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Summary: the Iclod group is considered one of the most
representatives cultural groups of the Late Neolithic from
Transylvania. In this paper are discussed the absolute
chronological position of the Neolithic cemeteries from the
eponymous site and also that one of the Iclod group. The
absolute chronological frame established through a Bayesian
approach, is between cca. 5000–4450 cal BC. Therewith
are discussed certain connections and chronological synchronisms of the Iclod group with other two Late Neolithic cultural groups from Banat and Transylvania: Foeni and Turdaş.

Rezumat: grupul Iclod este considerat unul dintre cele
mai reprezentative manifestări ale Neoliticului Târziu din
Transilvania. Prezentul studiu discută poziţia cronologică
absolută a cimitirelor neolitice din situl eponim dar şi a
grupului Iclod pe ansamblu. Intervalul cronologic absolut
stabilit prin modelare bayesiană pentru grupul Iclod este
cca. 5000–4450 cal BC. Totodată sunt re-discutate şi anumite legături şi sincronisme cronologice cu alte două grupuri
culturale ale Neoliticului Târziu din Banat şi Transilvania:
Foeni şi Turdaş.

Key-words: Iclod group, Late Neolithic, Transylvania,
AMS data, Bayesian approach

Cuvinte-cheie: grupul Iclod, Neolitic
Transilvania, date AMS, abordare bayesiană

Târziu,

Introducere
Situl arheologic de la Iclod a devenit unul dintre reperele arheologiei preistorice din România o
dată cu cercetările sistematice duse cu un ritm intensiv de către echipa de cercetare condusă de Gheorghe
Lazarovici de la debutul deceniului al şaptelea al secolului XX1. Rezultatele obţinute au dus la definirea gru‑
pului cultural Iclod2, plasat la un orizont cronologic legat de momentul Vinča B2/C, C1 şi început de C2,
în accepţiunea cronologiei schiţate de Gheorghe Lazarovici3.
* Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu.
** Universitatea Lucian Blaga Sibiu.
*** Muzeul Castelul Corvinilor Hunedoara.
1
Pentru o privire mai amplă asupra istoricului cercetărilor din acest sit, în care sunt menţionate şi cercetările întreprinse aici
de M. Roska, vezi Lazarovici 1991, pp. 5–7.
2
Lazarovici 1977a, p. 227.
3
Ibidem, p. 222, fig. 10. Câtă vreme etapa B2/C la Lazarovici este paralelizată la Schier 1995 cu finalul C1 şi începutul C2, este
clar că etapa C1 la Lazarovici nu poate fi decât sincronă cu ceea ce Schier numeşte Vinča C2.
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Mai recent grupul Iclod, alături de alte grupuri culturale neolitice târzii, a fost încorporat în concep‑
tul de cultură Zau, mai exact în etapele III şi IV ale acestui fenomen4.
Cercetările consistente, în campanii succesive, au dus pe lângă identificarea unui sistem de şanţuri
complex (interpretat ca şi fortificaţii)5 (vezi Planul 1), la descoperirea mai multor structuri de locuire
şi folosire6, precum şi a două zone cu morminte de inhumaţie numite generic cimitirul A şi cimitirul
B (vezi Planul 2 unde descoperirile funerare sunt marcate cu roşu). Aceste două zone cu descoperiri
funerare, alături de alte descoperiri de acelaşi tip atribuite grupului Iclod, vor fi subiectul rândurilor ce
urmează, toate referirile de ordin tipologic, cronologic sau eventual cultural fiind legate în mod direct
de acestea.
Elemente de cronologie relativă şi absolută
Din punctul de vedere al cronologiei relative cimitirele de la Iclod sunt încadrate în intervalul de
sfârşit de Vinča B2/C şi început de Vinča C2 (sistemul Lazarovici)7, ce ar corespunde cu intervalul sfârşit
de Vinča C1–început de Vinča C3 (în sistemul Schier)8.
Dacă aceste elemente sunt comparate cu ceea ce se cunoaşte din arealul Câmpiei Tisei avem un
sincronism cu Tisza I/II, II şi III precum şi cu Herpály I-III9. Totodată putem menţiona şi contempora‑
neitatea afirmată a grupului Iclod cu ceea ce este definit în Transdanubia ca şi cultura Lengyel, fazele I
şi II10.
Pe baza elementelor de cronologie absolută putem estima, luând în considerare rezultatele obţinute
de Wolfram Schier pentru fazele 6, 7 şi 8a (faze ce acoperă intervalul de cronologie relativă sfârşit de Vinča
C1–început de Vinča C3) ale sitului de la Vinča-Belo Brdo, că cimitirele de la Iclod ar acoperi palierul cro‑
nologic absolut cuprins între cca. 5000–4700 cal BC11. Intervalul cronologic absolut pentru etapele Vinča
C1 şi Vinča C2 este confirmat şi de datele modelate de Florin Draşovean12. O altă propunere pentru poziţia
cronologică a grupului Iclod o găsim la Carsten Miscka (grupul Iclod este încorporat şi aici în cultura Zau)
care oferă intervalul cca. 5000–4500 cal BC13.
Metodologia şi rezultatele analizei prezente
Analiza prezentă vizează toate descoperirile funerare publicate până acum şi atribuite grupului cul‑
tural Iclod14. Totodată au fost incluse şi alte două morminte inedite la acest moment din cimitirul B de la
4

5

6
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Lazarovici 2010, pp. 122–125. Deoarece dorinţa noastră este de a prezenta aici doar scurte aspecte ale istoricului cerce‑
tărilor privitoare la descoperirile de la Iclod, nu dorim să discutăm aspecte legate de definirea şi cronologia acestei noi
culturi arheologice (sau ale complexului cultural CCTLNI – vezi Maxim 1999, p. 69), unele fiind deja prezentate (vezi
Lazarovici 2010). În consecinţă, lăsăm eventualele dezbateri pe tema justeţii conceptului de cultură Zau pe seama unor
studii viitoare.
See Lazarovici 1991, pp. 6–7, Lazarovici-Maxim 1989–1993, p. 352, fig. 2 sau Lazarovici-Lazarovici 2006, pp. 633–639.
Prospecţiile magnetometrice efectuate aici au demonstrat, în zonele B şi D, prezenţa unui sistem de trei şanţuri concentrice
de tip „rondel”, construcţii frecvente mai ales în spaţiul Lengyel (vezi Mischka 2012, p. 157, fig. 5, 6 şi de asemenea Planul 1
din prezentul studiu).
Lazarovici-Lazarovici 2006, pp. 626–633.
Lazarovici 1977a, p. 222, fig. 10.
Vezi pentru acest aspect privirea comparativă din Lazarovici-Lazarovici 2006, p. 119 referitor la Schier 1995, p. 318, Abb. 146.
Raczky 1991, p. 340. fig. 8.
Ibidem.
Schier 1995, p. 330, Abb. 149.
Draşovean 2013, p. 34, Grafic 1
Mischka 2012, p. 154, fig. 2.
Prezentele rezultate sunt parte a proiectului post-doctoral „Neoliticul Târziu din Bazinul Carpatic”, titular Dragoş Diaconescu
(2011–2013, Berlin, Institutul de Arheologie Preistorică, Freie Universität), proiect finanţat de Fundaţia Alexander von
Humboldt (Bonn, Germania).
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Iclod15. Din totalul de 109 morminte semnalate până acum (40 în cimitirul A16 şi 69 în cimitirul B17) doar
29 au fost publicate corespunzător pentru a putea fi luate în calcul din perspectiva unei reevaluări bazate pe
analiza de corespondenţă (mormintele nr. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 27 din cimitirul A18
şi nr. 519, 2420, 3221, 35, 36, 37, 4022, 4323, 5124, 52, 5325, 5726, 67, 6827 din cimitirul B). Pe lângă mormintele de
la Iclod, alte 4 morminte considerate ca aparţinând grupului Iclod au fost introduse în câmpul de analiză:
mormintele 1 şi 2 de la Halmeu-Vamă28 şi mormintele de la Cluj-Arhive şi Cluj-Piaţa Victoriei29.
În cadrul studiului de faţă au fost luate în calcul doar elementele morfologice ale inventarului ceramic
al celor 33 de morminte. Vasele complete, pe lângă atribuirea lor unui tip anume, au fost „descompuse” în
mai multe variabile, după cum urmează: tip de buză (sau parte superioară), tip de fund/picior (sau parte
inferioară), tip toartă/buton, tipuri de ornamente30 (grupate după tehnica de ornamentare – pictură, inci‑
zie, crestătura, tăietură, alveolare, lustruire, perforare, aplicare precum şi după poziţia lor pe fiecare parte
componentă a vasului: pe partea superioară – exterior sau interior, pe corpul vasului – exterior sau interior,
pe partea inferioară – exterior sau interior, pe toartă). Codurile ornamentelor sunt după cum urmează:
PB – pictură buză, PBI – pictură buză la interior, PC – pictură corp vas, PCI – pictură corp vas la interior,
PF – pictură fund/picior, PFI – pictură fund/picior la interior, PT – pictură toarta/buton. Codurile pentru
celelalte tehnici de ornamentare sunt I pentru incizie, PE pentru perforare, L pentru lustruire, C pentru
crestături, tăieturi, alveolare, A pentru aplicare, BT pentru black-topped. Asocierea pentru diversele zone
ale vasului unde sunt aplicate a fost făcută similar cu exemplul oferit pentru ornamentele pictate. În cazul
picturii, culoarea diferită folosită pentru decor a creat tipuri noi, chiar dacă motivul ornamental era identic
şi era poziţionat în aceeaşi zonă a vasului.
Toate aceste variabile de lucru au fost folosite pentru efectuarea analizei de corespondenţă prin interme‑
diul pachetului de programe WINBASP versiunea 5.4331. Tipul de analiză utilizată a fost absenţă/prezenţă32.
Rezultatele obţinute reprezentate în Diagrama 1, se bazează pe 33 unităţi (morminte) şi 44 de varia‑
bile (aspecte morfologice ceramică din inventar) şi înfăţişează un grafic de tip parabolă, reprezentare clasică
pentru analiza de corespondenţă.
Pentru a putea verifica valoarea prezumtiv cronologică a acestui grafic au fost prelevate probe de os
uman de la 19 schelete umane (corespunzătoare unui număr de 19 morminte) din cimitirele A şi B de la
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Este vorba de mormintele nr. 67 şi 68. Accesul la imaginile inventarelor celor două morminte s-a făcut prin amabilitatea
d-nei Zoia Maxim şi a d-lui Gheorghe Lazarovici.
Lazarovici 1991, p. 8.
În Lazarovici 1991, p. 8 erau semnalate 47 de morminte, dar cele două morminte inedite deja precizate (vezi n. 15 supra)
indică faptul că au fost descoperite 68 de morminte în această zonă. Al 69–lea mormânt provine din cercetările germanoromâne în acest sit, tot în zona B (vezi Mischka 2012, p. 157, fig. 10).
Lazarovici 1977a, fig. 5–9; Colesniuc 2008, fig. 143b (pentru m. 1).
Colesniuc 2008, fig. 150b.
Ibidem, fig. 150a.
Lazarovici-Kalmar 1986, p. 32, n. 4, fig. 5; Lichter 2001, Abb. 97C.
Lazarovici-Kalmar 1988, p. 37, fig. 21; 24/4; Lichter 2001, Abb. 97D (pentru m. 36).
Lazarovici-Maxim 1989–1993, fig. 19/1, 3; Lichter 2001, Abb. 98A.
Lazarovici et alii 1995, fig. 3 şi fig. 4/1; Lichter 2001, Abb. 98B.
Lazarovici et alii 1996, fig. 8/1, 2, 6, 7 (pentru m. 52); fig. 7/4, 5 (pentru m. 53). La Lichter 2001, Abb. 102 găsim toate
vasele citate din m. 52 şi m. 53 atribuite la m. 53. Eroarea este preluată de la Lazarovici et alii 1996, unde la explicaţia fig. 8
găsim vasele de la poziţiile 1, 2, 6, 7 atribuite m. 53. În text la Lazarovici et alii 1996, p. 288 vasele de la fig. 8 sunt atribuite în
mod clar m. 52.
Colesniuc 2008, fig. 150c.
Materiale inedite. Mulţumim d-nei Zoia Maxim pentru amabilitatea cu care ne-a oferit respectivele materiale.
Astaloş-Virag 2006–2007, pl. IV–VII.
Lazarovici 1977, fig. 1, 2.
O abordare similară, de data aceasta pentru mormintele culturii Tiszapolgár, vezi la Diaconescu 2013.
Vezi http://www.uni-koeln.de/~al001/.
Pentru motivul alegerii acestui tip de analiză vezi Diaconescu 2013, p. 36, n. 13.
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Iclod33. Determinarea anatomică a acestora a fost făcută de dr. Beatrice Kelemen. Valorile datelor obţinute
şi toate observaţiile laboratorului de la Poznan (Polonia) sunt cuprinse în tabelul nr. 1 ce se regăseşte mai
jos (pentru conformitate, structura şi conţinutul tabelului sunt identice, cu excepţia coloanei cu valorile
calibrate, cu raportul primit de la laboratorul din Poznan).
Pentru cimitirul din zona A se observă, fără excepţie, lipsa colagenului din os, fapt ce a dus la impo‑
sibilitatea obţinerii datelor de tip AMS din respectivele şapte probe. Acest fapt poate fi explicat prin faptul
că zona A a sitului de la Iclod a fost supusă în timp unor inundaţii repetate (un exemplu concludent este cel
ilustrat în planul 2 unde este reprezentată poziţia râului Someş în anul 1976, poziţie ce suprapune în mod
clar zona cimitirului A). Acest tip de fenomen duce şi la antrenarea pe verticală a pânzei freatice din zonă,
fapt ce provoacă un mediu hidrologic dinamic în acest areal. Toate aceste aspecte duc la o diminuare trep‑
tată (influenţată de numărul acestor inundaţii/timp) a cantităţii de colagen din oasele prezente în depozi‑
tele pedologice afectate de respectivele fenomene hidrologice. Altfel spus, cu cât sunt mai vechi resturile
osoase situate într-un depozit pedologic afectat de inundaţii frecvente, cu atât cantitatea de colagen păstrată
va fi mai mică.
Pentru cimitirul B, doar proba din mormântul nr. 30 nu a fost viabilă şi asta datorită dimensiunii prea
mici a probei. Astfel, din 19 probe trimise spre analiză doar 11 au oferit rezultate. Toate datele obţinute sunt
de tip AMS.

33

Sample
name

Lab.
no.

Age BP

Iclod A,
M2
Iclod A,
M14
Iclod A,
M18
Iclod A,
M20
Iclod A,
M35
Iclod A,
M37
Iclod A,
M38
Iclod B,
M8

Poz-0

>0 BP

Poz-0

>0 BP

Poz-0

>0 BP

Poz-0

>0 BP

Poz-0

>0 BP

Poz-0

>0 BP

Poz-0

>0 BP

Poz–
53754

5815 ±
30 BP

Iclod B,
M9

Poz–
53755

5860 ±
30 BP

Iclod B,
M20

Poz–
53756

5890 ±
35 BP

Iclod B,
M30
Iclod B,
M31

Poz-0

>0 BP

Poz–
53758

5735 ±
30 BP

Iclod B,
M32

Poz–
53759

5850 ±
50 BP

cal BC
Remarks
(2sigma)

4729–
4580
calBC
4800–
4679
calBC
4840–
4692
calBC
4685–
4499
calBC
4836–
4591
calBC

0.2%N 3.6%C not
suitable
0.1%N 2.8%C not
suitable
0.3%N 3.6%C not
suitable
<0.1%N 2.8%C not
suitable
<0.1%N 2.7%C not
suitable
<0.1%N 2.8%C not
suitable
<0.1%N 2.9%C not
suitable
small 3.8%N 10.8%
1.1%N 4.7%C
REST
4.5%N 11.3%C
small! 0.3%N
2.7%C not suitable
3.4%N 9.6%C
1.8%N 6.6%C

Prelevarea a fost făcută de dr. Sorin Tincu cu acceptul dr. Gheorghe Lazarovici şi dr. Zoia Maxim.
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Iclod B,
M34

Poz–
53760

5900 ±
35 BP

Iclod B,
M43

Poz–
53761

5800 ±
30 BP

Iclod B,
M67

Poz–
53762

6015 ±
35 BP

Iclod B,
M68

Poz–
53763

5885 ±
35 BP

Iclod,
M27

Poz–
53764

5785 ±
35 BP

Iclod,
M28

Poz–
53765

5965 ±
35 BP

Tabelul 1

4846–
4695
calBC
4721–
4552
calBC
5001–
4826
calBC
4837–
4690
calBC
4716–
4546
calBC
4945–
4766
calBC

3.9%N 10.7%C
REST
1.2%N 4.9%C
REST
3.5%N 9.9%C
2.9%N 8.9%C
2.2%N 7.6%C
REST
3.6%N 10.1%C
REST

Patru dintre mormintele incluse în analiza de corespondenţă beneficiază şi de date 14C, iar plasarea
lor în graficul obţinut indică şi o valoare cronologică a respectivei reprezentări, din partea dreaptă sus spre
partea stângă sus (vezi Diagrama 2).
Acest fapt, precum şi dispunerea unităţilor în cadrul graficului, ne permit să propunem o evoluţie
tripartită (fazele I–III)34 a cronologiei descoperirilor funerare de tip Iclod (vezi Diagrama 3). Demnă de
remarcat este poziţia mai timpurie a descoperirilor din cimitirul A35 (vezi Diagrama 5) precum şi a celor
două morminte de la Halmeu36.
Datele 14C existente, precum şi graficul obţinut prin analiza de corespondenţă, ne indică clar faptul
că nu beneficiem de date absolute pentru etapa cea mai timpurie a descoperirilor funerare numite de noi
aici Ia unde sunt dispuse mormântul nr. 1 de la Halmeu precum şi mormintele nr. 3 şi 1 de la Iclod A37. În
etapa Ib sunt încadrate mormintele nr. 13 de la Iclod A, nr. 24 de la Iclod B, nr. 2 de la Halmeu, nr. 9, 11, 17,
nr. 57 Iclod B, 21, 27, 14, 15, 2, 20 de la Iclod A, nr., 67, 68 de la Iclod B, nr. 18 de la Iclod A, nr. 68 Iclod B
şi mormântul de la Cluj-Piaţa Victoriei. În faza II sunt incluse mormintele nr. 10 Iclod A, nr. 37 Iclod B, nr. 4
de la Iclod A, nr. 35, 32 de la Iclod B, mormântul de la Cluj-Arhive, mormintele nr. 43, 36, 51 de la Iclod B.
În faza III sunt prezente mormintele nr. 52, 5, 53 şi 40 de la Iclod B.
Toate cele 11 date AMS au fost folosite pentru modelarea lor bayesiană38. Modelul debutează cu
etapa Ib (aşa cum deja am menţionat etapa Ia nu beneficiază de date radiocarbon). Datele ce provin din
morminte ce nu sunt prezente în analiza curentă sunt dispuse în funcţie de valoarea lor, în strânsă corelaţie
34

35

36

37

38

Dorinţa noastră este de a nu crea confuzii şi tocmai de aceea păstrăm tipul de denominativ deja uzitat pentru fiecare etapă a
grupului Iclod.
Acest lucru este deja menţionat în literatura de specialitate. Vezi Lazarovici 1991, pp. 8, 12–13; Maxim 1999, p. 88;
Lazarovici-Lazarovici 2006, p. 626.
Conform Astaloş-Virag 2006–2007, p. 78 aceste două complexe aparţin etapei Iclod I. Rezultatele obţinute aici ridică o
problemă teritorială, situl de la Halmeu fiind situat mai mult decât excentric vis-a-vis de aria descoperirilor de tip Iclod (vezi
pentru teritoriul Iclod, Maxim 1999, p. 87, fig. 99 iar pentru comparaţie Harta 1 din acest studiu unde sunt dispuse cele
trei situri ce oferă descoperirile funerare analizate în aceste rânduri). Întrebarea care se impune este: ce se petrece între aria
Iclod şi situl de la Halmeu-Vamă? Sau este momentul să începem să vorbim de mode şi tendinţe culturale în loc de grupuri
culturale şi culturi arheologice?
Ordinea de menţionare a mormintelor în cadrul fazelor şi etapelor grupului Iclod este în funcţie de poziţia lor în cadrul gra‑
ficului, fiind citite de la stânga sus spre dreapta sus şi deasemenea în funcţie de poziţia lor în cadrul serierii efectuate pe baza
analizei de corespondenţă (vezi Diagrama 4).
Datele sunt calibrate folosind curba de calibrare IntCal09 (Reimer et alii 2009) şi versiunea 4.2.2 a programului OxCal
(Bronk Ramsey 2009).
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cu datele ce corespund mormintelor analizate. Practic, elementele pe baza cărora a fost construit modelul
cronologic (prior-estimates) sunt oferite de rezultatele analizei de corespondenţă.
Modelul obţinut (vezi Imaginea 1) are un coeficient de compatibilitate (agreement) de 105%, această
fiind o valoare ce conferă modelului în discuţie o puternică consistenţă. Astfel, putem afirma că debutul eta‑
pei Ib se află cadrat în intervalul 4997–4777 cal BC (mean 4866 cal BC – vezi Imaginea 2)39 valori ce trebuie
considerate ca terminus ante quem pentru elementele de tip Iclod Ia, care ar trebui să se plaseze la cca. 5000
cal BC. Limita de sfârşit a fazei III obţinută în cadrul modelului prezent se încadrează între 4697–4431 cal
BC (mean 4581 cal BC – vezi Imaginea 5). Aceste valori nu trebuie privite ca şi finalul absolut al cimitirelor
grupului Iclod, vasele cu picior gol pe dinăuntru ce prezintă perforaţii triunghiulare, din cimitirul B (consi‑
derate faza III)40, indicând cel mai probabil un orizont ceva mai târziu, de tendinţă sau influenţă Tiszapolgár
(fază A şi/sau început de B1)41, care poate tinde către cca. 4450 cal BC ca şi limită maximă.
Concluzii
Rezultatele analizei de corespondenţă aplicată pe ceramica din inventarul mormintelor de tip Iclod
ne arată că în etapele mai timpurii (I şi II) ornamentele incizate predomină (aici incluzând şi banda punc‑
tat-incizată) iar în etapa mai târzie (III) pictura cu negru devine elementul definitoriu din punct de vedere
decorativ (vezi Diagrama 7 – tot aici se pot vedea şi formele de vase specifice aspectului funerar al acestui
grup cultural).
Se poate afirma în mod cert că mormintele din cimitirul A sunt mai timpurii decât cele din zona
B (vezi Diagrama 5 pentru poziţia mormintelor din zona A şi Diagrama 6 pentru cele din zona B), prin
aceasta reconfirmându-se opinii deja exprimate în această direcţie42 privitoare la o translaţie teritorială a
zonei dedicate depunerilor funerare dinspre zona A spre zona B.
În studiul dedicat celor două morminte neolitice din Cluj-Napoca, redactat în 1977, Gheorghe
Lazarovici susţine că mormântul din punctul Arhive ar aparţine fazei timpurii a grupului Iclod (sau faza
I) iar mormântul de la Piaţa Victoriei etapei mijlocii (faza II) menţionând totodată ca principalul criteriu
de diferenţiere cronologică este cel al facturii ceramicii din cele două morminte43. Rezultatele analizei de
corespondenţă publicate aici ne prezintă o situaţie diferită: descoperirea de la Piaţa Victoriei aparţine etapei
Ib, iar cea de la Arhive etapei a II-a.
La nivel de cronologie absolută, este foarte clar că grupul Iclod, pe baza celor 11 date analizate aici
se înscrie în intervalul cca. 4900–4550 cal BC (vezi Imaginea 6), cu amendamentele deja precizate mai
sus conform cărora lipsesc date din etapa Ia şi cel mai probabil şi din finalul etapei a III-a, fapt ce oferă
posibilitatea susţinerii unui interval cronologic cuprins între cca. 5000–4450 cal BC pentru dezvoltarea
grupului Iclod. Aceste valori reconfirmă încadrările cronologice relative de care vorbeam la începutul aces‑
tui studiu44.
Realizarea sumelor datelor corespunzătoare fiecărei etape a grupului Iclod din modelul prezentat în
Imaginea 1 ne oferă posibilitatea să estimăm că faza Ib este cuprinsă în intervalul cca. 4900–4720 cal BC,
faza II între cca. 4780–4630 cal BC, iar faza a III-a între cca. 4700–4540 cal BC (vezi Imaginea 6).
La final, pentru a sublinia încă o dată importanţa metodologiei aplicate în prezentul studiu, vom
compara şi rezultatele obţinute pe baza modelării bayesiene a datelor 14C aparţinând grupurilor culturale
Foeni, Iclod şi Turdaş şi, totodată, vom rediscuta sincronismele culturale stabilite pentru aceste trei feno‑
mene culturale.
39
40
41
42
43
44

Toate valorile datelor BC prezente în acest studiu sunt calibrate 2σ (95,4% probabilitate).
Vezi Lazarovici 1983, p. 6 şi fig. 1/6, Lazarovici 1986, fig. 9/2 sau Colesniuc 2008, fig. 182b.
Pentru cronologia culturii Tiszapolgár vezi Diaconescu 2013.
Vezi supra n. 35.
Lazarovici 1977, pp. 24–25.
Vezi supra n. 8, 11, 12, 13.
— 52 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

CONSIDERAŢII PRIVIND POZIŢIA CRONOLOGICĂ ABSOLUTĂ A CIMITIRELOR PREISTORICE DE LA ICLOD

N

În literatura de specialitate se afirmă şi că geneza grupului Iclod are loc prin dislocarea comunităţilor
Turdaş din valea Mureşului către zona actuală a Clujului de către comunităţile de tip Foeni45. Altfel spus şi
grupul Turdaş şi grupul Foeni ar fi mai timpurii din punct de vedere al momentului genezei decât grupul
Iclod. Admiţând ca şi corectă existenţa unei faze Turdaş I în descoperirile din Banat, afirmaţie susţinută şi
de data radiocarbon din complexul 370 de la Uivar46 am realizat o repartiţie pe fazele Turdaş I, II şi III a
sumelor datelor corespunzătoare fazelor menţionate. Pentru grupul Foeni am preferat separarea în două
grupe regionale care par a fi şi cronologice (Foeni Banat47 şi Foeni Transilvania). Aceste etape cronologice
şi culturale au fost comparate între ele (vezi Imaginile 7, 8, 9).
Câtă vreme grupul Foeni este, din punctul de vedere al teoriei descrise mai sus, elementul declan‑
şator al genezei grupului Iclod, prima comparaţie făcută este între fazele Iclod aşa cum au fost modelate în
acest studiu şi etapele Foeni Banat şi Foeni Transilvania. Se poate vedea extrem de clar în Imaginea 7 că faza
Iclod Ib este mai timpurie decât etapa bănăţeană a grupului Foeni. Astfel putem afirma că grupul Foeni nu
are nici o legătură cu geneza grupului Iclod fiind un fenomen ce debutează la moment de Iclod II, varianta
transilvăneană fiind chiar uşor mai târzie decât stagiul cronologic al Iclodului III48.
Imaginea 8 ne permite să discutăm despre următoarele sincronisme: Turdaş I (Banat)=Iclod Ib,
Turdaş II=Iclod II, Turdaş III=Iclod III49. Aici ne permitem să atragem atenţia că etapa Ia a grupului Iclod
este, teoretic, mai timpurie decât Turdaş I50. Ce este cert este că la acest moment şi contribuţia grupului
Turdaş la geneza Iclodului este foarte greu de susţinut51.
Ultimele sincronisme subliniate aici ţin de relaţiile Turdaş-Foeni, care arată, conform Imaginii 9 după
cum urmează: Turdaş II=început Foeni Banat şi Turdaş III=final Foeni Banat şi început Foeni Transilvania.
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Draşovean 1996, p. 99; Luca 2001, p. 128; Luca 2006, p. 356; Luca 2008, p. 31 (ultimul autor vede geneza grupului Iclod
la nivel de Vinča C2, „aportul culturii Turdaş la originea grupului Iclod” fiind considerat ca şi „incontestabil” – vezi Luca
2001, p. 128). Ca opinie diferită vezi Maxim 1999, p. 87 care vede originea grupului Iclod ca provenind din „fondul local al
grupului Cluj-Cheile Turzii, din elementele grupului Turdaş, faza I şi impulsuri sudice de tip Vinča C”.
Draşovean 2013, p. 16 şi fig. 8 cu întreaga discuţie referitoare la lipsa unei etape tipologice Turdaş I din Transilvania.
Pentru această entitate culturală au fost utilizate datele din Draşovean 2013, p. 20, Tabel 1.
Dar etapa Foeni Transilvania nu depăşeşte graniţa de 4450 cal BC considerată de noi ca şi limită maximă pentru finalul gru‑
pului Iclod. Pentru datele AMS ale grupului Foeni din Transilvania vezi Gligor 2009, p. 141 şi Gligor 2012, p. 286.
Etapa Turdaş III este chiar un pic mai lungă în timp, dar aici se aplică cele spuse în nota 48 supra.
Aici rezervele apar din cauza lipsei vreunei date radiocarbon pentru Iclod Ia precum şi existenţa doar a unei date pentru
etapa Turdaş I.
Chiar şi cea a fazei Turdaş I (vezi Maxim 1999, p. 87) şi n. 45 supra.
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Planul 1: Planul sitului de la Iclod cu poziţia şanţurilor (adaptat după Mischka 2012, fig. 3 şi 5)

Planul 2: Planul sitului de la Iclod cu poziţia cimitirelor A şi B (prelucrat după Mischka 2012, fig. 3 şi Lazarovici-Kalmar 1987,
fig. 1 şi fig. 2)
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Diagrama 1: Rezultatele analizei de corespondenţă cu poziţia unităţilor şi tipurilor caracteristice

Diagrama 2: Rezultatele analizei de corespondenţă cu unităţile ce prezintă date AMS
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Diagrama 3: fazele grupului Iclod bazate pe rezultatele analizei de corespondenţă

Diagrama 4: serierea bazată pe analiza de corespondenţă şi fazele grupului Iclod
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Diagrama 5: poziţia mormintelor din cimitirul A în cadrul rezultatelor analizei de corespondenţă

Diagrama 6: poziţia mormintelor din cimitirul A în cadrul rezultatelor analizei de corespondenţă
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Diagrama 7: distribuţia formele de vas şi tipurilor de ornament ca variabile ale analizei de corespondenţă

Imaginea 1: modelul cronologic absolut al grupului Iclod obţinut prin modelarea bayesiană şi bazat pe rezultatele analizei de
corespondenţă
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Imaginea 3: graniţa dintre etapele Ib şi II

Imaginea 2: debutul etapei Ib

Imaginea 5: finalul etapei III

Imaginea 4: graniţa dintre etapele II şi III

Imaginea 6: sumele mărginite ale celor trei etape Iclod, bazate pe modelul bayesian
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Imaginea 7: sincronismele cronologice absolute dintre sumele mărginite ale etapelor grupul Iclod
şi sumele mărginite ale celor două etape Foeni

Imaginea 8: sincronismele cronologice absolute dintre sumele mărginite ale etapelor grupul Iclod
şi sumele mărginite ale celor trei etape Turdaş
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Imaginea 9: sincronismele cronologice absolute dintre sumele mărginite ale etapelor grupul Turdaş
şi sumele mărginite ale celor două etape Foeni

Harta 1: Harta siturilor ce oferă descoperiri funerare de tip Iclod (1. Iclod, 2. Cluj-Napoca, 3. Halmeu)

— 63 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

