CULTURA TISA

Cultură din epoca neolitică şi a cuprului, a cărei arie de răspîrnli
re se întinde pe un teritoriu vast ce înglobeazft zone întregi din H. P.
Ungară, R.S.F. Iugoslavi"• şi H. S. România. Aşezările apar!inătoarc
culturii Tisa de pe teritoriul României sînt mai frecvente mai ales în
partea <le vest a ţării (Crişana şi Ilanal) <lar pnrt;Horii ac<'stei cnlturi
pătrund a<lînc şi în Transilvania, atît pe Valea 1\1 ureşului, cit şi pe
văile Crişului Repede şi a Someşului. Centrul acestei culturi se axează pe valea Tisei şi a afluenţilor ei estici acoperiml cu pr<'cf1derc toată c'impia pînă spre Munţii Apuseni.
Datorită ariei vaste pe care sînt presărate aşezările, a îndelungatei lor durate în timp, dar mai ales trăs;lturilor specifice rw care le
prezintă cultura Tisa în diferitele ei etape <lP dezvoltare, Sf' pot
deosebi mai multe faze distincte, atît din punct de vederi' „ultural,
cît şi cronologic. Deşi în ultimele trei decenii s-au efectuat numeroase şi importante cercetări sistematice asupra aşez;lrilor şi cimitirelor
aparţinătoare acestei culturi (în special pe teritoriul R. P. Ungare),
au rămas încă neelucidate satisfăcător o serie întreagă de probleme
legafr de geneza, cronologia, interferl'n[a. 11ri l1·!.!t'1turik '1dt11rall' 1·11
celelalte tulturi contemporane învecinate. In stadiul actual al cercetă
rilor, pentru a prezenta diferitele faze ele d''zvoltarf' a],. accstl'i culturi pe teritoriu] Românit>i, vom folosi P" ling;'\ ohs<'rvaţiilt' înregistrate în tursul cercetărilor efectuate rt'C<'nl la noi, ş1 principalele con*Prezentul studiu a fost pregătit în anul 191i2 pentru Enzyklopădisches
Handbuch zur Ur- und Fruhgeschichte Europas, sub red. Jan fiiiµ, voi. I,
Praga, 1966,
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cJuzii ale l'Crcct[itoriJor str<"1ini. rnelc ohsef\'alii })('rsnnaJc pe care le
\"om face se Lazeaz;), pe <le o parte. pe ccrccrnri încă inedite, iar pe
tic altă parle pe slu1lierea alt'nt;1 a bogatl'i litl'raturi de specialitate
rcf eri toan· la an·as1;1 problt•m;t 1•
1'isa I reprezintă cca mai nd1e faz;) a acestei culturi. <lar în stadiul at:lual al l'Crcetarilor. nu s-a ajuns inra la o părere unanimă nici
asupra fat:torilor care au <lctcrminat geneza ei şi nici asupra datei
cînd a început s;) de\'ină complet in<lepen<lt•ota, prin tr;)s;Hurile spel'ifice pc l'are Ic prezintă. Hccent, în urma analizei temeinice a materialului n·zultat din 11·ri·1·L1ril1· mai \l'dti. ori mai noi. se impune tot
mai mult ipoteza d foJHlul de haz;) al n1lturii Tisa ii constituie un
f al'ies lol'al. inllrziat, al culturii Cri~, la care se adaugă puternice
influente al1· culturii \"inca. înspre sud, iar în etapa finala (mai ales
spre nord-nst) ale ceramicii liniare- (un fond autohton, protoeuropean, nu a fost inca înregistrat arheologic şi deci determinările anlropologi1:c 1111 pot fi leJ!ate siJ! 11r 1lc al'l'sta. l'i probahil de o populaţie microa ... iatil';L purt;Hoar1· a 1ulturii Vi1wa-Tur1laş ). Mediul geografie şi alţi factori au contribuit în mod substanţial ca purtătorii acestei culturi, ce-şi aveau aşezarilc dispuse pe terasele ce se ridicau
deasupra mlaştinilor Tisei şi a afluenţilor 1·i r;)săriteni, sa practice
timp indelunµ;at pescuitul şi ,·inatul, iar creştrrea animalelor şi agri1.:ultura s;) rămină multa vreme o ocupaţie secundară. Folosirea tndclungali'\ şi cotidiana a l'Oşurilor de papură, impll'tite in diferite modele, a influenţat şi <lett-rminat împodobirea ceramicii şi a plasticii
antropo111orf1· c·u \'ariat1· moti,·1· t•·xtile, atit de spt>t·if ice acestei faze
incit ii dau o not;) distincti\'ă f aţil dl' celelalte culturi contemporane
inn·dnate. Conf t•1·1ionarea 'aselor clin m'ilul fin, aluvionar, al zonelor
immclabilc·. ameste„at uneori rn nisip fin ca drgresant (procesul de
înlocuire al pl1·ni şi p;lioase)or cu nisip in pasta s-a petrecut inctl tn
C"a1lrul n1lturii Criş ). dau crramiC"ii un aspect aparent de bună ca1itate. c;'\ci arcl1·rea, in n·lc mai multe cazuri, este inC"omp)etă. Una din1 Bihlioqrafi<1 refc>ritodre l'I aceastCi
problem.'!\ din ţară: M. Roska, Arch!rt,
4t), 193G, p. G7-8G; Idem, Kozlem~nyek. li, 1942, p. 15; D. Popescu, Materiale, II, 1956, p. 89 şi urm., p. 143 şi urm.; D. Berciu, IstRom, I, 1960, p.
43 şi urm., p. 52 şi urm. p. 59 şi urm.; Idem în L'Europe â la fin de l'age
dt> la plerrl'. Praqa. l~)f.2. p. 128 şi urm.; N Vl;1ssi!. SCIV, 12. I, 1%1. p.
17~24; Studia, 1962, p. 23 şi urm.; H. Dumitrescu Dacia, V, 19G1, p. 69 şi
urm.; M. Rusu, Materiale, VIII, 1962, p. 1962, p. 159 şi urm.
Bibliografia rC>fcriloare la această problemă din străinătate: Fr. Tompa
BerRGK, 24-25, 1934--35, p. 40 şi urm.; K. Szabo, Archt!rt, 47, 1934, p. 9
si urm.; P. Pi!tav, DlssPann, II. 1938, p. b şi urm.; Idem, Regfiiz, II, 1961,
p. 3 şi urm.; I. Banner şi M. Parducz. Arcb-ert, VII-IX, 1946-48, p. 19 şi
urm.; I. Kutziltn, Archtrt, VII-IX, 1916-48, p. 42 şi urm.; Idem, !n L'Europe ... p. 221; I. Bani10r. ArchHung, 34. 195G, Idem. ActaArchBp, XII. 1960.
p. 1 şi urm.; '.dem, în L'Europe .. , p. 205 şi urm.; J. Csalog PolArcb, III-IV
1941, p. 15, şi urm.; Idem, VII, 1955, p. 25; Idem, ActaA°rchBp, IX, 1957, p.
27 şi urm.; N. Kalicz ArcbErt, 85, 1958 p. 3 şi urm. I. Banner - I. Kutzian
Act~ArcbBp, XIII, 1961, .P· 1 şi urm.; Gy. G~zdapusztay, Arcb-ert, 89, 1962, p.
::i ş1 urm.; M. Gara~anm. BerRGK, 33, l~bl. p. 125 şi urm.; J. Driechaus
ArcbGeogr, 3, l, 1952.
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tre influentele cxerl'itate de c1Hr1· purUtorii t:ulturii Vinca asupra
culturii Tisa se manifesta (în aLm-1 1lc transmiterea plasticii antropomorfe, a unor motive ornamentale striate ori punctate etc.) ma1
ales la folosirea unor procedee <le ardere mai bună a vaselor 1·<' primt·sc astfl'I o l't1loare g,dbui1·. portOI ali1·, sau l'hiar ro~ic (un f.·norncn similar tle !!enez[1 si interfen·ntf1 cultural.l se nelret:e si ('ll cultura Banatului). Transmitl'rea pil'lf1rii vaselor 1·u diferite motive ornamentale în culori naturale (roşu, alL, negru) de la purt;Horii culturii Criş la cei ai culturii Tisa se face lreptal şi în timp îndelungat
(d. ~înandrei, Vadul Crişului), dar folosin·a frl'nent;l a motivelor
textile în pictură se petrece ahia spre sfîrşitul f az<'i I c;ki ea este
uzualf1 mai ales în faza a IT-a (d. Oradl'a, Blaja, Cluj etc.). Uneori
l'hiar vasdc ornamentale 1·11 moli\·<' striate sau punc:lat<' sînt pictate
1·u roşu (d. Ccnadul Vechi, Pana, Beşpncu, Szentcs etc.) ca la Tur1laş ceramica vinC'ian[t. Purlf1torii l'Ulturii Tisa erau mari meşteri în
prelucrarea uneltelor de os (harpune, suii', spatule t>ll'.) silex şi obsidianf1, materii prime aduse ail'i de la mari distanţe (J\luniii Apuseni şi Tokai). Interesant[• estl' prelul'rarea îndelungau a microlitelor, în special a vîrf urilor de sf1p;eţi pentru vînatnl m[1nmt. A par
dălţi-calapod şlefuite. Ca tipuri d1~ locuinţ1l prcdominf1 rnliLelc <le
pesl"ari şi vînt:1 tori, ori lol'uinţell' d,• supra f att1, Ilar treptat se trece la
Lordee. ln general aşl'zf1rile aparţirnHoare f az1·i Tisa I au un strat Je;
cultură relativ subţire fiind <li' cele mai mulll' ori suprapus!' d1· niYt·le aparţinătoare fazei a II-a (Cena<l, Beşcnova, l'arţa, Vărşan<l, OradPa, TarC'ea etc.), iar în 'fra11sil,a11ia sc constaL-1 doar r[1spîndiri sporadice (Turdaş, Tărtăria). OLserva!iile straligrafi1·1· i1m·gistrat1· la
aşezările vinciene din Banat şi turJ[1şe1w 1lin Tra11sil\ania, unde sint
atestate importuri Tisa I, în uive!Ple posterioarl' 1·tdt1irii Vinl'a-Turdaş propriuzise, (:Orespunzînd in Banat înccputurilor l"ulturii VincaPlocnic, iar în Transilvania culturii Pt'lreşti I, eontrilrnie la datarea
acestei faze. Dacă ţinem seama de obs1"rva!iil1· stratigrafic<' <;;i stilisti(:e făcute la aşezările aparţinătoan· acestei f aZ<', prt>cum şi <le timpul
necesar pentru închegarea şi definitivarea tr[1sf1turilor spc('ifil"e fazei respective putem să o încadrr1m din punct dl' vt·dere cronologic
între anii 2800-2500 î.e.n.
Tisa II. Aşezările din această faz1-1 sînt mult mat numeroase ş1
răspîndite pc o arie vastă. lu Crişana, unde a!;)t>Zi1ri au trei-patru
niv,·luri '1c locuire l'arc dau în ansamblu 1111 strat cultural gros de 2-3
111 (V1-1rşancl. Sînlana, Oradea l'lL); 111 ,;d1i111h în Transilvania stratul
cultural este subţire (Gilfm, Mera, Viştea, Slătiniţa, Strei Sîngeorgiu
etc.). Predomină locuinţele de su praf aţă, iar bordeiele, mai ales în
etapa finală, sînt încăpătoare şi adînri. Dacă la Cl'ramica pictată pt·rsistă încă obiceiul de a o ornamenta cu motive în stil textil, la ceramica obişnuită dispare treptat ornamentaţia striat:."l, p[1strîndu-st·
doar torţile-butoane semisferice sau conice. Plastica antropomorfă ';ii
zoomorfă dispare. Menţionăm că la ceramica apărută în cele patru
niv,·luri dt• locuirl' al1· aş1·z111'11 Ti~a li d1· la ~înlana, Jill s1· pol fact·
L'
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tl1·o-.1·!1iri s11bstan!ial1· p1· 11i\1·luri r,·f1·ritor la form1·. f at'luri1. ori ornamentaţie, ci numai u~oare nuanţari 1wsemnifi1·ative. Acest consen atorism ~i spirit refractar faţa <le influenţele şi patrurulerC'a unor demente ~tri1ine nalturale, sau chiar etnice, reprezinta una <lin caracteri::.ticelc an·sll'i faze reflectind in acelaşi timp ,-igoarea ~i puterea
<le roire a triburilor <lin faza Tisa li, căci aşezările lor (necontaminat1· , 11 alt1· .-ulturi) ... i11t r;lzletitC' p1· o aril' vasrn 1''.\1·n·itî111l iii ;w1·la':'i
timp influente culturale substanţiale' asupra C"ulturilor inn•dnall' (Pctre~ti. Ariu~d, Lcngyd. Bukk). l1m·ltcle din os. silex şi oLsidian;I
1·ontinu;I ~;\ fie prelul'rate în mare num<'lr, dar în acelaşi timp sint
frecnnte ~i di!1·rite tipuri de topoare 11in piatr;I !;'lduit;I 1·u perforare'
tuhular;\ . .-\par sporadit· ':'i obiecte prclul'ratt· din cupru nati\' ( cfalţi,
s11l1·. an· t'lt. ). iar 111 1'1;1pa finaL't. probabil ('a import 1lt' la purl;Horii
culturii Petre~ti I I. aJ-lar topuan·-1·io1·a11 1·11 ceafa patrulater;! sau o\'ali'l ~i gaura de inm;\1111':'are C'ilindrid\ 0Lti11ute prin tipare ti circ perdu,
tot <lin cupru nati\'. :\\·irul în n·<lrr1• atit 1·ronologia inll'mt'l a aşez;'\ri
lor ':'i l'i111itir1·l11r ili11 a11·a„t;1 f a:t.1. C'll ':'i i1111'11rt11ril·· i11r1·1!i ... trat1· la
aşezările apartinătoar1· culturilor învf'1·inah', durata în timp a f azri
Tisa I I se eşaloneaz;\ l'U pret·ădere intre anii :!500-2200 î.e.n.
r;,,, III (Îis:t.ilf'Ol:.!ar) tt11lti1111a llfl.!illlit fa:t.a pr1•1'f'tl1·111.-1. a~t'Zil·
ril1· fiind tli ... 1'11"· 11111·11ri p1· ... 11· ni\1·lurilc ~IJ}ll'rioar•· alt' f a:1.1·i Tisa 11.
tlar tl1· n·l1· mai multe ori ele sint separate avî111l un strat ,,,. c·ult:ir;\
1rnLtire. ln n·ramil'ă persii:.tA incA formele vechi, clar apar ';ii forme
noi ( f ruC'tierc c·u pi doar" prrf orate „ghivece de flori"\ .,oal1• d1• lapte„ ). iar l'cramica pil'lali\ clispar1· tr1·ptal. Rf'folosirea 1111or moli\'l·
ornanlf'11tal1· in stil t1·xtil pc· t'C"ramica lll'pil'lata (triun1d1iuri, rl'!elt'
haşurall' elf'.) s1· 1latorcştc·. p1· 1l1· o parte. pi1·rtlerii obic1·i11lui <le> a
pieta vasel<'. iar p1· de alrn part•·. prel11;·1rii an·stor moti,·e ele la c·eramica pil'lat•'\ !;Oi r1·dan·a lor prin haşuri in ,.,.rami,·a nepidata. Persislt'n\a 1·1·ra111il'ii pi.-tat1· „Iiiar la Ti~1.apoll-!;1r. ori in alt1· a-;;1·z11ri ':'Î
ohin·i11I initial il1· a 11111pka moti\'1·l1· i111 izalt' 1·11 pa ... ti1 al11;), pl1·1)1•az;i
i:rrt'litor în fa,·oarea a1·1·stei ipoteze. Prof'esul d1· dispariţie treptată a
ceramicii pic·tate 1·st<' un f 1•noml'n gennal ''" se petrec" şi la culturile
in\'<'cinal<' f'ontcmporane (l'<'tr1·!;'ti 111. Ariuşcl - faza J\fugeni-RN·i,
Bukk, Lengyel ele.). D<'sfaşurarl'a acestui proc<'s este condiţionată,
printre altele, şi d" d<'zvoltarea rapidă a metalurgiei cuprului care în
această vreme ia un avint remarcabil. ln Transilvania, la zonele de
interferenţă cu culturile Petreşti III, Ariuşd şi Coţofeni, se petrece
un amestec cultural la care aportul culturii Tisa este sul•stanţial ( cf.
Noşlac, ldod. Vultur1·ni. Vi7tea, Şintereag, Muf!;eni etc.). Dintre aşe
zarile caracteristice acestei faze amintim citeva: Deva, Aracl-f.ai, Biharia, Oradea, SalaC"ea, Carei etc. Ritul de inmormîntarc este în continuare inhumaţia în poziţie l'hircitf'l, după cum o confirmă mormint1·lc· cl1· la Sintana, ~imian şi altele. Dintre produsele de cupru c.-apar în această faza amintim topoarele cu braţele încrucişate găsite
în aş1·z.-1rile d1• la Orad1·a 7i !\lug1·ni. ori toporul aflat la rnormîntul
de la Viştea ori cele de la Tihava (R. S. Cehoslovacă). Obeerva'ţiile
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stratigrafice înregistrate la aşezări, dimpreunft cu piesele <lin metal
găsite în locuin\e sau la morminlele fazei Tisa III, asigură o tlalare
internă ce se eşalonează între anii 2200-2000 î.e.n.
1'isa IV ( B0Jrogkereszt1lr ). Această ultim fi fazf1 a culturii Tisa
este cunoscuL·1 aproape exclusiv pc baza malerialului rl'coltat din ('imitire (în H.l'.U. s-au cercetat pcsle 40) ori <lin descoperiri întîmplătoarc la care însă nu se pot face precizări mai dare. Cele mai importante <lescoperiri <le pc teriloriul României (lleba Veche, Curtici,
~îniob, Ciumeşti, Valea Hea, Glwja, Gorneşti etc.) provin <le asemenea din mormintt·. Lipsa aşezărilor corespunzfttoare aceslor cimitire
este foarte semnificativfi. Pînă în prezent sînt cunoscute doar douf1
aşezări în R.P.U. (Tarnabod, Szekcly), la care s-a pulul înregistra
1·lar s111"1·.·si11111·a Ti'"zapols;ar-Bodro~k1·rt·~1.L1r-Ba1L·11, iai' la a~<'z;·1rile
din România (Blandiana, Sebeş, Rahău, Sînpetru German etc.) nu s-a
putut preciza :,;ucccsi1mu1 a111i11lilf1 mai sus. .\nalizînd l'On\inutul
„n1llurii Bodroµ;k<'reszll'1r·' YOlll t'Onslala U1 ca rcprezinlf1 doar o clapă finalft a fazei prccedenlt' dt· „ari' t·sl1' lq?;aU1 oq!ani„ alîl in ceea ce
priveşte geneza, cît şi conţinutul ei cultural propriu-zis, căci cea mai
mare parte a tipurilor de vase, împreună cu motivele ornamentale,
lamele-pumnal de silex, piesele de metal <'le., sînt comune pentru
amîndouă fazele. Apariţia unor noi tipuri ele vase (cupe, străchini,
ceşti cu două toarte etc.) ori obiecte de cupru, dintre care unele obţinute prin reducere (topoare plate cu U1işul curbat, pumnale triunghiulare, braţări, idoli „«:>n violon'· din cupru ~· aur), marchează o etapă evolutivă nouă ce poate fi sesizată mai a1t>s
la cimitire
(cf. cimitirele
de la Oradea, Sînicolaul Român,
:-;a I acea, Ciunwşti în România si J t'bzl acli111 L. M 1·z<iszas ' P11sztaiv[mhâza, Saraszandâny, Polgâr etc. R.P.U.). Tot acestei faze îi
corespund numeroase descopniri izolak de topoare cu braţe încrucişase şi chiar depozite (cf. depozitele de la: Josani, Tarcea, Beiuş,
Cluj în România ~i Szeµ:e<l, llajd11h;iz !;'I Nyrlura 1n R.P.U.
etc.). Aria de răspîndire a acestora se suprapune peste cca a fazei
Tisa IV, iar pe de altă parte în compoziţia depozitC'lor intr:1 piese ce
au fost g[tsitl', fie în ('imilirC', fie în pn·a.ima a-:;1·zi1rilor 1·<· aparţin
acestei fazi"'. La uncii' aşt>zi1ri sil11al1· înln· Tisa ':"i \Tun!ii ,\puscni se
constată că pe un fond Tisa tirziu (I II-IV) St' grefcazi1 influenţe
culturale şi poate chiar etnice ale culturilor Coţofcni şi Baden. Acest
complex arheologic aparte, care înµ;lo1H'az:1 sp«:>ci ficul, inflrn·nţelc reciproce şi inteferenţele mai multor culturi din epoca cuprului, constă
printre altele în folosirea pe acelaşi vas a unor motive ornamentale
combinate, tipice culturilor Coţofeni-BodrogkeresztlJr-Baden, constituind un facies specific pe care l-am denumit provizoriu faciesul Orad~a ~cf. aşezările de la: Oradea, Valea lui Mihai, Sălacca, Moigrad,
S1gh1ştcl în România c~c .• şi lloclmezii\ âsârhcly. Tiszanagyfalu în
R.P.U.). Un fenomen similar dar pe un alt fond şi cu alte componente, s-a petrecut şi în sud-vestul R.P.U. ori nord-vestul R.F.S.I. Etapele de interferenţă ale acestor culturi, precedînd convieţuirea şi deci
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influenţele culturale' fC'l'iproc-1', semnalate' mai sus, marchrază pe de o
parte stadii!(' de dcnoltarc. l'U~tural~ independenţi\ şi durata ro~ in
timp, iar 1w de alt;·1 parte, 11Hhl';1 ciule de p;itrunderc ale culturilor
Coţofcni şi Baden în mediul Tisa tirziu, explidnd totodată situaţiile
stratigrafi('e „d1i,·ou• sesizate la unde aş1•z;lri. un.Ic succesiunea Tisa
I II-l\·-llacl1·n. sau Co1ofeni (grupa Cilniq nu t'Stl' rlarll. ln Transilvania p:Hrundc dinspre rt)si:lrit un grup de păstori ce-şi îngropau
rnor1ii culcat pc spat1· cu picioare îndoite dl' la genunchi, presărin
d 11·i n1 o.-r11. dnp;) 1 11111 o 1lm1·1l1·';'t•· ('imi1ir11l plan 1l1· la De1·pa-:Mureşului. Aşnări t·ort>spunz;itoarC' acC'stui cimitir cunoaştem la l\lirăs
lan şi 'f<·o:-1·rt>ac. dar a1·est !!rllJI nu <'Sl•' inc:'\ suficient de cunoscut şi
l'C'rCetat.
Sfirşitul culturii Tisa şi deci al aşn;)rilor aparţinlltoare ultimei
ei fazi-, cstt> pro,·ol'at d1· o ~crie intr<'ag:'\ d1• factori intemi şi externi
tan· duc la transformări substanţiale ce mard1cază trecerea spre o
nouă epoc:'\, cca a bronzului. Dezvoltarea rapidă a tehnologiei şi metalur(.!if'i cuprului ( t>puizindu-se cuprul nati'' se trc('e la extragerea,
rnlueer<'a şi turnan·a lui in tipart') şi alţi fu·tori pro,·oacă printre altele sd1iml1:)ri ..iructural1· in socidal1', iar p1· d<> alt:'\ parte, influen!•·11· l'llltural•'. '-;Jll 1 ltiar ;q·11rlnril1· l'l11i1 ,. \'1•11it1· r·· 1lif1·rit1• di (dinspre vrst şi sud-vest se inf iltr"ază pnrtlltorii culturii Bac.len şi Vucedol, dinspre sud-est, Sf' manifcslâ puternice influf'nţc anatoliene, iar
dinsprt> l'SI p:Hn1111l1· 1w 1lou;'1 di. una prin Transih•ania şi alta peste Carpaţii l';lduro';'i, al doih·a \'al de p<1stori caracterizaţi prin neaopole tumulare cu ocru), clau naştere- in urma unf'i convieţuiri şi infh1"nţări r"dproC"I', unor noi culturi C'(' tngloli<>azil şi asimilează 1pe..'
l'ificul culturilor amintit" mai sus primind insil o notă regional4
apartP. Din punf'l dt> \'t>d('fe l'ronologic, ultima f aZă a C'ulturii Tisa 1e
1'şalonrazll intrr nnii 2000-1800 i.r.n., rind se- petrece procesul complf'x <lt> geneza şi cristalizare· a c·ultnrilor (lf' la începutul epodi bron·
zului in intrc·g bazinul hidrografic al Tist>i (d. culturile Schneckenbrr!!, Gilău, Otomani I, Periam şi Nagyrev).

MIRCEA RUSU
DIE TISA-KULTUR
(Zusammenfauung)
Aufgrund de:. Analyse des Fundmaterials welches aus eigenen Forschungen hervorging und einer reichhaltigen Fachliteratur - den Raum tn
welche~ sic~ di~e Kulturerscheinungen und gegenseWgen Einflilsse abspieten, b~rucks1chhgend - slellt der Verfasser vier Entwicklungs-Phasen auf.
Tisa I. lhre Herkunfl ist ungeklărt, aber es k.Onnen in ihrer Zusammens.etzung folgende Elemente nachgewiesen werden: verspătete Criş-Elemente
(·.n der BC'~alung), Vinca-Elemente (in der 'fonplutik, Verzierung der Tonware n:i•t L1men, . Punklen). Am Ende dieser Etappc erscheinl die bemiiblte
Keran:i1k. Verbre1tung: Sînandrei und Vadul Crişului). Als relative Chronolog1e o!dnet sie sich in Siebenburgen an die ausgesprochene Vinca-Turdaş, und im Banat an deD Beginn der Vinca-Plocnik Phase ein.
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Tisa ll k0n'l?ir:hnct ~ir:h d11rch di0 Verallgemeinerung der lic'malten
Karamîk, Liei der gewuhnlichen Tonware verschwîndPn die Linienornamente
unc! t>s bleiben Liloc,s, konisclw Henkel. Dafiir ersclleinen Gegenstiinde aus
~''t!!egencm Kuµfer (Sternmeiscn, Piriemc, Nadein, Ueik mit
ovaler und
v'.l·reckiger IHickenkanlP). Verbreitung: Oradea, Blaji.I, CPnad, Heşenova,
Parta, Vărşand.
Tisa III. (Tisapolgâr), es erscheinen von neuem die einger'.tzten Linie11ornamente, wahrend die bemalte Keramik zu verschwinden beginnt, es erscheinen neue Gefass-Formen ( gelochte Fruchtschilsseln, Milchtopfe) u nd
die Metallverarbeitung nimmt stark zu. Verbreitung: Noşlac, lclod, Vultureni, Viştea, Sintereag, Mugeni, Deva, Arad-Gai, Oradea Sălacea, Carei.
Tisa IV. (Bodrogkeresztur), bindet sich nach Ursprung und Entwicklung
an die vor'.ge Phase. Das Fundmaterial stammt aus Grabstatten. Aus der
vorigen Enlwicklungs-Phase wurden Gefassformen, ornamentale Motiven,
Formen von Stein- unei Metallgegenstănden beibehalten. Es erscheinen neue
Gefassformen wie Tassen mit zwei Henkeln. Aus Metall: platte Axte, Dolche
mit drei-eckiger Schneide, Armbânder. Verbreitung: Grabstâtte: Oradea,
Sînicolaul Român, Sălacea, Ciumeşti, auch Hortfunde von Josani, Tarcea,
Be:uş, Cluj). In einigen Siedlungen sind kulturelle Einflilsse festzus Lellen die
zu einem eigenartigen Facies filhren, der vorlâufig den Namen „Oradea•
erhalten hat. DiPser „Oradea.Facies" i.ilwrnimmt ornamentrilP Motive und
yernischte formen von Cotofeni, Baden und Hodrogkeresztiu-Kultur.
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