DESCOPERIRI ENEOLITICE PE V ALEA

CRIŞULUI

ALB

(Ţinutul Zărandului)

FLORIAN

DUDAŞ

Descoperirile arheologice făcute în ultimul timp în vestul şi nordvestul României prezintă o importanţă din ce în ce mai mare pentru
cunoaşterea istoriei vechi a acestei regiuni. Dintre acestea, numeroase aşezări aparţinînd perioadei de trecere de la neo li tic la epoca
bronzului au fost identificate în bazinele celor trei Crişuri, cu precă
dere pe cursul mijlociu şi superior al acestor văi şi a afluenţilor lor
pînă spre culmile Munţilor Apuseni.
ln cele ce urmează încercăm să aducem o modestă contribuţie cu
privire la identificarea şi cunoaşterea unor aşezări eneolitice pe valea Crişului Alb (Ţinutul Zărandului) cît şi pentru a deschide o mai
largă perspectivă viitoarelor
cercetări
arheologice în acest ţinut
(Fig. 1), încredinţaţi fiind că rezultatele acestor periegheze vor susei ta
atenţia cercetătorilor din acest domeniu în vederea elucidării unor
probleme importante ale arheologiei vestului Transilvaniei.
1. Ţebea (or. Brad, jud. Hunedoara). ln anul 1954 au fost descoperite în hotarul muntos al satului, pe „Dealul Ruşti ", vestigiile unei
aşezări aparţinînd culturii Coţofeni. In urma sondajelor intreprinse a
rezultat un bogat inventar ceramic, variat ornamentat (fiind reprezentat atît tipul Furchenstich cit şi Linsenkeramic), topoare de piatră, fusaiole, percutoare şi o roată de car-miniatură - material arheologic
studiat şi publicat de N. Harţuche 1 care-l încadrează cronologic intern
fazei a treia a culturii Coţofeni.
2. Ribicioara (corn. Ribiţa, jud. Hunedoara). în vara anului 1972, cu
prilejul unor periegheze de teren intreprinse în hotarul muntos al satului, la 3 km spre nord, pe locul „La Cărămizi", au fost descoperite
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de noi o serie de fragmente ceramice aparţinînd neoliticului final şi
probabil începutului epocii bronzului. Din cauza dimensiunilor mici şi
corodării, o încadrare tipologică a materialului ceramic cules este imposibilă. în schimb, se pot face unele precizări de natură stilistică.
Mai multe fragmente ceramice de culoare brună-castanie aparţin unor
\·ase cu buza evazată şi marginea îngroşată pe partea exterioară
(Pl. 1/1 ), iar pe alte exemplare se află, sub buză, proeminenţe-apucă
tori de formă semicirculară alungită, de la a căror bază pornesc in
jos două brîuri mici simple ori crestate (Pl. 1/2-5). Buza unor \'a-;e,
îngroşată la exterior, este ornamentată cu impresiuni drepte sau uşor
înclinate, dispuse orizontal, de la care pornesc linii incizate (Besenstrich) oblice, verticale, paralele, unele formînd unghiuri sau zig-zaguri (Pl. 1/6-10). Un fragment de culoare cenuşie închisă apartinînd
unei ceşcuţe, prezintă chiar sub toartă un şir de impresiuni drepte,
dispuse orizontal (Pl. 1/11).
Cu toate că ceramică ornamentată în tehnica „împunsăturilor succesive" ( dată fiind, credem, cercetarea restrînsă) deocamdată nu s-a
aflat, pe baza similitudinilor ( dacă recurgem la analogii ce Ie găsim
în aşezări contemporane situate geografic cit mai aproape) ce materialul descris îl prezintă cu unele piese de inventar ale aşezării de Ia
Ţebea 2 , încadrăm materialul descoperit la Ribicioara într-o etapă evoluată, tîrzie, a culturii Coţofeni.
3. Baia de Criş (jud. Hunedoara). In secolul trecut în hotarul localităţii s-a descoperit un bogat şi variat material arheologic (preponderent ceramic, fragmentar) artribuit culturii Coţofeni3.
4. Buceava-Şoimuş (corn. Brazii, jud. Arad). Spre sud de Gurahonţ,
în Munţii Zărandului. la confluenţa văii Mădrigeştiului cu valea Şoi
moşului, se află un pinten de deal denumit de localnici „Cetăţeauna",
înconjurat din trei părţi de abrupturi, singura cale de acces reprezentînd-o o mică înşeuare acoperită cu păşune. Pe acest Ioc, în anul
1971, cu prilejul unor desţeleniri au fost adunate de elevi o serie de
fragmente ceramice, unele dintre ele fiind ornamentate prin împunsă
turi succesive. Cunoaşterea locului este sumară 4 • In secolul trecut, Ia
o carieră din apropiere a fost descoperit un topor de piatră;;.
5. Sebiş (jud. Arad). In extremitatea nordică a oraşului, nu departe de „Strîmtură", pe panta estică a dealului „Pleşa" şi locul de
unde locuitorii scot pămînt pentru făcut cărămidă, în toamna anului
1973 au fost găsite la o adîncime de circa 0,60 m urme de arsură, chirpic, cărbune, fragmente ceramice, numeroase aşchii reziduale şi mai
multe unelte de silex şi obsidiană.
2

Idem, ibidem, pi. I-IV.
I. An dr i I oi u, în Sarget ia, VIII, p. 43. Nu-i exclus ca materialul să provină
din aşezarea de la Ţebea, situată în apropiere.
4
Inform. prof. I o an Fi Ii p, Lic. din Gurahonţ (jud. Arad).
5
S. Ma r k i, Aradvcirmegye torlenete (Istoria comitatulul Arad), II, Arad,
1895, p. 13.
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Din materialul salvat de noi notăm: un fragment de cană, de culoare brună gălbuie, cu buza evazată şi îngroşată spre interior, sub
care se află un brîu reliefat simplu, dispus orizontal (Pl. 1/12) alte trei
fragmente ornamentate chiar sub buză cu proeminenţe: una este semicirculară, o alta, dreptunghiulară, prezintă la bază striuri verticale
(PI. I/13), iar a treia înfăţişează un tip cu totul obişnuit în ţinut culLurii Coţofeni (PI. 1/14). Un mic fragment al unui alt vas prezintă chiar
sub buză un brîu alveolar aplicat (Pl. 1/15), iar pe două cioburi se observă un motiv decorativ în reţea (PI. 1/16-17).
Alături de un bulgăre de ocru, mai multe vîrfuri ele săgeţi şi un
răzuitor de silex, pe acest loc a mai fost găsit ele noi un topor ele
piatră perforat, ce înfăţişează un tip nemaiîntîlnit în ţinut (PI. 1/18
a, b, c, d), dar cu o largă răspîndire în neoliticul tîrziu (mai cu seamă
in aria ceramicii ornamentată cu şnur) în Europa centrală, sud-estică.
şi în Balcani 6. Prezintă dimensiuni potrivi te ( 15 cm lungime, 3,5 cm
lăţime), în profil apare uşor curbat înspre interior, în preajma găurii
de înmănuşare relevă o îngroşare vizibilă, tăişul este drept cu muchie
semicirculară, iar capătul opus plat are un profil circular caracteristici ce înswnă tot atîtea calităţi ale unui veritabil (pentru acele vremuri eneolitice) baltag sau topor ele luptă.
6. Clit ( corn. Hăşmaş, jud. Arad). Pe platoul pintenului de deal
„Gureţul Negrilor" din Munţii Codrului, cu prilejul descoperirii şi
cercetării arheologice a cetăţii dacice, au rezultat o serie de fragmente
caracteristice culturii Coţofeni, ornamentate cu incizii, linte şi împunsături succesive. Au fost identificate printre ele şi cîteva fragmente
lucrate într-o manieră Vucedol. Toa.te aceste urme par a semnala la
sfîrşitul neoliticului pe . ,,gureţul" de la Clit existenţa unui restrîns
sălaş păstoresc sezonier 7 •
7. Cuied (corn. Buteni, jud. Arad). în anul 1972, cu prilejul cercetării aşezării neolitice aparţinînd cul1.urii Tisa (varianta sudică-aspec
tul Vărşand) identificată în perimetrul satului 8), la un kilometru spre
vest de localitate, pe partea dreaptă a drumului comunal spre lercoşeni, pe locul denumit „Dulău", în urma desţelenirii unui teren, plugul
a scos la suprafaţă urme de locuire preistorică constînd din fragmente
ceramice, unelte din piatră, chirpic, resturi menajere şi trei figurine
de lut ars.
Dintre fragmentele ceramice adunate de la suprafaţa a terenului,
amintim: buza unui vas, pare-se castron, ornamentată printr-un brîu
M. Ros k a, Az osregeszet kezikănyve, II, Cluj, 1927, p. 133, fig. 65/7. Prepiesă de tip identic.
7
•
S. Dumitra ş cu, Cetăţuia dacică de la Clil, în Lucrări Ştiinţifice (în continuare: L.S.), Seria B, 1970, Oradea, p. 147 sq.
8
F l. Dud a ş, Repertoriul arheologic al Ţării Zărandului în lumina ultimelor
descoperiri, în Revista Muzeelor, VII, 4, 1970, p. 358. Recent, N. Ardeleanu, profesor
în localitate, a descoperit în perimetrul acestei aşezări o cupă de lut cu picior, de
culoare roşie.
6
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crestat (Pl. L/22, 23); alte două buze de vas de dimensiuni mai mici
prezentînd cîte o proeminenţă dreptunghiulară; toarte, unele de factură badeniană (PI. 1/23, 24); fragmente prezentînd
buza crestata
(PI. 1/25, PI. 11/1) sub care se desfăşoară un ornament de linii incizate
(Besenstrich) sau striuri accentuate (PI. II /2--4) ce compun retele, nu
intotdeauna îngrijit reliefate>. Un fragment de ceaşcă, apropiată ca lip
ceştilor din aria culturii Baden-Pecel 9 ), ce prezenta toarta supraînăl
ţată, este ornamentat în întregime prin benzi de linii paralele )i în
zig-zag (PI. II/5).
Unele analogii pentru ceramica de la Cuied - .,Dulău" întîlnim
în inventarul mai multor aşezări eneolitice din Transilvania, inclusiv
în aria culturii Coţofeni, cum este de pildă aşezarea mai apropiată
geografic de la Giriş - .,Rîturi ", de lîngă Oradea, din valea Crişului
Repede, încadrată „primei faze a culturii Coţofeni cu incizii, dar fără
impunsături succesive" 10 •
Cum în cadrul acestei aşezări destul de restrînsă, pare-se de
scurtă durată, urme care să asigure în mod cert pe acest loc vestigii
ale vreunei alte culturi nu s-au găsit, putem admite că cele trei figurime de lut ars (două sînt zoomorfe, iar a treia antropomorfă) aparţin
aceleiaşi aşezări, răstimp şi culturi eneolitice. Figurinele zoomorfe
(PI. IU/6, 8) sînt modelate din lut amestecat cu nisip fin, au o culoare
neuniformă ce variază de la galben la brun-cafeniu şi reprezintă plastic bovine cu bărbia pronunţată, gît scurt, gros şi corp robust, probabil tauri. Figurina antropomorfă feminină (PI. 11/7) este confecţionată
dintr-o pastă identică. Corpul a fost modelat în formă de coloană
(înălţime 9 cm, diametrul 2,8 cm), piesa avea gîtul lung şi subţire, capul lipseşte, membrele n-au fost reliefate, iar ombilicul şi sinii sînt
modelaţi în formă conică. Picioarele de asemeni n-au fost redate, extremitatea inferioară plată dezvăluindu-ne că piesa era aşezară probabil pe un altăraş din lut sau piatră.
Ornamentaţia figurinei este sumară: două linii orizontale paralele
redau schematic - brîul - sub care, pe spate, sînt incizate mai multe
linii în zig-zag. Figurinele provenite din aşezarea de la Cuied - ,,Dulău" sînt cele dintîi reprezentări plastice de lut ars (cunoscute), apartinînd perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului, descoperite în Crişana 11 •
8. Şilindla - ,,Satul Mic" (jud. Arad). Pe locul descoperirii impresionantului tezaur monetar dacic, în toamna anului 1968, cu pri9
Nando r K <1 Ii c z, Dic P&cc/cr (Badener) Kultur und
Archaeologica, II, Budapesta, 1963, p. 60 sq.
10
S. Dumitraşcu, Aşezarea Cotolcni de la Giriş -

Anatolien,

în Studia

,.Rlturi" i:i L.Ş., 11,
Oradea, 1968, p. 257-264.
11
Pentru alte vestigii apar\inind reprezentării plasticii de lut ars din ,·estul
României, vezi S. Dumitraşcu, Figurine „preistorice" descoperite in Crişana,
in ln Mcmoriam Constanlini Daico\·iciu, Cluj, 1974, p. 129-136.
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lejul unor periegheze de teren la care am participat alături de arheologul S. Dumitraşcu, au fost descoperite urme ceramice prezentînd o
ornamentaţie specifică culturii Coţofeni1~. Cunoaşterea aşezării este
sumară.

9. Desna (jud. Arad). Pe locul „La Vii", situat la circa 1 km spre
nord-vest de ruinele cetăţii medievale, Cornel Balici, profesor în localitate, a găsit un topor de piatră păstrat fragmentar, apropiat ca tip
celui descoperit de noi la Sebiş (PI. IL/9) Cu prilejul unor periegheze
intreprinde în acest loc au fost adunate din albia unui torent de versant fragmente de vase care prin ornamentaţia ce o prezintă par a
se-nscrie în categoriile binecunoscute ale culturii Coţofeni (PI. II/1018). Atrag atenţia între ele: două mici cioburi ornamentate prin împunsături succesive şi buza unui vas a cărei crestături de asemeni au
fost reliefate prin împunsături succesive (Pl. U/19-21 ). Nu-i exclus ca
toporul din cupru descoperit în localitate în secolul trecut 1:1 să provină
tot din acest loc.
10. Moneasa (jud. Arad). în peştera „Hoanca Coului" şi împrejurimi s-au descoperit în secolul trecut vase şi fragmente ale unor vase
cu buza oblică şi toarta supraîncălţată, ornamentate specific, încadrate
as lăzi culturii Coţof eni 14 •
11. Şiria (jud. Arad). în extremitatea vestică a Zărandului, la poalele dealului pe care se înalţă ruinele cetăţii medievale, în apropierea
conacului Bohus, în şanţurile destinate fundaţiei unei clădiri au fost
găsite mai multe fragmente de vase ceramice lucrate cu mina dintr-o
pastă conţinînd mult rnicroprundiş 15 • În grădinile din apropiere a fost
găsit un topor de piatră.
Tot în hotarul localităţii a mai fost descoperit în secolul trecut
un topor de cupru 16 •
12. Susani (corn. Igneşti, jud. Arad). în primăvara anului 1970, cu
prilejul unor cercetări arheologice de teren în hotarul muntos, împă
durit, al localităţii au fost identificate urmele unei alte aşezări apartinînd culturii Coţofeni, situată pe locul „La Rîpi". Panta dealului este
abruptă, puternic erodată şi acoperită în cea mai mare parte de o recentă plantaţie de brazi. Urmele arheologice, predominant ceramice,
ne-au fost dezvăluite cu prilejul defrişărilor desfăşurate în acest sector de versant, tot atunci aflîndu-se în valea pîrîului din apropiere un
topor din piatră. Versantul despădurit a favorizat formarea mai multor torenţi a căror activitate a înlăturat în mai multe locuri stratul
FI. Dud a ş, Re perl. cil., p. 358.
S. Mark i, op. cil., I, Arad, 1893, p. 60.
14
I. Nes tor, Der Stand der Vosgeschichtsiorschung in Rumanien, în B. der
R-G. Kommision (BERRGK), 22, 1933, p. 18.
l'., Inform. prof. I o an
C hi r i Ii u c, Şiria. Materialul ceramic se păstrează la
şcoala din localitate.
11
' E.
Comşa, Ober das neolithicum în \,VestRumănien, în Acta Antique el
!\rc/weologica, XIV, Szeged, 1971, p. 41 sq.
1
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arheologic în general subţire, variind între 15-20 cm, fapt datorat cu
precădere, credem, pantei abrupte.
Cu prilejul perieghezelor intreprinse de-a lungul torenţilor r<'cent formaţi şi-n urma executării unui sondaj în sectorul pantei „La
Rîpi", a rezultat o cantitate deosebită de fragmente de vase ceramice,
obiecte din piatră, os şi lut, şi mai multe bucăţi de chiripic purtînd impresiunile nuielelor.
Ceramica. In privinţa calităţii pastei deosebim fragmente ceramice
de aspect şi compoziţie a) comună şi b) fină. Pasta ceramicii comune,
aflată într-un procent redus, conţine degresant cantităţi reduse de nisip şi pietricele care-au determinat obţinerea unor vase de calitate îndoielnică, aspre la pipăit, nelustruite şi, de cele mai multe ori, lipsite
de stratul de slip. Culoarea ceramicii diferă între cărămizie şi brună
castanie. Ceramica fină, predominantă cantitativ, este lucrată dintr-o
pastă bună. Pereţii vaselor erau subţiri şi acoperiţi printr-un strat de
slip.
Forme. Cu excepţia unei ceşti mici, păstrată fragmentar, alte vase
întregibile nu s-au găsit. Starea fragmentară diferenţiată ne permite
să deosebim totuşi, tipologic, mai multe forme principale:
1) vase
scunde cu corpul bombat şi buza răsfrîntă şi îngroşată în afară; 2) căni
cu buza oblică şi toarta supraîncălţată; 3) vase de aspect bitronconic
rotunjit, cu gît zvelt şi buza evazată, cu, marginea îngroşată în af:lră.
Mai deosebim fragmente ale unor mici străchini, boluri, vase pentru
provizii ş.a.
In cadrul materialului cercetat deosebim fragmente cu buza ingroşată pe ambele părţi (PI. IIL/1 ). Fundul mai multor vase este plat
(PI. 111/2). Au fost găsite două fragmente ale unui vas strecurător
(PI. lII/3). Fragmente ale altor vase, cu profil obişnuit şi buza evazată, prezintă sub aceasta sau în punctul de maximă rotunjire torti
tubulare sau late (PI. III/4, 5).
Ornamentarea. O bună parte a inventarului ceramic al acestei aşe
zări îl constituie stilistic fragmentele incizate prin şiruri de alveole,
linii, ciupituri, incizii dezordonate ori brîuleţe alveolare. Se constată
o proporţie egală între ornamentul reliefat şi cel incizat. Fragmentele
vaselor mari sînt ornamentate prin brîie reliefate simple sau crestate,
dispuse pe umăr sau sub buză (PI. 111/6, 7). Alte fragmente prezintă,
cu precădere sub buză, proeminenţe-apucători dreptunghiulare sau
semicirculare, unele chiar alveolate, de la baza cărora pornesc spre
pîntecul vaselor două sau chiar trei brîie simple ori crestate, împreunate terminal printr-un brîu orizontal (PI. Ill/8-13). Tot astfel. fragmentele aparţinînd unor castroane, prezentînd torţi tubulare ori mici
urechiuşe,
sînt ornamentate prin brîie scurte, dispuse vertical
(PI. III/14).
Ornamentul incizat îl întîlnim atît singur cît şi-mpreună cu alte
elemente stilistice. Buza vaselor, cu precădere, este ornamentată printr-o succesiune de unul sau două şiruri orizontale paralele de imprehttps://biblioteca-digitala.ro
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siuni oblice sau drepte, prelungite vertical spre umăr prin linii incizate oblice sau sub formă de benzi haşurate în unghi sau zig-zag
(PI. 111/15-20; Pl. IV/1-3) - caracteristici stilistice cu vizibile identităţi în inventarul majorităţii celorlalte aşezări de acest tip descoperite în Transilvania 17 • Sub buza altor vase sînt dispuse orizontal şiruri
de linii simetric împreunate în motivul „ramurei de brad" (Pl. IV/4, 5).
Pe fragmentele altor vase întîlnim şiruri de impresiuni dispuse orizontal, pe unul şi chiar două sau trei rînduri paralele, pe buză, sub buză
cît şi pe corpul bombat al vaselor, pe umăr (Pl. IV/6, 7).
Un alt element oramantal caracteristic aşezării îl constituie ceramica aparţinînd tipului stilistic „Furchenstich" dintre a cărui motive
ornamentale, obţinute prin împunsături, amintim: benzile oblice sau
în zig-zag, acel motiv al „ramurei de brad", cel în formă de triunghi, etc. (Pl. IV/8, 9), uneori chiar combinate cu haşuri sau romburi,
asemeni stilisticii unor vase ale culturii Turdaş.
Nu numai corpul vaselor ci chiar şi torţile bandate sînt frecvent
ornamentale pe latura exterioară prin realizarea unei benzi alcătuită
din linii paralele cu împunsături. Alături de tipul stilistic al benzilor
de linii din împunsături succesive au fost descoperite - e drept puţine, fragmente ale unor vase (dintr-o pastă şi prezentînd o culoare
identică), caracteristice tipului Linsenkeramic, ornamentate cu pastile
de lut de forma unor boabe de linte aplatizate, aplicate, cu precădere
în grup, pe şi sub buza ori umărul vaselor (Pl. IV/10, 11).
Obiecte de lut şi piatră. Dintre piesele de lut ars amintim: două
fusaiole (Pl. IV/13, 14) şi o greutate de lut (Pl. IV/12). în rîpile create
de torenţi au fost observate urmele a două locuinţe construite din pari
şi nuiele acoperite cu chirpic, iar în preajma lor resturi ceramice, menajere, multă cenuşă şi cărbuni Inventarul litic aflat îl compun: un
topor prezentînd gaură de înmănuşare, numeroase aşchii de silex, un
percutor şi mai multe obiecte de piatră prezentînd vizibile şănţuiri
rezultate-n urma şlefuirii intense. Alăturat acestui material litic amintim un vîrf de lance obţinut prin cioplirea unui bulgăre de minereu
de fier de provenienţă locală (Pl. IV/15)1 8 •
Bazîndu-ne pe descrierea materialului arheologic, în special a ceramicii, încadrăm aşezarea identificată la Susani culturii Coţofeni. Inventarului ceramic prezentat elementele stilistice imprimă cronologic
caracteristici evolutive deosebite ce le dezvăluie însăşi prezenţa, ală
!uri de_ ce~amica i!1cizată, a fragmentelor de vase ornamentate prin
1mpunsatun succesive şi boabe de linte. Greutatea de lut, prîsnelele,
aşchiile de silex, percutoarele şi topoarele de piatră, aflate-n aşezare,
17

Pentru o sinteză asupra acestei culturi, vezi: S. Dumitraşcu, Note asu-

pra culturii Coţoleni, în L.S., I, Oradea, 1967, p. 79-98.
18

Existenţa unor asemenea zăcăminte în acest sector al Munţilor Codrului o
Rusu, în In memoriam Constantini Diacoviciu

confirmă şi lista publicată de M.
cil., p. 358.
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constituie desigur elemente de inventar ce nu diferă mult de cele al<.'
aşezărilor neolitice anterioare, descoperite în Zărand 1 !'.
Dintre obiectele de piatră, excepţie face, totuşi, vîrful de lance
din fier nativ ce trebuie considerat element nou, propriu acestei culturi încadrată unei epoci zbuciumate şi uneori războinice 20 •
Toate aceste fapte documentează pe înălţimile versantului vestic
al Munţilor Codrului-Mama, la Susani, urmele unei aşezări încadrată
cronologic intern fazei a treia a culturii Coţofeni, caracteristică sfirşi
tului perioadei de tranziţie şi începutului epocii bronzului, ce se înscrie în seria aşezărilor ce atestă o cultură deplin formată, situate pe
înălţimi, cum sînt în Transilvania cele de la Boarta 21 , Cîlnic 22 , Măgura
Căpudului2 3 şi altele.
*

Concluziile generale ce se pot desprinde din succinta prezentare
a acestor aşezări şi vestigii arheologice denotă cu destulă certitudine
că în bazinul Crişului Alb există mai multe puncte de interes arheologic.
Marea majoritate a vestigiilor eneolitice prezentate aparţin culturii Coţofeni (cca 1900-1700 î.e.n.) şi, în cadrul acesteia primei (Cuied, Şilindia), dar mai ales celei de-a treia faze de dezvoltare a acestPi
culturi (Ţebea, Ribicioara, Buceava, Sebiş, CJit, Desna, Moneasa, Susani), atribuire ce o facem bazîndu-ne pe similitudinile materialului
preponderent ceramic identificat cu cel al aşezărlor de acest tip cunoscute atît în Transilvania cit şi în Banat şi Crişana.
Topografic, aşezările eneolitice din bazinul văii Crişului Alb sint
situate, de regulă, pe vîrfuri şi boturi de deal, în locuri înalte, împădu
rite, greu accesibile, cu aspect de „cetăţi" naturale, constituind:!\ într-adevăr, şi în aceste părţi cea mai impresionantă urcare spre inăl
ţimi, ca număr şi cutezanţă, a unor grupări umane pînă în vremurile
dacice 25 •
Luînd în considerare faptul că dintre cele 12 aşezări identificate
în Zărand doar două sînt aşezate la un nivel mai coborît, s-ar putea
conchide că, datorită unor împrejurări încă neîndeajuns de bine cuFI. Dud a ş, Reper/ cit., 357-358.
S. Du rn i t r a ş cu, op. cit., p. 82-83.
21 S. Du rn i t r a ş cu G. Togan, Săpăturile arheologice de la Boari a ( jll(/.
Sibiu), în Acta MN, VIII, 1971, p. 423-436.
22 F. Ro t h, Das nordische Sleinzeildorl von Kel/ing. Ausgrabungen des Forschunginsliluls dei Kelling im Gebiel Bergland, în Deutsche Forschung im Siidosti'n,
2, 1942, Sibiu, p. 199 sqq.
23 S.
Du rn i t r a ş cu, Aşezarea Co/ofeni - ,,Măgura Căpudului", în St. Com.,
13, 1967, Sibiu, p. 157-161.
24 Idem, Note asupra culturii ... cil., p. 90.
25 Stratigrafic, stratul lor de cultură nu suprapune vestigii apartinind unor
culturi preistorice anterioare.
19

20
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noscute, legate eventual de schimbări de climă sau condiţiile de viaţă
diferite, purtătorii acestei culturi au preferat pentru aşezări locurile
înalte, evitînd văile rîurilor.
Descoperirea acestor vestigii completează harta arheologică a zonei Zărandului din extremitatea sudică a Crişanei, în general puţin
cercetată, contribuind totodată la o mai bună cunoaştere a culturii
Coţofeni2 5 •

LES DECOUVERTES ENEOLITHIQUES SUR LA VALLEE
DU CRIŞUL ALB

(Resumc)

L'auteure presente la repertoire des decouvertes eneolithiques sur la vellee du
Alb qui sans celles de la Ţebea, C!it et Moneasa, sont innconnues. Les majorites des vestiges presentees appartenons a la culture de type Colofeni (c>nvirou
1900-1700 av. n.e.) au premiere (Cuied, Şilindia), mai surtout au troisi(•me phase
de developpement de cette culture (Ţebea, Ribicioara, Buceava, Sebiş, C!it, Desna,
Moneasa, Susani). Dix par de ces douze etablissements sont situees au boul de
colline et en lieux montagneux, difficile accessiblc, avec un aspect de „forteresses•
naturelles - fait qui nous determine presumer que, a cause de la conjunctures
encore peu connuees (transformation de climat ou conditions de vie differentes},
Ies groupes humaines qui ont habite en ce intervalle ces contrees), Ies groupes
humaines qui ont habite en ce intcrvalle ces contrees ont prefere Ies lieux hautes, evitant Ies valee de la riviere.
Crişul
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