SAPATURILE DE LA ZAUAN
CAMPANIA DIN 1980 ŞI IMPORTANŢA ACESTOR
DESCOPERIRI PENTRU NEOLITICUL DIN NORD-VESTUL
ROMANIEI

Deşi bogat în vestigii arheologice, ce se întîlnesc la tot pasul în luncile mănoase ale Someşului, Crasnei şi Barcăului 1 , istoria străveche a ,pămîn
tului sălăjan esite mai ,puţin cunoscută. De aceea, de o impor,tanţă deosebită
-se bucură cercetările arheologice iniţiMe de Muzeul din Zalău în localitatea
Zăuan, deja cunoscută prin unele ,piese deosebite cum sînt: statueta „Venus
de Zău an", fragmentul de mască, vasul antropomorf, figurinele zoomorfe ,şi
antropomorfe, ,pintaderele, altă·raşele, fără a mai aminti ,de bogăţia materialului ceramic 2 •
Publicarea acestor piese excepţionale a a,tras atenţia specialiştilor, ceea
ce a determinat apariţia unor articole de •sinteză referitoare la aceste păr,ţi ale
ţării, sau altele, care analizează descoperirile din aceste zone în context mai
larg, car,pato-pannonic 3, ,punîndu-se accent pe descopeririile de ila Zăuan sau
din vecinătate, de la Suplocul de Barcău 4 • Importanţa acestor zone ,pentru
geneza neoliticului timpuriu din nordul Cîmpiei Pannonice, şi mai spre nord,
din Slovacia a fost recent subliniată.
1n ,campania din 1980 la Zăuan au fost efectuate cercetări ,în două zone:
A) Au fost continuate săpăturile sistematice ,pe Dîlma Cimitirului şi B) au
fost deschise două casete, pe deailul Dîlma Spznzurătorii (Akasztâ ciomb),
unde arăturile de vară au deranjat unele complexe de .locuit ,din ncoliti,cul
mijlociu şi tîrziu. Cercetări de suprafaţă, itot în această campanie, au fost
efectuate de colectivul şantierului 5 în ,punctele: Hangas, unde a fost descoperit un fragment ceramic, foarte probabil de epoca bronzului (fig. 2/2); În
lunca Barcăului, în ,punctul Banffy-tag (Moşia lui Bfoffy), unde a fost ,semnalată o aşezare de epoca bronzului; precum şi la Ip, ,În grădina cetăţeanului

E. Lak6, în ActaMP, I, 1977, p. 41-46; Idem, În ActaMP, II, 1978, p. 11-15.
Gh. Laza,rovici, În ActaMN, XVII, 1980, p. 13 şi urm.; Idem, Periodisierung der
Starcevo-Criş-Kultur în Rumănien, comunicare la al III-iea Congres Internaţional de tracologie, Viena, 1980.
3
Gh. Lazarovici, în ActaMN, XVII, 1980, p. 13 şi urm.
4 D. Ignat, în Crisia, VIII, 1978, p. 9-25; Idem, în Crisia, IX, 1979, p. 721-7.\3;
Idem, În Materiale şi cercetări arheologice, Oradea, 1979, p. 45 şi urm.; N. Kakz - J. Makkay, În A mehteleki agyagistenek, II, în ]AM, Nyfregyh.iza, 1974, p. 8, 28; I<lem, Die
Linienbandkeramik in der Grossen Ungarischen Tiefebene, Budapesta, 1977, p. 1,, 28.
5 Din colectiv au făcut parte: E. Lak6, Gh. Lazarovici, precum şi studenţii Zoia Kalmar
şi Luca Adrian Sabin.
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neolitice de la Zl!.uan
Dflma Ci mitirului, cu amplasarea sl!.pl!.tnrilor arheologice din anii 1975-1977, 1980.

Gsepei {1a oasa cu nr. 477), pe o terasă deasupra unui fost curs al Bardului,
unde s...au gă~it fragmenite ceramice aparţin.înd culturii Tisza,po1ga,r6 •
8 Materialele din acest punct au fost aduse fa MIT de studentul Luca Sabin Adrian,
iu ,primă-vara anului 1980. Alte materiale adunate În anii !Precedenţi se găsesc La Muzeul.
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1-2, Ve4eri spre Dllma Cimitirului,· 3-4, complexe de locuit neolitice din nivelul II.
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A. DILMA CIMITIRULUI

Punctul este situat pe un promontoriu ce se ridică deasupra văii Barcău
lui. Aici a fost deschisă o seqiune, S6 , cu dimensiunile de 18 X 3 m, plasată
la nord de secţiunile anterioare, avînd drept ,scop delimitarea unor -complexe
depistate ~n anii ,precedenţi (fig. 1). Spre capătul e!.ltic al seqiunii, în carourile 2-4, a fost delimitat colţul unei ,locuinţe, situa.tă la C,30 m adîncime.
1n carourile 6-7 a fost semnalat un nou nivel de căloare, maroat prin fragmente ceramice şi un idol cu !ilteatopigie (fig. 3/2). Complexele de locuit au
fost cu uşurinţă delimitate, pe baza răspîndi-rii materialului ceramic.
Stratigrafia. Sub stratul de humus recent, răscolit pe alocuri de ,lucrările
agricole, La -0,30 m au a,părut resturile a două complexe in situ. Stratul
de păanînt este de ,culoare brună şi are -În amestec resturi mărunte de chirpici.
la baza nivelului de călcare şi sub acesta, în carourile 3-6B a apărut, la
-0,45 m, un nivel de călcare format din ,pămînt mai închis la -culoare, din
care porneşte o groapă (gr. nr. 2, fig. 3/4) ce aparţine unui nivel de călcare
anterior materialului din ,locuinţă, dar nu din cel mai timpuriu orizont. l'.n
caroul 11 au apărut resturile unui mormînt celtic. Stratul de cultură încetează pe la 0,55-0,60 m adîncime, nivel la care apare pămîntul galben,
steril din punct de vedere arheologic.
Materialul arheologic. Pe nivelul de -călcare al unei locuinţe din caroul 7 (fig. 3/1-2) a fost descoperit un fragment de idoi cu ·steatopigie
(fig. 3/2, 4/1). Alte obiecte sînt două fragmente de topoa,re refolosite ca
zdrobitoare: unul din rocă de rîu (fig. 4/10), altul din gresie (fig. 4/11,
10/7, 12); o greuta:te conică (fig. 10/2) şi una, fragmentară, de formă sferică
(fig. 10/10). In seqiuni, la diferite nivele, au fost descoperite numeroase
aşchii din obsidiană, unele din ele cu urme de lustru, dovadă ,că au fost
folosite ca piese componente la seceri. Ailtele au urme de retuşe ,pe ,c,a,pete
de lame, formînd cunoscutele g-ratoare. Prezenţa unor deşeuri arată că
uneltele au fost cioplite la faţa locului.
Ceramica. Factura. Materialul ceramic descoperi,t a fost supus unor
atente şi amănunţite analize statistice, din care vom ,prezenta doar principalele concluzii. 1n nivelul II {cel superior, 0,15-0,35 m), la ceramica uzuală
există următoarele categorii (exprimate in diferite ,proporţii din totalul ceramicii): cărămizie, în proporţie de 290/o; brună (150/o); neagră-cenuşie (120/o)
şi gă1buie (110/o), restul fiind ,de culoare neagră. Din ,punctul de vedere
al amestecului, cea mai numeroasă la aces,t nivel este ceramica avînd ca
degresant nisip (430/o), urmată de cea cu pleavă (270/o), cu cioburi pisate
(170/o), nisip şi pietricele (130/o). La ceramica fină (din totalul ceramicii)
există următoarea proporţie, pe culori: 110/o brună, 80/o cărămizie, cite
70/o gălbuie şi cenuşie şi 20/o nea,gră, iar din punct de vedere al amestecului
sînt următoarele ,propor,ţii: 500/o amesteca-te cu nisiip, 250/o cu pleavă, 150/o
cu -cioburi pisate şi 50/o cu nisip şi pietricele. Global, pe am:bele categorii
(uzuală şi fină), la care :predomină nuanţele cărămizii (350/o), brune (250/o)~
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Dtlma Cimitirului: 1-3, Complexe de locuit din nivelul II ; groap a 2 din nivelul I
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Pig. 4 - Dtlma Cimitirului. Cultura Star~evo-Criş, faza IVA. 1, Idol de lut; 2 - 3. 7, 9„
fragmente ceramice cu proeminenţe; 4-5, 8, fragmente ceramice de la v ase cu picioare ;
6, fragment de picior de cupă cu proeminenţii.; 10-11 , zdrobitoare.
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(180/o), gălobuie (170/o) îi neagră (50/o), din .punot de vedere

al amestecului ,predominante sînt cele cu nisi.p (480/o), urmate de cele cu
pleavă

(260/o), cioburi pisate (160/o) şi ,pietricele (100/o).
Statisticile mai sus prezentate reflectă un fenomen oultura'l ce se petrece
pe o arie foarte ,largă, din nordul Transilvaniei pină ~n Macedonia şi din
Mo1dova fo Bosnia, şi a.nume preferarea unui degresant ,pe bază de nisi.p şi
pietri.ce!e, în locul celui din pleavă şi paie •tocate. Acest .fenomen este pus
în legătură cu influenţele exercitate de chalcoliticuJ balcano-anatolian, mai
precis, în regiunea car.pa,to-dunăreană, de cultura Vinoa.. Fenomenul a fost
sesizat de numeroşi cercetători, dar cel care a atras în mod deosebit atenţia
asupra lui şi ,l-a defini,t ca o trăsăitură a ,fazei a IV-a a culturii Starcevo a
fost VI. Milojcic 7 • A fost semn.alat în Ser:bia8 , Banat9 , Transilvania 1 0, Muntenia11 şi Moldova 12 • Este Întîlnit şi în Oltenia13 , dar nu a fost suficient de
clar ,precizat, din ,cauza unor specii ceramice Dudeşti (focadrată prea de
timpuriu 14) ce se în~lnesc din belşug ,În orizontul ceramicii cu pictură policromăt5_

Amestecul cu cioburi pisate, În proporţie ridicată, ar trebui să reţină
în studierea evohi,ţiei ulterioare a civilizaţii,lor neoliticului dezvoltat. Acest ,procedeu este cunoscut ,în alte zone, dar socotim că
nu i s-a acordat focă suficientă atenţie 16 , lipsind observaţiile mai ,precise.
Formele. Numărul de forme reconstituite nu este prea mare (coa. 600/o)
din care cauză nu dispunem de ana.lize statistice prea amănunţite. Observăm,
totuşi, că predomină oalele ,(,ti.p C) 17 care sînt în ,proporţie de 330/o, iar
din acestea mai numeroase sînt oalele globulare (tip C 2) cu g,îtul scund
atenţia cercetătorilor

7 VI. Milojcic, Chronologie der Jungeren Steinzeit Mittel- und Siidorteuropar, Ilerlin,
1949, p. 72, 94; Idem, în BSA, XLIV, 1949, p. 264.
8 Ibidem; Idem, în Kări:i!-Starcevo-Vinca, în Reinecke Fertrchri/t, Mainz, 1950, p. 108
şi urm. La Vinca, în Jama H, apare ceramÎJCă Starcevo-Criş cu Vinfa A (materiale cercetate
de noi În 1972).
9 Gh. Lazarovici, în ActaMN, VI, 1969, p. 9; OrtrO'IJu Golu, III, P. Roman, V. Boroneanţ, in Drobeta, I, 1974, p. 126; Duhova-Cuina Turcului III, Al. Păunescu, în Tibiscin,
V, 1979, p. 42; Gomea, Gh. Lazarovid, Gornea, !in Caiete Banatica, 5, 1977, Reşiţa, p. 65;
Idem, în Banatica, III, 1975, p. 12.
1o La Suplacul de Barcău, D. Ignat, în Criria, VIII, 1978, p. 10; Fughiu, Idem, În
Criria, IX, 1979, p. 722; Balomir, Iernut-Bideşcutul Mare, N. Vlassa, în ActaMN, IV,
1967, p. 407; Idem, În Materiale, IX, p. 167.
11 D. Berciu, Contribuţii la problemele neoliticului în România, Bucureşti, 1961, p. 33;
V. Teodorescu, în SC/V, XIV, 2, 1963, p. 354.
12 D. Monah, în Carpica, 1976, p. 15; E. C~a. În ActaArchCarp, I, 1959,
p. 176.
13 D. Berciu,
op. cit., p. 171; Cîrcea-La Haltă, inf. M. Nic.a; de asemenea în
orizontul cu ceramică policromă de la Viaduct, M. Nica, în SC/VA, 27, 4, 1976, p. 460
şi unn.
14 Gh. La:ziarovici, în Pontica, IV, 1971, p. 31 şi \ll'IIII.; Idem, În Neoliticul Banatullli,
în BMN, IV, Quj-Na.poca, 1979, p. 130-131, 65; M. Nica, în Dacia, N. S., XXIII, 1979,
p. 64 şi urm.
15 M. Nica, în SC/VA, 27, 4, 1976, p. 453-454; Idem, în Dacia, N.S., XXI, 1977',
p. 28 şi urm.
18 B. Covic, în GlarZMS, XV-XVI, 1961, p. 108 (G. Tuzla VI b); A. Benac,
Obre li, Sarajevo, 1973, p. 406-410 (Protokakani); E. Comşa, În ActaArchCaTp, I, 2,
1959, p. 176.
17 Tipologia pe care o folosi.m în această lucrare este conformă celei uzitate de Gh.
Lazarovici în Neoliticul Banatului, p. 35 şi urm., fig. 2, căreia i-am adus unele îmbunătă
ţiri prin varietatea noilor materiale.
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Dtlma Cimitirului. Cultura

Star~evo-Criş ,

faza IVA. Materiale din nivelul II. 1 - 12, ornamente incizate ; I 3 - 21 , ornamente
din ciupituri şi impresiuni.
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(fig. 7/2) sau mai înalt (fig. 7 /6, 9), uneori cu buza profilată (fig. 7 /7),
urmate de cele largi, g-lobulare sau alungite, cu buza scurtă (tip C 5, fig. 6/4,
8/5, 7) sau cu lippenrand (fig. 13/1) şi de amforele simetrice {tip G 6,
fig. 12/8, 9/6-9). Ca proporţie sînt urmate de vasele bitronconice (tip D
şi E). Dintre acesitea amintim far.furiile sau castroanele cu partea superioară
evazată, ,în formă de pîlnie (tip D 1, fig. 8/3-4, 11/3, 9/3 ), castronul cu
umăr mai înalt {tip D 6a) sau mai scund ~tip D 6b, fig. 13/4), castronul
invazat, cu partea superioară scurtă (tip E, fig. 13/2, 7) sau mai Înaltă
(tip E 2, fig. 10/9, 11/6, 13/3), cu partea superioară ·verticală (t~p E 3, fig.
8/2, 6, 10/11, 11/1-3, 5, 13/5-6), cu ,partea inferioară Înaltă (,tip E 4,
fig. 11/4) şi cu ambele părţi eg,ale, fără buză ('tip E 5, fig. 8/8). 1n ordinea proporţiei în care apar, urmează stră,chinile tronconice (tip A, 220/o) cu variantele: plată (tip A 1, fig. 6/3, 9/1-3), curbă, mijlocie ca .înăl,ţime (tip A 2,
fig. 6/1, lC/2), de altfel şi cea mai răspîndită formă (100/o), fiind urmată de
cele adînci, puţin ,largi (tip A 5, fig. 9/1, 4-5, 10).
Cupele (tipul B), cu destul de puţine exemplare întregibile, sînt greu
de reconstiituit .grafic. Se cunosc dteva tipUTi de ,picioare (fig. 7/6, 12/9), situaţie oare credem că nu se repetă 1n restul suprafeţelor cercetate. Reţine
atenţia, .în mod deosebit, un fragment de cupă (fig. 4/6) cu o proeminenţă
alungită fo interiorul piciorului, pentru care există analogii în Yecinătate,
la Fughiu18 •
Alte forme caracteristice acestei etape sînt vasele cu picioare (fig. 4/4-5,
8, 12/11-12), vasele cu fond inelar (fig. 10/5-6, 12/3, 5, 10), cu fundul
profilat (fig. 10/4, 12/2), cu fund drept (fig. 10/3) şi altele. O formă rară
este vasul cu trei picioare (fig. 12/7), care ,aminteşte ide vasele de cul,t ·sau de
opaiţe, precum şi o toartă cu protomă animalieră (fig. 10/8), deasemeni o
toartă cu oanelură ,(fig. 12/1).
Ornamentele sînt ,destul de sărăcăcioase ,sub aspectul vaTietăţii. Cele mai
numeroase sînt inciziile care au cunoscutele variante ale acestei faze: ,simple,
oblice {,tip d 1, fig. 5/3-4, 7, 9), Întretăiate (tip d 2, fig. 5/1, 11), combinate (tip d 3, fig. 5/2) sau formînd romburi (tip d 4, fig. 5/5-6). Ciupiturile sînt rare, neregulate (tip a 9, fig. 8/9), grupate ve11tical (tip a 11, fig.
7/1, 5, 5/15, 18-20) sau oblic {fig. 7/2, 5/16-17). Ailveolele sîm imprimate
cu degetul şi unghia (tip a 10, fig. 5/21). Barbotina este organizată, avînd
motive ornamentale ver,ticale, orizontale sau oblice etc. (tip b 5-10). Apare
şi o categorie cunoscută mai de ,timpuriu, cea netezită (tip b 2, fig. 8/3, 7).
Ornamentele plastice sînt destul de numemase şi constau din butoni conici
(tip C 3 , fig. 4/2-3, 5/14, 21), ,plaţi (tip C 2 , fig. 4/7, 9) sau dubli (fig.
5/12), existînd ·şi alte variante. Unele mo-tive, nou apărute, siÎnt necunoscute
în ,ahe faze. Acestea conS1tau din incizii late, realizate cu capăt de băţ sau ,de
os rupt, fiind organizate diferit (fig. 5/8, 12), amintind de cele cunoscute
în faza a IV-a a ,culturii Starcevo-Criş, da,r şi În ,a.cel proces de ,sinteză ,culturală ~ntre Vinăa şi Starcevo-Criş numit „Starcevo IV" (,sau Starcevo IV) 19 •
18

D. Ignat, în Crisia, 1979, p. 723 şi urm., pl. I/1 (p. 724).
Gh. Lazarovici, în Banatica, I, 1971, p. 20 şi urm., pl. III; Idem, în ActaMN,
VIII, 1971, p. 409 şi urm., fig. 1-2; Idem, În Tibiscus, III, 1974, p. 52, fig. 5; Idem, În
Banatica, III, 1975, pl. V; Idem, în Festscbri/t Jur Richard Pittioni, Viena, 1976, p. 226,
fig. 5; Idem, Gornea, 'P· 65-68, pl. LI, LX. LXIII-LXIV; Idem, Neoliticul Banatului,
p. 38, fig. 3/d7-d14, e, f3, ,p. 55-56.
19
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Fragmente ceramice pictate nu au a..părlJJt în această campanie de să.pa
turi, se cunosc însă cîteva din cercetările mai vechi. Pe un fond roşu s-a
pictat cu alb, cu motive liniare, fra..gmentul fiind foarte bine lustruit.
Intr-un ,studiu recent privind neoliticul timpuriu din nord-vestiul României, a fost acordată o mare importanţă descoperirilor de la Zăuan, pentru
care au fost prezentate -largi analogii ce permit o ,încadrare precisă a staţiunii. Tot aici au fost subliniate şi o serie de probleme pe care le-au ridicat aceste cercetări 20 . Pe baza acestui studiu se ,poate afirma că majoritatea
materialului din cel de al doilea nivel ,se poate încadra în faza !VA a culturii Starcevo-Criş. O mare parte din materialele nivelului I arată fosă că
locmrea începe din etapa precedentâ, lllli, probabil un orizont foarte
tîrziu. Materialele din acest prim orizont nu sînt prea numeroase şi nici nu
au fost prea amă.nunţit studiate.
Fragmentul de idol (fig. 4/1=10/1), prin formă se apropie de „Venus
de la Zăuan" 21 , ca şi de cei de la Homorod 22 sau Ostrovu Golu 23 , din .faza
!VA a culturii Starcevo-Criş. Spre aceleaşi orizonturi cronologice ne Îndrea..ptă ·şi un alt fragment de figurină, inedit, descoperit Ja Zăuan, la suprafaţă, ,în primăvara anului 1980, cu ocazia 9taibilirii locului •pentru săpăturile
din acel an, care are foar,te bune analogii ,în vecinătate, În staţiunea de la
Suplac-Lapiş 24 , la Grădinile-/zlaz 25 , ila Sta·rcevo şi altele2 6 •

B. DlMBUL SP'.tNZURAl]LOR
Locul se găseşte ,pe cealaltă parte a văii Barcăului, pe o lungă terasa
ce are aspectul unui tell. Cu ocazia arăturilor de vară, executate f oorte
adînc, au fost scoase la l\Jlffiină ,resturi de la locuinţe cu chiI1pici şi fragmente
a:ramice. ln aceste zone, mai ,ales pe botul terasei, au fost descoperite, în
anii precedenţi, fragmente ceramice eneolitice aparţinînd culturii Tiszapolgar21.
In această zonă, ,în perimetrul cÎn care au fost descoperite complexe de
locuire, au fost deschise două casete. ln una dintre acestea a fo9t descoperit
un complex de locuire. Sub o depunere de chirpici mărunt, groasă de 15-20
cm, a fost găsită o groapă de bordei ce cobora pînă la 0,85 m, prinsă numai pa11ţial în casetă. ln afara bordeiului există un foarte subţire m~at de
cultură, care ajunge la cca. 0,45-0,50 m, de culoare brună, iar în amestec
fragmente ceramice, chirpici şi puţine bucăţi de cărbune.
Idem, în ActaMN, XVII, 1980, p. 13 îi unm.
f:. Lak6, în ActaMP, I, 1977, p. 42-43, fig. 2/1-4.
22 T. B.i.der, în ActaMN, V, 1968, p. 382 şi urm., fi$, 2/6.
2'3 Gh. Lazarovici, în ActaMN, VI, 1969, fig. 10/10; Idem, m ActaMN, VIII, 1971,
fig. 2/12; ldom, Neoliticul Banatului, pl. X/A 14.
24 D. Ignat, in Criria, VIII, 1978, p. 25, pi. Vlll/2-3.
25 Inf. M. Nica, in s,_, gr. 2.
2ti D. Srejovic, în NCB, Belgrad, 1968, p. XX, fig. 8; N. Kal~z, în }PMEvk, X.XII,
1978, p. 137 şi urm., fig. 1/2-3 (p. 145).
77 Materiale inedite În MIT şi În Muzeul din Zalău.
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Materialul ceramic este unitar şi apar:ţinea unui singur nivel, din care
face parte şi corn.plexul de locuire sus amintit. In ceramică se disting două
categorii: A) Ceramica uzuală este cea mai numeroasă, avînd culoare brună şi
cenuşie. După ,amestec, cea mai numeroasă este cea care are ca degresant
nisip, urmată de cea cu pietricele şi cioburi pisate, fiind în proporţii egale.
B) Ceramica fină are urmă,toarele nuanţe de culori: găilbuie la exterior şi
interior, cu urme de pictură bituminoasă, pictate înainte de ardere; neagră
cenuşie la exterior, cenuşie la interior; cărăimizie la ex•terior şi că.rămizie,
gălbuie sau neagră-cenuşie ,În interior, primele două grupe fiind pi-etate la
exterior înainte de ardere. O a treia grupă este cărămizie, cu flecuri, a\'Înd
interiorul ca mai sus. Pictura este mai des Întîlnită pe fragmentele care au
urme de slip. O ultimă categorie are culori întunecate: negru-brun, brun şi
negru. La specia fină, cel mai des ,întîlnite s1nt cele care au ca degresant nisip,
fiind urmate de cele cu cioburi ,pisate şi mîl.
Pic.tura se realizează, ,Înainte de ardere, .în trei feluri: a) cînd ,pictura
este a,plicată direct pe peretele vasului, care e9te de ce'.e mai multe ori gălibui,
cărămiziu sau cărămiziu cu flecuri, iar motivele pictate constau din dungi brune
sau negru-brune; b) cînd se pictează pe un fond de angobă alb-murdar sau albgălbui, pictat cu motive neg-re sau negru-brun, cu o materie bituminoasă; c)
cind se pictează cu alb ,pe fond brun~gă:Lbui {fig. 16/10). Motivele orna.mentale constau din benzi ,înguste sau late, dispuse la interiorul sau exteriorul
vaselor. Cel mai frecvent sînt <Pictate paharele tronconice (fig. 15/1-2) sau
globulare (fig. 14/3) şi străchinile (fig. 15/3-5, 16/11). Motivele constau
din benzi late, dispuse sub buză (fig. 15/2), benzi late unghiulare (fig.
16/l~a-l0b), romburi late (fig. 14/2), benzi sau linii înguste, paralele cu buza
(fig. 14/3 ), benzi verticale dispuse pe corpul vamlui ~fig. 16/8) sau ,pe picior (fig. 14/7), benzi înguste cu motive meandrice (fig. 15/1, 4-5, 16/2,
4, 6, 9, 11), benzi ha~urate (fig. 16/7) şi motive ceva mai complica.te (fig.
16/lCa).
După aspectul general al ceramicii, materialul se Încadrează ,în eta•pele
de sfîrşit ale neoliticului mijlociu, dar mai ales În neoliticul tîrziu. Pentru
această înca,drare ,pledează amestecul, netezirea şi arderea ceramicii. lncadrarea culturală este însă dificilă de ,precizat, din cauza li,psei unor date clare
ş1 prec;se.
Această ceramică este ceea ce 1îndeobşte se numeşte Tisa II, Tisa II
Herpaly, Herpaly sau Tisa-Herpaly-CscSszhalom.
Noţiunea de Tisa fI presupune existenţa unei etape Tisa- 1,-care- să fie
mai timpurie. în ultima vreme descoperirile zise Tisa I, din partea sudică a
Cîmpiei Pannonice, în zona ,în care intră în contact cu cultura Vinca, ~înt
Încadrate tîrziu, post Vinca B/~.
28 Pentru problemele culturii Tisa În Banat, vezi Gh. Lazarovici, Neoliticul Ban.itului,
p. 155 fi unn.; N. Kalicz, J. Makkay, Die Linienbandkeramik in der Grorsen Ungari,·chen
Tit?Jebem, Budapesta, 1977, p. 94/95, tabel 2.
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Unele descoperiri, socotite Tisa I, au fost mai •t Îrziu atribuite culturii
Szakalhat29 , Szakalhat-Lebo30 sau Bucovăt 31 • Pentru cele din Banatul iugoslav
se mai păstrează termenul de Tisa32 • Pentru aceste zone se pune problema ex:isten,ţei unei faze mai timpurii, fie prezenţa unor grupe de sinteză culturală.
în .sensul celor sesizate la Bucovăţ, dar insuficient precizate3 ~.
Spre nord, în zona clint-re Crişuri şi Barcău, legăturile dintre Tisa ş1
Sz.akailhat sînt foar-te puternice34 , deşi mai nou se sustine rolul genetic al
culturii Szakalhat pentru cultura Tisa35 . In s,paţiul dintre Crişul Repede şi
Someş, în nordul Bihorului şi :În zonele imediat Învecinate din Ungaria, spre
vest, nord-est şi est - încă insuficient precizat - este răspîndi,tă cultura
Her.paly, civilizaţie ce .face parte dintr-un complex mai ,larg al neoli,ticului
1:îrziu numit Tisa - Herpaly - Csoszhalom 36 . În Ungaria, descoperiri cu
cer.amică pictată sau pictură gen Herpa:ly, în complexe Tisa se cunosc la:
Herpaly, Zsâka-Mark6 şi Vardomb, Pocsaj, Paszab, Kismaria, T6c6kvolgy.
Kenezlo, Bekes-Podvadzug ·şi .altele37 • In România asemenea descoperiri !i1Înt
cunoscute la Oradea-Sa/ca / (Guttmann), - Sal.ca li (Gheţărie), - Ioşia,
Vadul-Crişului (în mai muJ.te puncte), Peştiş, Săcuieni, Sîntandrei, Peştera.
Meziad, Sucea.gu, Palatca şi altele, cu menţiunea că acestea mai -poartă numele de Tisa II-Her,palyas_
1

29 N. Kalicz, in N/AME, II, 1959, p. 15-17; la Vinca a.par la adîncimea de 8-6 m,
iar ceramică Tisa În•tre 6-4 m; N. Kalicz, În Zehn /ahre archăologische Forschungm
1958-1968, Budapesta, 1970, p. 134-135; J. Lichardus, în ArchRozhl, XVI, 6, 1964,
p. 875, unde ~lÎnt precizate legături cu staţiuni socotite Tisa ,timpurii, ca de ex. ldjof, verzi
T. Bregant, Or=ntika na neolitski keramiki u /ugoslaviji, Ljubljana, 1968, Priloga. 6,
nr. 4-6, 17; I. Kutz..i:in, .în ArchAu.str, 40, 1966, p. 258.
30 St.
Foltiny, în FolArch, ll:1-IV, 1941, p. 3; O. Tro~ayer, în MFME, 1~7.
p. 60; Idem, în MFME, 1968, 1, .p. 58-60; J.dem, în MFME, 1968, 2, p. 38; N. Kalicr,
în NJAME, II, 1959, 'P· 15; I. Kur-zian, op. cit., p. 262, fig. 2; J. Korek, in FolArch,
::XiU, 1960, rp. 48, pi. VIH; XIIL, 1961, p. 25-26; Idem, în MFME, 1968, 2, p. 16; J. Lichardus, în AFB, Szekesfehervâr 1972, p. 117; ]. Makk,ay, .în ActaArchBp, VIII, 1965,
p. 15.
n Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului, p. 143 şi urm. şi bibl.
32 I. Ku,tz.ian, op. cit., p. 256-2S8, fig. 2/5-8, 10; T. Breg.a:nt, op. cit., Priloga 6;:
M. ţi D. Garabnin, în RVM, 6, 1957, p. 215, pi. VIII/7-8, 214, pi. VIl/6-7.
11 La Crna Bara sînt unele elemente care pres111pun un fenomen de sinteză similar celui
din gropul Bucovăţ, de exemplu: unele ornamente, of. M. şi D. Garasanin, op. cit., ,pi.
IV/9, VII/6, VIIl/5, 7 şi, poate, VIII/4. Mai imt şi alte motive, în alte staţiuni, din.
nordul Banatului iugoslav, din zi6ele faze timpurii ale culturii Tisa după împărţirea.
T. Btteant (op. cit., Priloga 6, nr. 1-17) şi la Idja§, vezi M. Giric, in RVM, 6, 1957,
pi. 11/1-4.
H I. Kut:ziân, op. cit., ip. 258; P. Patay, În Fol.A.rch, 9, 1957, pi. 1-11.
35 N. ~icz, în ActaArchSz, VIII, 1%5, p. 36; I. Kur-ziân, op. cit., ,p. 265; Gh. Lazarovici, În Banatica, III, 1975, p. 21-22.
" N. K.alicz - J. Makkay, Dit Iinunbandkeramilt .. ., p. li, p. 94/95, p. 33, 101,
104, 116.
11 Fr. Tompa, Dit Bondlmamik in Ungarn, in ArcbH11ng, IV, 1929, pi. LIII, XLIII{
la<; LIV/1; J. Kottk, în FolArch, VIII, 1956, p. 38; Idem, în ·ArchErt, 97, 1970, 1, ,p. 18;
Iocm, în RegFuzetek, 10, 19S8, ip. 14; Idem, în .A.rchErt, 8S, 19S8, ,p. 84; O. Tropnayer,
în MFME, 1968, 2, ip. 35; L. Kiss, fo FolArch, 1-2, 1939,
UJl; E. Comşa, fo SC/V,
XI, 2, 1960, 1'· 217 şi urm.; E. Comşa - Z. Nanasi, în SCJţ,', 23, 1, 19~2, p. 14-15.
11 Referiri generale Ita: N. Vlassa, în SC/V, 15, 3, 1964, p. 351 ş.i urm.; M. Rusu.
în &snatica, I, 197;1, p. ,77 şi unn.; Oradca-Salca, D. Ignat, În Crisid, JII, 1973, p. l 9;
Idean, în Cri.si,a, IV, 197-4, ,p. ,124; Idem, în Crisi,a, VI, 1976, p. 12; Idem, m ActaMN, XI~.
1977, p. 17; Oradea-Salco li, laem, în Crino, lll, 197l, 'P· 19; Oradca-loJio, S. Dum~ua,oo - N. 'Illlltu, îi:i Criiio, I, 1971, p. 47-49; S. Dumitr~u. Îll ln rMmOTUUTl C. Da,-
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Rema,rcăm numărul mare al descoperirilor din România, sus menţionate,
la care se adaugă altele noi, puţin cunoscute sau inedite, avînd o ceramica
pictată cvasi-asemănătoare: Tăşad 39 , Aiton 40 , Cluj-Sf. fon41 şi altele42_
Privind descoperiri,le din Ungaria, constatăm că în afara staţiunii de la
Herpâly, unde, din materialele publicate, rezultă că predomină 43 (dacă nu
esite exclusivă) ceramica ,pictată, ,În vreme ce ,În celelalte staţiuni, ca Zsaka 44 ,
Paszab 45 , Kenezlo 46 , Asz6d 47 şi altele apare ceramica incizată şi pictată în
proporţii diferite. Cauzele pot fi multiple: a) un fenomen geografic de difuziune ,a două cercuri culturale, unul cu motive incizate, altul cu motive- pictate; b) un fenomen cronologic; c) ambele situaţii. Analizînd însă descoperirile din România, din nord-vestul Munţilor Apuseni, constatăm lipsa sau
raritatea cerami-cii incizate ,în comparaţie -cu cea pictată, sau absenţa ei în
unele staţiuni. Nu este aici locul unei analize ,amănunţite a acestei ,probleme,
dar pentru justa Încadrare a descoperirilor de la Zăuan siînt necesare acestea.
In Transilvania şi Crişana descoperiri cu asemenea ceramică ,pictată ,a,p,ar
În jurul Munţilor Apuseni, mai ales spre nord, iar ceramica incizată apare
în zona deluroasă sau spre dmpie. Din observaţiile efectuate asupra descoperirilor de la Cluj - P.-ţa Liber.tăţii, - Biblioteca Academiei, - P.-ţa Şt.
cel Mare, Idod - Cimitir A, - Cimitir B, Zona C, consitatăm că asocierea
ceramrcu pictate cu cea incizată de ,factură sau 1n manieră Tisa I apare
numai •În etapele tîrzii; raportat la Vinca, în fazele B 2/C şi C, mai ales
spre zonele de cîmpie.
Cu ,prilejul ,publi-cării materialelor de la Cluj P.-ţa Liber;tăţii, N. Vlass,a
făcea ample consideraţii asupra descoperirilor din arealul Munţilor A,puseni,
unitatea -dintre manifestările „Lumea Nouă" Herpaly 48 , semnal,înd şi
cele mai multe descoperiri cu asemenea ma,teriale (Cluj, în mai multe ,punote,
Sucea,gu, Pailatca, P. Devenţ, Cheile Turzii, Oradea-Sa/ca, - Gheţărie, Herpaly, Idod, Zaul de Cîmpie); totodată făcea (într-un context mai larg) şi

coviciu, Cluj, 1974, p. 130; D. Ignat, fo Criria, IV, 1974, p. 122, 124; Idem, în ActaMN,
XIV, 1977, p. 14; Vadul Crişului şi Pestiş, D. Ignat, ,în Centenar Muzeul Orădean, Oradea,
1972, p. 164; Idem, în Crisia, III, 1973, p. 19; Idem, în Crisia, IV, 1974, IP· 121, 123-124;
Idem, În Ar:taMN, XIV, 1977, p. 14; Cheile Turzii, Suceagu, Palatr:a, N. Vlassa, op. cit.;
D. Ignat, în ActaMN, XIV, 1977, p. 15; Săr:uieni, Sîntandrei, D. Ignat, în Crisia; III,
1973, ,p. 19; Idem, în Crisia, IV, 1974, p. 122, 124; S. Dumitraşcu, op. cit., p. :\130;
Peştera Meziad, D. Ignat, în ActaMN, XIV, 1977, p. 17.
'
.
311 Punctul Cetăţeaua, info1TT11aţii prof. Cearnău; vezi şi N. Chidioşan, În Materi.j.le şi
cercetări arheologice, Oradea, 1979, p.' 85 şi urm.
,
40 lnf. T. Soroceanu. Materiale inedite în MIT.
!)
41 MI,T, inv. IV. 9824, 9825, 9823, .9821, 9822, 9820.
42 MIT: Cluj-Pjaµ Libertăţii., 1944, inv. P. 7,2627-72638; Gilău, săpături A.: Mo7solia, 1942, inv. P. 72611-7262J.
43 J. Korck P. Patay, op. cit., pi. II-IX, unde sînt nwneroase ornamente pictate
şi extrem de rare cele inci7.ate (IP!. 11/27); vezi şi Fr. T,ompa, op. r:it., fiig. 2b, 2e.
44 M. Roska, În ArchE.rt, ser. lll, 1942, incizii: pi. IV A, fig.
17, p. 61; pi,ctură:
fig. 8-9, 15, pi. B.
.
. .
45 Fr. Tompa, op. cit., pi. XLUI/1
(pictate); XLIII/2-~, XLII/1-11 (mc1zate).
46 L. Kiss, op. r:it., p. 1, ]>I. 11/1, 11-111.
.
41 N. Kal,cz, în JahrMittVorg, 60, 1976, p. 120, fig. 3/6-10; Idem, fo MittArchlnst,
5, (1974-1975), 1976, p. 3.> şi urm., fig. 5/3, 8/1-7; !dom, În StZvesti, 17, 1969, p. 177
şi urm., fig. 13/1-3, 5, 10, 14, 10/5; Idem, Asz6d a kokorban, 1976-1977., p. 18; I<lem,
în NJAME.vk, li, 1959, p. 15 şi urm., fig. 6-8 (ip. 21).
4 s N. Vlassa, în Ar:taMN, VII, 1970, ,p. 3-14; ldC1I11, în Apulum, IX, 1971, p. 21
şi urm.; Idem, Neoliticu! Transilvaniei, Cluj-Naipoca, 1976, p. 161-172.
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precizările

cronologice relative şi absolute raportate la Vine.a B1 şi B2, iar
în date absolute 2700(?) 2600-2400 î.e.n. 49
Motivele pictate de la Zăun au următoarele analogii: pentru fig. 14/2
cu Zăuan-Valea Miţii 50 ; fig. 13/3 cu Oradea-/oşia 51 ; fig. 14/7 cu DebrecenTacokpart, grupul Esztar şi Lucky, gr. Satorailjaujhely 52 ; fig. 15/2 cu Vadul
Criş,ului 53 ; fig. 15/3 cu Herpaly 54 ; fig. 5/5 cu Peştiş şi Vadul Crişului 55 ; fig.
16/7 cu Herpâly, Zsâka, Kenezlo, Paszab şi Cluj 56 ; fig. 16/9 cu Cluj Sf. lon57 ; ,fig. 10/10 a, 10 h cu Oradea-Joşia, Somodor şi Caiţa58 . Mai există
şi alte fragmente cu motive pictate în acelaşi stil, analogiile nu merig ,pînă
la identitate, îmîlnindu-se în ,staţiuni,le sus menţionate, din aceleaşi grupuri şi
la a:eleaşi orizonturi cronologice. Astfel de analogii sînt de ,amintit la:
Oradea-Salca59 , Su.placul de Barcău-Corău 11 60 , Oradea-/oşia 61 , Peştera Devenţ62, Cluj-Piaţa Libertăţii 63 , lclod 64, Asz6d 65, Her,paly 66 , P,aszabG 7, Zsâka68 ş.i altele 69 .
în ,legătură cu ori,ginea acestei picturi lucrurile nu sînt prea dare. Grupul Herpâly ·se naşte, după opinia colegilor maghiari, din elemente liniare
de •tradiţie Szakâlhât şi elemente Esztâr70 . N. Vlassa, în ultimele studii, socotea descoperirile din grupul Herpâly ca una din extremele vestice ale
unui complex culitural pe care îl defineşte ca „o eul-tură cu cer.amică pi<:tată"71. Această civilizaţie este bine cunoscuta prin descoperirile de la Cheile
•9
58

Ibidem, p. 170, 172.

€. Lak6, in ActaMP, V, 1981.

S. Dumitraşcu - N. Tăuru. În Crisia, I, 1971, p. 47 şi urm., pl. ll/8.
N. Kalicz - J. Makkay, Die Linienbandkeramik .. ., .fig. 181/8, 12.
r,3 D. Ignat, în Crisia, IV, 1974, p. 121 şi urm., pi!. V,1/,1.b.
5
• Fr. Tompa, op. cit., ,pl. LIIl/4; J. Korek P. Patay, în FolArch, Vili, 1956,
p. n şi urm., fig. S/7, 12.
.
ro D. Ignat, În ActaMN, X, 1973, p. 477 şi urm., fig. 10/9; Idem, în Crisia, IV,
l974, pi. IV /2, VI/7.
56
J. Korek - P. Patay, op. cit., pi. II/5; Zsâka, M. Roska, -În ArchErt, ser. 3, 1942,
p, 63, C 1, 15/5; Kenezlo, L. Kiss, op. cit., p, 11-12, pi. Il/1; Cluj - Str . .,23 August",
M. Rosk.a, in Kozl. Cluj, lII, 1943, fig. 21/2 (,p. 72); Paszab, Fr. Tompa, op. cit., pi. XLIII/
la~c.
r,, Cluj-Sf. Ion, MIT, inv. IV. 9825.
58 Fr. Tompa, op. cit., ,pl. XLIV /la; M. Roska, op. cit., ,p. 71, fig. 20/1; S. Dumitraşcu .-:- N. lăutu, op, cit., pi. II/7.
sn D. Ignat, în Crisia, VI, 1976, p. 7.~20, pL 1/1-7, 9, 12-13, 15, 17; ll/1, 3-4,
6.-7; III/I, 3, 6.
.
00 Idem, În
·
Materiale şi cercetări arheologice, Ora.dea, 1979, ·P· 45 ş.i u.rm-, pl.
VH-Vlll .
. 61 Idem, în Crisia, IV, 1974, p. 121 şi urm., pi. 11/3 .
. 62 N- Vlassa, Neoliticul Tramilvaniei, p. 24, fir ."I.
63 Ibidem, p. 168-169, fig. 5/2-3, 7/4-5, 6/1, 3.
. 64 Gh. Laz.arovici, în StComCaransebeş, II, 1977, ·p. 215, fig. 3/5, 7/3.
65 N . .Kalicz,. în StZ·,:esti, 17, 1969, P.· 177 şi urm., fig. 8/1-2, 4, 6; !dom, fo
Sudlk-he B~ziehu.ngen im Neolithikum des sudlichen Donaubeckens, în Evolution tmd Revolu,t.ion, Berlin, 1971, p. 156, fig., 6; N. Kalicz, Arz6d a kokorban, p. 15; Idem, în
/P~Evk, XXII,. l,V8, p. 137 şi urm., f~. 8/2b, llb (ip. 156).
66 Fr. Tompa, op. cit., pi. LIII/1.
61 Jbidem, pi. XLIII/la-<.
.
.
?8 .M. Roska, În ArchErt, ser. 3, 1942, p. 63, C 2-4, 8/1, 4, 9/1, 4, 15/3 .
._, .. 69 Fr. Tompa, op._ cit., pl. XLV/3; MIT, IV. 9820, IV. 9822-9824; Caţa, M', Roska,
Koz/Cluj, lll, 1943, p. 7,1, fig. 20~1; L. Kiss, op. cit., ,p. 11 şi u.rm., ,pt- ill/1; D. Lgnat,
în Ac,t,aMN, X, 1973, f~. 10/8, 12; Idem, în Crisia, IV, 1974, pL Vl/4, 10; IX/4, 7.
70 N. Kalicz.-J. Makkay, op. cit.,. p. 116.
.
71 N. VJassa, op. cit., !P·- 168; Jde;m, în ActaMN, VII, 1970, p. 10-:-12.
51
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Turzii 72 , unde, în peşterile Binder, Balica Mică şi altele, au fost .game ma.i
mu:te straturi de cultură care ara-tă existenţ.a unei ,îndelungate evoluţii. La
Cluj a .fost semnalată, în mai multe locuri din zona centrală a oraşu-lui, o
Întinsă aşeure cu C-Îte două-trei nive!e de locuire, în punctele: Piaţa Libe-rtăţii13, Str. 23 August14 , Biblioteca Academiei15 şi Piaţ~ Ştefan cel M-a-re 16 ,
precum şi două cimitire: unul în Piaţa Victo.riei 11 şi altul la Arhive18 . Un
ah comp'.ex arheologic, aproape fa ,fel de Întins, a fost cercetat sistematic La
Iclod, avînd trei zone (A, B, C), unde au fost cercetate 12 complexe de locuit ~i peste 60 de morminte din două cimitire79 • Un obiectiv nou cercetaot,
la Zaul de Gîmpie 80 , arată, de asemenea, existenµ mai multor complexe şi
locuiri cu ceramică pictată ce aparţin grupului Iclod, care vin să completeze
datele privind evoluţia acestei civilizaţii cu ceramică pictată, rolul pe care
.aceasta îl joacă la explicarea evoluţiei neoliticului tîrziu şi eneoliticului timpuriu cu cer.amică pictată din zonele carpato-ounărene şi care vor da
naştere unor grupe culturale cum sînt Herpaly 81 , Suplac 82 , Iclod 83 s.au joacă
7
i G. Tegl.-is, În ArchErt, 1888, p. 92; ~- Roska, ErdRep, p. 284-285, nr._ 6\ ~art;',
VII. p. 325-326, nr. 56; N. Vlassa, op. cit., p. 9, 11; N. Vlas-sa - H. Oa1rnv~m. m
htoria C,.lujului, Cluj, 1974, p. 12, 13-14; N .• Vla.ssa, Neoliticul Transilvaniei, p. 167;
I. Paul. m RevMuz, 4, 1965, p. 300; P. Roman, 1n RevMuz, VI, 1, 1969, p. 68; D. Ignat,
în Cri,i.a, IV, 1974. p. 124.
73 M. Rusu. În Banatica, I.
1971, p. 79-80; N. Vlassa, in ActaMN, VII, 1970,
p. -'-14; l<lem, În Neoliticul Transilvaniei, p. 24, 132, 161-172; D. ,Ignat, op. cit.,
p. 124; Gh. Lazarovici. În StComCaransebeş, II, 1977, IP· 225-226.
74 K. Herepey, În Erdelyi Irodalmi Szemle, IV, 1927, p. 212-216; M. Rosita,
în
KoJo7.<vari Sumle Konyvt,fra, I, 1943, p. 5, fig . .tJl-2; Idem, fo ArchErt, XL VII, 19-H,
p. 152; Idem. În Koz/Cluj, III, 1943, p. 6!1, fig. 21/1-12 (,p. 72); M. Rusu, op. cit.,
p. 79; N. Vlassa - H. Daicoviciu, op. cit., ,p. O, n. H; N. Viana, Neoliticul Tranrilvaniei, p. D2-1.\.I, n. 59.
75 Materiale
inedite în MIT. Săpături edilitare supravegheate de Gh. L:iLuovici jă
T. Popescu.
711 Materiale inedite în MIT. Sipături edilitare în 1980, supravegheate de Gh. La:r.aroVJ1C1 şi R. Ardcvan.
77 N. Vlassa. op. cit., p. 168, n. 20; Gh. La·,.arovici, op. cit., p. 226, n. 43; Idem,
m .ActaMN, XIV, 1977, p. 24-25, fig. 2.
78 Ibidem, p. 23-24, fig. ,1 (p. 26); Idem, ,în .'itComCaransebeş, II, 1977, p. 22.
7
A Săpături efectuate de Gh. Laz:uovici în11e anii 197.l-l 980. Gh. La.ziarovici, op. cit.,
p. 211-230; referiri N. Vlassa, op. cit., p. 20, 168; Gh. Lazarovici, în ActaMN, XIV,
1977, p. 25. Pentru <lescopcririle mai vechi, ve7.i M. Roska, ErdRep, p. 39-40, fit;.

U-14.
80 N. Vlassa. op. cit., p. 168, n. 20; Gh.. Lazarovici, În StComCar"nsebeş, 11, .t 977,
p. 222, fi~. I O. Săpături sistem-ati.:e: M. Groz.av şi V. Lazăr, În 1979 şi 1980. Exi-.tă
mattrialc inedite ,în Muzeul din Tfrgu Mureş. Raport •preEminar la sesiunea de rapo.irte Bra1ov 1981.
81 J. Korek - P. Patay, op. cit., p. 42, socote!;('. că originea -picturii trebuie cău-tată
in culturile Biikk. în cele din Thcssalia şi din Cucuteni-Tripolie. Faţă de a.::eastă din ur,mă
ipote7ă •avem re1erve, deoarece socoti.m -că procesul nu este posibil, pentrucă cultura Ariuşd •Cu,cuteni Tripoiie î~i trage ori.ginea tocmai <lin clementele care dau na~ere grupului
Hupaly. ln a.:cst sens !iÎnt de reţinut rezultatele săpăturilor din Oluj, klod şi, ma.i ales,
7.aul de Cîmpie, care aparţin acclui~i gru,p cultur.il, unde se focilnesc, la un ori-1'.on.t cC'W
mai 1,mpur:u, mai toate elementele care se pot transmite amt ,pre vest, cit şi 11pre est.
S2 Săpături efc:tuatc de D. Ignat între anii 1973-1980. Referiri la D. I,gnat, În
ActaMN. XIV. 1977, p. 17-18; Idem, •În Materi4le şi cercetiîri arheologi.ce, Oradu,
1979, p. 45-54. Elemente care s-ar transmite ar fi: pictura cu negru, străchinile cu bun
lobată, cupele rn picior înalt şi gol În interior.
~a La k.lod ..în fazele II şi III ale gru,pului Iclod, se oonstată un proces de ~c,parare
fată -de cercul mai la~. vreme in c.arc :iipare pretura după ardere, pm...irn şi o serie de ele-
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un rol important la geneza culturilor Ariuşd 84 , Petreşti 85 , la care trebuie
amintită influenţa şocului Vinca-Plocnik (Vinca C-D) 86 •
Această civilizaţie cu ceramică pictată are o arie care cuprinde zona
Munţilor Apuseni, văile de ieşire din aceştia, precum şi văile Mureşului şi
Someşului Mare. La nord este mărginită de Someş, ,în vest se răspîndeşte În
zona de c'.mpie, fără a ajunge la Tisa, decît sub forma unor importuri. Grupe
strîns .în-rudite sînt în nord-vest, ,pînă •În Slovacia. 1n centrul acestei vaste
arii -se .află staţiunile de la Cluj, Chei,le Turzii şi Iclod, în care s---au Lfrut
cercetan recente. La Iclod sînt cunoscute mai bine, deocamdată, doar fazele tîrzii, cu o evoluţie proprie, motiv pentru care am ales termenul de
grup. La fel par a se ,petrece lucruri'.e la Suplacul de Barcău şi la Herpaly,
care nu sînt decît gru,pe din neoliticul tîrziu. Maxima dezvoltare a acestui
cnmp!ex cu ceramică pictată are loc în neoliticul dezvoltat. Originea şi
componentele sînt Încă greu de precizat. Se Întrevăd ,Însă puternice influenţe sudice, înce,p:nd din orizont Vinca A 8 i, Dimini timpuriu 88 (Ts.angli şi
monte tisoi<le şi lengyelo1tle, care încep să <leosebească acest gru-p <le evolu1ia 1Prnpu1ă şi p~trecută la Cheile Tur,ii şi Cluj, in n:velele timpurii. Vezi Gh. Lazarovici, in .\t .omC,ir„11,ebeş, II, 1977, p. 211 şi urm,, Idem in ActaMN, XVII, 1980, ·p. 2.1-28.
· 84 So,·otim
<·ă pentru explicarea originii picturii cu alb <lin cult.ira .\riuşd (ve,i
N. Vla.ssa, m S.CIV, XII, l, 1%1, p. 22 - care pe bună dreptate arătase că cu greu ;-ar
putea ex,pli<:a originea ci din Iz,voare I I şi 2 sau din cerami-:a liniară), un rol imporl~ilt
i1 joacă complexul cultural Cluj-Cheile Turzii, grupul !cloci şi descoperirile care aparţin 1celuia,şi complex cultural, <le la Zaul de Gîmpie.
K, N. Vlassa, în SC/V, XII, 1, 1961, p. 22; Idem, Neolitfrul Tra11,ih•.,;iin, p. l.1;06; D. Herciu, Contribuţii ... , p. 24-25, 28; VI. Mslojcic, în Germa11i<1, -t.i, I 965, p. 26_1;
I. Pa·uL În Re·vMuz, V, 1965, p. 296, 299; H. Dumitrescu, În SC/V, 17, _;_ 1966, p. HO
(cl=ntele la care se referă H. D. c.a fiind Tisa pi:ta-te).
~" Toate detaliile unui asomenea proces nu se cunosc, dar au apărut o seri~ <le des-:operirj noi, care impun o asemenea i,potcză. Ne referim, în mod special, la de-..:npcririle lui
I. Andriţoiu făcute În Cimitirul reformat de la Hunedoara; referiri: I. Andri\oiu, În Sargetiia, XIV, 1979, p. 15 ş.i urm., nr, 21 (materiale cu marcaj BR 2, 6, 9, ş.a.) )i ,la Şoi,11.Ut
(ibidem, p. 27). Un asemenea impuls sudic este de presupus şi pe baza materialelor recent
descoperite in Banat de FI. Mcdeleţ la Foeni, Paţa-Vest, Şag (referiri Gh. La,.arovi~i, Neolitio,l Banatului, p. 210, 98, 101, 137, 143, 153, 166, 204-205, 226, 228, 229.
~ 7 Gh. Lazarovici, în Apulum, 1977, p. 19-26; Idem, în Tibiscus, V, 1978, p, 5766; ldcm, Cornea, Reşiţa, 1977, 'P• 69-81; Idem, în ActaMN, XVII, 1980, p. lJ-JO.
88 Colegul N. V,Jassa adeseori a susţinut existenţa unor relaţii, începÎnd cu cultura
Sos.klo. Dacă se va putea demonstra că 1nceputul a,ccstor fenomene arc loc în neoliti<:ul
timpuriu; în etapele sale mijlocii, atunci multe opinii vor trebui revăzute. Cre.Jc,m că domnia sa arc drq,tate cu privire la lc,gătu,rilc sudice, din mediul thessalian sau vest-macedonian lil3u chiar din alte păqi ale Greciei. Pentru curiozitate, cităm analogiile din Neo/.ithic
Greece, 1973, fig. 4~51, 58-60, 62, 64, 66, pi. VI-XX. De altfel, toate siocronismele
lui Vlass.a din mediul neolitw:ului dczvokat sînt valabile pentru acest grup, ba chiar credem
că se oferă ~i la alte elemente de cronologic, mai numeroase. Ve-zi N. VilaiSa, în Stuai.J UBB.
ser. H, 2, 1962, p. 29-30; Idem, în Dacia, N.S., 1963, IP· 485--494; Idem, în .Atti VI
CISPP, Florenţa, 1965, p. 267-279; Idem, fo StZvesti, 17, 1969, p. 513-540; Idem, Jn
Ac~N. VII, 1970, p. 3 şi urm.; Idem, în PZ, 42, 2, 1974, 'P· 181-192; Idem, _1':'
Apulwn, XV, 1977, p. 603-612; Idem, Contribuţii la probltmel~ ntoliticului Transilvan.ei.
teza de doctorat, Cluj, 1977.
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Arapi), ,precum şi ale orizontului cronologic Starcevo-Criş IIIB-IVA, cu
sau ,fără ,pictură ,policromă gen Gîrcea89 , Leţ 90 , Tresti.ana91 , Zăuan 92 etc.
Evoluţia acestui complex cunoaşte mai multe etarpe, marcate de o sensibilă evoluţie a ceramicii ,pictate, a stilului şi formelor. Cunoaşterea aces,tei
civilizaţii ar ,permite explica·rea genezei unor grupe cu ceramică rpicta,tă din
Cotul Tisei, iar mai tîrziu evoluţia independentă şi formarea grupului Turdaş,
după con-tactul cu elemente Vinca evoluate, precum şi încadrarea ju,stă a
faciesurilor Tă,năria-Tăulaş-Lumea Nouă 93 .
Descoperirile de La Zăuan-Dîmbul Spînzuraţilor, ,prin trăsăturile ,şi motivistica ceramicii ,pictate se leagă de evoluţia fazelor •tÎrzii ale acestui mare
complex din nord-vestul Transi,lvaniei. Noţiunea de Tisa II nu ni ,se ,parc
potrivită, deoarece descoperirile ,sÎnt contemporane sau uneori mai ,timpurii dedt cele Tisa I. Că este vorba ,de o evoluţie -spre o civilizaţie ,tisoidă
este foarte clar, dar ,lipsesc ,încă o serie de elemente ,pentm a ,putea da un
răspuns clar. In vechea literatură de specialitate siînt amintite ,În bazinul
Someşului o ~rie de descoperiri cu -ceramică pictată, ce ar ,trebui ,reanalizate,
cum sînt cele de la: Gilău, Baciu, Gîrbău, Şard, Viştea, Dorol-ţ, Fizeşu
Gherlii, Sîntejude94 , ca -şi cele din ,judeţul Sălaj de la Crasna, Moigrad-Măgură,
Panic, Răsitolţ'll Mare, Şoirnuş şi altele95 •
Că în Valea Barcăului este vorba de o continuitate culturală neîntreruptă
din neoliticul tîrziu în eneoliticul timpuriu o arată şi descoperirile de suprafaţă de ,pe acelaşi deal Dîmbul Spînzuraţilor - unde locuirea se ,inunde
pe citeva &ute de metri, găsindu-se fragmente ceramice tisoide {.fig. 17/>---9).
In vecină.tate, ,pe malul opus al Barcăului, la cca. 2-3 km, ,la Ip, au fost descoperite materiale Tisza,polgar, dar şi un ,topor de aramă, la Pi.ncedomb 96 •
Că ~i Sn această vale este o evoluţie spre Tisza.polgar o arată descoperirile
de la numai -0îţi-va kilometri ,În aval, de la Suplacul de Barcău 97 •
Dată fiind importanţa deosebită a descoperirilor de la Z'ă.uan-Dîmbul
S pînzuraţilor socotim necesară continuarea cercetărilor sistematice în ,această
localitate.
59

M. Nica, in SCWA, 27, 4, 1976, p. 453--¼63; Idem, in Dacia, N.S., XXI, '1977,

p ..>0-53.

p. 19

00

E. Zaharia, în Dacia, N.S., VI, 1962, p. 5 şi unm.; Idem, În SC/V, 15, 1, 1964;

şi
91

,urm.

E. Păpuşoi, ~n RevMuz, 1965, ip. 412-413; Idem, Seriunea muzeelor de irtorie,
decembrie 1964, Bocureşti, 1971, p. 27-41.
92 Supra, ,textul şi notele 7-26.
93 N. Vlassa anunţase anterior un studiu cu o temă deosebit de importantă „Secvenţa
Tu,rd~-Lumea Nouă Sn Transilvania. O ,problemă de geneză .şi de cronologie•, vezi N. Vlassa,
Neoliticul Transilvaniei, ,p. 168, n. 20. De asemenea, publicarea rezulta-telor săpăturilor de
la Tăulaş .ale H. Dumitrescu (săpături 1944) şi M. Macrea (30 IX-1 X 1947), la Alba
Iulia~Liimea Nouă, cele rvechi ş.i recente, precum şi cele de la Cluj din diferite ipuncte•_ •ar
aduce importante contribuţii reale la cunoaşterea neoliti.cului din centrul TraMilvaniei;
_
- IM M. Roska, ErdRep, ip. 325, harta VII, nr. 17, 23, 26, 30---32, 38, 44, 59; M. R,usu,
în Banatic:a, I, 1971, p. 79.
e~ E. Lak6, in ActaMP, V, 1981; N. Vlassa, op. cit., p. 26; Idem, în SC/V, XI,
1, 1961, p. 21.
96 M. Roska, ErdRep, p. 112, fig. 134; Al. Vulpe, Die Ă:cte und Beile in Rumi:iniel'I,
II, în Priibirtorische Bronzefunde, IX, 5, Miinchen, 1975, p. 28, nr. 57, pi. 7/57. " · · ·
97 O. Ignat, în Materiale şi cercetări arheologice, Ora.dea, p. 54.

t/)

I

J;J

1

·~I

/

>
·;';,
~
c?
~

t:l
tn

ţ:
N

>

C:

~

~
o

n~
~
gv

1n
Fig. 17 -

,.,,_____---.

Dîmbul . Spfoziira/ilor. 1-2, 10, Cultura Tisa; 3-9, cultura Tiszapolgar.

....
~

GH. LAZAROVICI - · !l. LAKO

42

·- - - - ·t ;

q

·r;; :c }
z ~~<:cl~!
-:-_..,.._ -:,:.J
~~ ~

.J C-,t,,

Fig. 18 -

Cimitfr.

~~
• //.
r

Ceramică pictată.

C. CIMITIR.

In primăvara anului 1981, cu ocazia să,pării unei gropi de mormînt, au
fo s-t ,scoase la lumin ă fragmente ceramice cu urme de 1pict u ră. Unul d intre
fragmente provine de la un vas ·globU1l.ar (.fi.g. 18/1) lucrat dintr-o pa,stă ,fină,
a.mes tecat ă cu ,p '. eavă toc.ară mărunt ş i cu ,res-turi or,ganice; slî,pul este fo arte
subţ : re, •fii nd de culoarea pielii ,(,galben), bine lustruit. Pe .fondul vasului
s-a pictat cu culoa re b11un-deschi1S, cu benzi late, cruţiî,nid un spa-ţiu tr.i-unghiuuar
ca.re .a .fos-t umplut cu linii ,în v.al. Cel ce al doilea .fragment ,(fig. 18/2) este
dintr-o ,p,a s tă asemănătoare, neag-ră În interior şi •lustruită, iar slipul este
mai nisi,pos. Motivul :pic t.at con s tă dintr-o bandă mai lată, dis,pusă fo arc
de cerc, şi :benzi mai în.guste, ,În cercuri concentrice, realizate cu culoa re bruncenuşie lustruita. Peste aceas-ta a fo-st aplicată o pictură bituminoasă, în cea
mai mare ,parte picată. Spaţiul dintre motive es-te mat.
D in p ăcate, nu există observaţii stratigrafice ,pentru aceste ma•teriiale.
E le nu ,pot fi puse În legătură cu material-llll Starcevo -Cri ş - cum ar .fi de
presupus dato rită amestecului cu materie organică - deoarece aparţin unui
orizont -mai tîrziu. Cele mai apropiate analogii pentru .aceste materiale sînt
în descope-ririle de la Sator.alj.aujhely .af,l.ate ,În Muzeul din Cluj 98 sau din
cele ipublicate99 . Asemenea pi ctură apare ~ncep,înd cu orizonturile ,tîrzii aile
marelui complex Linienrbandkeramik, la Tiszavasvari-Keresz·ti/al 100, ,În aso-ciare cu ceramică Tisz.adob 101 ; ,în fazele Biikik li, ,în asociere cu pictură carac1:eri stică culturii Esztar, la Debrecen- T acokpart 102 , la Szolnok-Elektrizităts98 Cli.şeu 83- 6/1 , .l , 6, 9 şi 83-6/2, 14.
99 Fr. Tompa, Die Bandkeramik in Ungam,

,î n ArchHung, V-VI, 1929, pl. Xl..VIl/2,
5; LI/2; XLVI/4; Xl.. VIII/4; XLIX/1 ; J. Li-chardus, Studien zur Bukker Kultur, Bonn,
1974, fig. 16/6-7; J. Korek - P . rPatay, fo FolArch, VIII, 1956, p. 37, 42.
1oo N . Kal ,cz J. Makkay, Die Linienbandkeramik in der Gro><en Ungarirchm
Tiefebene, Bud:11p esta, 1977, pi. 56f,1 , 5-6, 70/7, 74/5.
10 1 [b.id.-e m. De asemenea <le la Satoraliauhely, fotre materialel.c din -muzeul d in Quj ,
-e:xis tă -u n fragment cerami'C care a,parţine grupului T iszadoh - clişeu 83-6/,12.
102 N. Kalic1 J. Makkay, op. cit.
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werk 103 ; Esztar 104 ; Zsaka-Vizesi-Geroft 105 , pînă fo fazele tiîrzii ale culturii
Biikk {Biikk C, la Lichardus 106 ).
lotre .primele materiale ,publicate de E. Lak6 se găsea un .fragment de
vas cu „rh de porc" 107 , care .are numeroase ,analogii în medii culturale înrudite şi la orizonturi cronologice apropiate 108 . Legături Între Biikk ,tîrziu
(Biikk C) şi Sawria1ljaujhely au fost ,precizate deja 109 •
ln zonele ,de nord-·vest ale Rominiei, descoperiri cu asemenea ceramică pictată au fost semnalate la Săcuieni 110 , Între materialele de la Oradea, Sîntandrei, din colec,ţiile mai vechi 111 şi din cercetările mai noi ,a,Je
D. lgnat 112 ~i Eva Lak6 113 , materiale şi perioade care ar trebui amănunţit
9tudiate.
GH. LAZAROVICJ -

EV A LAKO

DIE AUSGRABUNGEN VON ZAUAN - DIE KAMPAGNE VON 1980
UND DIE BEDEUTUNG DER ENIDEOKUNGEN FOR DAS
NEOLITHIKUM NORD-WEST RUMANIENS
(Zus,ammenfassung)
A. DILMA CIMITIRULUI (Friedhofshiigel) ist ein Hohenzug cler sich iiber dem
crhebt und von den Tragem der Starcevo--Criş-Kultur bewohnt war. ln der
lerzten Kampagne wuroe die Ecke einer schon bei den vorherigen Ausgr.abungen angezeigten
Wohnung erforscht, sowie Reste eines anderen Komplexes, eine Grube des emen Niveaus
und ein keltisches Doppe!grah aus dem IV-III. Jh.v.u.Z.
Die Tonware ist mit Sand, Steinchen, zerstossenen Scherben und organischer Materie
vermischr, k,ugelformig oder platt, von kegelstumpffonnigen oder bitronkonisichen Schi.isseln.
Die Verzierungen bestehen aus Einritzungen, Zwi.ckelnageleindriicken; die organisierte Barbotine ist besonders bezeichnend fiir din spăteren Phasen der Starcevo-Criş-Kukur. Das erste
Niveau gehort noch einer spăten Zeitspanne der Phase III B an, wăhrend ,clas zweite der
Phase IV A angehort.
Barcău-Tal
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E. LAi<:O

B. DIMBUL SPINZURAŢJLOR ist eine Terasse gegeniiber des Dîlma Cimitirului
auf der zwei spatnco!ithische Komplexe erforscht wurden, einer mit bemalter Keramik
welche fiir die Tisa-Herpaly-Kultur charakteristisch ist aber auch enge Anlehnungen an
einen Komplex bema.lter Keramik aufwei.st wekher rings um das Siebenhiir,gische Westge.birge vorkommt und die Lumea Nouă, Tărtăria-Tăulaş, Ti5a ll, Cluj-Cheile Turzii, !clod,
Suplacul de Barcău-Kulturgruppen oder Faziesen bildet.
C. CIMITIR (der gegenwanige Friedhof). Auf derse1hen Terasse wie der Friedhofshiigel
wur,den infol.ge zeiDgenOSISischer Grabungen zwei bemalte Ker=ikbr,u.chstiicke entdeckt. Die
Paste ist mit zer,stossenen Spreu vernnischt, die Ober.flache ist gut poliert und die Bemalung
ist mit dur,chscheinender brauner Farbe auf den einfarbigen, gelben, gut polierten Grund
des Gefasses aufgetragen. Die Tonfragmente weisen gute Analogien mit dem aus Satora!yaujhely stammenden ·und im Hi.storischen Museum von Cluj ibefindli.:hen Material auf, wekhes
demselben chronologischen Horizont angehort.

