RASPÎNDIREA CULTURII TISZAPOLGAH ÎN BANAT•

ROMÂNEŞTI

De la ultima sinteză a cercetătoarei maghiare I. B. Kutzian 1 , în care
pe teritoriul României au fost semnalate 17 staţiuni aparţinînd culturii
Tiszapolgar (patru dintre ele în cuprinsul Banatului: Beba Veche 2 , Dudeştii Vechr1, Nerău4, Româneşti-peşteră"), numărul descoperirilor de
acest tip s-a înmulţit considerabil, motiv pentru care ne propunem să
schiţăm aria de răspîndire a culturii Tiszapolgar Româneşti în Banat.
Dacă în anul 1975, Gh. Lazarovici menţionează 13 localităţi (16 pW1cte6) cu urme aparţinînd acestei culturi, acel~i autor prezintă în 1979 nu
mai puţin de 26 de puncte 7 •
în cele ce urmează menţionăm obiectivele noi, semnalate ulterior.
1. Parţa (sat, corn. Sag, jud. Timiş).
a. În cursul săpăturilor arheologice efectuate sub conducerea lui
Gh. Lazarovici în aşezarea nr. 5, situată de partea dreaptă a digului,
aproape de pădurea Peciului, la cca 500 m mai jos de Tell-ul Il 8 , la
adîncimea de 0,70-0,90 m au fost găsite citeva fragmente ceramice
Tiszapolgar. Nu s-au descoperit deocamdată complexe de locuirc 9 •

* Termenul

Homâneşti

este folosit foarte recent de P. Roman în articolul

Forme ele manifestare culturală clin eneoliticul tîrziu şi perioada ele tranziţie spre
epoca bronzului, în SCIV A, 32, 1981, 1, p. 21-22. Ţinînd cont de aceasta, am folo-

sit

şi

noi în text termenul de

cultură

Tiszapolgar-Române!'?ti.

I. B. Kutziăn, The Early Copper Age Tiszapolgcir Culture in the Carpathian
basin, Akademiai Kiado, Budapest, 1972.
~ Ibidem, p. 114, nr. 221.
:i Ibidem, p. 114, nr. 223.
1
• Ibidem, p. 114, nr. 230.
5 Ibidem, p. 115, nr. 232.
r. Gh. Lazarovici, Despre eneoliticul timpuriu din Banat, în Tibiscus, IV, 1975,
p. 20-22.
7
Idem, NeolitBan, p. 185-21'2.
8
Ibidem, p. 204, nr. 64b.
!J In vara anului 1980, cînd au fost descoperite cele două noi puncte de la
1

Parţa,

am participat la săpăturile arheologice. Mulţumim cercetătorului Gh. Lazarovici pentru amabilitatea de a ne pune la dispoziţie materialul în discuţie precum
şi pe cel din aşezarea de la Cuptoare (campania 198'0). Materialele de la Parţa se
află la MBT, iar cele de la Cuptoare la MJR.
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Fig. 1 -

Harta descoperirilor

Ti s zapolgar- Rom ân e şti.

b . Pe malul stîng al Timişului, imediat după cot ul rîului, m ai sus
de aşezare a din T ell -ul 110 , dej a ,cunosc ută din literatura de specialitate,
s- au cules d e asemenea fragmente ceramice ·car.acteristke, de culoare cenuş ie, cu cioc, precum şi un picior de cupă fr agmentar.
10

Gh. Lazarovici, NeolitBan, p . 2'{)4, nr . 64a.
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Descoperirile de mai sus, alăturate celor vechi, indică atît,intensitatea locuirilor de acest tip, cît şi un fenomen de instabilitate. •
2. Chişoda (comună suburbană Giroc, municipiu Timişoara, jud.
Timiş).

Nu departe de săpăturile executate de Ortansa Radu 11 , au fost descoperite materiale specifiice culturii Tiszapolgar - Româneşti1 2 •
3. Deta (oraş, jud. Timiş).
1n nord-vestul oraşului au fost găsite urme aparţinînd acestei <'lllturi13.
4. Jupa (sat, oraş Caransebeş, jud. Caraş-Severin).
Printre materialele adunate de profesorul Ion Munteanu, la cca
200 m spre sud de sat şi aproximativ 200 m mai la est de calea ferată
Timişoara Bucureşti, sînt şi fragmente tipice Tiszapolgar Româneştit4.

5. Satu-Mare (sat, corn. Secusigiu, jud. Arad).
în colecţia Muzeului Banatului din Timişoara a fost identificată ceramică de acest tip, provenită din împrejurimile localităţii menţionate 15 .
6. Silagiu (sat, oraş Buziaş, jud. Timiş).
1n punctul numit Pîrvova au fost semnalate urme aparţinînd acestei
culturi1 6 •
7. Şag (comună, jud. Timiş).
În vatra satului a fost descoperită ceramică caracteristică culturii
Tiszapolgar - Româneşti 17 •
8. Cuptoare (sat, comuna Cornea, jud. Caraş-Severin).
Cu prilejul săpăturilor din aşezarea eneolitică timpurie de pe dealul
Sfogea, în stratul Sălcuţa II b au fost găsite fragmente ceramice de tip
Tiszapolgar 18 •
Prezenţa lor în acest mediu, precum şi a elementelor Sălcuţa la
Slatina - Timiş 19 , cel mai sud-estic punct cu descoperiri ale culturii
Tiszapolgar - Româneşti pînă în momentul de faţă în Banat, ne arată
Ibidem, p. 190, nr. 22.
de la arheologul Florin Medeleţ (MBT), căruia dorim
să-i aducem mulţumiri şi pe această cale. Materialele se află la MBT.
13
Vezi supra nota 12.
1'i Descoperirea aparţine profesorului Ion Munteanu de la Şcoala generală din
Vîrciorova, care, animat de pasiune pentru cunoaşterea istoriei Banatului, a semnalat şi pînă acum numeroase puncte arheologice. La 28 martie 1981 a informat
Muzeul din Caransebeş şi a participat alături de R. Petrovszky şi P. Rogozea la
o periegheză în zonă. Informaţia ne-a fost oferită de I. Munteanu, căruia li mulţumim şi pe această cale.
15
Vezi supra nota 12.
IG Ibidem.
17 Ibidem.
18
Despre aşezarea eneolitică de la Cuptoare-Sfogea, vezi Gh. Lazarovici,
Nc>olitBan, p. 174-175, 194, nr. 30.
1 1
~ Ibidem, p. 210, nr. 102.
11
12

Informaţie primită
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Pl. I - a) Ti puri de aşezări aparţinî nd cu lturii Tis za p o lg a r - Româ n eşti ; b) Peri oada
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În afara elementelor de la Cuptoare, ceramica din orizontul cultural
Hercu lane I {B ă ile Herc ulane - peştera Hoţilor) prezintă influenţe t isoide20. Ca ş i în c azurile precedente, cele cîteva fragmente ceramiice de
ti p Tisza polgar - Române.şti , găs i te pe pfajă l a Ostrovul Corbului2 1
(jud. M ehedinţi), pot reprezenta importuri în cadrul aşezăril or S ă l
cuţa s au, eventual, păltlrunderi ale unor grupuri res trînse în zonele
învecinate.
Din analiza celor 34 de puncte cu descoperiri, rezultă că purtătorii
culturii Tiszapolgar - Române şt i preferau zon ele de cîm pie j oasă, folo sind terasele inferioare sau superioare ale rîurilor cit ş i vechile tell-uri
neoli tice (pl. I/a ). Cu excepţia a 16 puncte despr e care ştim că se află
20 P . Roma n, Strulcturănderungen des Endeneolithi lcums im D onau-KarpatenRaum, în Dacia, N .S. , XV, 1971, p. 81.
~ 1 P . Roman, Modificări în tabelul sincronismelor privind eneoliticul tîrziu, în
SCJV A, 29, 197 8, 2, p . 219.

https://biblioteca-digitala.ro

Rc'ispîndirea culturii Tiszapolgcir -

Româneşti

în Banat

47

la cîmpie, 7 sînt situate pe terasele rîurilor, iar 6 ocupă vechil(' tcll-uri
neolitice. În 4 cazuri îi găsim pe boturi de dealuri joase, zonele mai
înalte fiind de cele mai multe ori ocolite. Adăposturile naturale, peşterile,
sînt ele asemenea folosite (spre exemplu peştera Româneşti; pl. I/a, nr. 18).
Preferinţa pentru zonele de cîmpie s-ar putea explica şi prin importanţa
deosebită pe care purtătorii acestei culturi o acordau creşterii vitelor 2 :!.
În acest sens ilustrativă este cantitatea mare de oase de animale gf1site
la Parţa - Tell I.
Pină în prezent, cu o singură e:iccepţie cele irei vase de la CenadBeZo-Brdo2:i, despre care se afirmă că ar putea fi atribuite unui mormînt - lipsesc datele referitoare la necropolele culturii menţionate.
De~i există un număr relativ mare de descoperiri, majoritatea sint
întîmplătoare (pl. 1/b). Din cele 34 de puncte, 17 au fost localizate pe
baza materialelor aflate în colecţii particulare sau muzeale. Ele provin
din periegheze sau sondaje restrînse. 5 puncte au fost identificate în urma
săpăturilor efectuate la sfîrşitu1 secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-iea, iar alte 12 ca urmare a cercetărilor din perioada 19601980. În 13 cazuri - ceea ce reprezintă mai puţin de jumătate din totalul punctelor depistate au fost făcute observaţii stratigrafice
(pl. 11/a, b). La Dragomireşti şi Sacoşu Mare - Codru (pl. I/b, nr. 10,
nr. 19) au fost scoase la iveală numai urme de tip Tiszapolgar - Româneşti, ceea ce facilitează studierea detaliată a tipurilor ceramice. Materialul provenit de la Balta Sărată, Beba Veche, Cenad şi Româneşti este
amestecat, separarea culturală realizîndu-se prin prelucrarea sa. Acest
fapt se datorează fie răvă1şirii stratului de cultură, fie săpăturilor nesistematice întreprinse la sfirşitul secolului trecut şi începutul secolului nostru.
Stratul de cultură, acolo unde există, are o grosime de aproximativ
0,30-0,40 m (Dragomireşti24, Parţa - Tell !2 5 , Sacoşu Mare-Codru 26 ) şi
prezintă mai multe nivele de locuire (Parţa Tell I), ceea ce arată o
intensitate a locuirii in aşezări nu prea mari ca întindere. La Slatina
Timiş el pare a fi mai gros (0,70 m), dar absenţa unor observaţii stratiigrafice nu ne permite să afirmăm cert acest lucru.
Purtătorii culturii Tiszapolgar Româneşti trăiau în locuinţe de
27
suprafaţă (certe la Sacoşu Mare , Parţa-Tell !2 8 ; pl. I/c nr. 16, 19; urme
Idem, în SCIVA, 32, 1981, 1, p. 21.
Gh. Lazarovici, în Tibiscus, IV, 1975, p. 20, nr. 11.
Idem, NeolitBan, p. 195, nr. 35.
25 Rezultatele campaniilor arheologice din anii 1978-1980 efectuate de Gh. Lazerovici nu au fost publicate.
2c; M. Morosz-Pop, Aşezarea eneolitică de la Sacoşu Mare Codru (Raport
7Jreliminar), în Banatica, V, 197:1, p. 541.
2 7 Ibidem, p. 541-54·6.
28
Informaţie de la Gh. Lazar~vici (MT).
22

2.l
2"
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probabile la Balta Sărată 29 , Slatina Timiş 30 ; pl. I/c, nr. 1, 22) cît şi în
bondeie (Valea Timişului 3 1 , pl. I/ic , nr., 26).
Aş ezările de la Slatina Timiş ş i Cupt oare, prin ma terialul S ălcuţ a pe
care îl con ţine prima ş i importurile de tip Tiszapolgar - Româneş ti în
cadrul celei d e-a d oua, unmea ză să l ămure ască problema r a porturilor
d intr e aceste două culturi. P e de altă parte ar trebui contur ată po ziţia
gr upului Bu c ov ăţ III faţă de c ultura Tiszapolgar - Româneşti.
Creştere a con s iderab ilă a numărului descopeiririlO'r Tiszapolgar Româneşti în nordul .şi centrul Banatului ne arată că .î n această zonă fe.no menul eneolitic, antrenînd fondul neolitic local, s - a m anifestat c u aceiaş i
intensitate cunos cută şi Îln alte părţi ale României.
ADRIANA OPRINESCU
29 M . Gum ă, R. P e trovszky, Noi
ranseb eş ului, în T ibiscus, V, 1978, p . 97.
30

Informaţi e

3t

M.

Gumă,

descoperiri eneolitice timpurii în zona Ca-

de la M. Gumă, MJR.
R Petrovszky, op. cit., p. 99.

https://biblioteca-digitala.ro

Răspîndirea culturii Tiszapolgcir -

Româneşti în Banat

LISTA DESCOPERIRILOR DE TIP TISZAPOLGAR lN BANAT„

1. Balta Sărată - Cîmpul lui Andrei
2. Beba Veche
3. Berzovia - Castru
4. Bucovăţ - Gruiu cu cremene sau
Cremeniş

5. Cenad
5a. Cenad - Belo Brdo
6. Chereştur
7. Chişoda
8. Corneşti - Jugosloveni
8a. Corneşti - Ferma Reiter
Bb. Corneşti - Dealu Cornet
9. Deta
10. Dragomireşti
11. Dudeştii Vechi - Movila Mare sau
Gornja Aranca

lla. Dudeştii Vechi 12. Jupa
l:l. Măureni
I-l. Moşniţa

Bucova III

ROMANEŞTI

15. Nerău
16. Parţa - Tell I
16a. Parţa - TelZ J1
16b. Farta - asezarea 5
lfic. Farta - clincolo de riu
17. Periam
18. Româneşti - peşteră
19. Sacoşu Mare - Codru
20. Satu Mare
21. Silagiu
22. Slatina Timiş - Dealul lui Romulus

23. Sînnicolau Mare
24. Şag
25. Soşclea
26. Valea Timişului - Rovincl
27. Vişag - Ogclşele
27. Cuptoare Sfogea (importuri
mediu S~Ucuţa;

DIE VERBREITUNG DER KULTUR TISZAPOLGAR IM BANAT
(Z

în

ROMÂNEŞTI

u s a m m e n f a s s u n g)

Im ersten Teil werden 8 neue Entdeckungspuncte aufgezăhlt: Parţa - WohnNr. 5, Parţa - jenseits des Flusses, Chişoda, Deta, Jupa, Satu Mare, Silagiu,

stătte
Şag.

Die Anwesenheit einiger charakteristischen Keramikfragmente mit Schnabelvorsprung in der Kulturschicht Sălcuţa Ilb bei der Siedlung Cuptoare-Cornea (Kreis
Caraş-Severin) als auch der Sălcuţaelemente bei Slatina Timiş zeigt uns dass die
Grenze der beiden Kulturen sich irgendwo in dieser Zone befindet.
Die Analyse der 34 Punkte beweisst die Vorliebe dieser Bevolkerung filr die
Ebene, was sich durch die wachsende Bedeutung der Viehzucht erkl6ren liesse.
(Tafel I/a).
Zum grossten Teil stammt das Material aus Privat- und Museumsammlungen
oder Ausgrabungen die Ende des XIX. und Anfang des XX. Jahrhunderts durchgefi.ihrt wurden, ohne stratigraphische Bemerkungen (Tafel l/b; II/a).
•• Pentru bibliografie la punctele 1-6, 6, 10-11, 1'3-16a, 17-19, 22~23, 2526, vezi Gh. Lazarovici, NeolitBan, p. 177-212; iar pentru punctele ld şi 27 vezi
P. Roman, I. Stratan, Descoperiri arheologice privind eneoliticul din Banat, manuscris. Numerele localităţilor din listă corespund cu cele de pe hartă.
4 - Danallca VL
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Die Kulturschicht hat eine Dicke von ungefăhr 0,30-0,40 m und manchmal
weist sie rnehrere Wohnniveaus auf.
Die Wohnungen sind entweder an der Oberflăche oder auch Erdhi.itten.
Bei Dragomireşti und Sacoşu Mare-Cod1·u sind nur Spuren des Typus Tiszapolgar-Rornâneşti vorzufinden was das typologische Studiurn der Kerarnik zulăsst.
(Tafcl IlibJ.
Bis heute wurden auf dem Gebiete des Ranats keine Nekropolen dieser Kulturtrăger gefunden.
Der Zusammenhang dieser Kultur mit der Gruppe Bucovăţ III und mit Săl
cuţa-Kultur muss noch geklărt werden.
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