EPOCA STRĂVECHE

UNELE PROBLEME ALE CERAMICII NEOLITICULUI
DIN BANAT*

In ultimii 15 ani cercetarea neoliticului de pe teritoriul Banatului
a luat un nou avînt. La baza acestui proces a stat înfiinţarea Muzeului din Reşiţa (1959) precum şi colaborarea dintre acest muzeu şi muzeele Banatului şi Transilvaniei. Un rol important l-au jucat
cer'cetările din zona lacului de acumulare al hidrocentralei de la „Porţile de Fier".
In acest răstimp s-au efectuat cercetări şi săpături în aşezările
de la: Baltn Sărată - Caransebeş 1 , Bucovăţ 2 , Dubova 3 , Giulvăz 4 • Cornea\ Homojdia 6 , Hodoni7, Lipova8 , Liubcova 9 , Moldcffa Veche 10 , Ohaba
* Lucrarea

reprezintă

varianta în limba

română

a unui studiu cuprins în

Pittioni Festschrift

S. Dumitraşcu, Lucrări Ştiinţifice, ser. A, Oradea, 1969, p. 517-521; L.
Groza, Banatica, I, 1971, p. 61-65; Gh. Lazarovici, ActaMN, XII, 1975, p. 13-34.
" Gh. Lazarovici, săpături 1973, 1974. Nepublicat.
:i V. Boroneanţ, Comunicări, ser. arh. VII, Craiova 1968, p. 3; Gh. Lazarovici, ActaMN, VI, 1969, p. 11-14; E. Comşa, MFME, 1969, 2, p. 29-38, 33-35;
Dacia, XIII, 1969, p. 13; Banatica, I, 1971, p. 85-92, 85.
1
Maria Anogy - Muzeul Banatului. Nepublicat. Referiri Gh. La• Săpătură
zarovici, ActaMN, VI, 1969, p. 5 nr. 15.
5 Ibidem, p. 5, nr. 16; ActaMN, VII, 1970, p. 473-488; Banatica, I, 1971, p.
20; ActaMN, VIII, 1971, p. 409-413; Banatica, II 1973, 25-26;
I. Uzum I.
Dragomir, Banatica, II, 1973, p. 403-416; Tibiscus, III, 1974, p. 45-64.
G Gh. Lazarovici I. Stratan, ActaMN, X, 1973, p. 455-464.
1
Săpături O. Radu. Nepublicat. Referiri M. Moga, RevMuz, 3, 1964, p. 295.
8
Săpături V. Boroneanţ-V. Demşa. Nepublicat. Referiri la materiale descope1ite întîmplător la Gh. Lazarovici, Banatica, I, 1971, p. 29-30. pl. XI-XIII.
9
D. Tudor-E. Comşa-S. Morirntz-Ex. Bujor-P. Diaconu-N. Constantinescu,
SCIV, XVI, 2, 1965, p. 396; E. Comşa, Dacia, XIII, 1969, p. 11-44; MF~, 1969,
2, p. 33 nr. 32; Banatica, I, 1971, p. 85.
10
Săpătură Gh. Lazarovici, 1970, Nepublicat.
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Mîtnicu, Gura Văii-Ostrovu Golu (Banului) 12 , Parţa 13 , Pojejena 14 , Ruginosu15, Schela Cladovei1 6 şi Zorlenţul Mare 17.
Aceste cercetări ne-au permis să reluăm o serie de probleme pentru a putea preciza locul pe care îl ocupă neoliticul din Banat în raport
cu zonele învecinate.
Originea neoliticului din Banat (după părerea noastră) şi deci şi
a aceluia din regiunea dunăreană, este sudică balcano-egeo-anatoliană. Dovezi sigure care să demonstreze existenţa unui neolitic preceramic, autohton, nu sînt, tot aşa cum nici evoluţia comunităţilor epipaleolitice tîrzii nu a contribuit la formarea primelor civilizaţii neolitice.
Influenţe reciproce sînt posibile şi se pot observa. La Gura Baciului,
de exemplu, capetele de piatră sînt rezultatul influenţei culturii Lepenski Vir 11 18 .
Evoluţia unor comunităţi, de tip Schela Cladovei, tîrzii în zona
Clisurii (Djerdap) precum şi uneltele de corn şi os se leagă de. un mod
de viaţă bazat pe \·înătoare, cules şi pescuit 19 şi mai puţin pe agricultură
sau creşterea unimalelor, căci spaţiul unde sînt aşezate majoritatea
a5ezărilor acestei culturi nu permitea practicarea agriculturii sau creş
terea animalelor, incit noţiunea unui neolitic preceramic20 sau protoneolitic, pentru aceste zone, este neavenită.
Pe teritoriul BanR.tului în epoca neolitică se cunosc trei mari grupări: A) Cultura Starcevo-Criş (neolitic vechi); B) Cultura Vinca (neolitic mijlociu); şi C) grupuri liniarbandkeramice sesizate în special în
părţile de nord şi nord-vest ale Banatului.

A. -

CULTURA STARCEVO-CRIŞ

Descoperirile de la Gura Baciului (Transilvania) arată în mod clar
originea sudică a acestei civilizaţii 21 , legîndu-se direct de fenomenele
care au generat formarea culturilor' sau grupelor neoliticului timpuriu
din Balcani: Protosesklo, Nea Nicomedea I, Vîrsnik-Amzabegovo, Karanovo I, Starcevo-Criş I. In ultima vreme s-au emis o serie de ipoteze
Dumitraşcu, op. cit., p. 118.
P. Roman-V. Boroneanţ, Drobeta, 1, 1974, p. 117-128.
l:l Gh. Lazarovici, Tibiscus, II, 1972, p. 3-26.
1" Săpătură Gh. Lazarovici, Nepublicat.
15
Săpătură Gh. Lazarovici. Nepublicat.
ie M. Davidescu, RevMuz, 6, 3, 1966, p. 548.
17
E. Comşa-O. Răuţ, SCIV, 20, 1, 1969, p. 3-15; Gh. Lazarovici, Banatica,
II, 1973, p. 30 şi urm., fig. 9-19.
18
N. Vlassa, PZ, 2, 1972, p. 187-191.
19 B. Jovanovic, Arohlug, X, 1969, p. 36.
20 V. Boroneanţ, PZ, 45, 1, 1970, p. 23-25.
21
N. Vlassa, op. cit., p. 192-197; Idem, ActaMN, X, 1972, p. 7-28, 22.
11
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Pl. I Cultura

Starcevo-Criş,

O s trovu Gol u (Ban ului) , 1-2 nivel (niv.) I ; 3 niv . II ;
4-6 niv . III ; 7 niv .?; 8-12 niv . IV .
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

Cerwnica neoliticului

bănăţean

9

care caută să lanseze noi sisteme cronologice pentru evoluţia comunită
tilor din Balcani si de la Dunăre. De obicei acestea au la bază cercetări
~ecente, însă pe ~one r'estrînse, astfel: pentru zona macedoneană a fost
Vîrsnik 22 şi Amzabegovo 23 , mai la sud Nea Nicomedea2 4, spre est Karavono25, precum şi sistemele lui D. SrejoYic 26 şi S. Dimitrijevic 27 • La
acestea s-ar adăuga şi sistemul lui N. Vlassa care nu neagă sistemele
vechi, ci le-a adus completări tocmai aoolo unde slăbiciunile vechi erau
mai accentuate. Ar fi de amintit aici şi opiniile lui J. Makkay care
nu crează un sistem, dar încearcă să argumenteze un orizont foarte
timpuriu pentru grupul Koros 28 •
Slăbiciunile sistemelor lui SrejoviC şi Dimitl'ijevic constau în faptul
că: 1) Acordă o prea mare vechime ornamentelor cu unghia considerîndu-le de provenienţă Koros chiar dacă nu întotdeauna sînt mărturi
site direct, ele există la Srejovic în Protostarcevo 129 , lar la Dimitrijevic
în nivelul Monocrom şi Liniar A 30 . In Grecia acestea apar mult mai
tîrziu, după orizontul Fri.ihkeramik şi chiar după Protosesklo, în Perioadele 1 şi 2 la Milojcic-Zumbusch 31 ; 2) Ceramica monocromă este
considerată
întotdeauna ca fiind premergătoare ceram1c11 pictate 32 .
Ideea unei ceramici monocrome anterioare ceramicii pictate este cunoscută în literatură, iar DimitrijeviC tinde, tocmai, a o paraleliza cu
F'rilhkeramicul lui Milojcic din Thessalia 33 . Obsenaţiile stratigrafice de
la Gura Baciului arată că ceramica pictată se restrînge înmulţindu-se
22
M. V. Garasanin, BerRGK, 33, 1959, p. 108-109; Zbornik, I, 1959, p. 62-64;
Zbornik, II, 1961, p. 35-41; ArchJug, III, 1959, p. 1-4; Antiquity, 35, 1961, p. 277278; Germania, 39, 1961, p. 142-144; D. H. French, AS, 11, 1961, p. 99 şi urm.;
D. Srejovic, Archiug, IV, 1963, p. 6; Fundamenta, A. 3, Kăln-Wien, 1971; A. Benac-M. Garasanin. EpoqPrehist, Beograd, 1971 (mai departe Epoq.), p. 268.
2
J J. Koroăec-S.
Zorszoski, ArhPregl, 2, 1960, p. 44-46; H. Hauptmann,
IstambMitt, 17, 1967, p. 5; M. Garasani!n, BerRGK, 39, 1958, p. 108; Zbornik, II,
1961, p. 7; R. Galovic, BerRGK, 43-44, 1962-1963, p. 11; A. Kovacevic, ArhPregl,

6, 19-64, p. 11.
24
H. Hauptmann, cxp. cit., p. 1; Idem, BCH, 90, 1966, p. 871. R. J. Roden. PPS.
28, 1962, p. 267-287; BalkanSt, 5, 1965, p. 109-124; Idem, Antiquity, 38, 1964,
p. 294-295; Idem, Scientific American, 212, 4, aprilie 1965, p. 82-88.
25
M. Detev, GodPlov, 1, 1948, p. 1 şi urm.; 3, 1959, p. 3 şi urm.; G. I. Gheorghiev, L'Europe, p. 45-52; ZfA, 1, 1967, p. 299-159; Studia Balcanica, 5, 1971,
p. 21-35; M. V. Garasa:nin, Antiqwity, 35, 1961, p. 277; Germania, 39, 1961, p. 143;
NCB, p. 301-336; L. Bernabo-Br€a, Poliochni, p. 695; D. Srejovic, Arhlug, IV,
1963, p. 6; H. Voiso~a (Todorova), SlovArh, XIV, 1, 1966, p. 8-11.
~ti D. Srejovic, Lepenski Vir, :Belgrad, 1969; Fundamenta, A, 3 1971, p. 1-39.
~ 1 S. Dimtrijevic, Archlug, X 1969, p. 45-48; Materialj, X, 1'974, p. 59-121.
28
J. llv}'akkay, Act&rih_§z, VIU, 1965, p. 18 şi urm.; MFME, 1, 1966, p. 47-58;
ActArchHun, 26, 1974, p. 131-154.
29
D. Srejovic, Fundamenta, p. 13-14 specia Ai. pl. 9/2; 8/4-5.
30
S. Dlmitrijevic, Materialj, X, 1974, pl. I/8-9; II/6, 27.
~.1 Milojcic-Zumbusch, Otzaki Magula I, II(ll), p. 49-53.
12
• D. Srejovic, op. cit„ p. 7 şi urm; s. Dimitrijevic, op. cit„ p. 67, 69, 71,
82-83, 100.
:i;i VI. Milojcic, BSA, XLIV, 1949, p. 19 (tabel); Germania, 39, 1961, p. 434-452;
E'.· J. Holomberg, The neolithic pottery of Mainland Grece, Gotemberg, 1964, p. 1
ş1 urm; J. Nandris, Man, 5, 2, 1970, p. 194; S. Dimitrijevic, op. cit„ p. 71 (tabelul).

https://biblioteca-digitala.ro

G. Lazarovici

10

procentajul ceram1c11 monocrome 34 . La Dubova-Cuina Turcului I şi
de Sus ceramica monocromă roşie este în proporţie
mai mare în vreme ce pictura albă dispare, iar ceramica cu pictură
neagră se înmulţeşte 35 • Orizontul monocrom al lui Dimitrijevic ar urma
după nivelul I de la Gura Baciului sau poate mai tîrziu, iar orizontul
de la Gura Baciului este mult mai timpuriu decît îl vede Dimitrijevic.
El se poate încadra, între Lepenski Vir II şi ceramica monocromă. în
felul acesta Gura Baciului I devine paralelă cu Protosesklo A, cum de
altfel a precizat şi N. Vlassa36 , cu perioadele 3 dar mai ales 4 la Milojcic-Zumbusch37. Astfel straturile Rudnik A - din tabelul lui Dimitrijevic - nu \'or fi despărţite de cele două faze ale Liniarului A şi
B, iar straturilor Lepenski Vir III, Divostin I şi II 38 nu le vor lipsi
tocmai elementele care definesc Gura Baciului I - Donja BranjevinaCircea. 3) O situaţie similară este cu vasele patrulatere c~ apar în orizontul considerat monocrom în a:?ezările de la Padina şi Lepenski Vir
IIIa (inferior). La Dimitrijevic acestea sînt anterioare şi contemporane
cu Gura Baciului !39 . Vase cu picior patrulater şi perforat apar la
Donja Branjevina40, Lepenski Vir IIIa şi IIIb 41 şi Padina42 , iar pe malul
românesc în aşezarea de la Dubova-Cuina Turcului I (pl. II/20-23)
care au fost atribuite fazei Starcevo-Criş II 43 ; 4) Un ultim element
pe care mai dorim să-l comentăm este ornamentul de forma impresiunii
„spicului de griu" de la Donja Branjevina care, ca şi alte elemente, pe
care nu este cazul aic;i să le comentăm, este o eroare de stratigrafie
a lui Karmanski pe care Dimitrijevic a acceptat-o fără nici o rezervă,
introducîndu-o între elementele tipice, timpurii, ale Liniarului A 44 .
Acesta este un ornament cunoscut şi caracteristic numai pentru fazele
tîrzii ale grupului Koros4s.
Noi folosim în continuarea sistemului lui Vl. Milojcic cu îmbună
tăţirile pe care le-a adus N. Vlassa 46 considerîndu-1 valabil pentru
întreaga arie a complexului Criş-Koros-Starcevo, iar pentru precizări
mai fine acceptăm, cu rezervele cuvenite acolo unde lucrurile consideGornea-Căuniţa

3"

N. Vlassa, Dacia, X, 1973, p. 13-14, 22.
Gh. Lazarovici, Tibiscus, III, 1974, p. 45 şi urm.
6
3 N. Vlassa, op. cit., p. 24; PZ, 47, 2, 1972, p. 194.
Ji Milojcic-Zumbusch, op. cit., 1(10), p. 14, 125; II(ll), 24, 28-31, 33-34,
35-36, 37-38, 40-41, 44-45.
JB S. Dirnitrijevic, op. cit., p. 71 (tabelul).
J9 Ibidem, pl. II/29.
40 Ibidem, pl. I/19; S. Kaiimanski, Zrtvenici, 1969, pl. Ia/1; I-II.
t,t D. Srejovic, op. cit., pl. 12; s. Dirnitrijevic, op. cit., pl. I/19; II/29.
'.2 B. Jovanovic, Archlug, IX, 1968, pl. IV/4; X, 1969, p. 23-38; Idem, Materialj, VI, 1974, pl. III/4.
n E. Comşa, SCIV, XVII/2, 1966, p. 360-361; Gh. Lazarovici, ActaMN, VI,
1969, fig. 12/5.
41 S. Karmanski, Slikana keramika, 1968, p. 4 fig. 5.
" 5 I. Kutziân, A Kăros Kultura, Budapesta, 1944, pl. VI/9; XII/7; XIV/17-18;
XVIL7, 28; XIX/15; XXIX/17-20; Gh. Lazarovici, op. cit., p. 10, fig. 4/2-9.
6
" N. Vlassa consideră Gura Baciului I = Starcevo I, op. cit., p. 196; ActaMN,
X, l 973, p. 26.
35
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răm că

stau altfel, şi sistemul lui Dimitrijevic. Cercetările din ultimii
;ini nu au adus date noi care să schimbe, radical, stadiul cuno~tinţelor
noastre despre Banat.
Fazei a II-a (vezi pl. II) a culturii Starcevo-Criş îi aparţine, în
afară de unele elemente de la Beşenova-Movila Mare, Dubova-Cuina
Turcului I, Dubova-Peştera lui Climente 47 , aşezarea de la GorneaCăuniţa de Sus 48 şi poate aşezarea de la Pojejena-Nucet. La acest
orizont ceramica monocromă roşie, bine lustruită, se menţine (pl. II/5-7,
9-10), iar apăsările cu unghia sînt puţine la număr şi neevoluate (pl.
II/11, 19, 26). Nu toate aşezările ce aparţin acestei etape sînt contemporane. Astfel cea mai timpurie este Cuina Turcului I urmată de Gornea-Căuniţă de Sus şi în cele din urmă de Schela Cladovei, ce face
trecerea la faza următoare (pl. II/24-31). Acestea corespund orizontului Liniar B la Dimitrijevic 49 .
Fazei a III-a îi aparţin major'itatea aşezărilor din Banat50 . Dintre
descoperirile mai noi aparţin acestei faze cele de la Moldova VecheRît şi Cornea-Locurile lungi 51 precum şi Dubova-Sacoviştea Mare 52 .
Acestei faze i se pot atribui şi majoritatea vaselor de la Beşenova şi
Bucova (pl. III/16-25). Ornamentaţia cu unghia cunoaşte maximumul
evoluţiei sale în această fază. Acum apar impresiunile şi ciupiturile dispuse în şir (pl. III/11-13, 19, 24), impresiuni gen „spic de griu" care
se vor dezvolta în perioadele ce urmează în zonele clin nordul Banatului şi din Ungaria de sud. 53 Această fază corespunde Ghirlandoidului şi Spiraloidului A la Dimitrijevic. Ceramica pictată de la Giulvăz
are corespondenţe în aceste orizonturi la Tecic şi Starcevo 5 4.
Faza a IV-a. ln nordul Banatului comunităţile îşi continuă neîntrerupt evoluţia, avînd înfăţişare similară cu cele din Ungaria de sud 55
şi din Jugoslavia 56 • In aşezarea de la Giulvăz ceramica pictată din nivelul al doilea, după factură (pasta este mai nisipoasă) sau pictură
(pictură de proastă calitate care pe alocuri a picat) (pl. IV/3-4), aparţine
grupului Spiraloid B al lui Dimitrijevic avînd analogii la Crnokalacka
47

48
49

50
51

Gh. LaZiarovici, op. cit., fig. 12/5.
Idem, Banatica, I, 1971, pl. 20, pl. I/5a-b.
s. Dimitrijevic, op. cit., pl. III.
Gh. Lazarovici, ActaMN, VI, 1969, p. 24, fig. 12/5.
Ibidem, p. 5, nr. 18; E. Comşa, MFME, 1969, 2, p. 38; Gh. Lazarovici, Cor-

nea.
52

Gh. Lazarovici, sondaj. Nepublicat.

~:i Gh. Lazarovici, ActaMN. VI, 1969, p. 10, fig. 4/2-fJ şi nota 45.
5
"
55

S. Dimitrijevic, op. cit., pl. VII/10, 17, 19.
Gh. Lazarovici, op. cit., p. 9-25; VIII, 1971, p. 409-413; Banatica, I, 1971,

p. 20; Tibiscus, III, 1974, p. 45-64.
~ 6 B. Bruik.ner, ArhPreg·l, 8, 1966, pi. II.
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Bara 5 î, Obrez-Bastine 58 , Vinkovc 59 şi Gornja Tuzla 60 . Materialul din
nh-elul Criş III de la Dubova-Cuina Turcului (pl. IV/8-9) are de asemenea corespondenţe în orizontul Spiraloid B 61 . Acestui orizont îi aparţin şi ciupiturile „spic de griu", „fagure" şi inciziile late cu apăsări din
loc de la Beşenova-„Bucova III" (pl. IV /11) cu bune analogii la Krsticeva Hunka în R. S. F. Jugoslavia 62 . Tot acum apar formele de vase
bitronconice (pl. IV/10-16) şi vasele cu picior treflat (pl. IV/13) precum
şi alte clemente(j 3 printre care şi vasele cu picioare 6 ~.
In sudul Banatului, la începutul acestei faze se continuă evoluţia
doar în cîteva aşezări: parţial la Cuina Tmcului III. Saco\-iştea Mare,
şi la Schela Cladovei II (nivel cu platforme de piatră). Gornea Locurile Lungi şi Moldova Veche-Rit. Ceramica pictată se păstrează
avînd culori întunecate şi motive spiraliere sau reclilinii 6 ·; (vezi Ostrovu
Golu pl. I) fiind însă pe o pastă nisipoasă arsă puternic. In aşezarea de
la Ostrovu Golu (pl. I) fiind însă pe o pastă nisipoasă arsă puternic.
In aşezarea de la Ostrovu Golu (Banului) e\·oluţia se continuă neîntrerupt, dar se deosebeşte radical de evoluţia comunităţilor Starcevo-Criş
din nordul Banatului.
Evoluţia
culturii Starcevo-Cri~ este puternic influenţată prin
apariţia formelor bitronconice, a pastei cu ms1p şi a pliseurilor (pl.
V/11, 13-15, 10). a unor motive ornamentale (pl. V/7. 9). Aspectul culturii materiale este diferit la ultimele nivele în comparaţie cu cel din
primelei nivele. Acest aspect este cunoscut şi în aşezarea de la Gornea
unde sînt forme şi ceramică de factură identică (pl. V/lG-22). Pentru
aceste materiale. care se deosebesc prin e\·oluţia lor de cele din cultura
Starce\-o-Criş. am folosit termenul de Stareevo IV 66 .

B. -

CULTURA VINCA

Pentru e\·oluţia acestei civilizaţii folosim sistemul cronologic al lui
Vl. Milojcic căruia i-am adus unele mici contributii determinate de
noile descoperiri. Această civilizaţie apare. în manifestările sale cele
mai timpurii, ca străină fondului neolitic vechi.
S.

:;; N. Tasic-E. Tomic, Crnokalacka Bara, Beograd. 1965, fig. B, 10, 11, I4a-b;
pl. V:III/3-4; IX.'4, 12.
c.s Ibidem, pl. XII/1, 4, 9; Starcevacka kultura, Vukovar, 1969, pl. 17/3-4,

Di~itrijevic, op. cit.,

7-B.
:>'.J Ibidem,
pi. 17/1-2, 5-6, 10-11, 14; Materialj, X, 1974, pl. XV/3, 11;
XVI/1-2, 5, 9; XVIII/2.
m Ibidem, pl. XX/1, 6; Idem, Starcevacka, pl. XXI, G.
Gt Idem, Materialj, X, 1974, pl. IX/2; XIIl/5; XIX/7, 9.
62 Ibidem, pl. XIX/11-16.
61
Gh. LaZJarovici, ActaMN, VI, 1969, p. 24, fig. 12/5, acest orizont este ccmtemporian cu Vinca A 3•
G4 Idem, ActaMN, VIII/, 1971, p. 409-413.
r.;. Idem, ActaMN, VI, 1969, p. 17, fig. 9/6-7, 9.
GG Idem, ActaMN. VIII. 1971, p. 409 şi urm.; Tibiscus, III. 1974, p. 45 şi urm.
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Faza Vinta A are următoarele caracteristici ale materialului: a)
ceramica de uz comun amestecată cu nisip este bine arsă şi are ca ornamente alveole sub buza vasului sau pe buză, barbotină organizată şi
aplicaţii plastice. Formele sînt: amfora, strachina şi castronul; b) ceramica semifină este, de obicei, de culoare neagră şi mai rar cărămizie,
are nisip în pastă, iar arderea este bună. Ornamentele constau din benzi
de linii, incizate sau punctate dar, încă, în proporţie foarte scăzută în
comparaţie cu faza Vinca B 1 (3-4°/o faţă de 35-40°/u la aceeaşi categorie); c) ceramică fină este amestecată cu nisip [oarte fin, 80°/o din
aceasta are culoare neagră sau \"ariante ale negrului. Formele sînt:
castroane si străchini cu sau fără buză, boluri, cupe cu picior înalt sau
mai scund: dar gol în interior. Ornamentele constau din pliseuri, ornamente lustruite sau caneluri.
Originea acestei civilizaţii este sudică, fiind străină mediului local
al neoliticului vechi reprezentat de cultura Starcevo-Criş. Toate elementele care o caracterizează amintite mai sus, se regăsesc la acelaşi
orizont, în neoliticul mijlociu din Tracia, Macedonia şi Thessalia 67 fiind
rezultatul aceloraşi fenomene care au dat naştere culturilor Paradimi.
Dimini, Karanovo II, Dudeşti etc.
Evoluţia fazei Vinea A poate fi de pe acum schiţată. In literatură
au apărut deja unele opinii ce aminteau două faze de e\·oluţie - Vinca
A 1 şi A 2 68 , fără a se da caracteristicile fiecărei etape, ce era, mai degrabă,
o necesitate logică sau, poate, cronologică. Bazîndu-ne pe săpăturile din
aşezarea Vinca A de la Gornea, pe care le confruntăm cu celelalte
descoperiri din zonele învecinate, constatăm trei etape de evoluţie numerotate de noi Vinca A 1 _ 3 . Ideea unei asemenea împărţiri nu ne aparţine
nouă, ci prof. VI. Milojcic 69 . Nu ştim care sînt caracteristicele pe care
Milojcic le atribuie fiecărei etape, de aceea ne vom mulţumi a le prezenta pe cele ce rezultă din cercetările noastre de la Gornea.
Faza Vinca A 1 reprezintă momentul sosirii primelor elemente sudice, în regiunea dunăreană. Faza se caracterizează prin: ceramică
neagră şi neagră cenuşie foarte bine lustruită (poleită) cu luciu metalic;
ceramica Blacktoped; străchinile şi ca:stroanele bitronconice cu umăr
îngroşat şi gîtul scurt; cupele cu picior înalt şi gol în interior; ornamentele lustruite, pliseurile şi canelurile (încă pu~ine la număr şi neevoluate); la ceramica de uz comun semnalăm lipsa ornamentelor incizate şi r·aritatea barbotinei organizate. Aceste caracteristici au fost stabilite pe baza materialului din bordeiul 21b (Gornea 1974) ~i bordeiul
ti

7

Legăturile fazei Vinea A cu Dimini timpuriu, (ms), Gh. Lazarovici.

".39 M. Nica, Historica, I, Criaiova, 1970, p. 51; S. Dimitrijevic, op cit„ p. 71.

ti Aceste opinii au fost exprimate de Prof. Milojcic, încă în urmă cu doi
ani. Abia după aceste discuţii am analizat din nou descoperirile Vinea A de la
Gornea şi din alte părţi.
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13 (Cornea 1969). Stratigrafic şi evolutiv materialul din aceste. bordeie
(pl. VI/1-3, 6) este cel mai timpuriu. Este posibil ca la Cornea sau în
alte părţi să fie şi alte materiale mai timpurii, dar pînă în momentul
de faţă acestea sînt cele mai vechi de pe teritoriul Banatului şi în zonele învecinate din regiunea dunăreană.
Faza Vinta A 2 . In această perioadă o parte din caracteristicile precedentei faze se păstrează. Apare o mai mare varietate de forme. Ceramica lustruită se menţine dar nu mai este destul de bine lustruită
deşi nu dispare. Barbotina şi ornamentele incizate se înmulţesc. Ceramica Blacktoped se reduce ca număr. Sînt mai multe variante de culori:
negru, cenuşiu, gălbui şi brun, fiind în majoritatea lor lustruite, dar
continuă să predomine culoarea neagră. Acestei faze îi aparţin mai
multe bordeie: B 9 , B 15 , B 16 , B 21 a, B 23 şi poate P 2 (P = platformă, resturile unei locuinţe de suprafaţă) şi B 21 c. Cupele au piciorul înalt sau
scund dar în totdeauna gol în interior fiind făcute dintr-o pastă de factură bună (arderea şi lustruirea este de bună calitate) (pl. VI/6, 8).
Faza Vinta A 3 , la aceasta, din punct de vedere al tehnicii se constată o decădere: ceramica lustruită se reduce; dispare ceramica Blacktoped sau apare doar sporadic, fiind înlocuită cu o alta pseudoblacktoped
la care contrastul dintre roşu şi negru nu mai este la fel de accentuat
şi nici lustruirea nu mai este la fel de bună. La formele de vase se constată o evoluţie, înmulţindu-se formele cu umărul ascuţit şi partea inferioară convexă; gîtul vaselor se înalţă; ornamentele plisate se înmulţesc avînd mai multe variante; barbotina se înmulţeşte la fel şi ornamentele incizate pe pastă de uz comun; asemănătoare este situaţia ornamentelor incizate şi punctate. Această fază a fost bine delimitată prin
observaţii stratigrafice fiind cunoscută în locuinţele P 1 , P 3 şi P 4 şi
poate parţial şi Pz (în aceasta sînt elemente ce fac trecerea de la A 2
la A 3). Dintre bordee, aparţin acestei perioade B1-a şi B 24 (pl. VI/4-5,
7-8). Formele acestei et.ape. sînt pe de o parte rezultatul contactului
cu cultura Starcevo-Criş faza a IV-a. Acum se constată importuri reciproce între Vinca A 3 şi „Starcevo IV". La Cornea avem ur„mătoarea
situaţie: B 7 este „Starcevo IV+ import Vin ca A 3 ; B 24 este Vin ea A3 +
+import „Starcevo IV". La P 4 este greu de precizat ce predomină:
Vinca A 3 sau „Starcevo IV".
în alte aşezări, la Ostrovu Banului de exemplu, predomină elemente „Starcevo IV" identice cu cele de la Cornea. În Vinca A 3 sub
influenţa fazei „Starcevo IV" apar alveolele de buză, ornamentele incizate pe ceramica de uz comun sau ornamente făcute cu spatula, cu
unghia (impresso) dar cu o pastă nisipoasă, aspră cunoscută doar la
orizontul Vinea A 3 .
Fazei Vinca A 2 şi A 3 îi aparţin cele mai multe aşezări. Pe teritoriul Banatului sînt materiale ce aparţin fazei As, în aşezarea de la Fra-
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telia (pl. VI/13-16) 70 • Aceleaşi perioade îi corespund şi aşezările de la
Botos (pl. VI/10-12)71, Oszentivan VIII 72 şi Faisz73.
La Vinca, în aşezarea eponimă, lipseşte ceramica corespunzătoare
etapei Ai dar sînt elemente de A 2 şi A 3 • Materialele din Zemuniţa B,
aparţine fazei A 3 sau poate chiar mai timpuriu 74 •
In aceeaşi fază este şi Zemuniţa W. Fazei A 2 îi corespunde materialul publicat de Vasic între 9,3-9,1 m 75 , în vreme ce orizontului A3
îi aparţin descoperirile de la 9-8,5 m 76 • Materialele de la 10,03 m 77
s-ar putea să aparţină orizontului A 3 provenind, foarte probabil, din
restmile de bordeie. In locuinţa P 2 de la Cornea este un fragment cu
o bandă incizată, pe o pastă caracteristică fazei A 3 ce are acelaşi motiv cu unul de la Vinca de la 10,03 m 78 • Materialele pictate de la Ostrovu Golu (pl. 1) 79 au bune analogii la Vinca înke 8-8,5 m 80 ceea ce
confirmă, încă odată, existenţa unei etape „Starcevo IV" contemporană cu Vinca A 3 • Alte probleme ale acestei faze le-am dezbătut pe
larg cu un alt prilej 8 i pe care le vom relua în monografia săpăturilor
de salvare de la Gornea.a2
Faza Vinca Bi. In ultimii ani am reluat săpăturile de la Zorlenţu
Mare şi Balta Sărată. Acestea nu sînt încă încheiate, ele însă ne oferă
date noi privind evoluţia ceramicii din fazele Vinea Bi şi B 2. Săparea
unei suprafeţe de cite 100 m 2 în fiecare din cele două aşezări ne-a
oferit noi date stratigrafice privind evoluţia culturii Vinca precum şi
poziţi! stratigrafică a unor categorii de obiecte, forme de vase sau ornamente; fazei Vinea Bi îi aparţin stratmi din aşezările: Balta Sărată
(nivelul I din 1962 şi din 1973), Zorlenţu Mare (nivelul I din 19621964) şi materialele din nivelele 4-6 din 1973-1974 - pl. VII/1, 7,
10, 15-16, 18-20, 24-25). Parţa nivelul I (pl. VII/11-13), Liubcova
(pl. VII/4-6, 14) şi unele materiale din colecţia Agotha provenite de la
Fratelia (pl. XI/17-22). Materialele de la Liubcova au fost încadrate
de descoperitor în faza Vinca B 283 , deşi după forma cupei cu picior
fost donată de A. Agotha Muzeului Banatului
sub nr. IV-7149-7415.
il B. Brul:mler, Neolit u Vojvodini, Belgrad-Novi Sad, 1968, p. 75, pl. V.
n I. Banner-M. Parducz, Arch:ltrt, VII-IX, 1946-19411, p. 30-41.
73
N. Kalicz-J. M~ay, Actuele Fragen der Bandkeramik (mai departe
AFB), SzekesfeMrvar, 1972, p. 102, fig. 5.
it, Colegii jugoslavi şi în special doamna Z. Letica ne-au pus la dispoziţie
pentru studiu materialul din aceste complexe.
iS M. Vasic, PV, I, 130; II, 29, 303; IV/16.
76
Ibidem, II, 61, 62, 66; IV, 70-72, 83, 85, 87, 93-94, 105-106, 136-139,
156-162, 169-171, 204, 207.
7
~ G. Lazarovici, Gornea, pl. MLVIIl/21 =marcaj G-2140.
18
M. Vasic, PV, IV, 169.
79
Nepublicat. P. Roman secţiunea VI caroul 66 adîncimea de 0,40 m.
80 M V
'
. asic,' PV, II, 263, 264, 276.
8
~
Gh.
Lazarovici,
ActaMN,
VII,
1970,
p.
473-408; Banatica, II, 1973, p. 25-55.
82
Gh. Lazarovici, Gornea.
e:i E. Comşa, SCIV, XVI, 3, 1965, p. 549; Comunicări, (ser. arh.), III, Craiova,
1967, p. 5.
70

Colecţia de la Fratelia a

şi inventariată
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(pl. VII/6) şi a vaselor din pl. VIl/4-5, 14, în mod sigur mai sînt şi
alte materiale ce aparţin fazei Vinca Bi, mai ales că acolo au fost semnalate trei nivele de locuire. Necunoscînd poziţia stratigrafică îr.
stratul aparţinînd fazei Orniţa - a pieselor mai sus amintite, iar din
publicaţie aceste lucruri nu rezultă,
păstrăm
unele rezerve privind
atribuirea nivelelor de locuire de la Liubcova. Cert este că această aşe
zare este contemporană cu Zorlenţu Mare şi Balta Sărată şi nu ulterioară aşa cum crede E. Comşa. Asupra altor probleme ale ceramicii
acestei faze ne-am ocupat cu un alt prilej mai pe larg 84 •
Faz,a Vinta Bi. Trăsăturile acestei perioade au fost de noi 85 şi de
alţi colegi 88 precizate. Ea se dezvoltă organic din faza B 1 . Acestei perioade îi aparţin materiale din nivelul Parţa II (pl. Vlll/1, 6-9, 12,
14. 18-19) precum şi din alte a.şezări 87 . Săpăturile de la Zorlenţu Mare
din anii 1973 şi 1974 au reuşit să precizeze originea şi întreaga evoluţie tipologică a idolilor cu cap mobil, numiţi şi thessalieni 88 . Primele
exemplare ce apar se dez\'oltă din idolii atropomorfi ai fazei Vinca B 1
şi B 2 (pl. VIII/5). Ei au, la începutul evoluţiei lor, corp, sini, braţe şi
sînt perforaţi în întregime, perforaţie ce se va păstra pînă la sfîrşitul
evoluţiei. Foarte probabil că din necesităţi de cult capul este înlocuit
cu unul mobil. Corpul păstrează perforaţia, sinii, şi braţele apar ridicate în sus în sens de implorare iar extremităţile braţelor sînt terminate cu capete de animale (pl. IX/13). In cele din urmă vor dispare şi
sinii, iar capetele braţelor vor deveni simple. Idolii vor ajunge la un
tip foarte schematizat care abia mai aminteşte de exemplarele din care
s-au dezvoltat (pl. IX/4). Cunoscînd întreaga evoluţie a acestei categorii, avînd şi obsen·aţii stratigrafice pentru această evoluţie şi mai
ales un număr extrem de mare de asemenea idoli la Zorlenţ şi în aşe
lări contemporane, învecinate din Banat, credem că acest tip de idoli
.~înt o evoluţie locală în zonele centrale ale Banatului. Ei se deosebesc
de cei din Thessalia care au capul din piatră, sînt cilindrici, iar perforaţia este conică ori cilindrică şi nu străbate întotdeauna corpul. Exemplarele din Banat apar în mediu mai timpuriu din punct de vedere
cronologic. incit o derivare a lor din cei thessalieni nu este posibilă.
E\·oluţia lor locală, nivelul timpuriu la care apar, numărul mare (peste
60 de exemplare numai în Zor1enţ) arată o origine locală, dunăreană
w. Gh. Lazarovici, Banatica, II, 1973, p. 37-45.
Ibidem, p. 45-52.
~G E. Comşa, Dacia, XIII. 1969, p. 26 şi urm.
~• Gh. Lazarovici, op. cit.
~ M. M. Vasic, Gradac, Beograd, 1911, p. 11, fig. 22b; Ibidem, PV, III, 130;
I. 193; O. Menghin, Starinar, III. IV, 1928, p. 19, fig. 1; V. G. Childe, The Dan.ube in Prehistory, Oxford, 1929, p. 30, fig. 15; B. Milleker, Starinar, XIII, 1938,
fig. 21/1; I. Korosec, ArhVesn, III, 1, 1952, p. 9-12; V. Dumitrescu, SCIV, XI,
2, 1960, p. 250 şi urm.; B. Brukner, RVM, 14, 1965, pl. XII/4, 6; N. Vlassa, Sargetia, IV, 1966, pl. 12, pl. B 8: Al. Aldea, Sargetia, V, 1968, p. 11-13· Tasic-Tomic
op. cit., p. 29, 73-75, pl. I. V, XIV; E. Comşa, MFME, 1969, 2, p. 3°6; Gh. Lazaro~
viei, Tibiscus, II, 1972, fig. 9/3; S. Dumitraşcu, In memoriam Constantini Daicoviciu, (mai departe MCD), Cluj, 1974, p. 135, fig. 1/2.
I'!°•
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24 - 39 Schela Cladovei (după M . Davidescu).
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Pl . III Cultura S tarcevo-Cri ş, faza a III -a, L - 2 B eşenova; 8 - 9 Beşe nova-Bucov a ; 3 - 7
10- 11 Giulvă z, niv . I ; 12 - 14 D ubova-Cuina Turcului.
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Pl . IV Cultura Stracevo-Criş , faza a I V-a, 1-2, 10, 13, 15- 76, 18, 19 Beşenova; 17, 17,
B esenova - Buvoc a; 3 - 5, 14, Giulvăz, niv II ; 6 - 7 D ubova-Cu ina Turcului, niv . Griş II
·
şi III (la Păunescu).
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Pl . V Cultura Starcevo-Cri ş, faza „Starcevo I V", Gura Văii Ostrovii Golu( Banului) 1 - 4 după
R oman-Boroneant; 6-10, 15 niv. IV ; 11 - 14 niv. III; 5, 16 - 22 Cornea ( 16 = B 26 ;
'
20 = B 2 restul provine din diferite secţiuni) .
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Pl . VI Cultura V inca,faza A, 7 - 9 Cornea ( 7, 3 VincaA = B 2 ,b; 2 Vinca
6 Vinca A 2 = B ; 9 Vinca A 2 = P 2 ; 4-5, 7 - 8 Vinca A 3 = P ).
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Pl. VII Cultura Vinea, faza B 1 , 1, 7-10, 15 - 16, 18 -20, 23-25 Zorlenţul Mare (din
care 15, 16, 18 niv. 5; 19-20, 25 niv. 4); 2 - 3, 11 -13 Parţa; 4-6, 14 Liubcova (după
Comşa); 17, 22 F ratelia (colecţia A . Agatha).
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PI. VIII Cultura Vinta , faza B 2 • 1, 6, 9-10, 12, 14, 18 - 19 Parţa; 2 Liubcova (dupl
Comşa); 3 - 5, 7-8, 11, 13, 15-17, 20 Zorlenţ.
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PI . I X Cultura Vine a, orizontul B 2 /C , 7 1-'arţa ; 2- 5, 9 - 70, 12 - 13, 75, 20 Zorlenţ ; 6 - 8.
11 , 14, 17 Rugin osu ; 16, 18 - 19 Frate/i a; 2 1- 23 L iubcova ( du:bă Comşa) .
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Pl . X Cultura Vinea , orizon tul C- D , 1- 7 H om ojdia; 8 - 11
Comlău ş.
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Pl . XII Grupul Bucovăţ, faza Bucovăţ I, 1 = niv. I /III ; 2 - 4, 6 = niv. Ia; 5 = niv .
Ic ; 7 = niv. Ib ; faza Bucovăţ II, 8- 11 , 13 - 14 = niv. llb; 12 = niv. Ila . faza Bucovăţ
III 15 -2 1 = niv. IIIa .
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PI. X III Cultura Tisa I, 1-2, 4 - 7 B odoni; 3 Parţa; 8 - 10 L ipova; 11- 20, 24
B esenova- Bucia III; 21, 26, 32, 35, 37, 40 Besenova; 22 - 23, 27 - 31, 34, 36, 38, 41
'
Cenad; 35 Zorlenţ ; 39 Io~ necunoscut.
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iar termenul de idoli de tip Zorlenţ ni se pare mai potrivit decît idoli
t11essalieni, cu cap mobil sau fără cap. Pentru acest tip sînt mai multe
\'Etriante 89 .
Vinea B 2 /C nu este propriu-zis o fază, ci o treaptă în e\·oluţi;1 comunitătilor vinciene oe se sesizează la unele aşezări. La Vinea între
orizont{il B 2-C este un hiatus precizat de Milojcic încă din 1949no. In
această perioadă şi după ea au loc manifestări deosebite în di\·erse
zone ale ariei culturii Vinca. In sudul şi centrul Banatului comunită
ţile îşi continuă evoluţia avînd un specific aparte. In sud, la Liubcova
(pl. IX/29-32) se continuă evoluţia fazei B 2 , fenomen ce se petrece şi
la Zorlenţu Mare (pl. IX/2-5, 9-10, 12-13, 15, 20), doar că aici. în
sud, se constată influenţe directe şi puternice ale aspectului Plocnik (pl.
IX/21-22, 24-25, 27-28). In centrul şi nord-estul Banatului se constată un fenomen de reterdare manifestat în Zorlenţ III (ni\·. 1 în
1974). Ruginosu, niv. superior (pl. IX/6-8). Din păcate nu putem şti
cit timp durează această întîrziere, dar ea va da naştere unui aspect
local, întîrziat care abia mai poate fi pus în legătură cu grupul Vinca
- cazul aşezării de la Homojdia (pl. X/1-7)!Jt. Cert este că acest f enomen se dezvoltă pe fondul fazei B 2 la orizont cronologic Vinea C. Acestuia îi aparţin şi materialele (pl. IX/11, 14, 17) de la Ruginosu şi Zorlenţu Mare zona Sălaşului lui Momac.
ln nordul Banatului fenomenele sînt diferite. La Parţa e\·oluţia
culturii Vinea este întreruptă de sosirea şi influenţa unui puternic val
liniarbandkeramik, care în contact cu cultura Vinca va da naştere unui
fenomen de sinteză. Pe un idol de la Parţa (pl. IX/1) sînt cîte\·a ornamente cu caracter liniar; iar în aşezarea de la Fratelia (pi. IX/16, 1819) ornamentele vinciene de orizont Vinca B 2/C 92 sînt pe o pastă de
factură liniară 9 3.

Faza Vinta C. Acestei faze îi aparţin materialele de la Ruginosu
(pl. X/8-11), doar că acestea nu sînt de factură Vinca C ci o retarda1·e
a fazei B 2 . La fel este situaţia de la Homojdia (pl. X/1-7). Aceluiaşi
fenomen îi aparţine aşezarea de la Honorici 94 .
Sînt unele asezări
caracteristice fazei Vinca C si
'
. D . care în mod
surprinzător, se află în nordul Banatului la Comlăuş şi Boriaş 95 ce
se deosebesc de cele mai sus amintite prin factură şi forme. La Comlăuş apar·e o cerumică fină, neagră, lustruită, ornamentată cu caneluri
su In colaborare cu pro[. Octavian Răuţ avem în lucru un studiu asupra acestor tipuri de idoli.
!JO Vl. Milojcic, BSA, 44. 1949, p. 284, fig. 9.
91
Gh. Lazarovici-I. Stratan, op. cit., p. 455-464.
~~ Idem, Ba~atica, I, 197!, pl. V_II/7, 10, 13_.
· In colecţia Agotha smt mai multe piese, unele chiar străine complexului
vinci an.
U'. M.J.R. Nepublicat.
!i~, Muzeul Banatului. Nepublicat.
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pliseuri (pl. IX/21). Ea aparţine orizontului Vinea C şi D fără a se
putea preciza mai exact din cauza puţinătăţii materialului. Pentru aceste
aşezări se găsesc bune analogii la Temeş-Kubin şi în alte aşezări contemporane96.

C. -

LINIARBANDKERAMIK

Descoperiri liniarbandkeramice sînt cunoscute în nordul Banatului,
la Parţa. încă de la începutul acestui secol 97 . In ultimii ani noi descoperiri au îmbogăţit numărul acestora. Din păcate însă cele mai multe
sînt fără observaţii stratigrafice.
Grupul Medina. Fragmente aparţinînd acestui grup sînt în colecţia Agatha provenind de la Fratelia. Acestea apar împreună cu ceramică Vinea A3. Nu ştim dacă asocierea este întîmplătoare ori s-au gă
sit împreună. Factura ceramicii de uz comun a acestei grupe se deosebeşte de cea a ceramicii Starcevo-Criş din nordul Banatului, ca şi de
cea a ceramicii Vinca A prin amestec şi ardere care, însă, o apropie de
cea liniară a grupului Szatmar. De altfel asemănările au fost subliniate
de Kalicz şi Makkay 98 . Chiar în grupul Szatmar recent 99 sînt elemente
ce se găsesc în ultimele faze de dezvoltare ale culturii Starcevo-Criş 100
care au fost deja în contact sau influenţate de cultura Vinea în timpul
fazelor Vinca A
. Relaţiile dintre grupul Medina şi faza Spiraloid
B 101 - de altfel cum crede şi DimitrijeviC - indică acelaşi lucru. O
situaţie similară este la Leţ.
Cultura Alfăld. Materiale ale acestei faze a liniarului vechi sînt
cunoscute la Parţa, tot fără observaţii stratigrafice. Pasta este de culoare brună şi gălbuie, moale ca aspect, fiind amestecată cu materii
organice (de obicei pleavă), netezirea este de bună calitate. Unele moti\·e ornamentale sînt caracteristice fazei vechi a liniarului Alfăld (pl.
XI/ g-i) sau Protobiikk cum apare în vechea literatură avînd bune
analogii la Bodrogkeresztur 102 , Szarvas-Erpart 103 şi în alte părţi 104 •
Gh. Lazarovici. MCD, p. 201-218.
VI. Milojcic, BerRGK, 33, 1951, p. 117, fig. 41 3; Gh. Lazarovici, Tibiscus,
II, 1972, p. 14, pl. 1/1.
1
! ' N. Kalicz-J. Makikay, op. cit., p. 94-95, 100, fig. 3.
!~J Ibidem, p. 87, fig. 612-13, 15-23; 7/10, 8/6,9.
100
Caracteristice orizontului „Starcevo IV"', orizont contemporian cu Vi nea A 3 •
Apar în aşezarea de la Gura Văii - Ostrovu Golu, niv. III. şi IV.
101
N. Kalicz-J. Makkay, op. cit., p. 94.
102
Fr. Tompa, Die Bandkeramik in Ungarn, Budapest, 1929, pl. I. 7-8;
XXXIII/1-2; I. Kutziân, ArchAustr, 40, 1966, p. 249-280; N. Kalicz-J. Makkay,
op. cit., p. 91, fig. 10 2-3, 7-8; 11/5.
10 i I. Kutziân, op. cit., p. 253, fig. 1/13-14.
10
" Fr. Tompa, op. cit., pl. XXXV/13.
,ii;
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Această grupă este răspîndită în sud pînă în apr"opiere de Szeged 10 ''·
Aşezarea de la Fratelia este, deocamdată, cel mai sudic punct de pe
teritoriul Banatului. Cronologic, ea se plasează în timp după cultura
Koros10G urmînd fazei Szatmar 107 . Avînd în vedere că cele mai vechi
elemente Szatmar sînt contemporane cu grupul Koros tirziu, „Starcevo IV" şi Vinea A 3 , credem că cel mai timpur'iu orizont pentru faza
Alfold este Vinca B 1. De altfel şi cele mai vechi descoperiri V~nca A
din Ungaria sînt, după părerea noastră, la orizont Vinca A3-0szentivan VIII şi Faisz 108 . Ceramică Vinea B 1 se află şi în aşezarea de la
Fratelia. In factura acestei ceramici se constată unele elemente de influenţă liniară Alfold). Motivele ornamentale (pl. XI/1) sînt comune
atît fazei Vinca B 1, cît şi grupelor liniare.
Cultura Biikk. Această civilizaţie apare pe teritoriul Banatului numai prin piese de import. Cele mai multe descoperiri sînt de la Parţa
provenind din colecţii particulare (pl. XI/5-6, 8-9) 109 . Acestea apar
în asociere cu materiale Vinca B 2. Descoperirile aparţin perioadei Bilkk
clasic. Pentru descoperirile noastre sînt următoarele analogii: pl. XI/9
are analogii la Borsod, Bildospester şi Agytelher-Hohle 110 ; pl. XI/6, 8
precum şi altele de acelaşi tip din colecţiile susamintite au numeroase
analogii în Ungaria 111 . Descoperirile de la Parţa nu sînt singurele descoperiri din afara ariei culturii Bilkk. La aceeaşi latitudine sînt şi cele
de la Crno Bara 112 din R. S. F. Iugoslavia, iar în Transilvania sînt cunoscute în mai multe puncte 113 . Ele apar în asociere cu ceramică Vinca
B 114 foarte probabil autorii se refereau la Vinca B 2 - precum şi
Tisa !1 15 , Zselis116 şi, parte, din Szakâlhât 117 , Proto- şi Precucuteni 118 .
Importurile Bilkk sînt vehiculate, foarte probabil, spre sud de cultura
Szakâlhat; căci apar întotdeauna împreună 119 .
105
H. Quita, PZ, 38, 3-4, 1960, p. 1-38; 153-188; E. Comşa, SCIV, XI, 2,
1960, p. 11; N. Kalicz, ActArchSz, VIII, 1965, p. 34-35; O. Trogmayer, MFME,
1968, p. 11-19.
100 I. Kutzian, op. cit., p. 255-256.
107
E. Comşa, op. cit„ p. 11; N. Kalicz-J. Makkay, op. cit„ p. 77-81, 94-95.
w~ Ibidem, p. 102, fig. 5.
10 9 In colecţiile Agatha şi Resch.
11
Fr. Tompa, op. cit„ pl. XI/1; XII/14, 16; XI/11; XII/18.
111
Ibidem, pl. II-XX.
112
M. şi D. Gariasanin, RVM, 6, 1957, p. 218; D. Popescu, Materiale, II, 1956,
p. 106; I. Kutzian, op. cit„ p. 258.
m N. Vlassa, SCIV, XII, 1961, p. 20-22; I. Kutzian, op. cit„ p. 263.
111, Vl.
Milojcic, Germania, 33, 1955, p. 401-404; H. Dumitrescu, SCIV, 17,
1966, p. 433-442.
11
" I. Kutzian, op. cit„ p. 258; E. Comşa, op. cit., p. 235.
11
r. I. Pavuk, SimpLengyel, Nitra, 1967, p. 1-24; J. Lichardus, MFM:E:, 1969,
2, p. 27.
117
M. Garasanin, BerRGK, 33, 1951, p. 130; I. Kutzian, op. cit„ p. 263; J. Lichardus, op. cit„ p. 28.
115
H. Dumitrescu, op. cit„ p. 442; N. Vlassa, Apulum, V, 1965, p. 123-133.
119
I. Kutzian, op. cit., p. 256, 258, 262, 263; N. Kalicz, ArchForsch, 19581968, Budapesta, 1970, p. 134-135.
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Cultura Szakdlh6.t. Cu prilejul publicării materialului de la Parţa,
atunci diferenţiere între materialele vinciene din ni\·elul al doilea unde erau elemente Szakalhat plus alte elemente ce erau în procentaj de circa 40°/0 120 . Şi azi este foarte greu a atribui descop2ririle
de la Farta numai culturii Szakalhat. Credem că trebuiesc revăzute
unele opinii pri\·ind caracterul szakalhatoid al unor descoperiri din Banatul jugosla\· şi românesc 121 .
La Parţa, incontestabil, sînt unele elemente Szakalhat (pl. XI/101;3, 15-16, 18-19) şi liniare (XI/11, 15. 19) 122 dar, ceeace este mai important e prezenţa unui fenonien de sinteză petrecut între elementele Vinca ~i liniare. O serie de vase de factură Vinca au ornamente
sau pictură gen Szakalhat 123 , iar pe altele de factură Szakalhat sau
liniare sînt pliseuri - fenomen de origine vinciană - (pl. XI/17, 20).
în nordul Banatului. la sfîrşitul fazei Vinca B 1 , dar mai degrabă B 2 ,
lucrurile nu sînt prea clare din lipsa unor elemente sigure de datare,
constatăm prezenţa unui grup Liniarbandkeramik înrudit cu Szakalhat
care în contact cu cultura Vinca va da naştere unui fenomen de sinteză similar cu cel de la Parţa ni\·. II. Pentru acest fenomen semnalat
recent şi la Pişchia 12 ~ folosim termenul, deocamdată, provizoriu, de grupul Bucovăţ.
Grupul Bucovăţ. Aşezarea de la Buco\·ăţ esle în apropierea canalului, Bega, la circa 20 de km est de Timişoara. Locuirea are forma unui
tell cu dimensiunile de 100 X 70 m cu un strat de cultură de 1,70 m
grosime care poate fi împărţit în trei mari perioade de locuire, cu mai
multe ni\·ele fiecare. Precizînd de pe acum că cele trei faze din evoluţia
aşezării de la Buco\·ăţ nu cuprind întreaga evoluţie şi nu sînt fazele
grupului Buco\·ăţ, ci reprezintă situaţia stratigr'afică din tellul de la
Buco\·ăţ precizată prin obsen·aţii de , stratigrafie verticală şi orizontală.
Bucovăţ I. Acestei etape îi corespund, pînă în prezent, patru nivele
de locuire - Ia. b, c, d. Ceramica este grosolană, arderea relati\· bună
dar nu puternică, amestecul este cu pietricele ori cioburi pisate. Suprafaţa \'aselor este adeseori acoperită cu un strat de pictură roşie făcută
după ardere. nelustruită. Ornamentele constau din linii meandrice, în
zig-zag. rectilinii sau terminate în forma literei „M". Din straturile
inferioare spre cele superioare se constată o evoluţie apărînd o ceramică tot mai fină, iar ornamentele se înrudesc tot mai mult cu cultura
Szakalh:at (pl. XII/l, 5, 7).
Bucovăţ II. Acestei etape îi cor'espund două nivele Ila, b. Aceasta
este perioada de maximă înflorire, de dezvoltare a tellului. In această
fază a fost semnalat un zid de pămînt bătut înalt de circa 1 m. Cerafăceam

110

Gh. Lazarovici, Tibiscus, II, 1972, p. 10, 14.
cit., p. 253, 256; O. Hdc~mann, JbRGZM, 13, 1966, p. 3.
122
Gh. Lazarovici, op. cit., p. 10, 13; Banatica, I, 1971, pl. X/B. 9; II, 1973,
fig. 20/6-12; 30/2; 31/1,3.
1 1
z Ibidem, fig. 30/2.
m ,Informaţie Fl. Medeleţ - Muzeul Banatului.
125
Săpături Gh. Lazarovici î:n 1973, 1974. Nepublicat.
1

~ 1 L Kutziăn, op.
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mica acestei perioade este mai fină decît în cea precedentă, acum apare
o categorie cenuşie, uneori foarte bine netezită şi lustruită, predominînd în nivelul IIb. Ornamentele sînt meandrice şi curboliniare terminate în zig-zaguri sau în forma literei „M'' (pl. XII/14). Uneori benzile
incizate de formă curboliniară (pl. XIIj12.) sau meandrice, (XII/9) sînt
pictate cu galben (XII/12) sau roşu (pl. XII/9), pictură executată după
ardere, în spaţiul dintre incizii. Tot în această etapă apare şi o categorie ornamentată cu pliseuri şi cu motive geometrice (pl. XII/8). Idolii
sînt cilindrici, iar alţii apar pe toarte de vase (pl. XII/11, 13). Sînt şi
cîteva cupe mici cu picior (pl. XII/10).
Bucovăţ III este o etapă de decădere a ornamentaţiei. O serie de
motive şi forme se menţin (pl. XII/15, 18-20). Şi această fază are două
subnivele. In partea inferioară, alături de materialele din niYelul IIIb
se constată prezenţa unor elemente Tiszapolgar foarte timpurii. Nu se
poate trage vreo concluzie privind relaţia stratigrafică între grupul Bucovăţ şi cultura Tiszapolgar, lucrurile nefiind clare. Din loc în loc acest
nivel este străpuns de gropi cu material Tiszapolgar evoluat1 26 .
Materialele cte la Parţa, din partea superioară a nivelului al doilea (Coliba Scheletului) 127 precum şi din săpătura din 1960 (pl. XI/1020) sînt contemporane cu ultimele etape ale fazei I de la Bucovăţ şi
anterioare fazei Bucovăţ II. Materialul de la Pişchia, cu anumite rezerve determinate de puţinătatea materialului, aparţine etapei a II-a
fără a se putea preciza mai exact dacă este orizontul Ila sau Ilb, anterior sau ulterior acestora. Ceea ce trebuie reţinut este lipsa totală a
importurilor Tisa I evoluate. In orizontul Bucovăţ II apare o ceramică
cenuşie care se înrudeşte direct cu cea a Tisei I pictată cu culori crude,
după ardere. De altfel primii butoni cilindrici perforaţi apar la Parţa
la adîncimea de 1 m.
Importurile de la Zorlenţul Mare 128 (pl. XIII/25) se leagă genetic
de orizontul Bucovăţ II atît din punct de vedere al motivisticii cit şi
al facturii. Acolo apar împreună cu materiale de orizont Vinca B 2 şi
B 2 /C.
Cultura Tisa I. Această civilizaţie face parte din grupul Bandkeramik129, dar nu poate fi considerată o civilizaţie de origine liniară.
Originea şi momentul cronologic la care apare este încă incert. Majoritatea cercetătorilor consideră ca loc de origine bazinul Tisei, în special
zona dintre Mureş şi Cr'iş 130 . La formarea ei participă elemente sudinG Gh. Lazarovici, Eneoliticul timpuriu din Banat, comunicare la Simpozionul de la Sovi Sad, 1974.
127
Gh. Lazarovici, Banatica, II, 1973, fig. 20.
l:!B Idem, Banatica, I, 1971, pl. XI/6-9, 11.
tw O. Hăckmann, op. cit„ p. 1.
130
D. Popescu, op. cit„ p. 107; N. Vlassa, SCIV, XII, l!!Gl. p. 20: B. Brukner.
Neolit u Voivodini, Beogiiad, 1968, p. 76.
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ce 131 . la care se adaugă elemente Szakalhat1 32 . Sînt unele opinii ce văd
o influentă a lucrăturii textile sau în lemn la ornamentarea ceramicii13:1. Participarea elementelor Criş 1 :14 trebuie exclusă din două motive:
plea\·a din factura ceramicii putea fi transmisă de la civilizaţiile liniare
care o cunosc permanent şi in al doilea rind din n~oti\·e cronologice şi
stratigrafice interpunindu-se intre ele cultura Alfăld şi SzakcilhC1t (parţial). Prin lămurirea poziţiei stratigrafice ~i cronologice a culturii Alfăld
şi a importurilor Szakalhat de la Vinca 135 , momentul cronologic al apariţiei culturii Tisa. după părerea noastră, este mult coborît. la nivelul
fazei \ inca B 2 13 ('. iar opiniile referitoare la formarea ei la sfîrşitul Starce\'Ci IV - Vinca A trebuiesc revizuite şi coborîte 13 i.
Deoarece caracteristicile fazei Tisa I nu au fost precis delimitate,
o serie de ornamente liniare sau Szakalhat au fost considerate Tisa 138
ajungîndu-se astfel la .,importuri" Tisa la Vinca la adîncimile: 9,2 m 139 ,
8 m 140 , 7.5 111 141 , 7,3 m, 8.6-8 m. 6-8, 8-7,1 m 7,4-7,3 m 142 • Aceiaşi
cercetători amintesc descoperiri Tisa, de astădată fără elemente Szakâlhat la Vinca la adîncimile: 4,4 m, 4,3 m, 4,1 m, 3,7 m, 3,5 m, 2 m 143 ,
în orice caz la orizonturi Vinea sau Turdaş tîrzii 144 . Relaţia Tisa-Boian
(Ciuleşti) sugerează. după ultimele opinii un orizont Vinca B 2 1C 145 . Relaţiile determinate de importuri reciproce din mai multe aşezări
din
Banat, Transilvania şi Ungaria între culturile Szakalhat, Tisa, Zselis,
Notenkopf, Bicske, arată un orizont Vinca B 2 evoluat 14 u.
1

ui I. Banner, Germania, 37, 1959, p. 33; B. JovanoviC, Starinar, XIII-XIV,
1962-1963. p. 26; N. Kalicz, ActArchSz, VIII, 1965, p. 36; I. Kutzian, op. cit.,
p. 265.
w Ibidem.
ni O. Hăckmann. op. cit., p. 3.
i:;t, VI. Milojcic, Kărăs-Starcevo-Vinea, Reinecke Festschrift, Mainz, 1950, p.
11.1; N. Vlassa. op. cit., p. 20; M. Rusu, Banatica, I, 1971, p. 77 şi urm.
i:: 5 J. Makkay, ActArchSz, VIII, 1965, p. 15-16; I. Kutzici.n, op. cit., p. 264.
uu Gh. Lazarovici, Banatica, II, 1973, p. 51-52; J. Makk.ay, ActArchHun, XII,
1-4, 1970, p. 15, fig. 1.
w VI. Milojcic, op. cit.; N. Vlassa, op. cit., p. 17-24; Dacia, VII, 1963, p. 486;
SCIV. 15, 1964, p. 261; ActaMN, III, 1966, p. 33, 35; IV, 1967, p. 407; B. Bn..t!kner,
op. cit., p. 70.
1 ~, I. Paul, RevMuz, 4, 1965, p. 298.
1 1
::~ I. Kutzian. op. cit., p. 264.
1'« 1 D. Pope~cu, op. cit., p. 106.
l'.I M. Garasanin, op. cit., p. 128.
1
"~ Vl. Milojcic, Chronologie, p. 81; Idem, BSA, 44, 1949, p. 265.
!'..: Ibidem, p. 265; Idem, Chronologie, p. 81; Idem, BerRGK, 33, 1943-1950,
p. 121; D. Popescu, op. cit., p. 106; M. Garasanin, op. cit., p. 120; B. Jovanovic,
Archiug, IV, 1963, p. 19-24, 21; Idem, Starinar, XIII-XIV, HJ65, p. 24.
14" Fr. Tompa, BerRGK, 24-25, 1934-1935, p. 42.
11
~' M. Garafanin, Germania, 39, 1961, p. 263; Idem, BerRGK, 38, 1958, p. 13.
11 1
• ; I. Banner-A. Balint, DolgSz, 11, 1935, p. 89 fig.
IV/'27, 31-35; V/13, 15,
17: lVI. Roska, ArchErt, 49, 1936, p. 72, 119. A. Gallus, ArchErt, 49, 1936, p. 85-86;
VI. Milojcic, BerRGK, 33, 1943-1950, p. 118-123; Germania, 43, 1965, p. 263;
N. Vlassa, ActaMN, III, 1966, p. 35; E. Comşa, op. cit., p. 237; M. Garafanin, 31,
BerRGK, 1951, p. 126-128; RVM, 6, 1967, p. 218;· N. Kalicz, ActArchSz, VIII. 1965,
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In concluzie. formarea culturii Tisa I ca o cultură aparte se petrece
în timpul fazei Vi nea B 2 . Faza Tisa I are la rîndul ei două etape: Tisa
la. timpurie, cînd este în asociere cu elemente Szah1lhci.t fiind cunoscută la Tape Lebo A 147 , Crno Bara 14 K, Szakalhat 14 ! 1, Kciken:vdomb 1" 0 ,
Idijo 151 etc.; Tisa Ib, evoluată, cînd apare singură. neasocintă cu Szak~ilhut, la care pe motive Tisa I apare pictur'a cu roşu crud sau galben.
Această fază este cunoscută la Tape Lebi::i B 152 , iar în alte părţi la orizont Vinca CI:J;) şi chiar DUH_
In Banat sînt două categorii ceramice aparţin înd culturii Tisa I.
Din păcate toate descoperirile sînt fără observaţii stratigrafice. In prima
etapă, Tisa Ia, ar intra descoperirile de la Hodoni 1'; 5 (pl. XIII/1-2, 4-7).
La acestea pasta este gălbuie, arderea slabă, inciziile nu sînt prea adînci.
Nu este cunoscută pictura crudă. In etapa a doua Tisa Ib, ar intra descoperirile de la Beşenova Veche (azi Dudeşti Vechi) (pl. XIII/21, 26. 32,
35. :37, 40), Beşenova-Bukova III (pl. XIII/11-20, 24), Cenad (pl.
XIII/22-23, 27-31, 34, 36, 38, 41) şi cîteva fragmente al căror loc de
descoperire nu este precizat; dar tot ce se ştie este că sînt descoperite
în Banat (pl. XIII/39). Toate descoperirile de ceramică de mai sus au
aceeaşi factură: pasta este de culoare cenuşie, bine arsă, amestecul este
cu nisip foarte fin. uneori chiar cu mîl avînd un aspect mat fiind uneori
lustruită la exterior dar mai ales la interior (pl. XIII/24, 30, 32, 35,
37). La acela0i orizont, după factură, sînt şi descoperirile de la Lipova156
(pl. XIII/8-10) şi Zorlenţu Mare (pl. XIII/25). In ceeace priveşte vasul
de la Parţa 15 î (pl. XIII/3) este greu de precizat dacă aparţine culturii
Tisa sau grupului Bucovăţ, mai ales din punct de vedere al pastei.
p. 39; I. Kutzian, op. cit., p. 263-265; J. Makkay, op. cit., p. 15-16; SympNitra,
1967, p. 1-12; O. Trogmayer, SympNitra, 1967, p. 4-13; B. Brukner, op. cit., p.
94, la Cristuru! Sîrb, Ciokia, Banatsko Milosevo, Novi Knezevac.
tt.i Fr. Mora, DolgSz, 6, 1930, p. 161-162; W. Buttler, Ma.rbStud, 1938, p. 23,
43; Vl. Milojcic, op. cit., p. 118-119; D. Popescu, op. cit., p. 107; M. G arasanin,
op. cit., p. 218; N. Vlassa, SCIV, XII, 1961, p. 21.
tt,H M. Garafanin, BerRGK, 33, 1951, p. 126; Vl. Milojcic, op. cit., p. 120, fig.
4.3-4; Vl. MilojciC, Germania, 43, 1965, p. 263; I. Kutzian, op. cit., p. 262; N. TasiC,
EpoquePrehist, p. 282.
l'o!J I.
Banner-A. Balint, Dolg, 11, 1935, p. 99, pl. IV-VII; VI. Milojcic,
BerRGK, 33, 1943-1950, p. 117-118; N. Vlassa, ActaMN, III, 1966, p. 35; 1. Kutzian, op. cit., p. 263, 265; M. Garasanin, op. cit., p. 130; D. Popescu, op. cit., p. 106.
1 111
I. Banner-A. Balint, Dolg, VI, 1-2, 1930, p. 107-158; M. Garasanin,
'
op. cit., p. 126; D. Popescu, op. cit., p. 63; I. Kutzian, op. cit., p. 265.
11
"
VI. Milojcic, op. cit., p. 120, pl. 4/2-4.
t:.~ Fr. Mora, op. cit., p. 161-162, pi. XLI; O. Trogmayer, MFME, 1957, p. 60;
N. Viassa. SCIV. XII, 1, 1961, p. 17-24; B. Brukner, op. cit., p. 78.
1 11
O. Trogmayer, op. cit., p. 16; B. Brukner, op. cit., p. 73-94.
:
'"" S. Dimitrijevic 1 Sopotsko Lendelska kultura, Zagreb, 1968, p. 86, fig.
18/1-2, Bapska orizont E-G.
1
''" Gh. Lazarovici. Banatica, I, 1971, p. 2fi-29, pi. XIV/5-6.
1
' n Ibidem, p. 29-30, pl. X-XIII.
l:ii Ibidem, pi. XIV/4 este de la Parţa nu Hodoni.
1
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Din cele de mai sus rezultă că problemele ceramicii neoliticului din
Banat mai necesită încă observaţii stratigrafice clare, situaţie ce se constată şi în zonele învecinate. Fenomenele din Banat se leagă de cele din
sudul Ungariei şi Banatul jugoslav. Lipsa unor cercetări spre nord-est,
pe ,-alea Mureşului, spre Transilvania nu ne permite a discuta mai îndeaproape situaţia de aici.
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