VINCA e lN TRANSILVANIA.
LA GENEZA ENEOLITICULUI TIMPURIU)

„ŞOCUL"
(CONTRIBUŢII

Mari teritorii din sud-estul Europei au fost afectate de profunde
economico-sociale determinate de apariţia şi generalizarea
metalurgiei cuprului. Acesta este un proces complex, fiind marcat nu
numai de generalizarea metalurgiei cuprului ci şi de o înviorare a tehnologiilor, de răspîndirea unor elemente de suprastructură (artă, concepţii şi simboluri magico-religioase) care au cuprins spaţii vaste din
sud-estul Europei şi Europa est-centrală. !În acest stadiu nu ne putem
permite a analiza toate elementele sus menţionate, deşi o reanalizare a
lor în stadiul cunoaşterii actuale ar fi necesară; ne mulţumim doar a
exemplifica fenomenul cu datele de care dispunem.
Dovezile pe care le deţinem sînt puţine, pentru anumite zone, şi
nu sînt întotdeauna asigurate de observaţii stratigrafice riguroase, cele
mai multe descoperiri provin din săpături de salvare. Socotim însă o
datorie a atrage atenţia asupra lor şi a semnificaţiei pe care o au, ele
fiind verigile de legătură ale unui proces etno-cultural care cuprinde
spaţii din Transilvania pînă în regiunea Dunării mijlocii.
Elementele care definesc „şocul" Vinca C sînt numeroase şi diferite
de la o zonă la alta, în funcţie de realităţile etno-culturale din aceste
zone. Unele elemnte sînt comune unor fenomene mai largi, făcînd parte
din acelaşi mare proces dar avînd o evoluţie apare. In ceea ce ne priveşte ne vom ocupa de cele care rămîn specific vinCiene, a căror prezenţă în zonele respective nu poate fi rezultatul evoluţiei locale anterioare atît sub aspect tehnologic cît şi stilistic ori . structural, deoarece
în marea arie vinciană au apărut grupe şi civilizaţii noi, înrudite, dar
cu o evoluţie aparte (enumerăm doar cele mai importante: Turdaş,
Alfold, Banatului, Vinea, Dudeşti, Karanovo II-III, Veselinovo, Kakani
schimbări

ş.a.).

Problema care se ridică este a defini dacă este vorba de o difuziune
sau o migraţie. Părerea noastră este că fenomenul comportă un
proces de migraţie a unor comunităţi din cercul vincian. Cauzele care
le-au determinat şi locul precis, pentru fiecare zonă în parte, este o
problemă de studiu. Privind elementele pe care le putem sesiza şi evoluţia ulterioară vom putea defini mai bine procese! şi efectele lor.
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Procesele şi fenomenel_e sesizate în .Banat. le-am analizat cu un aa prilej
CLAZAROVICI ~986, ::o1?'lum::are pen~ru S1mpoz1onul Ruma-Gomolava, septembrie
1986 (nesusţmută atunci); comum::ata la Bucureşti, decembrie 1986). Asemenea
fenome:le, p:-o:ese sau materiale :are le demonstrează le-am analizat la: Parţa Ob. 2, . Chişoda, Hodoni, Foeni, Beşenovia-Bucova BI, Şag, Corneşti, Boriaş, Zorlenţ, L1ub::ova, Moldo'(a Ve,:he. Des:operiri vinCiene tîrzii slnt amintite si în vechea
literatură. de. specialitate (I\HLLEKER ·1938,' 102 irninteşte s6::ol, ·Berzas:a, Moldova
Ve:::he, I.11ubcova). pentru' zonele de .Est pr~llpl şi alte deşwperiri petitn("zoneie de
Vest ale Banatului la Vr5a:::-At, VrSiac-Potporani, Baranda, Centa, Sakule, M:-faia,
Novo Milosevo, Cr:ia Bara, Cristuru! Sîrb ş.a. (CHILDE 1929, 26; MILLEKER
1938, 102, 108, 109, 112, D. GARASANIN 1957, 217; BRUKNER 1968, 68-84, 91-94,
189; BENAC 1970, 193).
„Şocul" Vinea C se simte ~i mai spre Est in Oltenia de Vest
şi Sud. Descoperiri care marchează mai clar acest fenomen sî:lt cele de la Ostrovu Corbului
(fig. 1-3 - m.at~rialEi! din cole:ţia Muzeului Naţional de Antichit,ăţi) şi di;i zonele
fovecinate de pe malul. jugoslav şi di.:i Bulga!'ia, . pentru· ::are sîrif puţine· studii
ana:liti::e. B. Jova.novic publică o statuetă de la Korbov6 pe care o compară ·cu nivelul superior de -la Rast (Rast II, la JovanoviC, Rast IiII: JOVANOVIC 1970, IlO, fig.
l-2).: la zonă(· pe· malul jugoslav, al Dunării. sipţ, nwneroase staţiuni amipţite, j,."l
ve::nea literatură la: Vajuga, Obala Velesnfra, Usce-Slatinske Reke, Mala Vrtii~a.
Korbovo~Obala SV, Korbovo-Obala NV. (FEWKES 193°8, 340--"357,. pi. V, VII, ş.a.
Vidbaly ·(CHILINGIROV '1911, 158, fig. 8). Pe malul nordi'c al Dunării asemenea materiale, fără a putea ·fi însă :::ore::t foca:drate acum, există :Ia Ostrovu Corbul uidîn
săpăturile lui P .. Roman), Ostrovu Şimian, Ostrovu Mare, .Hinova,. Gîrla Mare, Sal:ia,
Şura.~ Bîrza, Veorişoara ş.a. (NESTOR. 1932, 3,3-36, fig. D. BERCI'U 1933 24, f;iit. 12,
14 l!:J 20; 1934, 31; 1935, 23, fig. 12); COMŞA 196!3, 8/; 1971, n-12; GARASANIN
1979, 193-194; LAZAROVICI 1981, 180, 33-37). .
.
. ·:
.
Descoperlrile de :la Ostrovu. Corbului (fig. 1--:3) se leagă de ma.teriaiele
.Vinea C timpurii avînd analogii la Parţa, (LAZAROVICI 1986, fig. 9/2, 10/14, ş.a.),
la Vi:il::a între adincimile de 6,4 şi 5,2 m (VASIC ·1936 b, '101, 6Z, 410, 132/1147, 1148,
1151, 'l.H>4 ş.a.), Pr~ionica (GALOVIC 1956,. :n/9), Naprelje (pentru fig. 112 ·la noi
Sînt analogii la STALJO 1956, · 1317), Comlăuş (LAZAROVICI 1979, X/12). Medvenjak
,şi ; Rast (DUMITRESCU 1980, XVIII/94, .121, XXII/7, XXIII/8, XXV,:/3, 6 pentru
fig., 2/1, 3-4, 3/2 la noi). Analogiile cu Parţa, Vinfa, Chişoda, Rast }::lr'esupun ::el
mai timpuriu orizont 'Vin fa C deoarece iai:!f lipsesc· străchinile cu buza lobată îngroşată de tip Temeş-Kuvin şi Boriaş (ţ)entru problemă vezi LAZAROVICI 1974,
tip !Ia 1, Ila 2) cu an;;ilogii la. Vit,csevac (Kj1STIC 1964, XVIH/3, IV/5), Gr::idacZlokueanj ş.a. (STALJO 11962, fig. 4-'-5, 26/lb, 27/la; LAZAROVICI 1974 notele
26-31).
Problemele ::are se-.ridică sînt: vin şceste comµn,ităţi de-a lungul Dunării, prin
Clisură, de lia Vinea sau se leagă direct de fenomenele din Sud?, problemă al c::irui
răspuns nu îl putem da acum şi aici. Cert este că sînt elemente specifice (fig. 1/26) care necesită studiul întregului material arheologi~ descoperit la Ostrovu Corbului şL în zoAele învecinate. Dacă am, dori să pr,ec~zăm cărui ,grup îi apartine,
socotim că. ar putea fi socotit aspectui Rast, o asemenea ipoteză necesită în::'ă ~:rnliza comparativă cu zonele învecinate.
··
· In ce măsură a:=este materiale determină fenomenele. din Transilvania estegTeU de dat. un răspuns direct, lipsind descoperiri intermed,iare în nordul Olteniei.
Calea prin ::are pătrund elementele „şo:ului" Vinca C în Transilvania pare a fi
de-a lungul Timişului şi Begheiului, cale naturală, pe care se înşiruie descoperirile
di'n Banatul de Nord: Foeni, Parfa; Şag, ChiŞoda şi poate altele; în :sudul Crişanei
sînt elemente lia Comlăuş şi în sud-vestul_, Transilvaniei la Şoimuş.
. L Şoimt.1,ş. Un studiu recent apărut al colegilor .Fr. D~aşoveanu şi M. Rotea
asupra materialelor de afri (DRAŞOVEANU-RfrtEA 1986) ne scute~te de descrieri
amănunţite de materiale. Sondajele şi lucrăril'e de, salvare întreprinse de I. Andri. ţoi_u au dus la descoperirea unui· interesant· material pentru care: am avut .bună
v~mţa. autorului descoperirilor de a-l studia, încă în urmă cu .cîţiva ani (îi m~:.Cţu
m1m ŞI pe această cale pentru amabilitate). Ceramica adunată de ·aici este de mai
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multe categorii. Ne-a interesat în mod deosebit ceramica fină, de culoare neagră,
gialben ca pielea, cu amestec nisipos arsă bine„ reducsînt de bună calitate, la unele fragmente se văd urmele
spatulei cu oare s-a realizat lustrul (fig. 4/5). Formele de vase d,e care ne ocupăm
sînt stra:hina tronconică (fig. 4n), tronconică cu pertele curb (fig. 4/8), castronul
bitronconic adînc (fig. 4/5) sau plat (fig. 4/3), străchinile profilate cu buza răs
frintă şi umărul ascuţit (fig. 4/2). Unul din ·vase este lucrat în tehnica blacktoppeă
{fig. 4/5).
'
1.1. Aceste categorii ceramice şi forme se deosebesc net de ceea ce a însemnat
evoluţia tîrzie a grupului Turdaş, cunoscut în zonă prin descoperirile de tip Tăulaş
sînt stra:hina tron:onică (fig. 417), tronconică cu ·peretele curb (fig( 4/8), castronul
urm., fig. 4, 11; PAUL 1969, 33 şi urll1i, pl. I; CHAPMANN 1981, 255, 60/7-14, 61);
DUMITRESCU 1984, pl. II ş.a.).
Materialele de la Şoimuş au analogii prin factură, formă şi ornamente :u descoperirile Vinea C din Banat de la Foeni, Parţa, Chişoda (LAZAROVICI 1986,
15/2, 17/2, 19/3, 22/11-12 prin fig. 4/3, 5 la noi). In aria culturii Vinea legături mai
apropiate pentru fig. 4/3 la noi sînt cu aşezările de la: Gomolava (BRUKNER 1980,
IV/l), Lipovac (GALOVICI 1955, 27/2, 28/14, 29/1), Vitosevac (KRSTIC 1964, XVI/9),
Zarkovo (M. şi D. GARASANIN 1955, 612) şi Supska-Stablina (niv. 3 şi 5: GARASANIN 1979a, VI/3, XIV/5). Aceste analogii precizează o datare timpurie, Vinea Ci.
pentru descoperirile de la Ostrovu Corbului şi Rast (BERCIU 1961, 49; DUMITRESCU 1981, 94-95, 97-98), pentru care au fo~t amintite şi alte ianalogii la
Gomolava, Potporani, Crnok!alacka Bara, Predionica ş.a. (DUMITRESCU 1981, 93,
95, 96, 103).
Materiale asemănătoare ce"or de la Şoimuş nu cmlOiaştem, deocamdat..\ în
Transilvania. Alte elemente arată că acest fenomen este mai larg îmbărţişînd
forme diferite dar ele se deosebesc prih existenta, unor e!em.ente vinciene Urzii
sau de influenţă vinciană.
·
2. Brănişca. Materiale din a:::eastă staţiune au fost adunate de căt:-e lo:l
Andriţoiu de la Muzeul din. Deva şi Traie.h Popes:u, pe atunci student la Cluj,
a::esta din urmă le-a donat muzeului din c:uj. Pasta ceramicii descoperite aici
este de :tiloare neagră, are urme de lustri,l avînd nuanţe de ne~ru~cenuşiu (fig. 5/4,
B), negru (fig. 5/1, 3, 5-7_, 9-10) sau lucrnt'ă în te!J:-ii:~a Bla:ktoped (fig. 5/6). For- ·
mele sbt strachina tronconică (fig. 5/1, 5, 9), tronconică cu peretele· curb şi cu o
canelw-ă sub buză (fig. 5/2). Strachina profilată cu umărul rotund are două variante:
una cu buza dreaptă (fig. 5/3), alta cu gura evazată şi uşor jngroşată (fig. 5/7).
Oala piriformă are gura largă fiind asimetrică şi ornamentată cu pliseuri (fig. 5/4).
Două variante de ceşti: una cu umărul .mar:at de o faţetă, lucrată în tehnica
blacktoped (fig. 5/6) şi o alta profilată (fig. 5/8) sînt elemnte caracteristice pentru
a:::es" ni;1zont cronologic. Un fragment de oală are pe partea superioară a buze~ miri
:<estături fine (fig. 5/10).
Deoarece materialul adunat este fără observaţii stratigrafice sînt difkil~ alte
precizări mai exacte. Din stti.diui acestui ~aterial, raportat la zonele învecinate.
unde sînt materiale. similare, unele :::u observaţii stratigrafice, la Brănişca sesizăm
următoarele fenomene:
2.1. Elemente Vinca C. In a:eastă catţ>gorie ar intra străchinile tronconice din
pastă cenuşie, formă frecventă in oriZontul Vinea B 2/C (LAZAROVICI 1979, 108,
tabel 9, tipul AIIa; vezi şi pl. XIX) şi.în grupul Bucovăţ (LAZAROVICI 1979, 144,
tip Ala, tabel 14 şi fig. 14). Pliseurile sînt rare şi degenerate în faza Vinoo B 2/C,
în fenomenele de retardare - spre exemplu la Zorlenţ şi Ruginosu în nivelele
1-2· sau III apar doar citeva exemplare (LAZAROVICI 1979, XIX/H 3-13, 21-27;
H 34-35) - ca şi în cazul nostru.
·
·
Formele . de vase arată. strînse legături cu descoperirile Vine.a C 1 (pentru
fjg. 5/2. la noi sint analogii la Rast 11 · şi 12 la DUMITRESCU 1980, XVIU/12, XXII
1-,-2, B, XXVIII/7, XXIX/13, XIX/10; pentru 5/6_ la noi cu XVIIl/42, XXIU31, 37,
45, ,XXIIIn, 12 ş.a.; pentru 5/6 la noi cu XX/30).
2.2. In Transilvania -c.nelurile sînt ·]\a ·fel de rarP ca ~i în B?nat apărîrid
doar· în cîteva exemplare la TurdaŞ · (ROSKA 1941, LXXXVII/2, XCVIII/5-6),
neagră-cenuşie, gălbuie sau
tibil. Netezirea şi lustruirea
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(DUMITRESCU 1984; DUMITRESCU-LAZAROVICI 1985-1986, XI/5, XXV/
5, 8, 7/18). Legături între des:::operirile de la Tăulaş şi :::ele de la Rast I 1 şi Iz
sînt prin paharele de la Tăulaş (DUMITRESCU 1984; DUMITRESCU-LAZAROVICI
1985-1985, 11/1, 15) fiind vorba fie de influenţe Vinea C, file de elemente :::aracteristi:::c pentru fenomenele din Transilva:"lia unde în vremea aspe:tului Tăulaş
se dezvoltă elemente :::are pot juca un anume rol. Cum situaţia nu este prea
clară, nu se poate preciza oare din elementele de la Brănişca aparţi:l impulsului
sudi::: de tip Vinca C sau elementelor locale.
2.3. La Brăniş:::a se constată şi ua alt fenomen: prezenţa unor elemente ale
culturii Banatului, marcate fie prin pastă, forme sau orname:::ite (:::iazul p!iscurilor
pe o anumită pastă) care cu greu pot fi separate de :::ele Vinea C 1 de :::ele din
f"?a IIC şi IIIA a culturii Banatului (LAZAROVICI-URSULESCU 1984, pl. 4849), precum şi ornamentele inicizate pe picioare de cupă (Ibidem, 48/6 cu 6/6 la noi).
Picioare de cupă incizată, cei drept în alt stil, sînt şi în Vinca C cum sînt cele
de la Ostrovu Corbului (fig. 1). iA:::estea sînt însă pe o altă factură, de culoare
neagră-cenuşie, amestecată :::u cioburi pisate, element caracteristic pentru cultura
Banatului. Acelaşi gen de pastă este definită adeseori :::a „tisoidă" (fig. 617, 11-26).
Acest gen de pastă se deosebeşte net de ceea ce este cunoscută în aceeaşi zonă.
în varianta sudi:::ă a cultu:-ii Tisa (:::ea ge;i Beşanova, Cenad şi Hodo:::ii) - unele
forme şi pastă în săpăturile lui M. Moga), :::ît şi L"l des:::operirile de tip Tisa I
(varianta clasică, din bazinul mijlociu al Tisei).
Materialele de la Brăniş:::a arată a:::eletaşi fenomene ca cele de la Lipova
(fig. 6/11-26). 1n acest caz socotim că :::ele două ar putea marca un grup sau
un aspe:::t local, pe Mureşul dint::-e Banat şi Transilvania, grup sau aspect
al :::ulturii Banatului, contemporan !cu faza IIIA a culturii Banatului ori
poate ceva mai timpuriu, nefiind excluse în aceste zone nici elemente Turdaş-Tisa
(LAZAROVICI-URSULESCU 1984, vezi comentariile pentru legăturile fazei IIIA
a culturii Banatului).
2.4. La Brăniş:::a sînt şi dteva fragmente de cea mai bună factură Tisa I.
(fig. 6/1-4). varianta sudică. Pasta este cenuşie, făinoasă, cu slipul picat datorită
solului acid. Ornamentele constau din tăieturi scurte, în zig-zag şi incizjj meandrice.
Factura este ca cea a variantei sudice a culturii Tisa, de culoare cenuşie, nu găl
buie :::e predomină în zonele centrale ale Tisei. Aceasta indi,:::ă o contribuţie dire:::tă
a fenomenului Vinca C Ia formarea variantei sudice a culturii Tisa. Asemenea
motive ornamentale sînt în des:::operirile de la Psazab şi Bordogkeresztur (TOMPA
1929, LVIII/3-6, LIX/3, XXXIX/14, ş.a.).
2.5. ln afara materialelor de la Cluj, în Muzeul din Deva sînt şi alte materiale nestudiate in:::ă, pe care am avut prilejul a le consulta (prin bunăvoinţa descoperitorului I. Andriţoiu). Insistăm asupra unei ceramici zgrunţuroase, de nuanţe
deschise (cărămizii şi gălbui), amestecată cu mult nisip, aspră la pipăit. Deosebit
de interesante sînt :::îteva toarte plate, cu orificiul de mărimea unei curele (s-ar
putea ca acestea să fi avut un rol funcţional exact pentru transportul recipientelr,r cu ajutorul unor asemenea curele), provenite de la amfore. Materialul are
aspectul unui proces de retardare culturală, ce s-ar petrece pe vremea fazei Vinea
C2-D.
2.6. Unele materiale şi elemente decorative sint caracteristice pentru grupul
Turdaş (fig. 6/5-6) şi Lipova (16, 26), evoluţie firească şi normală ţinînd cont de
spaţiul unde se petrec fenomenele, de evoluţia anterioară a aspectului Tăulaş în
zonă.

3.

Zlaşti-Gruiul

lui
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către

T.

Mariş,.

comunicările sale de la Cluj şi foarte probabil din alte părţi, referirile lui FI.
Dr~oveanu la aceste materiale ridică citeva probleme de contemporaneitate intre
aceste materiale şi cele Vinea C. Cu prilejul determinării unor materiale pentru
redactarea comunicării celor doi colegi (MARIŞ-DRAŞOVEANU 1981), a . unor

vizite anterioare şi posterioare comunicării am avut prilejul a studia mater1alele
deşi nu în întregime. ln:::ercind .a rez1,1Jlla opiniile la care cei doi colegi au ajlL"lS
în comuni:::ările lor şi discuţiile purtate rezultă că la Zlaşti locuirea se întinde pedouă terase A şi B pe care T. Mariş, a făcut sondaje. Intre cele două terase există.
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deosebiri cronologice şi culturale fiind şi o cronologie orizontală. Studiul Jor, de
altfel foarte analitic, are date statistice amănunţite din ::are despri.adem cîteva
idei:
3.I. Pe terasa A (fig. 7/I-3, 6) sînt elemente turdăşene între :::are sînt caracteristi:::ile vase patrulatere (fig. 7/1-2) sau orname.ate tipice (pentru 7/I la noi sînt
analogii la Turdaş: d. ROSKA 194I, 86/3, 13/7, 91/12; Tăulaş :::f. DUMITRESCU
1984; DUMlTRESCU-LAZAHOVICI I985-1986, pl. XIl/2, 5-6, 11, XX/l, 3-5, 7-9;
XXIII/I, 3, 12; pentru 7/2 Ja noi sî:it analogii la Tăulaş: Ibidem, IX/I, 7, XV/8,
XXIIl}'B; Turdaş cf. DRAŞOVEANU-MARIŞ I983, IIl/22; la Cluj Bd. Lenin cf.
KALMAR I985, inv. P. 81.12I; pentru 7/3 la noi cu Tăulaş; DUMITRESCU I984;
DUMITRESCU-LAZAROVICI I985-1986, XII/IO, XVIll/I2-13, XXIII/6, XII/I2,
XIV/I3, XVIl/5, XXIl/8, XXIV/3, 5fl-2).
3.2. Acelaşi gen de motive apar şi pe terasa B unde a mai apărut şi un
fragment pictat (în caroul 6 la -I,20-I,30 m î:1. săpătura lui T. Mariş), pe o pastă
fină, cenuşie lustruită. Atît pria ornamentul pi:tat (fig. 7/13 DRAŞOVEANU
1980, LVIII cu analogii la Tăulaş cf. DUMITRESCU 1984; DUMITRESCU-LAZAROVICI 1985-1986, pl. II/2 şi altele apropinte, dar nu ide.ati:::e II/IO, 14-I4 ş.a.;
la Pianul de Jos Podei, în nivel Turdaş, :::f. PAUL I969, I/I-2) cit şi prin motivele
incizate (fig. 7/5, 8-10) există analogii în orizonturile de aspe:::t Tăulaş din fazele
tîrzii ale grupului Turdaş (PAUL I969, I/4-9). Sugerăm cu a:::eastă ocazie :::elor
doi colegi, la publioarea materialului, să urmăreas:::ă legăturile pe care ceramica
pictată de la Zlaşti le are :::u :::ele mai timpu;-ii materiale Tisa I', unde există o
cerami:::ă pictată înrudită la Bekes-Povad şi K.iskore (TITOV-ERDF..LY I980, 34I,
202/I-2; TROGMAYER iI962, 35; XIV/4) şi altele la Szegvar-Turkoves, OcsodKovacshalom (RACZKY I982, 124, fig. 11).
4. Hunedoara - Biserica Reformată. In săpăturile lui Ioan Andriţoiu au apă
rut o serie de materiale neoliti:::e tîrzii ia care se poate observa prezenţa unor
elemeate Petreşti şi unor materiale foarte greu de încadrat cultural şi cronologic.
Dintre acestea ne reţin atenţia două fragmente de străchini, bitronconice (fig. 8/
I-2) lucrate dintr-o pastă cărămizie nisipoasă, pe care le punem în legătură cu
:-ezuitatul influenţei pe care „şocul" Vinca C la exercitat asupra unor comu:iităţi
locaie, izo:ate, ::u o evoluţie aparte în zona Hunedoarei. U:iele ap:-0;:>1;:-:i ru materialele de la Brănişca sînt posibile dar sînt şi clare diferenţe (vezi para.~rnf 2.o).
5. La Valea Nandrului - La Dos sint o serie de materiale :are au bune analogii cu materialele şi fenomenele care se petrec în Baniat, după prezenta „şo:::ului"
Vinca C. Piciorul de cupă (fig. 8/9) este asemănător cu cel de la Brăniş:a (fig.
6/6) dar mai sînt acolo şi eleme.ate turdăşene tîrzii.
5. Baciu -

Str.

Nouă.

6.1. In săpăturile colegei Zoia Kalmar, din anul 1984, în nivelul Petreşti AB,
au fost descoperite mai multe fragmente dintr-un ialtă:-aş de cult (KALMAR ::.-at.
112), lu:rat dintr-o pastă fină, cărămizie (fig. 9/1). Materialul este de factură Petreşti, dar în a:elaşi timp este o categorie cu:10scută şi în Vinca C mar:::înd, ::-a şi
alte materiale, elemente cornu.ac. Acest fragment are legături :::u rele din cultura
Vinca de la Pafos ,J (fig. 9/3, L'ART 1979, cat. 136), în două exemplare ide la
Vinca (fig. 19/4, cf. VINCA 1984, cat. 207, descoperit în anii I908-19I3; fig. 914 cf.
STANKOVIC I983, IX/33, gr. 4). Ultima piesă a fost descoperită în nivel Vinca C1
(-5,5 m) orizont pentru care pledează şi motivele celorlalte piese (fig. 9/-:IJ. La
Grada:::, tot în orizont Vinca C, s-a găsit un fragme.at de placă cu tub care ni se
pare foarte apropiat ca formă de exemplarul ;iostru (fig. 9/2). A::esta se datează
tot In orizont Vi;ifa ~ (STALJO I972, cat. 201 a, b, pl. XX şi XXX).
6.2. Două fragmente ceramice după motive şi factură par a fi Vi;iea C. Unul
:u pasta amestecată cu pietricele are :::a motiv incizii sub buza răsfrîntă a vasului
(fig. I0/5), formă care apare şi în nivelul 11 de la Rast (DUMITRESCU 1980, XVIII/
98, XXVl/21) dar este străină de restul materialului Petreşti de la Baciu. Un al
doilea fragment este un fund de vas din pastă nisipoasă avînd ornamente lustruite in interior (fig. lOtl), elemente comune pe.atru orizontul crono'.ogi::: şi în
aria Vinea C (la Banji:::a: TODOROVICI 1961, XVH/3, XXIV/3, XX:VIIl/1-2;
Sremski Karlovci KATALOG KERAMIKE 1955, 1/8, III/10; Vinea: VASIC 1936,
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3.99a (-6,1 m), 599b (-6,2 J!l); 1936b, 977 (-5,3 m), 978 (-5 m), 1156, 1156a
m), 1155 (-5,4 m),' 983 (-5,4 m) şi chiar mai tîrzii, pînă la -2 m (VINCA
1936b. 105e, b).
·
7.1. Petreşti - Groapa galbenă. In muzeul din Sebeş (inv. 1351, 1564) sînt
două fra;;mente de pi:ioare de lut, de la :altăra5e sau de !ia vase (fig. 10/2-3).
Unul dintre ele (fig. 1013) este ornamentat cu fricizie în sp.irală ceea re este un
element caracteristic pentru acest orizont cronologic avînd · numeroase analogii în
Vinca C La Rast (DUMITRESCU 1980,' cat~ 36, 39, 41-42. 46, 60, 63, 66, 81-84,
'88-89), Banjica (TODOROVICI 1961', VIl/3, 6), Vrsac (L'ART 1979, cat. 139), Medvenjak (IBIDEM cat. 189, 191), Predioni:a (IBIDEM, :::at. 26:3\. S!<1t:na. Drenova: (IBIDEM, :at. 232-233). Pentru a·.tarul cu patru picioare (fig. 10/6) sînt analogii tot
1n orizont Vinea C Ia Gradav-Zlokucani (SŢALJO 1962, IV/7), la Turdaş (ROSKA,
1941, 97/2), Deva-Tăulaş (DUMITRESCU 1984; DUMJTRESCU-LAZAROVICI 19851986, 6/19-20). LAZAROVICI 19862, fig. 1-,2, p. 36-'-37).
7.2. Intre, materialele descoperite în a:eliaşi strat sînt o serie de materiale
despre care se spune că sînt Petreşti dar în care sînt inf'.uenţe Viii.ea C' sau sîni
Vinca C, greu de definit exact mlai ales că, cunoşthţele noastre asllPra culturii
Petreşti sînt livreşti. Ceea ce e sigur este că Vinca C a sbat la baza genezei culturii Petreşti, dacă nu cumva originea a:estei civilizaţii este alta, venind cu elementele Vinca, mai timpurii sa:u mai tîrzii', rămîne dP demonstrat. Elemente
anterioare fazei C, locale genetice, nu pot fi pre~izate, nefiind asemenea materiale
în zonă.
·
·
8. Someşul Rece. Un fragment de castron cu umăr rotµnjit şi butoni plah, din
pastă neagră, lustruită, orn!amentat cu impresiuni rotunde cu un tuouleţ (fig.' 11/1),
MIT IN 16.563), marchează un e!ement tîrziu, sblin evoluţiei local'e, ulterioare
Vince-i C, de factură sudică, petrecut acum sau mai tîrziu, poate .I.a or.izontul toartel;or pastilate.'
·
· ·
9. Criş-Ciorănel. D,in co]pcţia Amla::he~, · din 'Sig!~işoar~. P!'.OVi:l două fragmente ::erami:e neoliq:e tîrzii (fi~- 11/2-:l) din ::ar~ un.~l este aegru-::e:iuşlu, bine
.ars, .ornamentat cu incizii ~<" S<' deosebeşte de ..e:enll'ntc<e turdăşene. At,:·agem atenţia asUpr;a. lui fără. însă să putem. pre::iza orizontul :ronologic de. care se leagă.
Elemente comune cu Vinca C sînt d·ar este pe o categorie care se întîlneşte şi mai
timpuriu, în neoliti~ul ,din Transilvania şi Ba~at, poate la orizont Vinea B 1/B 2 •
(~5,2

.

.• .

Fenomenele pe ::are le-am precizat pentru Transilvania sînt incomplete, donoastră limitîndu-se doar la cîteva muzee. Nestudiate au rămas descoperiri din muzeele din Alba Iu:ia şi Sibiu, atit din săpăturile vechi cit şi cele
recente. Un asemenea studiu ar trebui făcut împreună cu un bun cunos::ător al
culturii Petreşti, pentru a separa elementele comune de cele specifi::e.
'
::wnentaţia

•

•

•

SALAJUL
Intr-un studiu a.nterior din paginile acestei r~viste (LAZAROVICI 1986) anali-'
za ni descoperirile din zonele de Vest a'.e ţării, ·prin prisma descoperirilor de la
I::lod. Din a::el studiu şi 'din altele anterioare (LAZ:AROVICI....:.;.LAKO 1981; .LAZAROVICI-.KALMAR 1982) sesizam prezenţa unor m.işcătl etno-culturale care ~e
petrec la sfirşitul neoliti::ului tîrziu.
·
· '
· .
·
Decare::e judeţul Sălaj prin aş~zarea sa geografică domină zona dintre 'Tran.
silvania şi Cîmpia TiSei prin zonele sale - de-.a lungul Someşului sau a unor trecători .naturale - multe din fenomenele cultJ,Jrale nu pot fi înţelese şi exp'.i'~ate
rl*-:-ît prin intermediul fenomenelor care se petrec în Sălaj ..
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Vinea C iii Trarisil::ania

In.· finah.1.i. ne6iitt~ulu1 înU1.~im,. urmlftoarele. fen,omerie etno~i:1,1lturale:
~) ~;voluţicl tîrzie_ ·fi.· ,ceramicii. pţctaţe din ,.rţord7"V~stul Transilv~Iliei aflată, ih_·
mqlte părţi în involuţie, ·mar::ată prin, des::opei:;frile de la. Pişcolt-SMA unde pro~'
::esul abi", a„ în::epqţ s.au :;ele de- I.a jVărzarii, a cărei ·PO!Ziţie etno-cultur:ală ::omportă încă discuţii aceasta. datorită wacfr. e1emente trarisilvărrene - 'pare ::ă a:'e,
loc o mifi::are spi;e interiorul a'.r::ului' carpat~c, îll,zor,fl Clujului, c::\iri10
o ~e.-ie.
de mărunte des::operiri ::a ::ele de la Cluj-,.Stăvilar, - Aif,;m,, Gilăti,, pi;iate un ~peit
lo~al, aspectul '?iLău sau gr,u.pul Gil~u, d~ferit de des::ciperi;:ile ,de _i3: Văr,zari; .Piş:-:,
coct-SMA dar şi de ::ele· dm grupul ·c1uJ-C)1e1le TUrzu. Des::;openn ale. grupulu,1
Gilău iar fi, pe lingă cele mai sus amintite de )a Gilfj.u, (KALMAR :).982, 247„ fig'.
2-3; LAZAROVICI-KALMAR, 1986, rio.ta 8; 1986a„ 1:5)'; Cluj-Stăvilar, /(LAZAROVICI-KAL:tyIAR 1986, 2/14); Chin,ta~i (1.BIDEM, o~irctiv 8); Aiton. (J:„AZAfH?VICt:...:...
KALMAR 1982, 240; 1986a, 15). D1fente de tot ceea ce cunoaştem. ţnna iac~
şi mai sus am amintit, la o ana'.iză amănunţită 'ni se par ::ele de la Zalău-VC1lea
Miţii (IBIDEM, p. 16; IDEM, 1982, 240).
..
.
•. „ ,
.
,
b) Baralel cu fenomenele de mai sus, spre sud, către limita sudi::ă.. a. judeţului Sălaj, de-a lungul văii. Crişului Repede, prin tre2ătcirile natu:-ale .(Izvoru).
Crişului, Căpuş) spre bazinul superior a~ S9me.şului Mi:: pătrund mi :i grupuri ale'
culturii Herpaly l - Salca, fiind sei~nalate la Cluj-Sf. Ion şi'.Bil;>Uoteca Academiei
(LAZAROVlCI-LAKO HJBl, ;u, n. 36; L1\ZAIW:VlC1-I<:AL~L\R 1982, :z'.i:J,)11/1-5);
LÂZAROVICI 1986a, 16, .26).
.
.
.
.
. ,
.
.
c) In sudul· Crişane'i sfat sem..'lalate des:operiri Vin.ca C la Comlăuş, comuna
Sîntana (LAZAROVICI 1986, u. 4), drum marcat şi prin d.escoperirile no:dice ale
fazei Vinca C prin ::ele de la Hodoni (IBIDEM, nr. 5).
.,
.
d) In zonele centrale ale Crişanei şi în vecinătate, în bazi;rnl mijlociu al
Tisei, nu sînt semrialate descoperiri ale „Şo:ului~ Vinca C, dar ni::i nu exi!.iă o
analiză amănunţită , a descoperirilor Tisa I şi zisa Ţisa II (Herpaly-Csiisha16m) a
a·:::elor mater'iale ca:-e' ar „ieşi din comun", a eleme:itelor străine de Tjsa I, a originii .acelei c.erami:i cenu.şij, lustruită, ::u mici proeminenţe de la ::are trrmentil
d.e Bucke!keramik, ca're, clupă opinia noastră, ar trebui kga}.ă de fenomenul vincîan tîrziu (KALICZ 1969, l!l6; 198, fig. 9, 14). ·..·
'
e) Spre. Vest cultura Ti~a int:-ă în conta:t :::u manifestările vesti::e ale „şocului''
Vinea C, „şo:::" mai puterni:' decît ::el din. Est, elemente se resimt pînă ·la Asz.od
(KALICZ 1985, 188, 78/1-3, 195, 85;2; 1959, 22; 1Q70, 440; lp70a, ,95).
f) In cultura Lengyel, în grupul Bi:::ske, socotit a fi o fază· timpurie a culturii
Lengyel (KUTZIAA 1966, 274; MAKKAY 1970, 36, 51), fie un grup aparte, fa care
sînt elemente Vinca C (KALICZ 1969, 185, 4/6, M. 7, n. 31) sub forma unor influenţe
(KALICZ 1970, 95; 1971, 185, 4/1-2; WOSINSKI 1888, XVIII/142) ori este o componentă la formarea culturii Lengyel (BRUKNER 1968, 78; SREJOVIC 1967, 9).
A:e,;te fenomene ar fi comune şi pentru zona esti:ă a Cîmpiei piannonice, deoare:e
este difi:il de explicat formarea vari•a:itei clasice a culturii Tisa I, din zona Tisei
mijlocii fără influenţa fazei Vinea C şi a aportului culturii Turdaş, aspe:tul Tăulaş
(DUMITRESCU-LAZAROVICI 1985-1986, ne gîndim la pi::tura :u nl'grn din
Tisa prezentă la Tăulaş). ln viitor se cer anializate ~i materialele din sudul Crişanei, din bazinul Crişurilor.
·
Sintetizînd influenţa pe ::are a jucat-o „şocul" Vinea C în Tra:isilvania şi în
zonele înveci:iate din vest se desprind Următoarele conc:uzii privin.d „')ocul" Vinca
C în România:
•'"
1) In Banatul de Nord''duce la formarea culturii Tisa, varianta sudică.
2-. In Olte;-iia evoluează stînd la 'baza formării culturii Sălcuţa, alături de alte
elemente.
·
·'
·
·'
3. In Banat şi Transilva:iia „şo::ul" Vinfa C e~te aso:iat ::u elemente Petresti
AB, ceea. ::e ridică din nou problema 'genezei c].J~tu;:i.i Petreşti: a) dio elem~ntele
locale gen Lumea Nouă, Vinea-Turda_ş sau Turdaş' (BERCIU 1961, 24~ H. 'OlJMITRAŞCU 1966, 440; VI. DUMITR~SCU 1968, 41; I. BERCIU 1968 57· MILOJCIC
1965, 261; GAR.ASANAIN 1968, XXXIX; PAUL 1968, 38; VLASSA 1976, 135_:_136);
b) din elemente sudice, veni.te odată cu migraţia marcată de „şocul" Vinca, C.
Pentru această din urmă ipot'eză pledează elementele Vi:lfa C usociate ::u des:cp~-

·cer
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rm Petreşti AB; descoperirea unei ceramici negre, negre-cenuşii sau castanii in
descoperirile Petreşti timpurii de la Şoimuş :şi Alba tulia; prezenţa ceramicii pi::tate Petreşti AB mult spre vest, totdeauna în asociere cu Vinl!a t: · - deşi nu cel
niai timpuriu orizont la: Parţa-Obiectiv 1 (materiale inedite, campania din 1985);
Parţa-Obtecttv 2 (LAZAROVICI 1975, 222, 1/5-7; 1979, 166-167, XXVl/C 1-19;
1986, fig. 6), Chişoda (LAZAROVICI-URSULElSCU 1984, 47/13, materiale din săpă
turile Ortansei Radu, inf. amabile), Foent-Cimtttrul Ortodox (LAZAROVICI 1979,
167; 1986, 18/6), Vin~ (VASIC 1936, 38, 273, 277a, 277b, 278 ş.a. inf. amabile D.
Garaăanin; LAZAROVICI 1983, n. 75), Herpăly (informaţii amabile N. Kalicz, referiri la ROMAN 1973, 62); şi altele (Băile Herculane? ROMAN 1973, 6:l).
4) Originea sudică a elementelor Petreşti asociate cu Vinca C găseşte numeroase realităţi în factură, forme şi ornamente, fiind în sud cu mult mai numeroase decît cele din mediul local anterior culturii Petreşti, din Grupul Turdaş,
complexul Lumea Nouă sau grupul Cluj-Cheile 'l'Ulrzii. Elemente ar fi de precizat în:
a) Ma:edonia (vezi la FRENCH 1970, 8/7-18).
b) Thessalia (HAUPTMANN 1981, Otzaki C pL 4-6B, gr. 1: 236 şi urm; 9/9,
gr. 2: fig. 13/11-12, 14/1, 6, 1512, 4, 7, 11-12, ş.a.; gr. 3: fig. 17/1, - ). ş.a.
c) Tracia cFRANCH 1961, 7/20-26, 12/29-34, 112/1-5, 15-25, 13/1-11).
Toate aceste probleme 5e cer amănunţit analizate. Opinii contrare privind originea culturii Petreşti au fost susţinute de către Fr. Sachermeyer (SACHERMEYER
1955, 115-123) avind un răspuns din partea prof. Vl. Dumitre5cu (DUMITRESCU
1958).
5) ,,Şocul" Vinca C nu este lsingurul impuls sudic ci ele se petrec in mai
multe etape.
a) Prima, du:e în regiunea dunăreană la formarea culturii Tisa, varianta
sudică.

b) A doua, alt impuls, duce la trecerea spre unele civilizaţii noi :um sint
culturile Petreşti, Herpăly.
c) A treia, unul estic, care duce la formarea culturilor Gumelniţa, Ariuşd.
d) A patr-a, care duce la explozia meba:lurgiei cuprului, pare mai degrabă
unul tehnologic.
e) Incă una, care a:- duce la naşterea civilizaţiilor eneolitice dezvoltate Tiszapolgăr, Sălcuţa etc.).
Pentru răspunsuri exacte sint necesare analize de noi materiale, situaţii şi
informaţii.
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DER VINCA-C-„SCHOCK" IN SIEBENBURGEN.
BEITRXGE ZUR GENESIS DES ;FRUHEN ENEOLITHIKUMS
(Z

u s am m e n fa s s u n g)

Das Auftauchen und <;iie Verallgemeinerung der Metallurgie des Kupfers im
Nahen Osten · und im· Balkan berilhrte ausgedehnte Gebiete im Si.idosten Europas.
Die unmittelbaren oder mitte;baren Ergebnisse diese:- Prozesse wurden durch Volkerwanderungen und Diffusionen, durch eine Belebung der Technologien angedeutet.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

'

'

„Şocul"
•

'

.'_.

•

'

'

•

'

Vinea C în Tr.insHvania
' ') \

)

.'; r :

43

~ j -;

I

Die Elemente, die · den Vinc-C-„Scho:::k" definieren sind zahlreich und vez-,.:
s:::hiedenartig von einem,. Gepţet ZUllil anderen,; „V~Pgend~ Beitrag bezwe:::kt zu
definieren, wel:::he dJ.e ;E\emen.te in .dw.-,f_Zone1s,i~ ''{nit de.r. wir;,un'S befassen, was
Vinca C is.ti:').velţhe <;iie 1j:irulu~se rţ;_in~, :P,ie-, l\qlg~n;,.die şJ')4ţer.e ,Entwi:::klung und
der alte Grund, au.f„ Q;en şie. aufbaut~' Da& ,alles ~onnten· Wlli m. dem Mafie angeben, in dem es .\llil~I piei entde:::kten M~terialien Wld .d~e, Beoba2htungen, die uns
zur Verfiigu:ig„stMc;\en„reI'~aµ)JteQ.
-" i-''
· ,,
, . : ·>„., · „ .
Den V.i:nea-ţ:;„Impul& filhlt ;ma1;1 :in dt::n; Gebi:~ten, die, an ·Siebenbiirgeh a~ren
ze:i: im Banat, wo er vor kurzem untersu:ht wurde (LAZAROVICI 1986), in Olte:-?ie:i und im Siitle:1 der Crhana. In Siebenbiirgen wurden Materialien unei Sit•:ntio:ien aus folgenden Stationen u:ltersu:::ht:
1. Soimuş: Vi:ica-C-Elemente (Abb. 4/3, 5).
2.

Brănişca:

2.1 Vinca-C-Elemente (Abb. 5/2, 6).
2.2 Lokale Turdaşelemente (Abb. 6/5-6).
2.3 Eleme:ite der Banater Kultur (Abb. 617).
2.4 Thei13-I-Elemente (Abb. 6/1-4).

2.5 Lokale Retardierungselemente (unveroffentlicht, Deva).
2.6 Elemente des Tăulaşaspektes (Abb. 5/2, 8).
3. Zlaşti-Gruiul lui Moş.
3.1 Terasse A, Turdaşe:emente (Abb. 7/1-3, 6).
3.2 Terasse B, Turdaşelemente, Tăulaşaspekt (Abb. 'i /':>, 8-10, 13).

4. Hunedoara-Biserica Reformată,
C (Abb. 8/1-2).
5. Valea Nandru'.ui-La Dos, spăte
Nouă:
Kultaltăr:::hen, Petreşti

Petreştieleme:ite
Turdaşelemente

und vom Horizo:it Vinfa

(Abb. 819).

6. Badu-strada

6.1

(Abb. 9/1-4).
6.2 Keramikfragmente

AB mit Verbindunge:1 bei Fafos und Vinca C

mit

Ornamenten

und

Vinea-C-Paste

(Abb.

10/2-3, 5).

7.

Petreşti-Groapa Galbenă, Altărchenfragmente

u;id ein Kulttis:::hche:J. (Abb.

10/2-3, 6).

8.
9.

Someşul

Rece, Keramikfragment Vinea C oder na:::h C (Abb. 12/1).

Criş-Ciorănel,

Keramikfragmente mit Vinca C oder fri.iherereri Einfli.issen
(Abb. 12/2-3).
In den benachbarten Gebieten Sălaj und Bihor stellt man fo:gende eth:iischkulturel!e Ers:::heinungen zur Zeit der Phase Vinca C fest:
a) Das Auftauchen einigen spăten Gruppen mit bemalter Keramik, wie die
Gruppe Gilău (verbreitet in Cluj, Gilău, Aiton u.a.), die von Nordweste:i iri cias
Gebiet von Cluj eindringen.
b) Das Eindringen von Gemeinschaften vom Typ Sal:::a-Herpa:y nach Weste:i.
bis in das Gebiet von Cluj (bei Sf. Ion und Biblioteca A:::ademiei.).
c) Bei Comlăuş (gehort zur Gemeinde Sîntana) im Siiden der Crişana gibt
es ausgeprăgte Vinca-C-Gemeinschaften.
d) Die graue Keramik vom Typ Buckel aus TheiJ3 II miil3te mit spăteren
Vinea-C-oder D-Elementen in Zusammenhang gebra~ht werden.
e) Das Vo:-ha:1densein vo'.'! Pi :1cleut; gPn Vin ''.•;--r: -1\lfntPri<' · "'' 1"; ~~ -"t'.".tione:i, die
der Entstehung der Lengye:kultur in Siebenbiirge:i zu Gruntle liegen.
Die Folgen des Impu:ses, des Vbca-C-„S:::hocks", kch:ie:1 fclgen~ermaJ3e:i
zusammengefaJ3t werden:
1. Die Entstehung der si.idli:hen Varia:lten der Theill-1-Kultur (bei Hodoni,
Beşenova, Cenad, Chişoda u.a.).
2. Die Entwi:::klung der Phasc C in Oltenien bis zur Zeit der Să'.:::uţakultur.
3.-4. Auf Grund der Verbindungen U:1d Assoziationen Vini'a C - Petre~ti in
einer Reihe von Stationen und mit einigen Materialien verweist auf di2 '\Iiig'.i~h
keit des siidli:::hen Ursprungs de:- Petreştikultur aus den trakis:::h-maze~ionis:hen
Gebieten.
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5. Die Existenz mehrerer Etappen oder siidlicher lmpulse, die folgendes bewirken:
ia) Entstehung der TheiJ3kultur, siidliche Variante.
b) Entstehung der Herpăly - und der Petreştikultur.
c) Das Vorhandensein einer ostlichen Stromung, die zur Entstehung der
Gumenlniţa und der Ariuşdkultur fiihren wiirde.
d) Die Verallgemeinerung der Metallurgie des Kupfers.
e) Die Entstehung der Tiszapolgăr- urui der Sălcuţakultur.
Die letzten beide Elemente flanden zur Zeit der VinC!a-D-Phase statt.
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Fig. 1.

Vin~

C 1• Ostrovu Corbului.
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Fig. 3. Vinea C 1. Ostrovu Corbului.
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Fig. 4. Vln~a C1. Soimuş.
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.A:cta Mvsei Porollssensls -

Brănişca

voi. XI

(1-6), Lipova (7-26).
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Fig. 6. Brăniş~a. ·
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Fig. 7.

Zlaşti,-.Gruiu,Z

lui

Moş:

Terasa A (1-3, 6), Terasa B (4-50 7-14).
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Fig. 8. Orizont Vin~a B 2/C: 1--3 Hunedoara-Bisertca Reformată: 4--10 Valea
Nandrului.
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Fig. 9.

Petreşti

AB, 1. Ba::iu-Strada Nou4; 2. Gradac; 3. Fafos, 4-5.
toate de orizont Vinfa C.
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Fig. IO. Elemente Vinca c·~,J.;.,,,;;; ~aciu,, z..'.:-3, 6 Pefreşti-Groapa Galbenă,
· ·•

····· ··' 4 Războieni.
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Fig. 11. Vinca C. Vlaha-Dîmb.
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