nu există nici un indiciu al domesticirii lui, oasele de
kulan provenind Întotdeauna din complexe de câracter „menajer", fiind aflate laolaltă cu oasele altor animale sălbatice vînate şi consumate!HS
- Aidoma cabalinelor iasă din discuţie, din capul locului, Equus [ Asinus] domesticus,
· măgarul (asinul) propriu-zis, domestic, de origine africană. La orizontul cronologic co143
În acelaşi sens şi S. Bokonyi, History of Domestic Mammals in Central and Eastern
Europe, Budapest, 1974, p. 62, 233, 297-298. Notabilă ni se pare şi opinia lui Bokonyi că
zona de i1:nerferenţă_ dintre arealul lui E. [Asinus] hydmntmus şi hemioni (mai precis:
Equus hemwnus hemionus - kulanul, n.n.!) era pe lanţul Carpaţilor Orientali şi pe valea
Dunării de Jos (ibidem, p. 298).
144 Vezi supra, n. 131-136.
145
Vezi şi supra, n. 56-64 şi n. 111-112.
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rcspunzîn.d În aria carpato-dunăreană vieţuirii culturii Vinca-Turdaş asinul domestic (de
oriigine nord-africană) nu era prezent (În afara continentului african) decit În zona siropalestiniană şi În Creta, astfel că el nu putea fi cunoscut de către purtătorii culturii în
cauză 146 • De altfel, osemintdc sale specifice şi lesne de determinat, clar deosebite de ale
hemionilor şi cabalinelor - nu au fost niciodată atestate în mediul Vinca-Turdaş.
Din toate cele discutate şi arăta.te (indiferent că au reieşit din argum01tarea :roobiologică,
i\torică, cronologică, arheologică etc.) se desprrinde o concluzie ce poate părea stranie la
prima vedere: dacă se exclude - şi se exclude! - posibilitatea ca purtătorii cUJlturii VincaTurdaş să fi domesticit pe Equus [ Asinus] hydruntinus, kulanul, caJul sălootic de pădurre,
tarpanul, ~ să fi cunoscut măgarul (asinul) domestic de origine africană, şi dacă, În ciuda
tuturor ac::stora, se poate face dovada că, totuşi, ci au cunoscut şi folosit un ecvid domestic
- atunci acesta, în mod indiscutabil, nu putea aparţine faunei locale! Numai că o asemenea
concluzie implică, în mod obliga•toriu, constatarea că animalul în cauză trebuia să ţ,ină
- ca ecvid domestic - de ,,patrimoniwI• cu care purtătorii culturii Vinca-Turda5 sosesc pe
meleagurile carpato-dunărene.
Concluzia - fără doar şi poate temerară la prima vedere - se cerc susţinută dedovezi material.e, care nu numai să ateste animalul în cauză, ci să ~i permită precizarea subgenului şi speciei cărora le-a aparţinut.
1. Cap de statuetă de lut ars, de la T urdaş. Muz. Ist. T rans., inv. V. 9085. Provine
din fosta colecţie Zs. Torma, cum o atestă, de altfel, descrierea şi ilustrarea piesei în catalogul-manuscris al acestei colecţii, catalog păstrat În arhiva muzeului din Cluj 147 (fig. 7/d). Lut
castaniu, nisipos, ardere bună. Dimensiuni: 6,6 X 3,6 X 1,9 cm. Reprezintă un cap de ecvid, cu
un profil inconfundabil şi o alură absolut caracteristică. Urechile rupte din vechime. De-a
lungul gîtului o incizie în zig-zag mimează coama animalului. O incizie liniară, pornind de
deasupra ochilor şi pînă la nări şi alte două incizii mai scurte, de-o parte şi de alta a capului (Înconjurînd „urechilea) par a sugera un fel de „căpăţan-botar•, respectiv curelele acestuia
(fig. 7/a, b, c). In ciruda execuţiei primitive, nu putem să nu ne reamintim de detaliile de
,,atelare• ale capetelor de onagri de la Tel1 Agrab, Ur şi Mari (de care am avut ocazia să ne
ocupăm) 148 şi să nu sem.ăm excelente!le analogii ce le oferă capetele de statuete de ecvide (prevăzute cu căpăţane-botar incizate ori pictate) de la Tschagar Bazarirn.

2. Cap de statuetă de lut ars, de Ja Tu~daş. Muz. Ist. Tran5., inv. V. 8823 (fig. 8/a-b).
lntrucît am mai avut ocazia să ne ocupăm de această piesă - şi să ne exprimăm păTerea
că reprezintă un ecvid 1:;o - , de această dată ne mulţumim doar a o ilustra şi a remarca incizii<le ,,căpăţanului-botara, cu trimitere la acelca5i analogii pe care le invocam şi pentru
piesa precedentă.
3. Miner de spaitulă lucrată din corn de cerb. Provenienţa: Turdaş. Muz. Ist. Trans.,
inv. V. 4809 (fig. 8/c). Din „linguriţa• spatulei se păstrează numai jumătate, în schimb
minerul e Îrutreg şi se termină Într-un cap de ecvid, cu trăsături absolut •caracteristice. Obiectul
figurează În catialogul-manu9Cris al Zs6fiei Torma151 şi a fost publkat şi de M Roska 152 , fără
Vezi supra, n. 21-24 şi Bokonyi, op. cit., p. 299-300.
Pentru istoricul acestei lucrări, răma·să -în manuscris, vezi N. Vlassa, în ActaM N,
Xll, 1975, p. 1, n. 5. Desenul ce-l publi!Căm figurează pe pi. 66 [ 40]/19.
148 Vezi supra, n. 120-125.
149 Hancar, op. cit., pi. XXVI/a.
150 In ActaMN, VII, 1970, p. 21, nr. 3 şi p. 22, fig. 18; Apulum, IX, 1971, p. 42, nr. 3,
fig. 18; Neoliticul Transilvaniei, C1uj-Napoca, 1976, p. 179, nr. 3, fig. 18.
151
PI. 9 [LI]/6.
152 A
Torma Zs6fia-gyujtemeny (,în cele « urmează: T. Zs.-gy.), Cluj, 1941, pi.
LXVIl/9. Vezi şi H. Miiller-Karpe, op. cit., voi. II, pi. 180/71.
146
147
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a se fi făcut vreodată observaţia că piesa redă un cap de ecvid. Dimensiuni: 12 X 1,6 X
0,8X 1,7X0,8 cm. De altfel, de la Turdaş mai există alu patru spatl.lile asemănătoare, de os,
terminate în capete de ecvide, două figurînd şi În catalogul Zs. Torma153 (unul rămas inedit!}, iar trei ilustrate - total neconcludent, dovadă că nu şi-a dat seama ce sînt - de
Roska 154 .
4. Cap de ecvid, sculptat din marmur,1 albă, provenind de la Turdaş. Piesa a făcut parte din colecţia Zs6fia Torma, desenul şi descrierea figurînd în catalogul-manuscris al coleqionarei155 (fig. 7/j). Actualmente se află În muzeul de istorie din Aiud, Într-al cărui patrimoniu
a intrat încă la finele veacului trecut, drept donaţie a descoperitoarei. Dimensiuni: 7 X 3,2 X
2,2 X 3,8 an. In aifara urechilor parţial rupte · din vechime, a unei aşchii sărite de Ja baza
gîtului şi a unui început de perforare (tot la baza gîtuJui), m~ca statuetă se păstrează în condiţii excepţionale. După cum rezultă atît din fotografie (fig. 7/h, i), cît şi din desen
(fig. 7/e, f, g), anisruî preistoric a şlefuit marmora cu deosebi,tă rnă~strie, reuşindu-i să redea
cu fidelitate alura specifică - de ecvid - a animalului reprezenta•t, fapt ce se vădeşte În
tratarea naturalistă a capului, botului şi a muşchilor gîtului. Dincolo Însă de aceste d~taliri,
caracterul de excepţie al piesei din muzeul de la Aiud e asigurat de amănuntul că pe capul
statuetei (de-a lungul „feţei", de o parte şi de alta, şi peste „bot") se observă trei şănţuiri
uşoare, sugerînd curelele unui „căpăţan-botar", implicit înhămarea ecvidului În cauză
(vezi fig. 7/e-f şi fig. 7/g).
5. Cap de ecvid, sculptat din marmură albă, aflat Ja Gomea (jud. Caraş-Severin), În
campania din 1975, În cadrul unui complex (bordei) datat, în mod indiscutabil, În fa7 a
Vinca A. Conducătorul ccrcetăr~lor (colegul Gh. Lazarovici, căruia îi mulţumim şi pe accas1ă
cale) ne-a Îngăduit semnalarea şi ilustrarea piesei (fig. 9). Statueta, cu ceva mai mică decît ('Ca
din muzeul Aiud, este o repl~că exaată a exemplarului de la Turda5. Pcrforări~e cc o străpung
arată că avem de-a face cu multă probabilitate - cu un „cap de sceptru" (destinaţie ce
pare a-i fi fost hărăzită şi piesei precedente, ce prezenta şi ea un început de perforare - vezi
fig. 7/i - În acelaşi Ioc În care e perforată şi statueta de la Gorn~a). Ncavînd, din păcate,
posibilitatea de a examina personal originalul statuetei (aflat În muzeul din Reşiţa) nu ne putem
pronunţa asupra faptului dacă pe capul de ecvid se disting sau nu detalii ce ar îngădui
să presupunem reprezentarea unui „căpăţan".
6. Cap de ecvid, reprezentat ca „glifă" (ideogramă?) într-unul din „cîmpurile" uneia
dintre cele trei tăbliţe de lut de la Tănăria (fig. 8/d) 156. Remarcam aspectul pe cit de caracteristic-ecvid, pe atît de „ne-cabalin" al reprezentării. Noi în~ine invocasem analogii (capc1e
de ecvide absolu{ identice) din „arhiva" de tablete arhaice de la Uruk 157 , justeţea acestor.1
fiind pe deplin confirmată de orientalistul Adam Falkcnstcin 158 .
7. Disc de lut ars, provenind din aFzarea de la Turdaş, pe care am mai avut ocazia
În legătură cu cele 26 de semne de „scriere primitivă" ce-i
acoperă ambele feţe. Totodată, semnalam asemănarea ori chiar identitatea unora dintre glife

să-l publicăm şi să-l comentăm,

153 Pl. 9 [LI]/5, 13.
154 T. Zs.-gy., pi. XLV/13-14 şi pl. LXXIII/11.
155 PI. 66 [ 40] /20.
156 Vezi Studia, series Hi~toria, fasc. 2, 1962, p. 24-25, fig. 1, tableta din mijloc;
Dacia, N. S., VII, 1963, p. 490, fig. 7/3 şi 8/3; VI. Mi:lojcic, în Germania, 43/2, 1965, p. 266,
fig. 2/3; N. Vlassa, Neoliticul Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1976, p. 41, fig. 7/3 şi 8/3. ·
157 Dacia, N. S., VII, 1963, p. 491, fig. 9/1/1 - şirul al doilea, a doua tabletă de
la stînga spre dreapta.
158 Zu d~n Tontafeln aus Tărtăria, în Germania, 43/2, 1965, p. 272 şi p. 271, fig. 1,
coloana a treia, semnul 4 b ( = ATU 47). Vezi şi H. Miiller-Karpe, op. cit., voi. II,
pi. 92/62.
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cu semnele „tabletelor Blau" şi cu tabletele arhaice de la Kis şi ne sintetizam observaţiile
într-un tabel de corespondenţe a semnolor 159 • In contextul prezentului studiu am reluat
prezentarea uneia din feţele sale (fig. 8/e) pentru a atrage atenţia asupra glifei din centTu, jos,
glifă practic identică cu una din pictogramele de pe o tabletă arhaâcă de la Kis (fig. 8/f,
„cîmpul" din colţul drept, sus) 160 • Straniu -- şi revelator în acelaşi timp - este însă faptuJ
că semnul cu pricina de pe tableta de la Kis este toc.mai picto-ideograma arhaică mesopotamiană pentru ,.sanien, În acest sens ilustraţia clin fig. 6/b (semnul din dreapta!) fiind pe deplin edificatoare.
Dacă piesele descrise sub nr. 3 şi 5 (spatula de os de la Turdaş şi statueta de marmură de la Gornea) atestă doar cunoaşterea ca atare de către purtătorii culturii VinfaTurdaş a unui ecvid, În schimb piesele nr. 1, 2 şi 4 (cele două statuete de lut şi statueta de
marmură de la Turdaş) arată că respectivul animal era înhămat, detaliile reprezentării lor
indicînd folosirea unui fel de „căpăţan-botar".
O valoare cu totul aparte 6Întem înclinaţi a acorda pieselor nr. 6 şi 7. In prima (tableta
de la Tărtăria) capul ccvidului În cauză - ,,portretizat" aidoma reprezentărilor de pe tabletele de la Uruk - se constituie În „semn", în „glifă", pe un obiect (şi Într-un context) avînd
caracterul unei „scrieri" primitive, al unei notaţii rudimentare pictografico-ideografice. Cît
priveşte glifa „sanie" de pe discul de lut de la Turda,ş, nu numai ea În sine, ci şi multe din
celelalte semne de pe piesa respectivă au fost deja analizate prin prisma frapantelor lor asemănări cu ideogramele arhaice mesopotamiene 161 • Dincolo de faptul că Întrebuinţarea vehicolului (sania) de către oamenii culturii Turdaş devine astfel cvasi-certitudine, un fapt a cărui
importanţă nu mai este nevoie a fi subliniată ar fi posibilitatea dovedirii că între cele două
elemente analizate - ecvid şi sanie - există o legătură cauzală. Cu alte cuvinte, ar fi nespus
de important dacă s-ar putea demonstra că ecvidul cunoscut de purtătorii culturii VinfaTurdaş (ecvid pe care analiza pieselor unde apare înhămat ne obligă a-l considera domestic!)
a şi fost efectiv atelat la un vchicol de tip sanie!
întru fundamentarea acestei supoziţii includem în argumentaţie o reprezentare ce
deşi a mai fost publicată n-a constituit pentru cei care o ilustraseră decît unul dintre numeroasele şi ciudatele ,,semne" de pe fundurile de va<e turdăşene 162 •
8. Fund de vas, provenind de la Turdaş. Muz. Ist. Trans., inv. V. 8610. Pastă cără
mizie, foarte bine arsă, prezentînd toate caracteristicile tehnice ale materialului ceramic tipic
turdăşean. Diametrul fundului circular: 6,5 cm. Piesa a fost ilustrată şi În catalogul descriptiv
al Zs6fici Torma 163 , desenară fiind Însă Într-o poziţie ce ara,tă că nu s-a Înţeles sensul reprezentării incizate pe fundul de vas. Tocmai de aceea noi reproducem acest des~n aşa cum credem
că trebuie privit obiectul (fig. 10/b), adăugind şi fotografia originalului (fig. 10/a).
Cu riscul ca supoziţia noastră să pară neverosimilă - chiar fantezistă - la prima vedere, trebuie să constatăm că partea „centrală" a reprezentării (patrulaterul purtînd un rînd
de ,,ştraifuri" în interior) este executată aidoma felului În care sînt schiţate vehicolele (de
tip „car", ,,sanie" ori „tîrşîtoare") În incizii, gravuri ori picturi rudimentare, - nu numai
t,a ActaMN, VII, 1970, p. 14--19 şi (mai cu seamă) fig. 11; Apulum, IX, 1971,
p. 34-39; Neoliticul Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1976, p. 172-177.
rno Simptomatica asemănare o observasem, de altfel, mai demult: cf. ActaMN, VII,
1970, p. 19, fig. 15, nr. 11; Apulum, IX, 1971, p. 39, fig. 15, nr. 11; Neoliticul Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1976, p. 176, fig. 15, nr. 11. De notat că în arhiva „arhaică" de la
Uruk semnul cu pricina apare Într-o variantă şi mai apropiată de semnul de pe di.scul de la
Turrdaş, cf. H. Miiller-Karpe, op. cit., voi. II, pi. 92/30.
lGI Vezi supra, n. 159-160.
162
T. Zs.-gy., pi. CXXXIV/24; H. Miiller-Karpe, op. cit., voi. II, pi. 181/62; J. Makkay, în Alba Regia, X, 1969, p. 44, tip 33 A/2.
163 PI. 74 [52]/22.
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în Orientul Antic, ci cu posibilităţi de exemplificare şi În alte momente ale preis1:one1 eurasiatice, pe o arie imensă, la „polii" căreia se pot aminti picturile rupestre de la Val Fontanalba
şi Los Buiues 164 , precum şi pictogramele arhaice chineze 165 . In această lumină sprijiniţi pe
aceleaşi exemple înclinăm a crede că ceea ce se vede schiţat spre dreapta de „vehicolul"
cenual redă o imagine umană stili-zată, în timp ce spre stînga sînt redate două ecvide atelate
de o parte şi de alta a oi.ştei „vehicolwlui". Evident, în ansamblul ei compoziţia este total lipsită de perspectivă şi lasă impresia U111ej „vederi de sus", însă tocmai aceste detaJii de
reaJizare aproPie şi mai mult scena de pe fundul de vas de la Turdaş de analogiile mai sus
invocate.
într-un cuvînt, considerăm că scena ce-o discutăm nu este altceva decît redarea unui
vehicol, minat de un om şi tras de două ecvide, rămînînd să .Încercăm a preciza despre ce fel
de vehicol ar putea fi vorba.
La început am fost persuadaţi de ideea că am putea avea de-a face cu un atelaj de
tip „car de luptă", iar pentru posibilitatea existenţei unor asemenea vehicole - respecti,v a
modelelor de lut care să le imite miniatural în cultura Turdaş-Vinca intenţionam să
invocăm modelul de roată (cu „butucul" absolut caracteristic şi identic modelelor ilustrate
în fig. 5/c-d) aflat în aşezarea vinciană de la Caransebeş - Balta Sărată. 166 Numai că, în
cazul cînd redau vehicole de tip „car", analogiile pre- şi protoistorice ce le-am avut în vedere
poartă de obicei schiţate de o parte şi de alta a „carului" roţile, văzute Întotdeauna
,,pe lat", ca

nişte

cercuri (cu sau

fără

marcarea

„spiţelor

4

:

Q, EE) ) 167 .

Nesugerarea unor asemenea roţi În reprezentarea de pe fundul de vas de la Turdaş
ne îndeamnă a vedea În ea, mai de grabă, o sanie, cele două linii incizate de-a dreapta şi
de-a stînga vehicolului putînd fi interpretate ca „tălpicile" saniei. Menţionăm Însă că reprezentarea de pe fundul de vas de la Turdaş, prin ansamblul concepţiei sale de executare,
precum şi „roata" de lut de la Caransebeş - Balta Sărată, justifică speranţa ca viitoare
săpături în a~ezări vinciene-turdăşene să pună În evidenţă şi modele de lut de „care" ( cu
două ori cu patru roţi), ce ar devansa astfel cu circa un mileniu data în general admisă
pentru cea mai timpurie cunoaştere a acestui tip de vehicol în zona ca·rpato-dunăreană.1 69

*
Felul În care am Încercat să
prin consecutive acumulări de probe

structurăm
şi

succesive

toate categoriile demonstratiei noastre eliminări de elemente (din domeniul zoo-

164 Hancar, op. cit., p. 449, fig. 16, p. 450, fig. 17.
165 Ibidem, p. 266, fig. 9. în această ordine de idei, vezi şi G. Berg, Sledges and Wheeled
Vehichles, în Nordiska Museets Handlingar, 4, 1935, p. 140 sqq. şi H. Kothe, Verbreitung
und Alter der Stangenschleife, În Ethnographisch-archăologische Forschungen, I, 1953, p.
74 sqq.
166 L. Groza, În Banatica, I, 1971, p. 61 sqq., pl. II, rîndul de sus, mijloc.
167 Spre edificare, a se mai vedea o dată Hancar, op, cit., p. 450, fig. 17 şi p. 266,
fig. 9.
169 Vezi I. B6na, Clay Models of Bronze Age Wagons and Wheels in the Middle Danube Basin, în ActaArchBp, XII, 1960, p. 83-111, pl. LXI-LXVIII; Gh. Bichir, Autour
drt probleme des plus anciens modeles de chariots decouverts en Roumanie, în Dacia, N. S.,
VIII, 1964, p. 67-86. Piesa cea mai timpurie (datată pe la 1900 î.e.n.) se consideră a fi
exerr.plarul de la Budakalasz (R. P. Ungaria). Vezi S. Soproni, A budakalaszi kocsi, în
FolArch, VI, 1954, p. 29-36, pl. VI/1, VII-VIII. In legătură cu acest exemplar, de remarcat „ştraifurile" incizate pe fundul vehicolului (ibidem, pl. VJII/2), indicînd, pare-se, scîndurile fundului carului. Ob~ervaţia justifică interpretarea în acelaşi sens a detaliilor de redar~
a părţii centrale a compoziţiei incizate pe fundul de vas de la Turdaş - chiar dacă vehicolul
de pe piesa noastră e sanie, nu car.
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biologic, geografic, istoric, arheologic, cronologic) ce nu pot intra în discuţii! - ne conduce
spre o singură concluzie po;ibidă: ecvidul domestic cunoscut şi folosit de purtătorii culturii
Vinca-Turdaş era onagrul! Oricît de incredibilă, chiJar stupefiamtă, ar părea la prima vedere,
concluzia
se
înscrie
pe deplin
firesc
În ceea
ce
rezultă,
cu
consecvenţă, de aproape două decenii, din cercetarea fiecărei categorii de bunuri ma:teriale
(ori spirituale) aparţinătoare „patrimoniul11i• acestei culturi 169• Repetînd un lucru ce nu o
dată l-am afirmat în studiile noastre, reafirmăm că o pertinentă analiză a sis,temulw de
habitat, a ceramicii, a plasticii, a nu importă cărei alte categorii de bunuri (,,semne" pe
vase, tablete, sigilii de diverse tipuri etc., etc.) arată în final leg;ituri ale culturii
Vinca-Turdaş spre :Mediterana orientală, Anatolia şi Asia Anterioară, ajunf)Îndu-se iarăşi
ş-î iarăşi la o datare ce pendulează, invariabil, În jur de 3000 î.e.n.
lntorcîndu-ne la problema ce momentan ne interesează, sîntem siliţi să conchidem că
purtătorii acestei culturi, aducători ai unui „st~c• probabil extrem de redus numeric de onagri
În zona carpato-balcano-danubiană, trebuiau să vină (şi să provină) dintr-o zonă în caire cunoscuseră ş-î folosiseră deja hemionul respectiv ca animal de traqiune. Intrucît într-un viitor
studiu (ce-l vom închina analizei unei categorii de idoli turdăşeni nesemnalaţi pînă în prezent în literatura de specialitate) vom încerca să circumscriem mai precis „epicentrul" teritorial pe seama căruia este de pus migraţia etnică şi iradierea culturală care au ajuns În sudestul Europei sub aspectul de „complexul vincian-turdăşean", acum şi aici ne mărginim a
nota numai următoarele:
- În ciuda numeroaselor analogii cu teritoriul Mesopotamiei antice, nu credem ca
legăturile etno-culturale ce se conturează să ducă, În mod direct, spre zona centrail- şi sud-mesopotamiană (deci spre Sumer), ci spre teritoriile aferente spre nord-nord-vest acostui spaţiu,
mai exact spre nord-vestul spaţiului geografic indus în noţiunea de „Semiluna roditoare",
acolo unde efectiv şi cel mai de timp1triu - s-a declanşat binecunoscutu! fenomen al
,,revoluţiei urbane";
- Intrevedcm În declanşatorii şi - fapt ce ne interesează mai presus de toate - vehiculatorii acestui proces pe unele dintre acele neamuri „asianice• ce au constituit fundarnenrul
etnic :ii Asiei Anterioare, de existenţa căror;;. se lcag:i crearea ca atare a „culturilor Înalte"
din acc:istă parte a lumii şi fără de care -- cum astăLi este general accept.i.t --· ar rămîne
de neexplicat inclmiv „exploLia" culturală a oraşelor-state din Sumcrnl antic;
- O imaginare în această manieră a procesului ni se pare a fi singura posibilitate de explicare a extrapolării, departe spre vest, peste spaţiul nord-microasiatic şi sud-vest anatolian,
a tuturor acelor ecouri „orientale" ce-şi fac apariţia în a doua jumătate a mii. IV şi în mil.
III î.e.n. în lumea cgeică, balcanică şi carpato-dunăreană 170 • De altfel, întreaga argumentaţie
a prezentului studiu (fiind vorba de cunoaşterea şi folosirea unui animal domestic într-un
mediu În care el nu era „de baştină" şi în care nu putea să ajungă drept „influenţă culturală!") ne arată, mai pregnant decît analizarea oricărei alte categorii, că în procesul ce-l
discutăm trebuieşte avut în vedere şi 1m aport etnic;
- Că Între lumea Asiei Anr.erioare, zona egeo-anatoliană şi cea balcano-dunăreană există
o mai adîncă unitate culturală (începînd chiar din neoliticul timpuriu!) decît ar lăsa-o de
presupus o imagine superficială - este un lucru asupra căruia au căzut de acord cei mai
prestigioşi cercetători ai preistoriei acestor spaţii, iar · concluziile lor parţiale au fost Înmănun
chiate şi întregite Într-o viziune de ansamblu de F. Schachermeyr 171 • Singura constatare ce ne
169
17

Vezi supra, n. 1.
titlu de sinteză generală, vezi F. Schachermeyr, Ăgais und Orient, Wien, 1967,
p. 5-6, 9-22.
171 Prahistorische Ku/turen Griechenlands, în RE, XXII 2, col. 1350-1548.
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permirem - mai mult întru nuanţarea opiniei personale - a o adăuga imaginii sintetice date
de savantul austriac a.r fi aceea că, în optica noastră, ,,valul" Vinca-Turdaş are o mult
mai netă cLrcumscriere geografică decit întinsa şi difuza zonă de iradiere de influenţe „orientale" din perioada neoliticului timp111riu. fo plus, complexul vincian-turdăşean se înscrie În
ceea ce numim - în spaţiul carpato-dunărean - ,,neolitic mijlociu" mai mult pentru rezonuri metodologice, căci o atentă evaluare istorică a sa arată, fără îndoi.aJă, că ar trebui
situat (într-un sistem de tratare „izocronologică") pe o treaptă corespunzătoare cu faza veche
a epocii bronzului în Orientul ancie;
Bănuim că specia de onagru pe care purtătorii culturii Vinca-Turdaş au adus-o şi
folosit-o este Equus hemionus anatoliensis (onagru.l anatolian). Nu numai că arealul său cădea
cel mai aproape de spaţiul balcano-dunărean, dar felul În care ne imaginăm noi procesul
ajungerii „valului" vincian-turdăşean pe solul continentului european (acordînd o deosebită
importanţă zonei Tar sus-Yortan-T roia) ne obligă să optăm preferenţial pentru ci şi nu
pentru celelalte două specii de onagm (Equus hemionus hemippus - onagrul sirian şi Equus
hemionus onager - onagml propriu-zis, ,,persan");
- Un amănunt semnificativ, pledînd şi el în sensul identificării ecvidului domestic
prezent În cultura Vinca-Turdaş cu onagrul, îl întrevedem în aceea că cele mai „spectaculoase" reprezentări ale animalului respectiv - statueta de piatră de la Turda.ş (fig. 7/e-j) ~i
cea de la Gornea (fig. 9) - sînt executate din marmură albă, de parcă s-ar fi încercat,
şi prin acest detaliu, redarea coloritului atît de specific al hemionului în cauză.
Drept concluzie finală a prezentului studiu am socoti constatarea că, o dată în plus,
se evidenţiază caracterul „oriental" al culturii Vinca-Turdaş în aria carpato-dunăreană şi
se justifică datarea sa, cu precădere, in primele veacuri ale mileniului III î.e.111. Rămîne o
sarcină a viitoa;relor cercetări depistarea eventualelor posibilităţi de corelare a fenomem,!ui
stingerii acestui complex cultural în sud-estul Europei cu marca „spărtură cronologică" dintre (2400?) 2350-2300 î.c.n., ,,spărtură" care afectează un imens „lanţ• de aşezări protoistorice în Întreaga Asie Occidentală, între vestul Iranului şi Troia, marcînd încetarea bruscă
şi vio1entă tocmai a acelei faze (diferită de la caz la caz!) din aşezările respective pe durata
căreia 5C înregistraseră cele mai multe şi mai elocvente analogii cu complexul vincian-turdăşean.172

N. Vl.ASSA

SUR L'EXISTENCE DES E.QUIDES DOMESTIQUES DANS LA CULTURE DE
VINCA-TURDAŞ

(Resume)
La variante fran~aise de cet article sera publiee dans Dacia, N. S., XXII, 1978.

172 Vezi C. F. A. Schaeffer, Stratigraphie comparee et chronologie de
Londra, 1948, tabloul sinoptic IX, de la sfîrşitul volumului.
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Fig. 1 -

Repre zent anţii

subgenului Hippotigris: a, zebra de munte ; b, zebra lui Grevy ;
c, zebra lui Chapman; d, zebra lui Grant; e, quag~a .
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Fig. 2 -

a - c,

reprezentanţii
sălb atic

sub genului Asinus: a, m ăgarul să l batic som alez; b,
c, m ă~arul domestic; d, ca tîri la păsc ut ,

µtţbi a n ;

https://biblioteca-digitala.ro

măgarul

b

o

d
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Fig. 3 - a - b, d - f, rep rezentanţii subgenului Hemionus : a, onagru mascul ; b, fem e l ă
şi pui de onagru ; d, k.iang bătrîn, cu blană caracteristică anotimpului friguros ; e, femel ă
de kulan şi puiul ei la adăpat (rezerv aţia B a dkîz) ; f, herghelie de kulani; c, ,,măgar" alb
(rasa Saidi sau de Muscat) alături de un asin domestic.
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Fig. 4 - a, cal

sălb atic de tip mongol (pictură a omului paleolitic), din peştera Font-de-Gaume, Fra n ţa; b, iapă de E. c.
c, Equus caballus prjewalskii ; d, cai sălbatici mongoli ( E. c. prjewalskii) gonind în deşertul Djungariei.
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prjewalskii
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Fig. 5 - a, ,.friză" de onagri p e un vas pictat de la Tel1 Halaf ; b, ,. car cultic" pictat pe un
vas de la Chafadje; c-d, miniaturi de lut de la Kis, redind care de luptă; e, grup statuar d e la
Tel1 Agrab; /, piesă de harnaşament din cimitirul regal de la Ur; g, onagru actual.
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F ig. 6 - a, sani a din m ormîntul reginei Subad; b, pictograme mesopotamiene: ,,car" şi
.,sanie " ; c, frescă de la Theb a (din. a XVIII-a); d, relief de la Kuyi.injik (prinderea onagrilor s ălbatici cu arcanul).
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Fig. 7 - a, b, c, cap de statuetă de lut ars, d e la Turd aş; d, acee aş i p ies ă,
Zsofiei Torma; e, f, g şi h, i , statuetă de m armur ă alb ă , de la Turd aş; j,
după desenul Zs. Torma.
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Fig. 8 - a- b, cap de s t atuet ă de lut a rs, de la Turda.'}; c, s p atulă de la Turd aş; d, t a blet ă
de lut de la Tă rt ă ri a; e, disc de lut ars, de la Turdaş; /, t abletă arh aică de l a Kis.
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F ig. 9 -

Statu et ă d e m armură al bă, d e la Go rnea şi m a t eri a le ele tip Vinca A a fl ate împre un ă cu ea.
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F ig. 10 - F und de

V!IS

de la

Turdaş. b, după

desenul Zs. T orma;. a, fo tografie.
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