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ELEMENTE ALE CULTURII LENGYEL IN NORD-VESTUL
ROM ANIEI*

Cercetările

recente de la Iclocl1,

Zalău

-

Valea

Miţii2, Zăuăn

-

Dîmbul Sp1,nzurătorii3, Suplacul de Barcău4, Vlaha5, cît şi urmărirea unor

categorii de materia1e din neoliticul t1rziu şi eneoliticllll timpuriu, din
Transilvania şi din zonele 'învecinate permit precizarea unui grup de
obiecte Şi materiale care pot servi ca argument pentru sincronismele etnocuHurale din regiunea Carpato-dunăreană.
In sprijinul demonstrării acestor idei vin dîteva categorii de materiale pe care le prezentăm în cele ce urmează.
I. ln anul 1981, în săpăturile lui Gh. Lazarovici de Ia Iclod, în secţiunea S 8 ,
caroul 5B, între adîncimile 1,10-1,60 m, în strat Iclod Ilb, in bordeiul 14, apăreau
un număr de 9 linguri-biberon, care nei-au atras atenţia ln mod deosebit, deoarece
slnt o apariţie rară în neoliticul românesc. La Iclod apăreau, pentru prima oară,
după aproape 10 ani de cercetări, asemenea piese. Ulterior a mai apărut un fragment în secţiunea S 26 , caroul lB, la adîncimea de O/lO m, în .,şanţul neolitic",
tot în strat klod Ilb.
Asupra rostului şi semnificaţiei acestor piese atrăsese atenţia Gh. Lazarovicis
care ne~a îndemnat să adîncim studierea acestor piese pentru semnificaţiile lor
ctno-culturale Şi importanţa pentru legăturile cronologice şi culturale.
A. Probieme etno-arheologice.

Studiind forma, dimensiunile, poziţia găurii, dimensiunile arestora, ca şi analogiile etno-arheologice - ne ,referim doar la biberoanele din epoca romană aflate
în Muzeul din Cluj?, sau din alte .epoci; cultura Coţofeni, faza a Ula de la Cornea -

. * Comuniicare

susţinută la Congres de preistorie, Szekszard, 19135; Simposion,
1985.
1 Gh. Lazarovici, în StComCaransebeş, 2, 1977, p. 211-230; Idem, în ActaMN,
14, 1977, p. 23-28; Idem, în Materiale, 15, 19B:l, p. 50-61.
· ·. 2 E. Lako, în ActaMP, 4, 1980, p. 31; Idem, în ActaMP, 5, 1981, p. 38; Gh.
Lazarovici - Z. Kalmar, în ActaMN, 19, 1982, p. 231; Z. Kalmar, în ActaMP.
8, Hl84, p. 107.
3 Gh. Lazarovici E. Lak6, în ActaMN, 18, IY81, fig. 14-15; Gh. Lazaroviei
- Z. Kalmar, în ActaMN, 19, 1982, p. 232.
4 D.
Ignat, în Materiale, 13, 1979, p. 45-49.
:; Materiale inedite în MIT.
0
Gh. Lazarovici, op. cit., p .. 55-60, fig., 5/13-14, 6/5.
' V. L. Bologa, în Omagiu lui Constantin Daicoviciu, 1960, p. 55-59, fig. 1-2.
Zalău,
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Hallstatt de la StupiniD şi epoca bronzului de la Rîmnicelu 10 rolul lor funcţional. Forma de lingură este neîndoielnidi, pentru aceasta
nu este cazul a se preciza analogii. Linguri sunt cunoscute în fiecare civilizaţie şi
epocă pre- şi protoistorică, lucrate din lut, os, metal şi cu siguranţă, din lemn.
Prezenţa exemplarelor mici cu un orificiu de numai 4 mm şi a unei m:d umflături
în jurul găurii (de mărimea sfircului unui sin) ne-a determinat a le socoti şi cu
rol funcţional, acela de b.iberon (lingură de supt, lingură-biberon). In primul rind
au fost folosite pentru preparate lichide. Dimensiunile găurii sînt în raport cu
dimensiuni le 1ingurii. .Cele mici au diame:.trul de ·l mm ş1 di -- :netrul lingurii de
5 cm. Dimensiunile mici ale acestor piese ne-au dus cu gindul la rolul dublu
funcţional de lingură-biberon fo!ositc nu numai pentru lichide ci şi la hrănirea
cu preparate pasirate (legume. cărnuri tocate, etc.). Exemple practice, in fonrne
foncţionalE', se întîlnesc şi în situaţiile cotidiene, în toate medi.ile sociale de astăzi.
Numărul mare de piese (9 bucăţi) aflate într-un obiectiv arheologic, pledează
pentru folosirea acestui obiect la cr~terea copilului sau a copiilor din respectivul
complex. Creşterea dimensiunilor
lingurii in raport direct cu cea a orificiului
sugerează implidt creşterea copilului pînă la \'Îrsta la care nu mai era necesară
folosircci acestui tip de obiect.
O singură prnblemă asupra căreia insistăm, la rostul funcţional, este rolul şi
aportul pe care l-a avut mama copii·lor. Lipsa unor dovezi de existenţă a unor
piese asemănătoare, în nivelele mai vechi de la Iclod, faptul că !l din ele apar
doar într-un singur complex, pledează pentru caracterul ·de .,import'· al ideii şi
nu al obtectului. Avind în vedere şi caracterul exogam al căsătoriilor, practicat
în vremuri preistorice, ne aflăm, poate, în situaţia de faţă de a consitata arheolog!oe
o asemenea situaţie, venirea sau mai precis aducerea viitoarei mame dintr-o zonă
în care asemenea practici erau curente. Studiind cele 10 exemplare constatăm că
ele se încadrează - cu excepţia unui singur exempla1· (fig. 3/3) care s-ar putea să
fie străin de grupul lclod din punct de vedere te:~nol-0gic şi poate al pastei (ar fi
interesant de fărut analize chimico-fizice amănunţite pentru a se observa dacă nu
este vorba de zone diferite), - prin farturfi şi tehnică. în faza a III-a a gl"Upului
Iclod.
Piatra

rezultă

B. Probleme culturale.
Pentru a se putea preciza rolul tipului de pie:>ă, pentru legăturile culturale şi
cronologice sînt necesare cîteva clasificări de rntină, pentru comparaţii !;i analogii.
('eea ce ar uşura şi concentra caracterul trimiterilor bibliografice. Din punctul de
vedere al fo1'mei conpului tubu:ui, al găurii ~i pozi1,iL'i acestPia se pot ,stab'.li cîtcva
grupe notat2 cu litPre dl' 1.01 A la F, prec:z;n.:J că de la A :a E sînt deosebiri
evolutive şi numai la tipul F sînt diferenţe de formă, clar nu credem însă că ar fi
şi deosebiri privind rolul funcţionalii.
Tipul A are corpul semisferic, fără coadă perforată dar ru o mică proeminenţă perforată. Pentru aceasta se pot preci;1a legături la Châtern~uf-les Martigues,
în nivel 4, în ceramica cardială din neoliticul timpuriu din Franţa 12 • Un exemplar
asemănător dar mai mare de la lclod (fig. :l/2) se poate incadra în această grupă.
Tipul H cu corpul a~;emănător, are un tub care porneşte din zona buzei oblic
în ses. în jurul marginii tubului o mică ~ănţuire u~ura ţinerea piL"iei între bnw
(fie:. 3 3). Pasta C"Ste deosebi:tă de a celorlalte, dar tehnka de lucru şi în parte
netezirea nu diferă de cea din grupul lclod, de la categoria de ceramică neagră,
care apare în proporţie scăzută la Iclod. Un exemplar fragmentar face poate treMate,·ialf' inedite în Muzeul din Reşiţa.
E. Cri~an, în .4ctaMN, 5, 1968, p. 405-408.
10 Ibid(~m. fig. 3.
11 Gh. Lazarovici, op. cit„ fig. 615.
1
~ H. :'.!iiller-Karpe, J-Jandbuch cler Voryeschichtc. Jungsteinzeit, I-ll, l!"l68,
p. 523, pl. '276/57,
8

n
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cerea dintre tipul A şi B, aceasta ne sugerează cit de abstracte pot fi împărţirile
titpologice. Pentru !Jipul B sint analogii J.a Nagykani,zsa în ·Un·gari:al3 în -cultura
Balaton, faza I; în Cehoslovacia la Jaromer.iceu, Ia Kothingeichendorf în Germania 1;;.
ln cultura ceramicii punctate (Stichbandkeramik) şi în· cultura Danilorn.
Tipul C are corpul semisferic cu orificiul drept sau înC'!inat spre exterior în
jos. Orificiul este mai mare, iar tubul conic. Exemplare care să meargă·· pîn'.ă" Ia
identitate cu acest tip se cunosc la P!Aieşti1 7 , Păuca (locuinţa 1) 1B ~i Sti'elice1 9 ."
Tipul D are corpul oval, fundul rotunjit, tubul conic spre c_i!indric {fig. 3/8,
9). Varianta aceasta are cele mai numeroase analogii, fiind şi cea mai des răşpîndită.
ln Banat sînt analogii la Parţa 20, în Cehoslovacia asemenea. p:ese apar la Strelice
şi la Porodin în Jugoslavia, apoi la Pavlov,
Jaromerice şi Tesetice - Kyjoviee
precum şi in Germania la Unterfchring 21.
Tipul E cu rnrpul oval, fundul rotunjit, tubul cilindric şi gau;-a ·1,ar'gli; are
analogii în descoperirile de la Strelice22.
.
Tipul F de formă cilindrică, uşor albiat la fund az•e o· perforaţie orizontală .. Ia
jumătatea peretelui. Jn momentul ..execuţiei orificiului !'j-a împins şi peretele .ooµs
al vasului aproape perforîndu-1, produdndu-se umflătură. Pentru acest tip nu !i~au.
găsit analogii. ·
'
.
·
. ·..
,
ln afara tipurilor de Ia ldod, pe care lec'a1Î'l prezentat mai sus, sînt o serie
de piese care au constituit obiect de studiu peritru mai 'mulţi cercetători, existlnd
o vastA bibliografie şi lucrări tipologice amănunţite care au -ti-atat evoluţia şi clasificarea acestor piese23.
·
•
Unele exemplare. destul de nuineroa$i.\ pot fi uneori socotioţe variante ale
tipurilor stabilite mai sus, dar în acelaşi' timp categoriile· stabilite de noi stnt
variante ale unor împărţiri mai larg·i şi mai fine pe mai multe piese2 4 • Peri;tru gropa
noastră B sint variante la Pordborski tirp 6El si '[1lte vari.ant~ la N,,gykanizSii,"fo
faza timpurie a grupului Balaton25 , tipul 664 este răspîndit la Tesetice ·şi Ia Sti'~lice
- Bukovina28 1n fazele mijlocii şi tîrzii ale ceramicii pictate sJovaco~morave, dar
apar şi tn faza străveche, Ib, la Jaromerice2'7; .tip 665 la Boskovstein28 se datează
ln faza a doua a aceleaşi civilizaţii. Varianta noastră C mai are analogii ln· tipul
652, la Nitra:!!!. Pentru tipul de ţeavă al variantei C, la noi, sînt analogii-la-Porodin 31J.
Penu·u variantele noastre D şi E sînt analogii în tipul 654 al lui Podbor~kî -la Jau N. Kalicz, In MittArchlnst, 4, 1973, fig. 15/l.
u P. Kostui'ik, în StudArchBrne, 7, 1, 1979, p. :rn, fig. 1112.
15 H. Milller-Karpe, op. cit., pl. 240/F 12 ..
lff Ibidem, pl. 149/l.
17 Gh. Lazarovici, op. cit„ p. 55, n. 10.
1e C. Chapmann, în Studies in chronology,
economy and society, II, 1981,
p. 285.
19 H. Miiller-Karpe, op. cit„ pi. 208/16.
~° Colecţia Toma, Timişoara, nr. inv. A J3~l8.
21 H. Mi.iller-Karpe, op. cit„ pl. 150,134. 2~0/11; E. Kozdova, fn SPFFBU E
20-21, 1976, fig. 3/3; P. Kostui'ik, op. cit., fig. 2/10, 18, 419-10; V. -Podborsky, ln
SlouArch, XVIII, 1970, pl. XXIIl/10.
22 Ibidem, pi. XXIII/9, fig. 8/11-12, 10113; H. Mullcr-Kal'pe, op. C!it., ~.
:!OR/13-15, 17.
23 V. Podborsky E. Kozdova - P. Kostui'ik - Z. Weber, NumerckfJ k6d
moravske malovane keraniiky. Problemy deckripce v archeologii, Brno, 1977, p, 111,
fig. 22, 26, 8/9; J. Makkay, în A Fejer megye tOrtcnete, I, 1970, p, 32, fig. 23/3.
24 V. Podborsk:Y E. Kozdova - P. Kosturik - z. Weber, op. cit„· p. 111.
2 :; N. Kalicz, op. cit., fig. 15/1.
2
" V. Podborsky, op. cit., fig. 511, obiect 61, pl. XXIII/10-11.
27
P. Ko!itufik, op. cit„ p. 36, 86, fig. 8/3, 10/9, 2/10, 18.
211 V. Podborsky, op. cit., fig. 10/14.
2: 1 A. To~lk J. Lichardus, în PămArch, 57, 196G, fig. 18/B;
~ 0 H. MUiler-Karpe, op. cit., pi. 150/:34.
·
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romerice, in faza veche a ceramicii pictate31. Alte exemplare din România, cea: ·tnn
cultura Gumelniţa de la Pietrele82 şi de la Suplacu de Barcău 3 9, au analogii în
tiJ>ul 657 la Podborski. In sfirşit, variante ale tipurilor 652 şi 655, au analogii .1a
Aszod 34 , lntr-un orizont LengyeI timpuriu cu elemente Tisa tîrzii; în exemplarele
din varianta austriacă - Niederăsterreichische Bemalte Keramik -, de· la Hadersdorf-Kamp şi Wolfsbach 35 ; ultima fiind o variantă tîrzie a culturii Lengyel,
tipul Wolfsbach; la Uniterfăhring şi Kothingeichendorf36 din Stichbandkerami:k, -de
la Sti'elice - Kloboucek3 7 din vremea culturii ceramicii pictate .slovaco-morave.
Un fragment de coadă de lingură de acest tip sau de la un văscior cu tub, fqlosit
mai ales pentru supt lichidele dintr-un recipient, a fost descoperit la Vlaha, într-un
orizont Iclod-Petreşti 38 (fig. 5/:3).
In concluzie, urmărind rolul funcţional cit şi ordonările cu caracter cultural
rezultă că difuziunea acestui tip de obiect se petrece, în regiunea oarpato-dunăreană,
în vremea neoliticului tirziu şi a eneoliticului timpuriu. Prezenţa acestor obiecte
în număr mare la Iclod şi Suplacu de Barcău, în comparaţie cu celelalte descoperiri din România, evoluţia proprie a acestor obiecte în raport cu rolul fu!'lcţiopal
al lor presupune difuziunea ideii în aceste staţiuni. F()losirea acestor piese, o· perioadă limitată de timp, cca 1-2 ani, cit se apreciază ci a fost hrănit copilu( di1i
bordeiul de la Iclod, s-ar putea să se fi petrecut ca rezultat al contactelor directe;
prin schimburi economice sau de idei, prin influenţe culturale.
II. In localitatea iBeclean pe Someş au fost descoperite două fragmente ceramice cu pasta fină, de culoare neagră, neagră-cenuşie, cu ornamente. ,Plastice
(fig. 6/4, 5). Cele două piese prin factura ceramicii se deosebesc de restul materialelor neo-eneolitice din zonă, asemenea categorii ceramice nefiind cunoscute în
grupul lclod sau în descoperirile Petreşti. Factura ceramicii şi tipul de buton ne-a;u
d.eterminat, în urmă cu ciţiva ani să le considerăm ca fiind de provenienţă sau
origine Lengyel39.
III. Elemente de origine sau influenţă Lengyel au fost sesizate şi în unele
forme de vase descoperite în mormintele tirzii de la Iclod, faza 11140, cit·· şr; rla·
Suplacu de BarciuH.
2. Foarte probabil că mai sînt şi alte elemente şi materiale dintre care unele
pot fi comune unor spaţii mai largi. Dintre acestea sint de amintit torţile 'de
amforă, perforate vertical, ridicate in sus; C'Upele bitronconice şi picioarele profilate,
toate din grupul Iclod 42, sau din orizontul Iclod-Petreşti de la Vlaha (fig. 6/11),
Trebuie amintite şi descoperirile de la Dragu 43 precum şi numeroasele elemente
ln descoperirile de tip Suplacu de Barcău 44 • Asemenea elemente se intîlnesc şi în
descoperirile lengyeloide din zonele învecinate 43 •
P. Kostui"ik, op. cit., fig. 2110, 18, 8/3, 10/9.
o. Berciu, în Materiale, 2, 1956. p. 527, fig. 40.
33 Informaţii amabile D. Ignat.
u P. Râczky. în ArchErt, 101, 1974, fig. 27/6.
:i;; R. Pittioni, Urgeschichte des Osterreichischen Raumes, Wien,. 1954, fig. 101f;
2, 109/3.
a& H. Miiller-Karpe, op. cit., pi. 240/11-12.
1 7 V. Podborsky, op. cit., pi. XXIIl/5.
18 Piesă inedită ln MIT, nr. inv. P 77065.
39 Gh. La·zarovici, în ActaMN, 20, 1983, p. 6.
40 Idem, în Materiale, 15, 1983, p. 60 (în M 13 vasul 5; în M 17 vasele 3-4;
în M 18 vasul 3).
41 D. Ignat, în Crisia, 12, 1982, p. 22.
42 Gh. Lazarovici, în ActaMN, 20, 1983, fig. 1/4, 6-7.
43 z. Kalmar, în ActaMP, 8, 1984, p.
44 Supra-nota 41.
45 J. Makkay,
op. cit„ ip. 35. fig. 2;l!!J; .J. Kamienska ·- ,J. K. · KoElowski,
The Neolithic in Polancl, Hl70, p. 107, fig. 2717.
31

32
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3. O altă categorie de obiecte sînt capacele de vas din grupul Iclod 46 cu
analogii în orizonturi contemporane din Cimpia Alfoldului şi din zonele slovacoinorave47.
4. O ultimă categorie de elemente care ar p\lltea precizii, influenţa dinspre
Transi~vania .spre nordul Alfooului şi zonele slovaco-morave si:nt iij:ilicaţiile •antropoşi zoomorfe pe gituri de vase, semnalate în orizonturi lclod timpurii la Cluj-Napoca,
în descoperirile reontenworane de la Turda 48 •
•

Mai sînt şi alte elemente asupra cărora nu insistăm acum, care
ale zonelor intracarpatice cu cele din părţile nord..:panonice
departe spre Slovacia-Moravi.a şi Pdlonia49.

legături
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DIE LENGYELKULTUR NORDWESTEN

indică

şi

mai

KALMAU

RUMĂNIENS

(Zusammenfassung)
Die ji.ingsten Forschungen von Iclod, Zalău-Valea Miţii, Zalău-Farkas Domo,
Spînzuraţilor, Suplacu de Barcău und Vlaha zusammen mit der
Verfolgung einiger Kategorien von Materialien aus dem Spătneolithikum und fri.ihen
Eneolithikum in Siebenbiirgen ermoglichten es uns, einige Gruppen von Gegenstăn
den und Materialien zu bestimmen, die aJs Beweise fi.ir die ethnisch-kulture!ler\)
Synchronismen im Ka11Paten-Donauraum dienen konnen.
Eine Kategorie solcher Gegenstănde
bilden die SauglOffel, die auBer der
Frage ihrer Funktionali·tăt auch andere Fragen aufwerfen, die mit den Ursachen
ihres Auftauchens im Nordwesten Rumăniens zusammenhăngen. Die grolle Anzahl
solcher Gegenstănde, die in Suplacu de Barcău und Iclod entdeckt wurden und
die aus dem Fri.ihneolithikum stammen, stehen mit ausgedehnten Erscheinungen,
die în dieser Zeitspanne stattfinden, im Zusammenhang, wobei es si.ch um ethnischkulturelle Einfli.isse ader okonomisch-soziale Beziehungen handelt (solche Gegesstănde sind im Bereich der Lengyelkultur, wo sich dutzende Sti.icke befinden,
sehr verbreitet). In unseren Zonen kann man in der Phase III der Iclodgruppe
eine Verbreitung einiger Kommunităten vom Typ lclod bis în die Gegend von
Zalău, aber auch umgekehrt TheiB II - Herpalyekmente bis in die Gegend
von Cluj - feststellen.
Andere Kategorien von Gegenstănden ader Elementen beobachtet man in
der Paste einiger schwarz-grauer GefăBe, die mit abgeflachten Kniipfen orn.amentiert sind, Henkel Yon Amphoren, doppelkegelstumpffiirmige oder flache
Schalen (Obstschalen), hohe profilierte hohle FliBe von Kelchcn, GefăBdeckel von
gewisser Form und antropomorphe und zoomorphe Gebilde am Gefăllhals aus der
Iclodgruppe oder aus anderen zeitgeniiissischen Horizonten, die das Ergebnis gegenseitiger Einflusse sein konnen ader eine „Modeerscheinung" darstellen.
Zăuan-Dîmbul

46

47
48

1
"'

Gh. Lazarovici, în Materiale, 15, 1983, p. 59, fig. 8/13.
J. Kamienska - J. K. Kozlowski, op. cit., p. 107, fig. 27. 110.
Gil. Lazarovici - Z. Kalmar, op. cit., fig. 4/:1, 5.
Gh. Lazarovici, comunicare, Congn•s de preistorie. Szckszard. 10<l5.
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Fig. I - 2 lclod, bord eiul 14.
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Fig. 4. Modul de

întrebuinţare

a lingurilor-biberon.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Elemente ole culturii Le11gyel în Scilaj

69

~~~~--~~~~·~~~~

5
'·,i&::,_

l·'ig. S. Plli.i~'''l>•'(d'upăLazarodci); Parţa 2; \'lahn 3; Păuca 4 (după Chapmann); Pietrele 5
~:'"'!
(dnpi'I Berciu).
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Fig. 6. IcloJ 1-3, 8-10

(Jupă

Lazarovici); Beclean 4-5; Vlaha 6-7, 11.
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