O AŞEZARE TISZAPOLGAR LA DRAGU
(Contribuţii la geneza iculturii Tiszapo1gar în
zonele învecinate)*

judeţul

Sălaj şi

în

Apariţia unor studii recente, .analitke, amănunţite, asupra evoluţiei
neolitioului tîrziu din Bazinul Someşului1, precu:m şi asupra culturii
Tiszapolgar2, publicarea unor materiale nou descoperite la Gilău3 , cercetările intense de la Parţa4, ne-au oferit prileju~ unor refleicţii asupra
altor materiale, mai. vechi, a:Nate în colecţiile muzeelor5. Prin prisma
noilor intexpretări şi descoperiri avem posibilitatea, ,prin publicarea lor,
să aducem in discuţie una din ,problemele de bază a culturii Tiszapo~gar,
cea a originii ei.

Materialele de la Dragu, de altfel foarte J)Uţine, mai multe fragmente de la
trei vase care se află în Muzeul .de istorie al Transilvaniei6, prin caracteristicile
lor ne-au pus citeva probleme deosebite, referitoare la încadrarea cronologică şi
culturală. Rezervele noastre, pe care 'le precizăm de la început, se datoresc puţi
nătăţii materialului. Dorim însă, prin precizarea problemelor pe care le ridicăn:,
să atragem atenţia asupra lor, în vederea unor viitoare sondaje de salvare, mai
mult decît necesare.
Materialele arheologice ajunse la Cluj-Napoca au 'fost donate de Cristea
Alexandru şi Sălăjan Titus, din Dragu, casa nr. 39, in 29 iunie 1970, pe atunci
elevi, neavînd alte informaţii decît că au fost găsite .pe „Vfrful Ţightletului".
Localitatea Dragu este cunoscută mai de mult in literatura de sipecialitate
prin descoperiri arheologice neolitice şi eneolitice in punctele: Bulbuc, Poduri,
(epoca 'bronzului), Lespezi, Pusta Mică 7•
,,. Comunicare susţinută la sesiunea Muzeului de istorie şi artă din Zalău,
noiembrie, 1983.
1 Gh. Lazarovici, Z. Kalmar, în ActaMN, 19, l91i2, p. 221-245.
2 Gh. Lazarovicl, în ActaMN, 20, 1983, p. 3-32.
3 Z. Kalmar, in ActaMN, 17, 1980, p. 393-416; Idem, in ActaMN, 18, 1981,
p. 305-320; Idem, în ActaMN, 19, 1982, IP· 247-248, fig. 1.
4 In anul 1978 au început cercetările sistematice, care rontinuă şi astăzi, la
Parţa, deschizîndu-se suprafeţe ce măsoară peste 400 m2. Referiri la staţiune:
M. Moga, in RevMuz, 3, 1963, rp. 295; Gh. Lazarovici, în Tibiscus, 2, 1972, p. 3 şi
urm., pl. IX-X; Idem, in Tibiscus, 4, 1975, p. 9 şi Um"J.; Idem, ln ActaMN, 20,
1983, fig. 2/1, 3, 5, 17; 3/5-6; 4/8, 12, 13; 5/3, 14-15; 7~11, 15, 20; 9/7-8, 19, ş.a.;
A. Oprinescu, în Banatica, 6, 1981, p. 43-49.
5 R Florescu, în Revista Muzeelor, 2, 1972, p. 134; :E. Lak6, în ActaMP, 4,
1980, p. 32; Idem, în ActaMP, 5, 1981, p. 63 nr. 66b; p. 64 nr. 67c; rp. 65 nr. 67f;
p. 78 nr. lOOi.
6 Nr. inv. P. 77560-77562.
7 E. Orosz, Husz ismeretlen osemberi teleprOl, Cluj, 1903, p. 4; G. Finâly,
în ArchErt., 1904, .p. 243-246; J. Marţi.an. Repertoriul arheologic pentru Ardeal.
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La punctul Lespezi au fost efectuate sondaje tn anul 1902, fiind descoperite
clteva fragmente ceramicei' atribuite culturii Tiszapolgăr ,de cAtre I. Kutziăn9.
Ceea ce ne frapa 1a materialele de la Dragu10 era asemAnarea lor cu cele
de la DAbka11 şi Gi1Au12, ambele staţiuni fiind socotite cele .mai timpurii din
Transilvania.
Nu ştim încA cu precizie dacA punctul „Lespezi" şi „Virful Ţighiletului",
aparţin aceleiaşi staţiuni, este clar, insA, cA ln parte &int contemporane.
Noile materiale, pe care le ;prezentAm, au urrrJltoarele caracteristici:
1. Partea SlllPerioarA a unei cupe (fig. 1/1), pastA semifinA, clrAmiziu spre
vişiniu, arsA secundar, bine netezită, cu urme de spatulă de 'la lustruire. două
şiruri de cite patru proeminenţe mici, conice, cu început de perforare, toate aşe
zate pe pintecul vasului.
2. Partea superioarA a unei cupe de mArime medie (fig. 1/2), pasta semifină.
cărămizie, arsA secundar, slip lustruit, cAzut parţial, un şir de patru :proeminenţe
conice, trei cu început de perforare.
3. Mijlocul unei cupe sau a unei strAchini cu picior (fig. 1/3), pasta semifină
spre izrosieră, interior bine netezit, urme de slip picat în exterior.
Ceea ce deosebE!!lte aceste materiale de alte descoperiri Tiszapolgăr din Transilvania, sînt douA elemente: a) - factura bunA, culorile roşii - ce-i drept au
suferit şi arderi secundare - şi b) - forma lor. Aspectul facturii este asemă
nător cu cel din cultura Heripăly din Crişana, de la Oradea Saka 13 , sau din
descoperirile de la Cluj - Sfîntu Ionl4, din orizonturi cronologice anterioare.

Sintetiz1'.n'd, pe un spaţiu mai farg, -0pin'iile referitoare la originea
culturii Tiszaipolgar, Gh. Lazarovid precizează componenta de bază ca
fiin'd fondul 1autohton în evoluţia căruia se petrece un fenomen caTe va
finaliza in cul'tura Tiszapolgar. Elementele care contribuie direct sau
stau la baza procesu~ui genet'ic, pentru zonele 'din vestul României, sînt
din grupele neolitice tîrzii; Tisa, tisoilde, Lumea Nouă-Cheile Turzii
(faza tirzie), Icl-Od, Petreşti, Sup1acul tle Barcău, Herpa·ly15. Acestea formează f.ondul pe care îl prelulerează două fenomene: 1 met'alrurgia
cuprului 16; 2 - ponderea ocu'paţiilor legate de creşterea vitelor şi vinăBistriţa,

1920, p. 17; M. Roska, l:n Kăzlemenyek, 1, 1941, p. 56; Roska, Rep., 1942,
p. 69-70; Şt. Ferenczi, ln Studia, 2, 1962, IP· 37; I. Bognăr - Kutziăn, The Copper
Age Tiszapolgcir Cu.lture tn the Carpathian Ba.sin, Budapesta, 1972, p. 113, 165,
173, pe hartă este la nr. 117; E. Lak6, op. cit., p. 52-53.
11 G. Finăly, op. cit., p. 243-246, fig. 1-4.
11 I. Bognăr - Kutzlăn, op. cit., p. 133, nr. 117, p. 165.
10 G. Finăly, op. cit., p. 245, fig. 4.
11 N. Vlassa, în ActaMN, VI. 1969, p. 27-45.
12 M. Rusu, ln Banatfca, 1, 1971, p. 80 şi urm.; Idem, în StComCaransebeş,
1979, p. 164-165, fig. 3 şi nota 18 (autorul le atribuie fazei a II-a a culturii
Tisa); Z. Kalmar, Epoca neolitică şi 1mpolitică în Bazinul someşan (lucrare de·
licen~), Cluj, 1981; .v~l şi supra nota 3:
Gh. Lazarov1c1, Z. Kalmar, op. cit., p. 243, pl. IIl/9-17.
H Ibidem, p. 243, pl. IIIfl-8.
l~ Sintetizate de Gh. Lazarovici, op. cit., notele 17-72, vezi aici şi bibliografia.
l& I. Bognăr - Kutziăn, The Copper Ag.e Cemetery Tiszapolgdr Basatanya.
Budaipesta, 1963, p. 330-336; Idem, The Ea11ly Copper Age Tiszapolgdr Culture
in the Carpathian Ba.sin, Budapesta, 1972, p. 139-144; Idem, în Actes VIII CISPP~
11, 1973, .p. 300-316; S. SHka, 1n S.z, 17, ·1969, p. 415--434 (436); z. Szekiely, in
SCIV, 21, 2, 1970, p. 201-202; Al. Vulipe, Axte und Betle in Rumanien ln Priihistorische Bronzefund.e, IX, 2, 1970, p. 13-21, 23, 25, 54; M. Rusu, op. cit., p. 80-81;
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toarea17 , acestea sînt şi principa.ii factori economiei şi soci'ali, care stau
1°a baza evoluţiei locale.
ln toată perioada anterioară civilizaţiei Tiszapolgâr pe deplin formate, în zonele sălăjene observăm un fenomen de sinteze culturale între
grupurile din Crişana de nor'd 18 şi cele din Cîmp'ia Someşului19. Foarte
probabil, sub presiunea -triburilor cu~turii Petreşti.20 (orizontul cronologiic la care se petrec fenomenele nu este prea sigur) o serie de comunităţi de tip Iclod tîrziu (II/III şi III) pătrund ptnă în zona Zalăului,
la Zalău - Deasupra I.L.F. (FarkaSdomb)21. Acest curent a 'avut drept
cale naturală văile din Bazinul vestic :al Someşului Mic, din partea de
sud a~ Podişiului someşan, pe valea Lonei şi al altor văi mai mici ce
se varsă în Someşul Mic. Dragu se găseşte tocmai in mijlocul acesitui
teritoriu de unde şi importanţa deosebită •a sa. Aspectul hun al ceramicii ar putea veni d'in cultura Petreşti 'sau din HerpiHy. Fără o săpă
tură ·de •amploare, desigur, este greu de precizat exaJct cum 'Stau lucrurile, mai ales că aceste materiale se deosebesc în mod evident de alte
materiale Tiszapolgar mai evoluate, descoperite în ţinuturLe sălăjene2'l.
Locuirea de la Dragu are o importanţă deosebită ·pentru clarificarea
originii culturii Tiszapolgar 'Clin •aceste zone, 'deoarece conţine multe
elemente care au alcătuit fondul autohton al noii culturi.
ZOIA KALMAR

B. Jovanovic, Metalurgia eneolitskob perioda Jugoslavije, Belgrad, 1971, p. 45;
Kutzian, On the Origin of Early Copper - Processing in Europe
(To !Ilustrate Monuments Essayer on Archaeology Presentecl to Stuart Piggot),
London, 1976, p. 71-75; I. Vi2Jdal, Tiszapolgarske prohebisko vo Vel'ikych Raskovciah, Kosice, 1977, p. 118-123.
17 N. Kalicz, în ArchI!:rt, 1, 1966, p. 3; I. Bognâr Kutziân, A korai rezkori
Tiszapolgari cultura a Karpatmedenceben (rezumatul te2Jei de doctorat), Budapesta, 1972, p. 11; I. Ecsedy, in FolArch, 28, 1977, p. 32-34.
lB Ne referim în primul rind Ia materialele de la Suplacul de Baroeău.
D. Ignat, in ActaMN, 14, 1977, p. 17-18; Idem. în Materiale şi ceTcetări arheologice, Oradea, 1979, p. 45 şi urm.; Idem, în Crisia; 12, 1982, p. 19-28; Gh. Lazarovici, in ActaMP, 7, 1983, p. 35 (tabel cronologic).
19 ~te vorba de comunităţi lclod tîrzii din Bazinul Someşului. Gh. Lazarovici, Z. Kalmar, op. cit., p. 221-245.
20 O sintez!i dintre comunităţile lclod şi Petreşti, sau un grl.llp asem!inător
poate fi observată in Bazin·ul someşan pe văile Vl0.9tice 1a CAienu, Vlaha - Dfmb,
Viişoara şi poate altele. Intre materialele de tl.a Cluj-Naipoca Piaţa Ştefan cel
Mare este o strachin!i de influenţă Petreşti şi un vas de tip pahar cu proeminenţe
in loc de picioare, fornnă des intilni·tă in mediul Tiszapolgăr. Această staţiune se
datează la sfîrşltul fazei I şi la sfirşit de 11 şi început de HI al grupului lclod;
Gh. Lazarovici, Z. Kalrnar, R. Ardevan, comunicare, Cluj-Napoca, 1982, fig. 12/10.
21 S!ipături de salvare 1'983, efectuate de E. Lak6 cllreia li mulţumim şi pe
aoeastă cale pentru amabilitatea cu <:are ne-a arătat rr.aterialele. Apar o serie
de fragmente ceramice lucrate în tehnica Iclod, avînd şi unele forme specifice:
strachină lobată, vase cu picior, proeminenţe mici conice. Materiale în MIJAZ.
22 R!istolţu Mare Şugăreasa, materiale in MIAZ, E. Lak6, in ActaMP, 5,
1981, p. 63 nr. 67b; Şumal, materiale in MIAZ, inv. CC. 388/1981, periegheză Luca
Sabin, informaţii amabile E. Lak6; I. Bognar - Kutzllm, The Early Copper Age
Tiszapolgar Cultu.re in the Carpathian Basim, Budapesta, 1972, pe hart!i nr. 108,
p. 115, 136, 173.

I. Bognar -
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UNE STATION TISZAPOLGAR A DRAGU

(Res urne)
L'article presente les n:ateriaux arclleologiques decouvertes ă Vîrful Ţîghî
letului6. La statlon neolithîque de Dira.gu (dep. de Sălaj) est importante pour la
questlon de Ia genese de Ia culture Tîszia,polgar. La ceramîque decouver.te ici
atteste la syhth~e culturelle entre Ies groUJpes neolithiques de la Crişana septentrionale18 et celles de la Plaine du Someş 1 ~. Ce phenomene a lieu, probablement,
â la suite de la poussee exercitee par Ies tribus de la culture Petreşti20 lorsque
!les communautes du groupe Iclod (Ies phases tardives, II/III et III) se deplacent
jusqu'aux allentours de la vl!lle Zalău d'aujourdhui21.
C'est un processus consomme dans le neolithique final, et ce groupe est la
couche autochtone qul apporte une contrîbution ă la genese de la culture eneolithique Tiszapolgăr.
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