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reluate şi descoperirile mai vechi şi nu a fost menţionată datarea radiocarbon obţinută
pentru nivelul vin�ian. Atragem atenţia că multe dintre omamentele vin�iene nu-şi
găsesc corespondentul în tipologia prezentată de autor iar scările unor planuri (fig. 3
şi 6) nu sunt concordante cu dimensiunile indicate în text.
Necropola completează informaţiile despre populaţia medievală timpurie din Ba
nat, ea înscriindu-se orizontului de necropole de Ia sfârşitul secolului al X-lea şi din
secolul al XI-lea din Transilvania, atribuite până acum maghiarilor. Sperăm că cer
cetările viitoare vor într.e gi datele obţinute până acum. Din păcate, unele dintre
situaţiile prezentate de cei doi autori sunt imposibil de analizat deoarece sunt redate
diferit în cele două studii. Astfel, M6 este descris de M. Muntean ca având scheletul
în poziţie chircită (p. 44), în timp ce D. Ţeicu nu face nici o referire la poziţia
schelctului, descri ind doar poziţia palmelor (p. 36). Nu am putut înţelege c are a fost
poziţia schcletului din M 1 , chircit sau culcat pe spate?
Atribuirea culturală şi etnică ridică şi ea unele probleme. Adrian Bej an (Banatul
in secolele / V-Xll, Timişoara, 1 995, p. 1 1 9) atribuie necropola de la Hodoni populaţiei
autohtone româneşti, folosind ca argument în special inventarul funerar, în timp ce D.
Te ieu o pune pc seama purtătorilr �"culturii Bjelo-Brdo, cultură atribuită, în general,
maghiarilor, cu posibile elemente slave şi româneşti. În sfârşit M. Muntean consideră
necropola menţionată ca aparţinând populaţiei româneşti amestecate cu pecenegi.
Sperăm că cercetările viitoare vor aduce clarificări şi în această delicată problemă a
atriLuirii etnice.
' Remarcăm, cu regret, numărul mare de greşeli de tipar dar şi de ortografie şi
punctuaţie, mai ales în capitolul al patrulea. Unele trimiteri bibliografice sunt inexacte
sau nu se regăsesc în bibliografie (vezi p. 21 Brukner 1 980; p. 22 Comşa 1 97 1 ; p. 24
Draşovean 1 99 1 c; p. 23 Draşovean 1 99 1 f; p. 23 Kalicz 1 97 1 , 1 985, 1 989 ş.a.).
Revenind la sentinţa arheologului britanic citat mai sus remarcăm că volumul pe
care l-am prezentat constituie o reală contribu,tic la cunoaşterea spaţiului bănăţean şi
poate avea unele implicaţii pentru o arie ·geografică mai largă. Exemplul ccl'lr trei
cercetători ar trebui să fie unnat şi de ai:i arheologi dacă. r_e gh�im că săpături
arheologice ample aşteptată de multe decenii lumina tiparului.

Vasile COTIUGĂ

Florin Draşovean,
CULTURA VINCA TÂRZIE (fAZA C) ÎN BANAT,
in colectla "Bibliotheca Hi'storica et Archaeologica Banatica",
Editura M ;rton, fimişoara, 1 996, 2 24 p. +4 fig . şi 1 33 pl.
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Volumul , este rodul a peste zece ani de cercetări întreprinse în Banat, asupra
tcnomenului vin�ian târziu. Autorul se adresează tuturor cercetătorilor interesaţi în
cunoaşterea acestei manifestări ctno-culturale aparţinând cneoliticului balcano-anato
lian. Din acest motiv publicarea lucrării într-o ediţie bilingvă, română şi germană, este
cât se poah: de binevenită.
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După o scurtă Introducere (capitolul l; sic!) în care se fac precizări asupra mate
rialelor arheologice folosite, asupra utilităţii lucrării şi a metodelor de investigaţie
utilizate, autorul trece la prezentarea cadrului geografic (capitolul lf) şi a istoricului
cercetării (capitolul III)
Capitolul al I V-lea este rezervat trecerii în revistă a princ ipalelor sisteme cronolo
gice referitoare la evoluţia culturii Vin(!a, pri lej cu care Florin Draşovean îşi precize
ază opţiunea pentru sistemul Miloj�i�-Lazarovici, considerat ca reflectând mai bine
evoluţia comunităţilor Vinea târzii din Banat.
Centrul de gre Jtate,al lucrării îl constituie capitolul al V -lea, în care sunt prezentate
principalele aspecte ale culturii materiale şi spirituale vehiculate de purtătorii fazei
Vinea C. Sunt analizate habitatul, uneltele, armele, ceramica, plastica de lut şi obiec
tele de podoabă. Pc �aza acestor materiale, ccrcetătorul timişorean încearcă să defi
nească -- lucru ncrcal��at până în prezent -- trăsăturile şi conţinutul etapelor Vinea C1
şi Cz. şi totodată să preL:zcze trăsăturile aspectelor bănăţene aparţinând acestor etape.
Autorul întreprinde un Sh:J(' iu tipologie şi stilistic al ceramicii furnizate de săpăturile
proprii de la Hodoni, Sâri<.V-irei şi Parţa li şi analizează descoperirile provenite din
alte situri, precum Zorlentu i"Aare, Chişoda Veche, Sălbăgelu Vechi şi Liubcova.
Sunt stalio-litc, t;lin pu'\cl 1..!.<:: v1.�e.�;: al fonnelor, şase categorii ceramice de bază cu
mai :;. �lte variante: str�china simplă, strachina profilată, oala, amfora, cupa şi tava
"de peşte", cuprinse în tabelul tipo 'ftgic sintetic {fig. 2). În această privinţă avem unele
ne lămuriri cu privire la definirea ur.vr forme ccramice şi stabilirea seriilor tipologice.
Considerăm că la definirea şi încadran:a unui vas într-o categoric sau alta trebuie ţinut
cont de cel puţin două critc1ii: criteriu. ('unctionalităţii şi subordonat acestuia criteriul
dimensiunilor sale. Există o concordanţă ".ntre utilitatea, f01ma şi dimensiunile unui
vas. În afara dimensiunilor contcafă şi ra Jortul dintre diferitele părţi ce constituie un
vas .
Astfel, strachina simplă sau profilată ca1" ocupă o pondere importantă în cadrul
ceramicii vin�icnc târzii este definită printr-o IJ�schidcrc mare la gură şi o adâncime
redusă. Or, puţine din fonncle prezentate de aut01·�;unt cu adevărat străchini, cele mai
multe variante fiind castroane în adevăratul înţeles al cuvântului. De altfel constatăm
că cei ce au realizat traducerea în limba germană (Eduard Ncmct şi Wolfram Schier)
au utilizat tcnncnul Schiissel care inscamnă castron, iar nu pc cel pentru strachină
(Sc:hale). În functie de criteriile enunţate mai sus, fcnnclc A I I I -a · A I l i-e, A IV, A
Va A Ve, A VII a - · A Vlld, A VIII, B llb, B I lc, B Hfn R IVd, H Va, B Vb, B
VI , B VIle, B V! llb sunt încadrate fortat in scria s.trăchinilor ;;:,mplc, respectiv pro
filatc. Cele mai multe dintre variantele pomenite mai sus pol ti i1:cluse, dată fiind
mărimea şi adâncimca lor presupunem că tabelul sintctk: respecta proporţiile de
mărime între diferitele forme - in categoria castn� 3nclor. Al te l e (H 1 Va · H IVe şi B
VI) având în vedere tectonica lor, aşa cum apar :;; tabelul sintetic ( fig. 2), ar putea fi
asimilate cu oalele.
De asemenea, creează o oarecare confuz!c neconcordanta dintre definirea tipurilor
ccramicc C le (umăr rotund cu gât) $i C ld (pl�lfilată, buză evazată) şi f01mcle propuse
în tabelul mai sus menţionat care au umăru. puternic profitat. Trirniterilc la planşele
cu ilmtraţii nu aduc mai multe lămuriri ( Pl. X X XV/2, p l . XCIIli7, pl. C i l /4, pl.
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XXXVII/5, pl. LXI I , pl. LX V 12 , pl. LXXIX/3 şi pl . C/2 ) . Ar fi fost de dorit dec i , o
definire mai nuanţată a tipurilor ccramice prin introducerea unor noi f(mne care să
reflecte cât mai exact variaţiile, având în vedere i mportanţa acestora pentru stabilirea
periodizări i şi a aspectelor zonale.
Motivele ornamentale care împodobesc ceramica vintiană din Banat sunt supuse
unei scrieri şi analize identice. Ar fi fost însă absolut necesar un tabel combinativ al
formelor şi decorurilor deoarece prezc·n "'area lor separată nu ne crează o imagine clară
asupra îmbinării celor două elemente în diferitele etape şi zone.
Analiza şi ordonatea tipologico-stilistică a ceramicii i-au permis autorului încadra
rea culturală şi cronologică a descoperirilor avute în vedere şi precizarea trăsăturilor
specifice ale unor variante zonale în evoluţia fazei Vin�a C din Banat (capitolul VI).
Sunt stabilite analogii între materialele tipice fazei C din Banat şi cele din aria
"clasică" a culturii Vin�a. Totodată însă, sunt sesizate şi unele diferenţe care indivi
dualizează manifestările vin�iene târzii din Banat de cele din aria "clasică".
În nordul Banatului se remarcă unele elemente "tisoide" în ornamentaţia ceramicii
V inca l:, ca şi unele tradiţii ale "culturii Banatului" sau ale' grupei Szakâlhât.
Pentru zona deluroasă din estul Banatului se constată persi stenta unor elemente
mai vechi de tip Vin�!a B2, la care se adaugă unele elemente Yin�a C 1 asemănătoare
cu cele din nord, dar care se găsesc într-o proporţie mai redusă. Pornind de la aceste
observaţii Florin Draşovean consideră că denumirea de Yinea B2/C propusă de Gh.
Lazarovici este ambiguă şi "în neconcordanţă cu realitatea arheologică şi culturală"
(p. 78 ) . De aceea propune denumirea de faza Yin�a C 1 varianta est-bănăţeană.
În aria vestică se constată o estompare a caracteristicilor nord bănăţene, făcându-se
treptat loc trăsăturilor "variantei sârbeşti" a fazei Vinea C .
Capitolul al VII-lea este rezervat relaţiilor culturale ş i cronologicc al e purtătorilor
fazei Yin�a C din Banat cu comunităţi le culturale vecine şi contemporane din Câmpia
Pannonică, din Oltenia, Vestul Munteniei şi din Transi lvania.
Capitolul al VIII-lea conţine unele concluzii de ordin istoric . Fără să intrăm prea
mult în conţinutul acestui capitol, dorim să precizăm că sfârşitul aşezărilor vin�icnc
târzii nu înseamnă neapărat o "depopulare a Banatului", cum afirmă cercetătotul
timişorean (p. 1 08), locul acestora fi ind_ luat de purtăto:· ii altor culturi (Ti sa, Tiszapol
gâr); este vorba deci, de un anumit sens al evoluţiei istorice, iar nu de o "catastrofă
demografică".
Într-un capitol anexă (capitolul IX) sunt repertoriate cele 24 de aşezări Vinea C
descoperite până în prezent (Anexa I ) . În Anexa II sunt publicate graficele datărilor
radio-carbon efectuate pc un eşantion de os din groapa nr. 4 de la Hodoni . Extrem de
util ar fi fost şi un indice general.
Lucrarea mai cuprinde o bogată i ll!_straţie grupată în 1 3 3 de planşe. Din păcate,
însă, nu există întotdeauna o concordanţă între trimiteri le din text şi conţinutul planşci,
ceea ce crează dificultăţi în înţelegerea tipologiei propuse. Identificarea reprezentări
lor la care se face trimitere este îngreunată şi de numerotarea greşită a unor planşc.
Erorile sunt totuşi inerente unu i asemenea demers, ele neafcctând insă, în 111od
esenţial fondul lucrări i. Dincolo de a.cestca, este meritul autorului de a fi realizat o
lucrare care se încadrează în categoria rnonografi ilor regionale atât de necesare în
--
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conturarea unui tablou cultural general cât mai adecvat al neo-cncoloticului românesc.
Precizarea conţinutului fazelor Vinl!a C 1 şi C2, definirea grupelor vin�ienc bănăţene
şi a grupului PetreştiA/grup Foeni {pc care îl plasează într-o etapă anterioară celor mai
vechi descoperiri Petrcşti A), precum şi noua cronologic mai joasă a culturilor Boian,
Vădastra, Hamangia şi Prccucutcni propusă pe baza r eintcrprctării importurilor "No
tenkopf' descoperite în locuiri vin�icnc târzii şi a importurilor Precucuteni I în
locuirile neolitice din Transilvania, sunt contribuţii originale şi esenţiale ale cercetăto
rului timişorean.

Ovidiu COTOI

Doina Benea,
DACIA SUD-VESTICĂ Î N SECOLELE 111-IV,
Timişoara, Editu ra de Vest, 1 996, 306 p. + 65 fig. + V pl.
Lucrarea cercetătoarcj timişorene Doinca Benea reprezintă o contribuţie impor
tantă la cunoaşterea spaţiului bănăţean în perioada secolelor III-IV d.. Chr., fiind de
fapt prima sinteză de acest gen pentru această parte a ţării.
Începe cu un Cuvânt Înainte (p. 5-7) în care autoarea face un scurt istoric al
cercetărilor, aminteşte sursele documentare folosite şi vorbeşte despre utilitatea pu
blicării unei astfel de lucrări.
După Cuprins (p. 8- 1 0) şi A brevieri (p. 1 1 - 1 4), urmează Introducerea (p. 1 5-42)
împărţită în trei subcapitolc: 1 . Situatia generală a Imperiului roman la mijlocul
secolului al III-lea; 2. Organizarea de către A ure/ianus a retragerii romane din nordul
Dunării şi 3 . Retragerea administratiei romane din Dacia. Autoarea încearcă să
surprindă, pe baza analizei izvoarelor literare, epigrafice, numismaticc şi arheologice,
situaţia internă a Imperiului Roman, condiţiile care au determinat retragerea aureliană
şi situaţia Daciei după părăsire. Legat de acest ultim aspect, D. Benca afirmă că "în
primele decenii după abandonarea provinciei până la sfârşitul secolului al III-lea nu
poate fi dovedită prezenţa pc teritoriul provinciei Dacia a goţilor şi nici a vreunei
seminţii barbare, aşa cum a încercat, mai nou, să demonstreze E Chrysos".
În capitolul I
Cadrul geografic şi căile de comunicatie (p. 42-46), autoarea
prezintă pe scurt geomorfologia regiunii, localizând, pe baza izvoarelor scrise, şi
câteva râuri.
Capitolul al II-lea - Imperiul roman târziu şi Dacia sud-vestică În secolele III-IV
(p. 47- 1 1 3), cuprinde cinci subcapitole: 1 . Situatia internatională; 2. Constantimts
Maguns şi epoca sa; 3 . Războiul cu gotii din anul 332; 4. Contantinus Il şi limiganţii
şi 5 . Limesul roman târziu În regiunea Portilor de Fier. În primele trei subcapitole D.
Benea analizează situaţia politică şi militară a provinciilor Imperiului Roman până
după Constantin cel Mare, refcrindu-sc mai ales la evenimentele petrecute în zona
Dunării. Al patrulea subcapitol se referă la conflictul militar al lui Constantinus II cu
limiganţii, autoarea concluzionând că "revolta limiganţilor reprezintă . . . prima şi poate
singura manifestare militară, politică colectivă a populaţiei daca-romane, după părăsi-
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