DESPRE O NOUA DESCOPERIRE ARHEOLOGICA
DE LA GORNEA - LOCURILE LUNGI

Aşezare neolitică cercetată sistematic încă de acum aproape două dccenii1, situl arheologic situat la Gornca în locul numit „Locurile lungi"
rezervă în continuare noi surprize. In anul 1984 2 , cu ocazia lucrărilor din
punctul „Cărămidărie", ce este înglobat în deja cunoscutul punct „Locurile lungi", a fost dezvelit, în urma decopertărilor efectuate pentru extragerea lutului necesar fabricării cărămizilor, un complex arheologic
aparţinînd culturii Starcevo Criş. Acesta era format dintr-un bordei
şi un mormînt de om matur înhumat. Din păcate, relaţia stratigrafică
dintre mormînt si bordei rămîne necunoscută datorită răvăsirilor rezultate în timpul lu~rărilor mai sus menţionate 3 •
•

Materialul arheologic
Interesante şi foarte importante pC'ntru datarea complexului, sînt
picioare, parţial păstratf', de vas 4 • Piciorul întreg (fig. 1/1 a-c) este
roşu-cărămiziu, cu multă pleavă, negru în spărtură, factura fiind cca
caracteristică spccic·i de uz comun din cultura Starcevo Criş. Piciorul este perforat; doi dintre pereţii simetric opuşi avînd cite două „ferestre" rotundf', cl'ilalţi avînd cîte o „fereastră" ovală. Pe alocuri, se
observă un slip cc a căzut o dată cu trecerea timpului, de culoare roşu
brună. Al doilea fragment (fig. 1/3) este mult mai mic, păstrînd începutul unei „frrestre" ovale. Factura este analoagă cu cea fină, păstrînd în

două

1 Gh. Lazarovici, Cornea-Preistorie, Reşiţa, 1977, p. '21; Idem, Neolit Ban, ClujNapoca, 1979, rep. nr. 41, p. 198, punct b; Lucrări de salvare au fost întreprinse şi
în anul 1981, cf. Gh. Lazarovici, în ActaMP, VlII, 1934, p. 63.
2 Periegheză I. Dragomir.
3 l\formîntul era in mare parte distrus. Materialul din bordei, la venirea descoperitorului, era deja răvăşit.
.
·
4 S. Dimitrievic, în Materialj, X, 1974, p. U>O, pl. I/19; S. Karmanski, Ornamentika na keramici sa lokaliteta Donja Branjevina kod Deronja, Odfaci, 1975, p. 12,
prilog 2/.1 (stratum III); Idem, Donja. Branjevina, Odfaci, 1979, T. XXXI/1-5 (niv.
II-III), T. XXXII/1-6 (niv. 'II-III); D. Srejovic, Lepenski Vir, Beograd, 1969, sl.
89, niv. III b; x x x, Lepenski Vir. Menschenbilder einer frilhen europăischen Kultur, Ko!n-Munchen, p. 89, Katalog nr. 259 (IIIb); Gh. Lazarovici, Neolit Ban, 1979,
p. 36, tip b7; idem., Acta MP, VIII, 1004, p. 61, fig. 313, p. 63, 4/5; Idem., în Banatica,
VII, 1983, p. 11-12, fig. 1/13; 2/8.
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Pl. XXII -

P.arţa,

1984. Sanctuar. D) Detalii de la fund a ţia peretelui de vest; E) Detalii de la
al san'c tuarului şi al lui P 20 • ln faţ ă imagini ele la P 35 •
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Gheorghe Lazarovtci, Zoia Kalmar, Florin

Pl. XXI -

Parţa,

Draşoveanu,

Adrian S. Luca

1984. Sanctuar, detalii de la fundaţia peretelui de sud. M.=faza Ii
N=faza II.
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Complexul neolitic de l.a

PZ. XX -

Pa rţ a ,

Parţa

69

HJ84. Sanctuar, detalii de la fun d a ţi a peretelui de sud. :r.'I = faza I;
N =faza II.
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Gheorghe Lazarovici, Zoi a Kalmar, Florin · Draşbveanu, Adrian S. Luca

Pl. XV Ii -

Parţa 1'983. Sanctuar, masa-altar, casetele B şi C, P · WlUi pei:eţe. despărţitor.
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F a rţa,

Parţa

65

1984. Sanctuar. D) Vedere 'di1ispre nord ; E-G, I, J) l\'lasa-altar,
caseta A ; H) - Bi!e de praşti e în - P~'ll·

Bnnatlcn VIU
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Pl. XV Parţa. Detalii de la masa-altar. A) Masa-altar D, vedere din profil;
X) dărîmăturile p eretelui de sud; Y) D ărîmă turile peretelui despărţitor; Z) Masaaltar D; B) P eretele despărţitor de pe masa-altar D, ars pînă la vitrifiere; C-D)
Imaginea peretelui despărţitor, peste masa-altar D; E-F) Detaliu din acelaşi loc
cu urma unui orificiu circulai-, astupat cu lut;. G) Masa-altar D, cu O sînt marcate
vasele de ofrandă din caseta B; H) Masa-altar B (caseta B=CB); P - Groapa puţului din nivel 58 ce taie caseta B; U Vasul cu faţă um ană ; O - Vase de ofrandă;
I - Farte din masa-altar D; J) Caseta A, cu Z este marc ată urma zidului.
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Complexul neolitic de la

Pl. XIV -

Parţa.

Parţa

Sanctuarul. D) Vederea peretel.ui de vest cu luna
E) Detaliu.
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Gheorghe Lazarovici, Zoia Kalmar, Florin

Draşoveanu,

Adrian S. Luca

,I

Pl. XIII -

Parţa. A) Fundaţia lui P 8 ; B) Urma zidurilor cu găuri : e de pari şi dă
rîmăturile

din interior, din P 8•
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Pi. XII -

Farţa. A) P s.
march ează statu ia · bust

Parţ..i

vedere din momentul ridi cării
nr. 3 ; B) P 8, gă u ri '.e de st îlpi
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d ărîmăturilor ; 1 şi să gea t a
şi pari d in ambele faz e:

60

Gheorghe Lazarovici, Zoia Kalmar, Florin Draşoveanu, Adrian S. Luca

Pl. XI - Parţa: 1 - Ido> bust nr. 1, găsit la intrarea de răsă rit a sanctua rului;
2-F<întccde l a statuia ·dublă; 3 -Imagini din zona statui-altar ; 4 - Canatul de
uşă . cu capul de ta ur; 5 Capul de taur; 6 - Statuia-bust nr. 3, găsită în P 8 ;
7 - Detaliu de la statuia dubl ă , u mărul de est.
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Pl. X.

Parţa.

dian; 40-'51 -
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Cultura Banra tului, faza II. 1-39 - Unelte cioplite din silex şi obliTopoare din piatră şlefuită; 52 - Fragmente de idol clin os; 5385 - Unelte şi arme din os.
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Timiş', Orşova 2 (descoperiri nesigure) şi la Ostrovu Corbului unde a apă
rut si un cimitir~.
î~ Banatul de vest descoperiri Borogkeresztur sînt cunoscute la Vinca,
un mormînt4, la Banatska Dubica5, Dubovac6 , Cristuru! Sîrb7 , Crna Bara8, Coka9 , Batka 10 şi altele 11 •
în nordul Banatului descoperiri Borogkeresztur au fost semnalate la
Beba Veche, eenad, Sfnpetru German, Pecica 12 la care se adaugă elemente timpurii - cele care fac trecerea de la Tiszapolgar la Bodrogkeresztur - de la Parţa 13 , Corneşti 14 şi Pecica - Forgaci 15 •
Dacă socotim că în aceste zone sînt cunoscute doar patru topoare de
tip Mezokeresztes; unul la Ciacova16 , altul la Lipova 17 şi o descoperire
recentă de la Periam 18 (fig. 2/1) şi o semnalare la Vinga 19 , numărul descoperirilor Bodrogkeresztur a crescut de la patru la opt, la care se adaugă
cele patru descoperiri de topoare. Numărul unor asemenea descoperiri
este cu siguranţă mai mare, dar depozitele muzeelor din Timişoara, Reşiţa şi Lugoj nu au fost cercetate sistematic din acest punct de vedere.
Mai amintim şi existenţa unor colecţii şcolare care nu au fost cercetate
sistcmatic 20 • Socotim, din acelaşi punct de vedere, necesitatea reanalizării descoperirilor de la Cuptoare Sfogea 21 şi Băile Herculane, unde
între elementele Sălcuţa Ilc şi III ar fi posibil să apară şi materiale Bodrogkeresztur.
încadrarea cronologică şi culturală a materialelor de la Ilidia nu ridică mari probleme. ln factura ceramicii nu se mai constată elemente
Tiszapolgar, ceea ce presupune că aceste materiale aparţin fazei clasice
(mijlocii) a culturii Borogkereszt(1r.
1 Gh. Lazarovici, I. Munteanu. în StComC. IV, 1982, p. 121 şi urm.; Grupa III
IV, p. 124-125, fig. 6/5, 10, 7/3, 8/2.
~ D. Popescu, în SCIV, VI, 1964, 4, p. 452.
3 P. Roman, în SCJV A, XXIX, 1978, 2, p. 219-220; A. Dodd-Opriţescu, Sudliche
Beziehungen der Rodrogkeresztitrkultur, comunicare Vrdnik, 4 octombrie 1982.
4
N. Tasic, Vinca u pracistoriji i srednicn vcku, Beograd, 1984, p. 72-75, fig. 43,
44, catalog 272-273.
5 B. Bruckner, în Istrazivanja, 3, 1974, p. 28.
G Ibidem, p. 28; Idem, în Praj Voj, Beograd-Novi-Sad, 1974, catalog 84, p. 502.
7
M. Garasanin, în Starinar, IX-X, 1959, p. 30; B. Bruckner, op. cit., p. 133.
8 M. Garasanin, op. cit., p. 33; D, Garasanin, în ArhPregled, 1, 1959, p. 9;
B. Bruckncr, op. cit., catalog 86-89, 9'1; N. Tasic, în Epoque PPY, 1971, p. 283.
9 M. Garasanin, op. cit., p. 127; B. Bruckner, în Istrazivanja, 3, 1974, p. 23;
J clem, în PraistVojv, p. 133.
10 N. Tasic, op. cit., p. 283.
11 Ibidem; B. Bruclmer, op. cit., catlog 85, 133, 5-02; Idem, în Istrazivanja . .. ,
p. 28.
12
Refc>riri la P. Roman, în Comunicări, Craiova, 1967, p. 10, se referă la fondul
:Modrogkercsztur pc care mai mult îl presupţine.
la Materiale inedite descoperite în nivel 4c, la !-1 m.
14 Gh. Lazarovici, în Tibiscus, IV, 1975. p. 25 nr. 15, lista 2; Idem, în Jstrazivanja, 5, 1976, nr. m, Liste 2.
15 E. Pădureanu, în Crisia,
16 Gh. Lazarovici, op. cit., fig. 9110.
17
In Archf:rt, 33, 191\3, p. 305, IV/15a.
18
Informaţii amabile O. Radu şi V. Dudaş.
19
.
M. Roska, în Kozlemenyek, .1, 1942, p. 59, nr. 212; Gh. Lazarovici, op. cit., nr. 40,
Liste 5.
20
Asemenea colecţii şcolare sînt la Periam, Sînicolau Mare, Cenad, Curtici, Silagiu, Timişoara, (mai multe puncte) şi foarte probabil altele.
21
Gh. Lazarovici, în Banatica, VI, 1981, p. 35 şi urm.
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Fig. 2 -

Materiale Bodrogkeresztur de la Pecica -

Forgaci (după E: ?ădureanu).
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Georgeta Lazarovid
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Forma de vas, reconstituită grafic (fig. 1/8) aminteşte de caracteristicile castroanelor de tip Bodrogkeresztur, cunoscute în descoperirile de
la Corneşti2 2, Tîrgu Mureş 23 , dar şi din zonele învecinate Banatului, de
la Nosa-Biserna Obala24, pe Mureş, în descoperirile de la Pecica - Forgaci (fig. 2/2, 3/1), Beba Veche 25 şi altele. Celelalte fragmente de la Ili-

Fig. 4 -

V;as Bodrogkeresztur d e la Pecica (?). Muzeul din Arad.

22
23
24

M. Roska, ErdRep, 1942, p. 97, nr. 122.

25

P. Patay, în R egFiizetek, X, 1961, pl. XXXIV/5.

Ibidem, p . 267, fig. 1913.
B. Bruckner, în PraiVoj, p . 503, cat. 90; N. Tasic, în Praistorji a, Jugoslovenskih
Zema.l ja, Saraj evo, pl. VIII/4.
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dia sînt cu mult prea tipice pentru a mai cita analogii, fiind însă elemente cunoscute la acest orizont cronologic, atît prin strachina cu buza
evazată (fig. 1/3), cu analogii la Pecica (fig. 3/5) 26 cît şi pentru celelalte
două forme (fig. 1/4, 6 cu analogii în fig. 2/3).
Motivele ornamentale constînd din incizii fine şi benzi în reţea
(fig. 1/8) au ~malogii la Pecica - Forgaci (fig. 2/2, 3/2, 5), în alte descoperiri din ţară de la Tîrgu Mureş 27 , Reci 28 şi în zonele învecinate, din vest
şi nord 29 • Asocierea motivelor incizate cu puncte ştampilate şi încrustate
cu alb este un fenomen mai general cunoscut în cultura Borogkeresztur
atît în descoperirile din zonele sudice, de la Vinca 30 şi Dubovac 31 cît şi
în cele de> la nord, de la Curtici::; 2 (fig. 4) şi mai departe, tot spre nord,
la Borogkeresztur, Hodmezi::ivasarhely - Belvciros, Kiski::iri::is, Saraszadanya, Nugykoru, Pusztaistvanhaza, Tiszadob, Tiszavalk, Tiszasos şi altele'lJ_
Unul dintre motive (fig. 1/7) ar putea indica eventualele contacte sau
influenţe ale culturii Sălcuţa. O atenţie deosebită trebuie acordată fragmentului de la Pecica (fig. 2/3) pictat cu alb în tehnica crusted, pictură
străină de fenomenele etno-culturale din această zonă. Pictură cu alb,
dar într-o altă tehnică, a apărut (în asociere cu boluri tip Borogkeresztur) la Tîrgu Mureş 34 dar, după părerea noastră acelea aparţin Ariuşd,
după tehnica picturii cu alb pe fondul negru lustruit al vasului şi mai
ales după forma celor două vase din respectivul complex. Situaţia de la
Reci este întrucîtva similară celei de la Tîrgu Mureş, acolo apărînd cu
elemente Borogkeresztur şi pe o formă tipică Bodrogkeresztur pictură
negru pe roşu şi negru pe alb 35 .
Din păcate nu sînt. cercetări sistematice pentru descoperirile de la
Pecica-Forgaci, deşi aceste materiale şi bogăţia lor sînt deosebit de interesante. Săpături sistematice în această staţiune ar putea aduce lămuriri
unor probleme de bază referitoare la evoluţia eneoliticului timpuriu şi
a culturii Bodrogkeresztur ~in Banat.
GHEORGHE LAZAROVICI

~ll

Idem, în FolArch, XXIX, 1'978, p. 24, M2, fig. 313.
M. Roska, ErdRPp, 1942, p. 167, fig. 198.
Z. Szckcly, în SCIV, XV, 1964, 1, p. 123, fig. 3/3, 5-6.
2
~ N. Tasic, Vinca .. ., p. 213, cat. 273.
30 Ibidem.
3 1 B. Bruckner, op. cit., p. 502, cat. 84.
32 B. Posta, în ArchErt, 1889, p. 27, pl. VIIie; P. Patay, RegFiizetek, 10, 1962,
fig. 35/4-5.
33
Ibidem; Idem, în op. cit., 1/2, VI/10; VII/9; VIII/I, 2, II/9, 11, XVI/10, XX/6, 10,
12, XXI/I, 5, XXV/5, XXVII/6, 11, XXIX/14, XXXI/7-8, XXXIII/H; S. Dumitraşcu,
în Banatica, I'.II, 1975, p. 30, fig. 5.
3
• P. Roman, în Banatica, II, 1973, p. 63.
35
Ibidem, p. G7-63; Idem, în SCIVA, XXIX, 197'8, 2, p. 29; Z. Szekely, op. cit.,
p. J.2::.
27

29
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ANEXA
!LIDIA, -

Funii, 1983

Sa, Carou 8-9, Adîncime 0,75 m.
Eşantionul analizat conţine 12 resturi determinabile pînă la gen şi specie cit ~i
10 fragmente cuprinzînd aşchii şi coaste. Tot materialul aparţine mamiferelor,
inclusiv cel nedeterminabil. Repartiţia lotului pe specii este următoan'a:
Bos 'taurus: este reprezentat prin 9 piese repartizate după cum urmează. Un
astragal stîng cu lungimea de 63 mm, o falangă I.I cu lg. max. 45; lţ. prox. 3.1, dout1
porţiuni dintr-o tibie, cu sutura proximală vizibilă, nedimensionabilc, un fragmc·nt
de epifiză prox. de la un metacarp drept, patru porţiuni de neurocraniu. Acl·~te
fragmente provin de la minimum un individ sacrificat în jur de 3,5-4 ani.
Ovicaprinelor le aparţine un fragment de radius provenit de la un animal
adult.
Sus scrofa ferrus. Specia este reprezentată printr-un fragment ele la mandibu!C1
dreaptă şi o porţiune de calcaneu cu „tuber calcis" ros. Ambele oase provin de l<i
un individ de talie mare.
Resturi specii domestice
Resturi specii sălbatice

10 buc. 2 buc. -

83,3-10/o
16,660/o

12
GEORGETA EL SUSI

NEUE BODROGKERESZTDR ENTDECKUNGEN IM BANAT
(Zusammenfassung)

Der Verfasser stellt ungefăhr 40 Keramik Bruchstiicke vor die der Kultur Bodrogkeresztur angehoren und im Jahre 1983, în Ilidia bei „Funii" entdeckt wurden.
Gleichzeitig sind die Entdeckungen aus dem Banat erwăhnt die dieser Kultur
angehoren, uzw. die aus dem Westen des Banats4 - 11 und aus die aus dem Siiden12-15. Ebenfa!Js die aus der „Clisura" 3•
Zum Schluss wird die Notwendigkeit eines neuen Studiums der Matcrialien
aus den Schul- und Dor'fsaiimlungen, sowie der Entdeckungen von Cuptoare-Sfogc>a
aus Băile Herculane vertreten, wo zwischen den Sălcuţa II C und III, auch Elemente
vom Typ Bodrogkeresztur erscheinen konnten.
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