UN NOU GRUP CULTURAL AL EPOCII BRONZULUI lN SUD-VESTUL
ROMANIEI - DESCOPERIRILE DE TIP BALTA SARATA*

Cercetările efectuate pînă în prezent asupra epocii bronzului pe teritoriul Banatului sînt, în mare parte, de dată relativ recentă şi reduse
~ncă numeric. In atari condiţii nu s-a reuşit conturarea unei imagini
complete a realităţilor istorico-arheologice ale acestei epoci în zona de
sud-vest a României. De aceea diferitele lucrări, cu caracter mai mult
sau mai puţin general, care au tratat problemele epocii bronzului pe
teritoriul României sau în regiunile de sud-est ale Europei, au extins şi
asupra Banatului concluzii şi ipoteze bazate pe cercetări efectuate în
zonele învecinate, unde cunoştinţele legate de această epocă au marcat
un progres mai evident. Lucru firesc, de altfel, dacă avem în vedere că,
prin rolul său permanent de placă turnantă între centrul şi sud-estul
Europei, zona Banatului românesc nu putea să scape totuşi atenţiei cercetătorilor, chiar dacă stadiul investigaţiei arheologice de teren nu a permis
întotdeauna sprijinirea unora sau altora dintre teoriile emise prin prea
multe dovezi materiale concrete.
Desigur că cercetările din ultimii ani au marcat progrese importante
în acest domeniu. Sînt demne de a fi semnalate aici preocupările de
durată legate de prezenţa în nordul Banatului, şi în special în zonele
limitrofe văii Mureşului, a comunităţilor aparţinînd culturii PeriamPecica, desemnată mai nou sub denumirea de 'Cultură Mureş 1 • Studiile

• Comunicare

prezentată

la Institutul de arheologie din

Bucureşti,

în cadrul

Colocviului VII, 23-25. XI. 1978. Intr-o formă mai restrînsă, cf. R. Petrovszky,
Un nou aspect cultural al epocii bronzului în centrul Banatului, comunicare prezentată în cadrul sesiunii ştiinţifice a Muzeului de istorie al Transilvaniei, 26-27.
V. 1978, Cluj-Napoca.

Din bogata bibliografie deja existentă cu privire la această cultură, menL. Domotor, A pecskai osteleprol szarmaz6 ontomintakrol, în A~, 22,
1902, p. 271-274; M. Roska, Asatas a pecska-szemlaki hatarban levo Nagy-Sanczon,
în DolgCluj, 3, 1912, p. 1-73; T. Soroceanu, în Banatica, III, 1975, p. 33-48, cu
bibliografia mai veche a tuturor staţiunilor aparţinînd acestei culturi; Idem, DiP.
1

ţionăm:

Bedeutung des Graberfeldes von Mokrin far die relative Chronologie der frilhen
Bronzezeit im Banat, în PZ, 50, 1975, p. 161-179. Un istoric al cercetărilor la Doru
S. Luminosu, în Tibiscus, II, 1972, p. 27-34. Reluarea cercetărilor de la Pecica,
sub conducerea lui I. H. Crişan, a permis atît reanalizarea pe baze modeme a

stratigrafiei aşezării de pe „Şanţul Mare" cit şi stabilirea unei noi periodizări
a întregii culturi de tip Mureş. Cf. T. Sorocea.nu, în StcomC, II, 1977, p. 241-250;
Idem, în Banatica, IV, 1977, p. 105-110; Idem, în Dacia, N.S., XXI, 1977, p. 55-79;
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recente au arătat că evoluţia acestei culturi ocupă aproape întreaga
durată a epocii bronzului, continuînd neîntrerupt pînă în pragul primei
epoci a fierului 2 •
Pentru zonele de sud şi de vest ale Banatului a fost evidenţiată,
prin dovezi concludente, prezenţa purtătorilor culturii Vatina 3 . Se pare
că, într-un anumi t stadiu de dezvolt.aire, această cultură a aitins şi zonele
central-estice ale Banatului, aşa cum o indică cercetările recente din
aşezarea de tip Vatina de la Ciuta 4 •
De remarcat faptul că în zonele sudice ale acestei regiuni au fost
constatate certe întrepătrunderi între culturile Vatina şi Verbicioara5,
mai ales pentru etapele mijlocii ale epocii bronzului. întrepătrunderi de
atlfel fireşti, dacă avem în vedere faptul că ariile de răspîndi1e ale acestor culturi vin în contact direct chiar pe teritoriul Banatului. Mai mult,
pentru toate culturile amintite mai sus a fost adeseori remarcat un fond
genetic comun, desemnat de către D. Berciu sub denumirea de orizont
Periam-Mokrin-Paneevo 6 • Şi, chiar dacă terminologia în cauză nu
mai poate fi folosită acum, trebuie să arătăm că cercetările recente au
pus în evidenţă o uniformizare culturală pe spaţii largi, care este prezentă pentru bronzul timpuriu şi pe o bună parte a teritoriului actual
al României. Acest orizont va constitui, după cit se pare, fondul comun
din care se vor diferenţia culturile clasice ale epocii bronzului'.
Cu toate că pînă acum dovezile unei atari evoluţii genetice, precum
şi existenţa unor etape intermediare de legătură între diferitele faze ale
1

Idem, Periodizarea culturii Mureş, comunicare în cadrul Colocviului V II, Bucu23-25. XI. 1978; Idem, Cultura Mureş (rezumatul tezei de doctorat), Clu;
Napoca, 1978.
2 T. Soroceanu, în StcomC, p. 241 şi urm.; Idem, în Dacia, N.S., XXI, 197 i,
p. 55 ~i urm.
3
Pentru nord-vestul Banatului românesc se remarcă aşezarea de la Corneşti
- „Cornet". Cf. O. Radu, în SCIV 23, 1972, 2, p. 271-283; Idem, în Tibiscus,
II, 1972, p. 35-37; T. Soroceanu - O. Radu, în Tibiscus, IV, 1975, p. 33-40. Pentru malul românesc al Dunării bănăţene pot fi amintite descoperirile de la Moldova Veche, Gornea şi Liubcova. Cf. V. Boroneanţ, in Drobeta, 1976, p. 14 şi urm.
(care atribuie culturii Verbicioara descoperirile de la Gornea - „Păzărişte"", materialele au însă - şi după părerea noastră - legături mult mai clare în mediul
Vatina); Gh. Lazarovici, Gornea, Preistorie, seria Caiete Banatica - 5, Rct/i~u.
1977, p. 15, 90-93; M. Gumă, în Banatica, IV, 1977, p. 79 şi urm.; R. Petrovszky,
reşti,

Contribuţii la
pînă

paleolitic

repertoriul arheologic al localităţilor judeţului Caraş-Severin din
în secolul al V-lea î.e.n. (I-III), în Banatica, II-IV, 1973-1977,

passim. Pentru descoperirile din Iugoslavia, cf. B. Brukner, B. Jovanovic, N.
Tasic, Praistorija Vojvodine, Novi Sad, 4, 1974, p. 354-356, 625-627.
• Material inedit în col. MC.
:; Cel mai tipic ni se pare cazul aşezării Vatina de la Liubcova-,,Stenca• în
care, pe lingă forme de vase comune, chiar elemente decorative specifice mai mult
uneia sau alteia dintre aceste culturi apar asociate pe acelaşi vas. Cf. M. Gumă,
în Banatica, IV, 1977, p. 79 şi urm., în special Pl. VIII şi PI. X/3.
6 D. Berciu, în Dacia, N.S., V, 1961, p. 158; Idem, Zorile istoriei în Carpaţi şi
la Dundre, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, p. 167.
7 P.
Roman, Probleme ale bronzului timpuriu de pe teritoriul României
(Raport}, prezentat în cadrul Colocviului VII, Bucureşti, 23-25. XI. 1978.
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acestui proces pe teritoriul bănăţean mai necesită încă prec1zan, se cuvin
totuşi a fi menţionate aici importantele descoperiri de la Gornea „Vodneac", care constituie dovezi certe ale existenţei şi în sudul Banatului a
acestui orizont specific bronzului timpuriu 8 •
Pe de altă parte, recentele cercetări de la Bobda9 , Cruceni1°, Timişoara „Fratelia"ll sau Pecica 12 , la care se alătură şi alte descoperiri
13
izolate , reprezintă importante mărturii ale trecerii pe baze locale de
la epoca bronzului la prima epocă a fierului. A fost evidenţiată în cadrul
acestui proces contribuţia masivă a elementelor locale, aiparţinînd grupelor evoluate şi tîrzii ale complexului româno-iugoslav cu ceramică încrustată (Zuto-Brdo, Gîrla Mare, Dubovac şi Belegis)t4 sau culturii Mureş15. Aceste realităţi aiu fost sintetizate de către cercetătorllll. american
St. Foltiny, sub denumirea de „Pecica - Spătvattina Gmppe" (grupă
Pecica - Vatina tîrzie) 16 . Pe acest fond oultural 17 , în condiţiile unor influenţe diverse, generate de fenomenul complex cunoscut îndeobşte ca
8 V. Boroneanţ, în RevMuz, 1, 1971, p. 5-12; R. Petrovszky, în Banatica,
III, 1975, p. 377; Gh. Lazarovici, op. cit., p. 89-90; Gh. Lazarovici - C. Săcărin,
Consideraţii cu privire la epoca bronzului în sudul Banatului, comunicare în cadrul Colocviului VII, Bucureşti, 23-25. XI. 1978.
0 Săpături M. Moga. Material inedit în col. MB. De menţionat doar două
scurte semnalări aparţinînd lui M. Moga, în RevMuz, I, 1964, p. 296 şi în Atti del
V I C.l.S.P.P., II (1965), p. 450.
1 CL O. Radu, în SCIV, 24, 1973, 3, p. 503-520; Idem, în Tibiscus, I, 1970,
p. 19-23.
11 Fl. Medeleţ, In legătură cu necropola de incineraţie de la
Timişoara-Fra
telia, comunicare prezentată la A XI-a sesiune anuală de rapoarte,
Bucureşti,
22-23 aprilie 1977. Material inedit în col. MB.
12 Cf.. notele 1-2.
13 I. Stratan, în SCIV, 15, 1964, 4, p. 523-527; K. Horedt, în StcomS, 13, 1967,
p. 148-149; M. Gumă, O nouă descoperire hallstattiană timpurie la Moldova Nouă
şi unele probleme ale începutului primei epoci a fierului în Banat, comunicare
în cadrul sesiunii ştiinţifice Contribuţii arheologice la istoria Clisurii, Moldova
Nouă, 4-5 noiembrie 1978.
14 VI. Dumitrescu, Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la Cirna,
Bucureşti, 1961, p. 301 şi urm.; K. Horedt, în StcomS, 13, 1967, p. 148; A. Laszlo,
în Centenar Muzeal Orădean, 1972, p. 178 şi urm.; O. Radu, în SCIV, 24, 1973, 3,
p. 506-507; B. Brukner, B. Jovanovic, N. Tasic, op. cit., p. 226, 230, 248, 460-461,
463 şi urm.; I. Stratan şi Al. Vulpe, Der Hii.gel von Susani, în PZ, 52, 1977, p. 53
şi urm.; M. Gwnă, în StcomC, II, 1977, p. 252 şi urm.; S. Morintz, Contribuţii
arheologice la istoria tracilor timpurii, I, Bucureşti, 1978, p. 27-45, cu bibl.
15 K. Horedt, op. cit., p. 149; T. Sorocea.nu, în StcomC, II, 1977, p. 248; Idem,
în Dacia, N.S., XXI, 1977, p. 68 ~i urm.; Idem, Cultura Mureş (rezumatul t.ezei
de doctorat), p. 20.
16 St. Foltiny, în Apulum, VI, 1967, p. 49-71; Idem, Zum Problem der sogenannten „Pseudo-Protovillanovaurnen", în Origini, II, Roma, 1968, p. 348-353;
A. Laszlo, op. cit., p. 178 şi urm.
17 O serie de diferenţieri cronologice şi chiar culturale par însă a fi evidente
în cadrul materialelor integrate de St. Foltiny în a sa „grupă Pecica-Vatina tîrzie",
diferenţieri intuite chiar de autor. Recent, S. Morintz (op. cit., p. 40, 45), sesizînd
această realitate, atribuie culturilor distincte, Zuto Brdo-Gîrla Mare şi CruceniBelegi~, un rol decisiv în procesul de trecere către prima epocă a fierului în
zona de sud-vest a României.

°
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marea migraţie egeică" 18 , se va realiza şi hallstattizarea teritoriului de
sud-vest al României.
Am considerat necesară această digresiune de la subiectul lucrării
de faţă, tocmai pentru a accentua că problemele epocii bronzului sint mai
clare deocamdată pentru zonele periferi~e ale Banatului.
Mai puţin cunoscută din acest punct de vedere era pînă nu demult
zona sa central-estică. Aici, cu excepţia necropolei de la Vişag, atribuită
iniţial culturii Verbicioara 19 , şi a amintitei aşezări Vatina de la Ciuta20,
existau prea puţine documente arheologice concludente.
Cercetările intreprinse însă în ultima vreme de către muzeele din
Caransebeş şi Reşiţa, la Balta Sărată 21 , Iaz 2 2 şi Valea Timişului 2 3, au
scos la iveală noi şi importante urme de cultură materială aparţinînd
acestei epoci. Prin caracterul lor particular, descoperirile analizate aici
se detaşează de cele ale culturilor cunoscute pentru epoca bronzului pe
teritoriul Banatului.
Conştienţi de riscurile şi neajunsurile unei asemenea intreprinderi,
în condiţiile unui stadiu încă incipient al cercetării staţiunilor menţionate,
vom încerca totuşi în cele ce urmează să punctăm citeva elemente esenţiale legate de aceste descoperiri. Nu vom intra în prea multe precizări de
detaliu, evident hazardate în momentul de faţă, mulţumindu-ne să insistăm asupra prezentării materialului arheologic şi a încadrării lui generale.
I. BALTA SARATA -

„CIMPUL LUI POŞTA"

Situat la aproximativ 1 km sud-est distanţă de Combinatul de prelucrare a lemnului Caransebeş, pe terasa a doua a riului Timiş, locul numit
„Cîmpul lui Poşta" este cunoscut prin urme de locuire încă din epoca neolitică, constînd dintr-o întinsă aşezare ce aparţine culturii Vinea 24 • tn
timpul campaniei de săpături ce a avut drept scop cercetarea acestei
aşezări, au apărut şi vestigii din alte epoci: un bordei cu ceramică şi
unelte din silex aparţinînd orizontului cultural „Cheile Turzii - Băile
Herculane", cu ornamentul caracteristic al toartelor „pastilate" 25 ; mor1s Cf., mai ales, A. Mozsolics, Archiiologische Beitriige zur Geschichte der
groflen Wanderung, în ActaArchBp, 8, 1957, p. 119-156.
1s D. Berciu, în Dacia, N.S., V, 1961, p. 124-125, 154; Idem, Apercu des problemes suscites par la civilisation de Verbicioara, în ZborNM, IV, 1964, p. 44;

VI. Dumitrescu şi I. Stratan, în SCIV 18, 1967, 1, p. 71-81.
20 Cf., nota 4.
2 1 Săpătură R. Petrovszky. Material inedit în col. MC.
22 Cf„ nota 21.
23 M. Gumă N. Gumă, în Banatica, IV, 1977, p. 45-67; R. Petrovszky, în
Banatica, IV, 1977, p. 459; M. Gumă - R. Petrovszky, Două noi aşezări eneolitice
timpurii în zona Caransebeşului, în Tibiscus, V (sub tipar). Material în col. MJR.
2' R. Petrovszky, în Banatica, III, 1975, p. 365-366 (XIII Caransebeş, pct. 3),
cu bibl.
25 Ibidem, p. 366; Gh. Lazarovici, în Tibiscus, IV, 1975, p. 17-18, 25 şi fig. 8;
Idem, Uber das Frilhăneolithikum im Banat, în Istrazivanja, 5, 1976, p. 82-83, 86,
Abb. 8.
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minrie de incineraţie cu urne hallstarttiene26 şi uTme ·răzleţe de locuire prefeu.diale21.
.Jn repetate rînduri, cu ocazia unor cercetări
de teren, în partea de nord--est a aşezării neolitice, înspre canalul care .străbate terasa de la est
spre vest, s-'Clu descoperit în arătură fragmente
ceramice diaitind din epooa bronzului, fiind însă
de un tip necunoscut pînă în prezent în această
zonă a Banatului.
!n vara anului 1977 s-au trasat cîteva secţiuni în scopul stabiHrii caracterului staţiunii arheologice din care provin aceste fragmente ceramice (Pl. I). Secţiunea Sh orientată est-vest, avea
dimensiunile de 10 X 2 m. Imediat la suprafaţă
şi pînă la adincimea de 0,40 m a ia.părut multă
ceramică din epoca bronzului, amestecată au fragFig. I - Balta Sărată
mente oer:amioe neolitice. De la 0,40 la 0,60 m „Cîmpul lui Poşta" adîncime apare un strat de pămînt bătătorit (ni- Inel de buclă din aur.
velul de călcare neolirtic), pigmentat, de culoare Balta Sărată „Cîmpul lui
Poşta" Lockenring aus
cenuşie-negdcoasă, cu !NIT€ kagmente ceramice.
~,,;t;.c Gold.
La 0,60 m începe straJtul steril. Din cauza culorii
pămîntu1ui nu s-a puturt observa vreo diferenţiere
între stratul neolitic şi cel cu ceramică din epoca bronzului. De fapt,
straturile au fost Tăvăşite şi amesteoarte cu ocazia arărturilor. Lipsa unui
strat compact din epoca bronzului, a urnnelor de locuinţe, la care se
adaugă şi caracterul ceramicii, air indica prezenţa unei necropole.
•Secţiunea S 3 , awrud aceeaşi orientare ca şi prima, cu dimensiunile
de 8 X 2 m, amplasată lîngă şi paralel cu S 1, prezintă o situaţie identică.
A treia secţiune S 2 , executată puţin mai spre nord, aproximativ pe
locul unde, cu ocazia unei alte periegheze, s-a găsit în arătură un inel de
buclă din aur (Fig. 1), nu a dat nici un rezultat. Considerăm că apariţia
inelului de buclă trebuie pusă în legătură cu materialul ceramic din
epoca bronzului, provenit din primele două secţiuni.
Ceramica este, în general, de culoare brună-închisă. Intr-o cantitate
mai redusă apare şi ceramica de culoare brună-deschisă (pe ambele feţe
sau numai la exterior) şi de culoare roşie-cărămizie cu nuanţe de brun
(destul de izolat). Pasta este uniformă, din categoria semifină, netezită pe
ambele feţe, folosindu-se ca degresant nisip şi pietricele. Arderea este
foarte bună la întreg materialul.
Vasele sînt de dimensiuni mici şi mijlocii. Dintre formele mai caracteristice amintim: ceştile cu o toartă supraînălţată (Pl. II/8; III/3; V/2;
VI/4), străchinile (Pl. II/1, 2, 10; III/1-2; IV/1, 3, 5-6; V/4, 15; VI/1,
1

26

R. Petrovszky, în Banatica, III, 1975, p. 366; M.

p. 260.
27

Material inedit în col. MC.
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6, 8-9, 14, 16; VII/1, 7), dintre care unele cu buza lobată (PI. IV/2;
VI/6, 8), castroanele (PI. IV/10; VI/11, 16; VII/8, 10) şi citeva vase mai
înalte cu pereţii drepţi şi toarte verticale aşezate sub buză (Pl. VI/5, 15).
Apar şi văscioare (Pl. V/3; VII/4, 16) ce imită formele mari şi vase de tip
bi tronconic.
La ceramica de la Balta Sărată decorul este constituit din: incizii,
canel,uri, împunsături succesive în canal (Stichkanaltechnik), proeminenţe conice, alveole şi împunsături verticale.
InciziHe, exeoutaite de obicei cu un insitirument cu virf bont, rareori
ascu~it, se grupează în general dte două sau trei şi sînt dispuse vertical
sau oblic (PI. II/1; IV/1; V/10; VI/18), în ghirlande (Pl. IV/1, 3; V/3-4, 7;
\'II/16) sau arcade Pl. V /10, 15), orizontal înconjurînd fie gitul vasului
(Pl. V/1, 11; VII/17) fie, partea imediat deasupra fundului (PI. V/5).
Alteori apar în formă de cruce pe fundul vasului (Pl. V /3, 9).
Canelurile sînt mai puţine la număr şi dispuse oblic pe corpul vasului (PI. IV/2; V/15).
împunsăturile succesive în canal sint cele mai des întîlnite, motivistica fiind foarte variată. Acestea se asociază în grupuri de cite două-trei
„canale", atît pe corpul cit şi pe fundul vasului (PI. II/2, 5; III/5-6; IV/48; V /5-8, 12; VI/1-2, 6, 10; VII/1, 4-5, 11-13, 15, 18). De cele mai
multe ori sînt însoţite de împunsături triunghiulare, ovale sau circulare
(verticale).
Proeminenţele conice (Pl. IV/1, 3, 10; VI/6; Vll/10) sînt fixate pe
umărul străchinilor sau castroanelor, într-un caz avînd şi orificiu (pseudotoartă).

Alveola este un ornament utilizat rar şi apare pe umărul castroanelor
(Pl. III/2).
Se cunosc trei tipuri de toarte: a. supraînălţate (la ceşti şi căniţe);
b. verticale, fixate pe gîtul vaselor (vase mari şi de uz comun); c. verticale, late, cu orificiu mic (pe umărul străchinilor sau castroanelor).

II. IAZ -

„DIMB"

Teritoriul cuprins între cele trei sate: Jupa, Iaz şi Ciuta, amplasat
în zona de confluenţă a rîurilor Bistra şi Timiş, a avut dintotdeauna, tocmai prin poziţia sa, un rol important în istoria locuirii de către om a
acestor meleaguri. Constatarea este confirmată prin descoperirile făcute
aici, datînd din epoca neolitică pînă în cea romană 28 •
Lunca joasă, inundabilă, este dominantă de terasa a doua a rîurilol',
care, chiar în apropierea confluenţei lor, venind dinspre sud, face o cotitură spre est, în susul văii Bistrei. Acest loc poartă denumirea de
28 R. Petrovszky, în Hanatica, IV, 1977, p. 43î-4::l8; Idem, Sondajul arheolof;ic
de la laz (com. Obreja), în Tibiscus, V (sub tipar).
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„Dîmb" - nume dat de numărul mare de movile („dîmbi ") ce acoperă
aici o suprafaţă de cîteva hectare.
Cu ocazia unei periegheze, în primăvara anului 1976, s-au descoperit în pămîntul rămas de la astuparea unei conducte de gaz metan, multe
fragmente ceramice preistorice, dintre care unele datind din epoca
bronzului. In vara anului 1977 s-au efectuat săpături cu caracter de
sondaj pentru stabilirea stratigrafiei locuirii terasei (Pl. VIII).
Secţiunea S 2 (Pl. IX), cu orientarea NNV-SSE şi dimensiunile de
20X1 m, a fost astfel trasată încît capătul ei sudic să secţioneze şi o
movilă. In stratul de humus, cuprins între 0-0,20 m, au apărut fragmente ceramice' din diferite epoci. Intre 0,20-0,50 m urmează un strat
răvăşit, conţinînd puţin material ceramic roman, hallstattian, din epoca
bronzului şi de tip Co\ofeni. Sub nivelul hallstattian, cuprins între
0,50-0,60 m, a apărut un strat aparţinînd epocii bronzului, cu grosimea
medie de 0,40 m şi destul de bogat în material ceramic.
In casetele S 2C1 şi S 2C4 (dimensiunile de 5X2,5 m, respectiv 1,70X
1,70 m) situate la dreapta şi la capătul secţiunii S 2, s-a descoperit groapa
unui bordei, datînd din această epocă şi conţinînd foarte mult material
ceramic, în majoritate neornamentat.
Ceramica este în general semifină sau grosolană, netezită pe ambele
foţe şi avînd, cu rare excepţii, o culoare brună, brună-cărămizie sau cenuşie. Ca o caracteristică generală trebuie amintită arderea foarte bună a
întregului material. Fragmentele provin mai ales de la vase mijlocii şi
mari. Doa1· cîteva, lucrate dintr-o pastă mai fină şi nisipoasă, aparţin
unor vase de dimensiuni mici. in acelaşi strat de cultură au apărut mai
multe tragmente ceramice de culoare cenuşie, dintr-o pastă grosolană, cu pie-Lricele mărunte în compoziţie şi ornamente identice cu cele
de pe ceramica de la Balta Sărată şi din nivelul superior de la Valea
Timişului.

Tipologia formelor este destul de variată. O formă tipică este bolul
(P1. X/2; XI/1; XIII/11-2; XIV /1, 15; XVIII/4, 9, 11, 14, de obicei acoperit
cu ornamente. Sînt prezente multe străchini (în număr mai redus însă ca
la Balta Sărată) şi castroane (Pl. X/10, 11; XI/23, 25-26; XIII/3; XIV/16;
XVI/4; XVII/2, 16; XVIII/8, 12). Dintre castroane, unul are aspect mai
aparte. Păstrat întreg, are o culoare cenuşie închisă, dintr-o pastă grosieră, netezită pe ambele feţe. Exemplarul este neornamentat, are fundul
pătrat, colţurile prezentînd un fel de proeminenţe (Pl. XV). Se întîlnesc
şi aici ceşti cu o toartă supraînălţată (Pl. XIII/4; XVII/5), unele fiind
ornamentate pe corp cu caneluri. Văscioarele miniaturale (Pl. XVIII/2),
imită formele şi ornamentele vaselor mari. Vasele mari de provizii (Pl.
X/1; XI/3; XII/1; XIII/5, 7; XIV /3, 9; XVI/14-15, 17-18; XVII/1),
unele ornamentate sînt prevăzute în cîteva cazuri cu toarte verticale. Fragmentul unui asemenea vas prezintă un orificiu transversal, cu diametrul
relativ mare, amplasat sub buză (Pl. XVl/15). Printre celelalte forme
amintim şi un capac (Pl. XIII/6) de tipul celor cunoscute în aria culturii
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La ceramica de la Iaz - „Dîmb", decorul este realizat prin incizii,
caneluri, incizii executate cu un instrument în formă de piaptăn, impresiuni în formă de puncte sau triunghiuri, proeminenţe conice, briuri alveolate şi crestate, proeminenţe alveolate, motivul „textil", împunsături
succesive în canal şi impresiuni oblice, neorganizate.
Inciziile, destul de frecvente, se grupează cite două-trei (Pl. X/2;
XI/10, 17; XII/2, 4; XIII/1; XIV/4-5, 8, 10; XVI/2, 6-7, 9, 12-13, 19;
XVII/9-10), formînd motive asemănătoare celor de la Balta Sărată.
Spre deosebire însă de acest punct, aici apare destul de frecvent un motiv
compus din două incizii paralele, intercalate de un şir de puncte sau o
linie incizată încadrată de două şiruri de puncte (Pl. XI/1; Xll/1, 5, 8;
XIII/2; XVIII/1, 4, 9, 11, 14). Pe de altă pa11te, trebuie menţionat că inciziile sînt executate cu mare grijă, nefiind deloc adînci, uneori desluşin
du-se cu g.reu. Tot cu ajutorul inciziHor se realizează benzi sau triunghiuri haşurate, radiale şi în reţea, care acoperă cea mai mare parte a
vasului (Pl. XII/1, 5; XIV /1-2, 15; XVIII/23).
Canelurile sînt de două feluri: înguste şi late. Cele înguste sînt mai
frecvente şi dispuse oblic pe corpul vasului sau vertical pe gîtul acestuia
(Pl. X/5, 7, 11-12, 14; XIII/4; XVI/4, 11, 20; XVIII/3). La un singur
văscior acestea formează o ghirlandă dublă în zona gîtului (Pl. XVI/10).
Canelura lată este mai rar întîlnită şi dispusă vertical sau oblic pe corpul
vasului (Pl. X/13; XVI/21) .
. Inciziile cu piaptăn ul („Kam.,;;_st~ichvenie-;.ung") ap~~-p;~mai mult;
fragmente din vase de dimensiuni mijlocii, în unele cazuri combinate
cu alte elemente decorative şi ocupînd de obicei jumătatea inferioară a
vasului (Pl. X/3, 9; XIV/4, 14; XVII/4, 11).
Impresiunile de puncte sau triunghiuri nu formează nici o dată singure un motiv decorativ, fiind asociate cu alte elemente ca: inciziile,
proeminenţele, canelurile şi, mai ales, împunsăturile succesive în canal
(Pl. X/3, 6; XI/8, 11-13, 17; XII/1, 5; XIII/2; XIV/1, 11, 15; XVI/7;
XVII/6; XVIII/1-2; 6, 9, 11, 14).
Proeminenţele conice sînt dispuse întotdeauna pe corpul vasului şi
anume în zona sa de maximă curbură (Pl. X/4, 10; XIV2; XIV/4;
XVIII/2). Ele realizează ornamente singulare, dar şi împreună cu alte
motive. O altă categorie ar fi proeminenţele cu una pînă la trei alveole,
care sînt prinse pe corp sau pe gîtul vaselor mari de uz comun
(PI. XVII/I).
Brîurile alveolate şi cele crestate sînt fixate imediat sub buză sau
în zona de legătură dintre gît şi corpul vasului (Pl. X/1; XI/2, 3, 5; XII/1;
XIV /3, 9, 13).
Motivul „textil" decorează suprafaţa unui singur fragment ceramic
de culoare cenuşie închis (Pl. XI/14).
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Impunsăturile

succesive în canal sînt destul de frecvente. Ele acocorpul vasului, dar uneori şi fundul acestuia (Pl. X/6; XI/4, 13,
15-16; XVI/8; XVII/6, 7; XVIII/3).

peră

III. V ALEA

TIMIŞULUI

-

„ROVINA"

Concepută iniţial ca o intervenţie de salvare, cercetarea complexului arheologic de la Valea Timişului (corn. Buchin) a căpătat treptat,
datorită situaţiei stratigrafice relevată de săpătură şi a importanţei descoperirilor efectuate, caracterul unei cercetări sistematice de durată.
Localitatea se află situată la aproximativ 8 km sud de oraşul Caransebeş, la est de şoseaua şi calea ferată care leagă Băile Herculane de acest
oraş. In hotarul localităţii, la 2 km spre nord şi 1 km nord-vest de comuna Buchin, se găseşte punctul numit de localnici „Rovină". De menţionat situarea punctului respectiv la extremitatea vestică a platoului ce
domină dinspre est valea largă pe care rîul Timiş o formează în zona din
apropierea oraşului Caransebeş.
începerea cercetărilor a fost ocazionată de semnalarea, în toamna
anului 1975 a unor fragmente ceramice scoase la iveală în urma deschiderii lucrărilor de construcţie ale unui saivan aparţinînd C.A.P.-ului din
Valea Timişului 2 9. Prima campanie a avut loc în cursul lunii aprilie
1976, cu un caracter de intervenţie de salvare. Au urmat apoi cercetări
succesive în cursul anilor 1977 şi 19783° (Pl. XIX).
Cu ocazii.a executării celor şapte secţiiUni şi tot atîtea casete (S 1-Sî,
respectiv C1-C 7), au fost evidenţiate straturi de cultură cu complexe de
locuire şi material arheologic, aparţinînd (de jos în sus) eneoliticului
timpuriu (cultura Tiszapolgar), epocii bronzului şi primei epoci a fierului
(cultura Basarabi) 31. A fost de asemenea secţionat şi vechiul drum imperial roman care ducea de la Dierna (Orşova) la Tibiscum (Jupa)3 2 • Să
păturile au pătruns pînă la stratul steril în toate porţiunile la o adîncime
variind între 1,25-0,50 m, în funcţie de particularităţile terenului şi de
modul de dispunere al depunerilor celui mai vechi strat de cultură.
StniaJbu1l de cuilitlllI'ă din eipooo bronruJ.iu,i iaire, în general, o g;rosinne de
0,20-0,30 m şi nu a permis peste tot diferenţieri stratigrafice mai fine.
Cu toate acestea, există un indiciu cu privire la existenţa a două faze,
delimitate din punct de vedere cronologic şi pe baza materialului arheologic specific. Delimitarea în cauză s-a putut face datorită surprinderii

Descoperirea materialelor şi aducerea lor la cunoştinţa noastră se datoresc
pasionate de investigare a terenului desfăşurată de prof. I. Munteanu,
participant activ şi la săpăturile desfăşurate în această staţiune. li aducem şi cu
acest prilej mulţumirile noastre.
so Cf., nota 23.
31 M. Gumă N. Gumă, in Banatica, IV, 1977, p. 45-67.
J2 Ibidem, p. 48, PI. VI; O. Răuţ O. Bozu - R. Petrovszky, in Danatica,
IV, p. 153-154, fig. 7.
29
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unei suprapuneri a două complexe de locuire, ambele aparţinînd epocii
bronzului (Pl. XX). Este vorba de podina unei locuinţe de mari dimensiuni (L 1) care căpăcuieşte g.roapa unui bordei (B 1). De menţionat că bordeiul în cauză nu prezintă urme de distrugere violentă prin incendiu.
In schimb, stratul care corespunde depunerilor aflate la nivelul padinei
marii locuinţe menţionate, are o culoare neagră intensă, conţinînd foarte
multă cenuşă şi alte urme evidente de arsură. Insăşi podina de lut a locuinţei (aproximativ 15 cm grosime) este puternic arsă, transformindu-se într-o crustă de chirpic pe o profunzime de 5 cm. Deasupra acestei padine există un strat bogat de ceramică, cărbune şi bucăţi mari de
chirpic ars, cu urme de nuiele, provenind probabil de la pereţii şi acoperişul locuinţei incendiate. Mai mult, majoritatea fragmentelor ceramice
prezintă urme evidente de arsură secundară, unele fiind chiar vitrificate
de intensitatea incendiului care a distrus această locuinţă de formă patrulateră şi cu axa longitudinală orientată pe direcţia SV-NE.
De menţionat că locuinţa nu a putut fi dezvelită în întregime, o
parte a ei intrînd sub gardul viu al livezii C.A.P.-ului.
De asemenea, se cuvine a fi menţionat faptUJl. că această locuinţă
este încadrată înspre nord-est şi sud-est de două şanţuri, care se întretaie
în unghi drept, iar înspre nord-vest de un şir de gropi de pari.
Stratul de cultură din epoca bronzului, dar mai ales cele două complexe de locuire au dat la iveală o mare cantitate de ceramică întregibilâ sau fragmentară şi cîteva alte obiecte din lut ars, respectiv fusaiole
şi un disc plat, perforat central.
Avînd în vedere faptul că ceramica prezintă, în general, trăsături
unitare în cele două complexe şi în stratul de cultură corespunzător, o vom
trata împreună în cele ce urmează. Menţionăm însă că nu vom omite să
subliniem pe parcurs şi elementele caracteristice unuia sau altuia dintre
complexele de locuire prezentate mai sus.
Trebuie să precizăm încă de la început că marea majoritate a ceramicii a fost descoperită mai cu seamă în zona locuineţi patrulatere (L 1).
Vasele şi fragmentele ceramice aparţinînd epocii bronzului fac parte
atît din categoria uzuală, din pastă grosieră, cit şi din categoriile fină şi
semifină. Se mai cuvinte a fi făcute aici şi alte cîteva observaţii.
1n primul rînd, la toate categoriile ceramice întîlnite (inclusiv la cele
semifine şi fine) se constată o mare concentrare de nisip, pietricele, mică
şi chiar cioburi pisate în pastă. La categoriile fină şi semifină, suprafaţa vaselor este acoperită, aproape în toate cazurile, cu un slip bine realizat, corodat pe alocuri din cauza acidităţii ridicate a solului. De asemenea, s-a putut constata de mai multe ori o ardere mai slabă a ceramicii,
pereţii diferitelor tipuri de vase nefiind pătrunşi în profunzime de ardere. Există, desigur, şi cazuri în care arderea este mai completă.
Oarecari diferenţieri de nuanţe coloristice se fac remarcate între
fragmentele ceramice din cele două complexe. In bordei (B 1), predomină ceramica de culoare cenuşie, brună şi neagră. Vasele provenite din
locuinţa patrulateră (L 1) au în marea lor majoritate o culoare neagră sau
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brun-neagră. Există însă, în număr destul de mare, şi exemplare avînd
diferite nuanţe de brun, de la brun-gălbui pînă la brun-închis. Mai rare
sînt cele de culoare cărămizie şi cenuşie.
Tipologia şi ornamentarea vaselor se evidenţiază printr-o mare varietate de forme şi o diversitate remarcabilă de tehnici şi motive decorative.
Dintre formele descoperite, sau care au putut fi reconstituite, menţionăm în primul rînd străchinile şi castroanele (Pl. XXIV/3; XXVI/5, 6;
XXVII/2, 9; XXVIII/5, 11; XXIX/2, 4, 10; XXX; XXXI; XXXII; XXXIII),
care apar aici în număr deosebit de mare. Tipul predominant de strachină este acela cu umăr proeminent, gHu1l relativ drept, bine evidenţiat
şi buza uşor răsfrîntă spre exterior. Aceste exemplare sînt identice ca
formă cu cele descoperite la Balta Sărată. Sînt întîlnite însă şi străchini
cu buza lobată (Pl. XXVIII/5; XXXIII/3, 4). Arcuirea marcantă a umărului
asigură acestui tip de vas un aspect general bitronconic. Multe exemplare sînt prevăzute pe umăr cu o toartă mică, tubulară, mai mult sau
mai puţin lăţită. Rolul acestora este fie ornamental, fie, mai probabil,
de a asigura atîrnarea lor de pereţi. Acest din urmă scop ar explica
totodată şi preferinţa deosebită de a ornamenta vasele şi pe fund sau
pe jumătatea inferioară a corpului. De remarcat că acest tip de strachină
este cu deosebire caracteristic locuinţei din nivelul superior de la Valea
Timişului, el neapărînd şi în bordei.
Un alt tip bine reprezentat este vasul borcan (Pl. XXI/5-8; XXII/
1, 2, 6; XXIII), întîlnit în ambele complexe şi caracteristic îndeosebi ceramicii uzuale. Exemplarele aparţinînd acestui tip, descoperite în bordeiul inferior de la Valea Timişului, au gîtul sau buza mai puternic arcuită spre exterior. In nivelul superior se remarcă un vas cu patru
toarte verticale pornind din buză.
Bolul (Pl. XXII/5; XXIV) este, de asemenea, întîlnit în ambele nivele
şi, în general, lipsit de elemente decorative.
Cu o singură excepţie
(Pl. XXIV /2) el aparţine mai ales ceramicii uzuale sau celei semifine. Majoritatea exemplarelor prezintă o uşoară arcuire a buzei.
Căniţele şi ceştile (Pl. XXV/1, 3-5; XXVII/1) sînt şi ele des întîlnite în ambele complexe, fiind prevăzute în majoritatea cazurilor cu o
toartă uşor supraînălţată.

O altă formă relativ bine reprezentată este şi vasul cu corpul globular, gîtul înalt şi buza răsfnntă la exterior. (Pl. XXXIV). Asemenea vase
apar numai în locuinţa din nivelul superior, fiind, după părerea noastră,
un element tîrziu în tipologia formelor de la Valea Timişului.
Frecvente sînt şi văscioarele cu corpul globular şi gîtul mai înalt,
drept sau în formă de pîlnie (Pl. XXV/2, 7; XXVII/4, 10, 11; XXVIII/
4, 7, 9).
La ace:;tea se mai alătură şi cîteva fragmente provenind de la vase
strecurătoare (PI. XXI/4) sau exemplare din seria platourilor alungite
cu marginile scunde.
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Au fost descoperite şi replici miniaturizate (Pl. XXV/3) ale unor tipuri de dimensiuni mai mici, menţionate mai sus.
Ca elemente de caracter general, pentru toate tipurile amintite, trebuie semnalată prezenţa proeminenţelor conice, în special pe umărul
vaselor, ceea ce le dă acestora o formă în colţuri (Pl. XXIII/2; XXIV /2;
XXVI/4; XXVIII/7; XXIX/1; XXX; XXXII/2; XXXIII/3; XXXV/3).
Totodată, la majoritatea formelor din categoriile fină şi semifină,
fundurile vaselor sînt inelare (Pl. XXVIl/10, 11; XXIX/5, 7; XXX; XXXI/
3; XXXII/4; XXXV/3), cu o concavitate centrală. Se întilnesc şi funduri
drepte, în special la categoria uzuală, şi foarte rar la cea fină şi semifină.

Decorul acestor tipuri de vase are un pronunţat caracter tectonic.
El este realizat cu ajutorul inciziilor, canelurilor, împunsăturilor succesive în canal sau al impresiunilor. Mai apar de asemenea alveolele,
proeminenţele conice, striurile, brîurile crestate sau alveolate, decorul
„textil" şi proeminenţele alveolate.
Ca o delimitare, de la început trebuie să menţionăm, că striurile
neregulate (Pl. XXI/6-8) sînt caracteristice îndeosebi pentru decorul
vaselor-borcan din bordeiul de la Valea Timişului. De asemenea, un element care convine în mod exclusiv acestei faze este şi decorul „textil"
(Pl. XXI/1), care nu mai este cunoscut şi în locuinţa din nivelul superior.
Brîurile crestate şi alveolate (Pl. XXI/3; 5-8; XXII/3-4), aşezate
pe buză sau imediat sub ea, sînt frecvente în faza mai veche şi apar mult
mai rar la nivelul corespunzător locuinţei patrulatere. Acelaş; lucru se
poate spune şi cu privire la micile proeminenţe conice duble care se
situează de obicei sub buză sau întrerup brîurile crestate (Pl. XXI/3, 8).
Inciziile cu măturica sînt grupate în benzi pe corpul vaselor (Pl.
XXII/3-4).
Inciziile propriu-zise sînt mai fine sau mai adînci, mai înguste sau
mai late, în funcţie de grosimea şi ascuţirea vîrfului uneltei (probabil
din os sau lemn) cu care au fost realizate. Ele se grupează cite două,
trei sau chiar patru, fiind aşezate orizontal, oblic sau vertical, pe gîtul
sau corpul vaselor (Pl. XXV/4, 5; XXVI/4; XXVII/1-2, 8; XXIX/2, 8;
XXX; XXXII/4; XXXIII/4). Deseori formează arcade sau ghirlande, de
obicei pe gîtul vaselor sau sub toarte (Pl. XXVI/5; XXVIl/3; XXVIII/9;
XXIX/6; XXXII/3; XXXIII/2; XXXIV/2-3). !n combinaţie cu grupuri
de incizii verticale, arcadele realizează metope, fie simple, fie în combinaţie cu alveole sau caneluri (Pl. XXV/2; XXVI/6-7; XXVII/9; XXVIII/
7; XXXIIl/4; XXXIV/2). Decorul incizat este întilnit în unele cazuri şi
pe fundul vaselor (Pl. XXV/1; XXIX/8). Inciziile duble sau simple, dispuse în zig-zag, se întîlnesc mai ales pe corp sau gît (Pl. XXVII/I, 4;
XXIX/2). Benzile incizate sînt de multe ori intercalate cu liniuţe scurte
incizate sau puncte şi triunghiuri mici imprimate (Pl. XXVII/5-6, 9, 10;
XXVIIl/9; XXIX/10). De menţionat frecvenţa mai mare a inciziilor înguste în nivelul inferior.
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Canelurile, mai înguste sau mai late,
constituie unul dinbre elementele decorative
de bază a cer.amicii de la Valea Timişului.
Ele se :găsesc g.rupate ,vertical sau oblic cîte
două trei sau patru, în special pe urmărnl
vaselor (PI. XXV/3, 6; XXVI / 7; XXVII/7;
XXVIII/4; XXIX/4; XXX; XXXII/2-4;
XXX/1). In unele cazuri, cane1urile, fine sau
mai evidente, înguste sau late, acoperă, vertical umărul sau corpul vaselOT (Pl. XXV /7;
XXVIV /3). Frecvent, sînt înoadrate în metope sau sint asociate cu arcade indizate şi
cu şi·rlllri de puncte imprimate.
Fig. 2 - Valea Timişului „RoCa o delimitare, destul de ·relativă, de vină"' - Fragment ceramic de
import Gîrla Mare din L 1 .
altfel, se constituie f<recvenţa mai mare a V 11lea
Timişului „Roviny"' - Kecanelurilor fine, veritioale, acoperind corpul ramikscherben - Gîrla Mare
vaselor, în nive1ul inferior al aşezării de la Importware - aus Wohnung L 1 •
Valea Timişului.
Impunsăturile succesive în canal („Stichkanaltechnik") sînt, de asemenea, des folosite şi apar pe gîtul, corpul şi chiar fundul vaselor
(Pl. XXVI/2-3; XXVIII/5; XXIX/3, 5, 7, 9; XXXI/5; XXXIII/3; XXXV/1;
fig. 2), de obicei realizînd motive decorative fără a fi asociate şi cu alte
tehnici pe acelaşi vas. Fac excepţie de la această regulă imprimeurile
triunghiulare (Pl. XXVI/2-3; XXIX/3, 7), cu care apar adesea împreună.
In nici unul dintre cazurile nu a fost folosită incrustaţia cu alb, bine
reprezentată pentru această tehnică în aria culturilor contemporane învecinate33. De remarca totuşi apariţia unui singur fragment decorat în
această tehnică şi incrustat evident cu substanţă albă (Pl. XXV/1; fig. 2),
dar pe care îl considerăm deocamdată un import de tip Gîrla Mare.
Imprimeurile constau mai ales din benzi oblice, paralele pe umă
rul străchinilor, sau din diferite tipuri de puncte (Pl. XXII/6; XXVI/2-3;
XXIX/6; XXXI/4; XXXII/3-4; XXXIII/1, 4). Aceste puncte realizate
prin imprimare sînt ovale, pătrate, rotunde sau triunghiulare. Ele se
grupează în şiruri orizontale pe gîtul vaselor sau încadrează benzi incizate, pe umărul şi corpul acestora. Imprimeurile triunghiulare sau punctiforme sînt, pînă acum, singurele elemente cu care se asociază pe acelaşi vas împunsăturile succesive în canal.
33 P. Patay, Frilhbronzezeitliche Kulturen in Ungarn, în DissPann, II,
13,
1936, p. 102 şi urm; D. Berciu şi E. Comşa, în Materiale, II, 1956, p. 265-307,
468-474; M. Garasanin, Neolithikum und Bronzezeit in Serbien und Makedonien,
în 39. BerRGK, 1958, p. 82-89; idem, Praistorija Srbije, Belgrad, 1973, p. 460-461;
VI. Dumitrescu, op. cit., p. 154 şi urm.; B. Brukner, B. Jovanovic, N . Tasic, op. cit.,
p. 460-461, 463 şi urm.; I. Bona, Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre sildostlicnen Beziehungen, Budapesta, 1975, p. 193-225; D. Berciu, în SCIVA, 27, 1976,
2, p. 172 şi urm.; S. Morintz, op. cit., p . 27-45, 70.
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Alveolele sînt fie simple, fie înconjurate de puncte mici imprimate,
ovale sau triunghiulare (Pl. XXVIII/4, 7, 9; XXXIV /2) şi apar în ambele
nivele de la Valea Timişului.
Un alt fragment ceramic care se detaşează oarecum de restul materialului de aici, este decorat cu arcade şi linii orizontale incizate.
avînd spaţiul dintre ele haşurat prin incizii fine, oblice (Pl. XXXV /2).
Modalităţi decorative asemănătoare sînt cunoscute mai ales în cadrul ceramicii de tip Vatina 34 şi Otomani (fazele timpurii) 35.
lată deci, că analiza materialului arheologic ne permite să observăm o identitate remarcabilă de forme şi o asemănare frapantă între
motivele şi tehnicile decorative întîlnite în cele trei aşezări prezentate
aici.
Dintre formele comune (Pl. XXXVI) se cuvin a fi menţionate în
special bolurile, căniţele cu o toartă şi străchinile cu buza dreaptă sau
lobată şi tortiţă tubulară pe umăr. Tehnicile decorative comune inciziile, canelurile şi împunsăturile succesive în canal - formează motive asemănătoare, de multe ori identice. Chiar şi pasta din care sînt
modelate vasele prezintă caractere unitare. Elementele respective, forme
sau tehnici, deşi sînt cunoscute sau asemănătoare, fiecare în par.te, în
culturile vecine de tip Mureş, Otomani, Wietenberg, Vatina, Gîrla Mare
sau Verbicioara se deosebesc în ansamblu de acestea.
Ajungem astfel la constatarea că sîntem în faţa unui nou grup cultural al epocii broQzului, caracteristic zonei central-estice a Banatului,
grup care este documentat deja în cîteva puncte (Pl. XXXVII) şi pentru
care propunem denumirea de Balta Sărată.
Descoperirilor de la Balta Sărată, laz şi Valea Timişului le trebuiesc adăugate, după părerea noastră, şi cele de la Vişag, atribuite iniţial cu1'turii Vel"'bicioara 36 atribuire care a suscitat deja multe discuţii
şi controverse. Materialul ceramic de la Vişag, care se pare că provine
dintr-o necropolă, are forme şi ornamente identice sau oricum foarte
apropiate cu cel de la laz. Elementele decorative cele mai des întîlnite
sînt inciziile, împunsăturile (şiruri de gropiţe-alveole), inciziile cu mă
turica şi cu piaptănul, şirul de puncte intercalat de linii incizate paralele, sau alte motive derivate, realizate cu aceste elemente. In acelaşi
timp, ceramica de la Vişag prezintă asemănări şi cu materialul de la Valea Timişului, în formele de vase, culoarea şi compoziţia pastei sau unele
elemente decorative, cum ar fi ornamentarea prin incizii realizate cu
măturica, şirul de alveole imprimate, simple sau asociate cu linii incizate. Se pare deci, că reţinerile avute de unii cercetători cu privire la
3
~ O. Radu, în SC/V. 23, 1972, 2,
roviei, Gornea,Preistorie, p. 90 şi urm.,
a:, D. Popescu, în Materiale, II,
1119. 11. 14; 13/6, 10; 21.·5 25/4, 11; 26/4,
36
Cf. nota 19.

p. 273 şi urm.; fig. 7.1, 4, fig. 10; Gh. LazaPI. LXVIII, LXX/I, 11-12.
1956, p. 43-78, 83-88 şi fig. 7,'8; 8/8, 11;
11; 30/10; 32/8.
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în cultura Verbicioara sînt pe deplin

justificate~;.

Considerăm, de asemenea, că trebuiesc atribuite aceluiaşi grup cultural şi descoperirile din epoca bronzului de la Susani - „Deluţ" 38 .
Avînd însă în vedere că aceste materiale sînt încă inedite în cea mai
mare parte, nu ne vom opri asupra lor. Ne mulţumim să remarcăm doar
\!semănările frapante de forme şi decor, elemente care sînt în măsură
- considerăm noi - să le asigure încadrarea în grupul cultural de tip
Balta Sărată, alături de materialele prezentate mai sus.
Desigur, este destul de complicat de a se stabili deocamdată relaţiile cronologice mai precise între aceste puncte. Se pare că ele sînt la
un moment dat chiar parţial contemporane sau oricum foarte apropiate
în timp. ·
Există, fără îndoială, şi indicii care ne îndeamnă să apreciem existenţa unei diferenţieri cronologice mai fine între aceste staţiuni, fără să
putem face totuşi, acum, prea multe precizări în acest sens.
Astfel, unele mici deosebiri se pot observa atît în domeniul nuanţe
lor coloristice ale ceramicii, cit şi în privinţa predominării uneia sau alteia dintre forme sau chiar a unui anume motiv decorativ. In timp ce
la Balta Sărată culoarea ceramicii este mai mult cenuşie-negricioasă sau
brun-cenuşie, la Valea Timişului mai mult brun-neagră sau neagră, la
Iaz predomină nuanţele de brun şi brun-cenuşiu.
In nivelul inferior de la Valea Timişului sau la Iaz, formele cele
mai des întîlnite sînt vasul-borcan şi bolul, în general ceramica de uz
casnic. La Balta Sărată şi în nivelul superior de la Valea Timişului cele
mai frecvente sînt străchinile, castroanele, ceştile şi vasele-miniatură. De
remarcat prezenţa la Valea Timişului a vasului cu corp bombat, gîtul
înalt şi buza răsfrîntă în exterior (Pl. XXXIV), care nu este întîlnit pînă
acum şi în celelalte puncte. Pe plan ornamental se remarcă la Vişag lipsa
ceramicii decorate prin împunsături succesive în canal, alături de existenţa unui registru mai limitat în privinţa tehnicilor şi motivelor decorative folosite.
Fără îndoială, s-ar putea ca aceste deosebiri să se datoreze şi caracterului fiecărei staţiuni în parte, adică faptului că - după cit se
pare - este vorba atît de aşezări cit şi de necropole.
Astfel, lipsa categoriei ceramice de uz comun din repertoriul formelor de la Balta Sărată, ne poate indica eventual prezenţa în acest punct
a unei necropole. La fel şi în ceea ce priveşte inelul de buclă din aur
37

Cf„ I.

Bona, op. cit.,

p. 192,

nota

15; Gh. Lazarovrici, Cornea, Preistorie

p. 92.
38 O parte din aceste materiale apar la I. Stratan şi Al. Vulpe, în
PZ 52,
1977, p. 30-31, Taf. 27/4-26; 28/1-17. Ţinem de asemenea să mulţumim cu acest
prilej colegului P. Roman. care ne-a atras atenţia asupra existenţei şi a altor
materiale din acest punct, în col. ML.
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descoperit în apropiere - piesă frecvent întîlnită, cu excepţia tezaurelor - mai ales în necropolele aparţinînd epocii bronzului (Fig. 1)39 •
Tot la Balta Sărată, la aproximativ 250-300 m de punctul înainte
amintit, au fost puse în evidenţă, cu ocazia unei cercetări de ·teren, efectuată în primăvara anului 1978, urmele unei aşezări ce se întinde, potrivit unei estimări aproximative, pe o suprafaţă de cel puţin 2-2,5 ha.
Analiza ceramicii descoperite aici, a dus la concluzia că este vorba
de acelaşi orizont cultural din cadrul epocii bronzului. In arătură au
apărut, în afară de multe fragmente ceramice, bucăţi de chirpic, cîteva
unelte din silex şi un topor plat din piatră. Ceramica se aseamănă mult
cu cea de la Iaz, împunsăturile succesive în canal fiind însă aici preponderente. Pe de altă parte, au părut şi ornamentele realizate cu piaptănul. Este sigur că cercetările vitoare vor lămuri relaţia dintre cele
două puncte foarte apropiate de la Balta Sărată, unde bănuim totuşi că
este vorba despre o aşezare şi necropola acesteia.
Cele arătate mai sus ne determină să considerăm că, pînă în prezent, pot fi atribuite noului grup cultural un număr de patru aşezări
(Balta Sărată, Iaz, Valea Timişului şi Susani) şi două necropole (Vişag,
Bal ta Sărată).
In privinţa încadrării sale cronologice generale, deşi este greu să stabilim deocamdată cu precizie limitele existenţei în timp a acestui nou
grup cultural, trebuie să arătăm că dispunem totuşi de citeva elementede legătură cu o serie de materiale mai bine încadrate cronologic, dar
aparţinînd altor culturi.
Cea mai veche etapă pare a fi reprezentată de nivelul inferior de
la Valea Timişului şi de materialele din necropola de la Vişag.
Prezenţa masivă, în cadrul materialului din această fază descoperit la Valea Timişului, a ceramicii decorate cu striuri (de fapt un fel
de „Besenstrich" mai evoluat) şi a celei ornamentate cu imprimeuri de
gen „textil", ne indică analogii cu materiale contemporane de la T6szeg,
în Ungaria, ce aparţin unor nivele caracteristice pentru sfîrşitul culturii Nagyrev şi începutul evoluţiei culturii Hatvan în acele zone 40 • De
menţionat faptul că şi la Iaz apare un .fragment ceramic decorat cu ornament „textil". Mai mult, apariţia la Valea Timişului, încă în nivelul
inferior a motivului decorativ compus dintr-o alveolă centrală înconjurată de .împunsături mici, ne conduce către aceeaşi perioadă. Acest tip
de ornament este cunoscut în cadrul culturii Mureş, numai începînd cu
nivelul IV (de tranziţie) din aşezarea de la Pecica - „Sanţul Mare" 41 •
39 Cf. D. Popescu, în Materiale, II,
1956, p. 200 şi urm.; E. Zaharia, în
Dacia, N.S., III, 1959, p. 103-134; T. Kovacs, Neuere Bronzezeitliche Goldfunde
in Ungarn, comunicare prezentată în cadrul seminarului Semaines Philippopolitaines de l'histoire et de la culture thrace, Plovdiv, 4-19. X. 1978.
40 F.
Tompa,
25 Jahre Urgeschichtsforschung in Ungarn, 1912-1936, în
BerRGK, 24-25, 1934-1935, p. 64-74; A. Mozsolics, Die Ausgrabungen in T6szeg im Jahre 1948, în ActaArchHung, 1952, 1-3, p. 35-68, Pl. XV-XIX.
41
T. Soroceanu, în Banatica, IV, 1977, p. 106; Idem, în StcomC II, 19"i7,
p. 244.
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nivel îi corespund, în mare, pentru zonele de vest ale Românied, ·înoeitJarea ru11101r fenomelllle ouJ.tiuna11e de r1Ji.p Periam, Mokrin saJU itiriecerea de la faza Otomani I la Otomani II 42 . Pe plan strict cronologic reprezintă, în general, începutul perioadei Reinecke Bronz B. Este drept
că alveola [nconjurată de puncte
imprimate constituie un element de
lungă apariţie şi evoluţie, comun culturilor Mureş 4 3, Vatina44, Girla Mare45 sau Otomani 46, însă în nici una dintre aceste culturi nu este întîlnit
mai devreme de perioada Bronz B (Reinecke).
In ceea ce priveşte bordeiul de la Valea Timişului, considerăm că
acesta pune probleme de conexiuni cronologice mai deosebite. Prin asocierea materialului striat cu acela caracterizat prin imprimeuri „textile",
bordeiul în cauză ar putea ilustra o etapă mai avansată în evoluţia unui
larg orizont, aparţinînd bronzului timpuriu, documentat şi pentru zonele
ţării noastre. Acest orizont, atestat şi în regiunea Dunării de mijloc,
are ca element caracteristic asocierea ceramicii Besenstrich ou ceramica
imprimată în gen „textil". Descoperirile recente de la Gornea-„Vodneac"47 şi în zona Ocnele Mari 48 vin să contureze mai precis imaginea
prezenţei sale in zonele Banatului şi Olteniei.
fo. acest context, legăturile oe se pot stabili între materia·lul din nivelul inferior de la Valea Timişului şi cel de la Gornea-„Vodneac", devin deosebit de importante, căci ele încep să ne permită surprinderea
unor etape succesive în cadrul procesului de desprindere şi individualizare a culturilor bronzului evoluat din acest vast fond comun al bronzului timpuriu.
Pe de altă parte, aceleaşi materiale, scoase din bordeiul de la Valea Timişului, prezintă elemente sigure în legătură cu descoperirile
aparţinînd nivelului superior din cadrul aşezării. 1n acest sens va fi
important de stabilit, dacă realitatea stratigrafică a căpăcuirii bordeiului
de către platforma locuinţei de mari dimensiuni reprezintă o continuitate fără întreruperi a aceluiaşi complex, sau este de acceptat un spaţiu
cronologic oarecare între momentul încheierii locuirii primului complex
şi începerea folosirii celui de al doilea.
Fără îndoială că această problemă va putea fi rezolvată pe baza unor
riguroase observaţii tipologice, în particular, şi de stratigrafie orizontală,
în general. Pentru realizarea acestora este evident necesar însă un studiu mai avansat al cercetării în aşezarea de la Valea Timişului.
42

T. Soroccanu, în StcomC, II, 1977, p. 242.
Ibidem, p. 244.
H B. Brukner, B. Jovanovic, N. Tasic, op. cit., fig. VIII.
45
VI. Dumitrescu, Cirna, Pl. LXIV-m. XVIII/75, m.XX/80; PI. LXXX-m.
LXXI/86; Pl. LXXXIl-m. LXXX/314; PI. LXXXIIl-m. LXXXII/324; PI. LXXXVIIm. XCil/362; PI. XCIII-m. CXI/424, m. CXIV/439; Pl. XCIV/489.
46
T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei, 1978, Pl. XXX/17;
XXXI/4, 7; S. Morintz, op. cit., fig. 92/12.
47
Cf., nota 8.
48
Gh. 1. Petre, în Huridava, 2, 1977, p. 16 şi urm., fig. 4/9; 5/2; 8/14-17.
43
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Revenind la discuţia noastră, considerăm că, după materialele de la
Valea Timişului (nivelul inferior), urmează, foarte aproape din
punct de vedere cronologic, aşezarea de la Iaz, în cadrul căreia încep să
fie prezente şi ornamentele executate cu ajutorul împunsăturilor succesive în canal - ornamente ce apar-ţin probabil perioadei finale de locuire din această aşezare (neverificat încă stratigrafic).
Tot acum, continuă aşezarea de la Valea Timişului (nivelul superior) şi începe locuirea\ aşezării, precum şi folosirea necropolei de la
Balta Sărată, unde ornctmentul principal devine cel al împunsăturilor
succesive în canal. Modul de utilizare al acestui ornament este asemă
nător cu acela din cadrul culturilor Gîrla Mare şi Verbicioara (etapele
evoluate), exceptînd incrustaţia cu substanţă albă, care lipseşte în cazul
nostru.
De asemenea, frecvenţa canelurilor
nivelul superior de la Valea
Timişului în majoritatea cazurilor vertical pe circumferinţa vaselor
- atestă o situaţie observată şi pe ceramica specifică nivelului al IIIlea şi, parţial, al II-lea din cadrul aşezării de la Pecica4 9 •
Elemente1le cele mai Urzii ale acestui griup se găsesc, deocamdaltă,
ln tipurile de vase cu gîtul înalt, corp globular şi buza răsfrîntă spre
exterior, descoperite în nivelul superior de la Valea Timişului, atît în
i>rivinţa ornamentării cit şi a formei. Aceste forme pot fi atribuite, după părerea noastră, perioadei Reinecke BC (începutul acestei faze), evoluţia lor continuînd în fazele tîrzii şi finale ale epocii bronzului5°.
In mare deci, materialele analizate aici asigură, deocamdată, acestui nou grup cultural o datare în fazele mijlocii ale epocii bronzului,
respectiv intervalul
Reinecke BB - început de
C (Reinecke BC).
Această datare este confirmată şi de către fragmentul ceramic încrustat, considerat de noi un import Gîrla Mare 51 , sau de fragmentul cu
arcade haşurate ce are analogii in mediul Vatina, la Corneşti 52 , Gornea
- „Păzărişte" 53 , precum şi la Socodor, în fazele timpurii ale culturii
Otomani 5 4. Este posibil totuşi, ca viitoarele cercetări să mai aducă corecturi limitelor cronologice stabilite aici pe baza materialului încă limitat pe care l-am avut la dispoziţie.
Nu se poate stabili deocamdată dacă şi celelalte aşezări au avut
un sfîrşit violent ca aceea de la Valea Timişului.
Deşi în cadrul materialelor descoperite în staţiunile menţionate
se pot observa multe elemente întîlnite şi în culturile Mureş, Vatina,
Vişag şi

în

49

T.

Soroc~anu,

în Banatica, IV, 1977, p. 106; Idem, ·În StcomC,

II, 1977, p.

244.
~ Aceste vase sînt, de fapt, forme timpurii ale aşa numitelor
„protovillanova~ sau „pseudo-protovinanova". Cf. St. Foltiny, loc. cit.
~ 1 Fragmentul are foarte multe analogii în vasele descoperite
0

urne de tip

la Cima, în
special din punct de vedere al tehnicii şi motivului ornamental. Cf. VI. Dumitrescu, Cîrna, passim.
s~ O. Radu, în SCJV, 23, 1972, 2, fig. 7 /1, 4; 10.
~· Gh. Lazarovici, Cornea, Preistorie, p. 90 şi urm., PI. LXVIII; LXx.11, 11-12
~· Cf., nota 35.
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Gîrla Mare sau Verbicioara, problema raporturilor dintre grupul cultural de tip Balta Sărată şi aceste culturi învecinate rămîne încă deschisă.
Va fi important de aflat, pe baza cercetărilor viitoare, dacă acest grup
cultural are o evoluţie oarecum paralelă cu celelalte culturi ale bronzului clasic din zonă, detaşîndu-se din orizontul comun cu Besenstrich
şi imprimeuri „textile", amintit mai sus, sau este un fenomen de sinteză, rezultat prin contribuţia unor diverse elemente aparţinînd fazelor
deja cristalizate şi diferenţiate ale acestor culturi.
Ceea ce pare a fi sigur este faptul că, în compoziţia ornamentală
şi în tehnidle de realiazre a ceramicii s-au păstrat o serie de elemente
de la oulturile anterioare, Baden, Coţofeni, dar mai ales Vucedol.
Desigur, cercetările viitoare vor contribui cu noi elemente la precizarea datelor legate de prezenţa comunităţilor aparţinînd acestui nou
grup cultural în zonele de pe cursul mijlociu şi inferior al Timişului.
Cu toate lipsurile inerente unui început de drum, considerăm totuşi că
punerea rapidă în circulaţia ştiinţifică a materialelor descoperi te se va
dovedi utilă.
Este firesc ca, în stadiul actual de investigaţie a staţiunilor menţionate, descoperirile analizate aici să provoace discuţii, ipoteze diferite
şi chiar controverse. Sîntem convinşi, fosă, că toate acestea nu pot decît
să contribuie la o mai bună urmărire şi rezolvare a problemelor ridicate,
la sporirea eficienţei viitoarelor cercetări asupra acestui subiect.

RICHARD PETROVSZKY -

MARIAN GUMA

EINE NEUE BRONZEZEITLICHE KULTURGRUPPE IN SUDWESTEN
HUMANIENS - DIE FUNDE VOM TYP BALTA SARATA
(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Neue Forschungen welche in Caransebeş - Balta Sărată „Cimpul lui Pm.;tau, Iaz „Dimbu und Valea Timişului „Rovină" durchgefi.ihrt. wurden, als auch
eine neue Untersuchung ălterer Funde, erm()glichten den Autoren das Vorhandensein eincr ncuen bronzezeitlichen Kulturgruppe im mittel-ostlichen Banat fcstzustellen.
Das Auftauchen dieser neuen Kulturgruppe fi.ir die der Namc „Balta Silratău vorgeschlagen w!ird, ist i.ibrigens nicht i.iberraschend wenn man in Betraclll
zieht. daB die kulturellen Gegebenheiten der Bronzezeit fi.ir dic angrenzender. Zonen - im Norden, Westen und Sliden des Banats - besser bekannt waren, Zonen
welchc zu den Gebieten der Mureş-, Vatina- und tcilweisc Verbicioara - Kulturcn gehorten.
Der mittel-ostliche Teii, von diescm Standpunkt aus wenigcr bekannt, wurdP
bisher - durch das Grăberfeld von Vişag und einige Funde von Băile Herculane
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dem Ausbreitungsgebiet der Verbicioara-Kultur zugeordnet.
Die erwăhnten
Forschungen von Balta Sărată, Iaz und Valea Timişului, obwohl sie sich im Anfangsstadiwn befinden, erbrachten ein reiches archăologisches Material, welches
grafie Ahnlichkeiten mit demjenigen von Vişag ader mit den - groBtenteils noch
unveri.iffentlichten - Funden von Susani „Deluţ• aufweist.
Die Analyse des hier vorgebrachten archăologischen Befundes beweist, daB
obwohl viele aus den Mureş-, Vatina-, Verbicioara- ader Gîrla Mare-Kulturen
bekannte Elemente auftreten, die Funde, in ihrer Gesammtheit, sowohl der Formen aber besonders der Tonqualităt und der beni.itzten Ornamentik, sich von
denjenigen der angrenzenden Kulturen absondern.
Die gemeinsamen Formen und die Ornamentik die în allen Fundstellen der
Balta Sărată-Gruppe erscheinen geben dieser einen relativ einheitlichen Charakter. Unter den hăufigsten GefăBformen unterscheiden wir Năpfe, Topfe, Schalen
mit hohen Henkeln und Schi.isseln. Die meistbeni.itzten Verzierungselemente sind:
Ritzmuster, Kanneluren, Kanalstiche, Vertiefungen (Alveolen), konische Spitzbukkeln, Besenstriche ader Kammstrichverzierung.
Eine Reihe von Unterschieden, welche man în der Farbtănung der Keramik,
als auch bei der Vorherrschung verschiedener GefăBtypen ader Verzierungselemente beobachten kann, sind wahrscheinlich auf das Vorhandensein einiger kleiner Zeitunterschiede unter den Fundstătten dieser Gruppe, als auch auf die Tatsache, daB es sich um Siedlungen und Gră0erfelder handelt, zuri.ickzufi.ihren.
Anbetriacht dessen, daB in Balta Sărată sowohl eine Siedlung als auch ein
Grăberfeld vorhanden ist, kann man dieser Gruppe 4 Siedlungen (Balta Sărată,
Iaz, Valea Timişului und Susani, und 2 Grăberfelder (Vişag und Balta Sărată) zu.
schreiben.
Die Auistellung einer inneren Per.iodisierung der Gruppe ist vorlăufig noc:a
schwierig. ln Balta Sărată wurde bis jetzt noch kein geschossener Fundkomplex:
ausgegraben, in Iaz wurde eine Wohngrube esforscht aber ohne das es moglich
war eine genauere stratigraphische Differenzierung festzustellen. Nur in Valea Timişului konnte man zwei Wohnniveaus beobachten undzwar wurde eine Wohr.grube (B 1) von den Lehmstrich einer Oberflăchenwohnung (L 1) iiberlagert.
Die Keramik aus der Wohngrube von Valea Timişului, in welcher ofters eine
Verzierung in der Besenstrichtechnik erscheint, aber besonders das „Textil (Gewebemuster)" - Motiv mit guten Analogien zu Toszeg - stellt unserer Meinung
nach, eine entwickeltere Etappe eines sehr verbreiteten fri.ihbronzezeitlichen Horizontes dar, welcher teilweise auch in Rumănien auftritt. Dieser Horizont, charakterisiert durch das Erscheinen der Besenstrichverzierung in Verbindung mit
den „Textil" - Motiven ist im Banat in den Funden von Gornea „Vodneac" sicht·
bar.
Die Vergleiche die man fiir die Wohngrube von Valea Timişului anstellen
kann erlauben eine chronologische Eingliederung in der Phase Reinecke B BI>
gleichzeitig enthălt sie aber auch Verbindungsglieder zum oberen Niveau.
Eine Analyse der Entwicklung verschiedener Elemente der Keramik aus den
Fundstellen der Gruppe Balta Sărată ermoglicht es eine relative chronologische
Reihenfolge aufzustellen die mit dem Fundstoff von Vişag und Valea Timişului
(untere Schichte) anfăngt. Es folgen in kurzen Abstănden die Siedlungen von Iaz
und Susani „Deluţ", wăhrend die Fundstellen von Balta Sărată und Valea Timişului
(obere Schichte), in welchen die Stichkanaltechnik und die Kanneluren am Gefăf:
riicken vorherrschen, dieses Schema vorlăufig abschliefien.
Die spătesten Hinweise werden in der oberen Schichte von Valea Timişului
angetroffen (Abb. XXXIV, insbesondere nr. 3).
Aufgrund des bisher entdeckten archăologischen Befundes kann diese Gruppe
vorlăufig chronologisch in der Zeitspanne Reinecke B B 1-C (wahrscheinlich C1)
eingereiht werden.
https://biblioteca-digitala.ro
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Zur spă.ten Datier>ung zeugen ein Tonscherbe mit weiGer lnkrustierung
(Abb. XXXV/1) der als Gîrla Mare - Import angesehen wird und ein anderes
Bruchstilck welches mit Ritzlinien ausgefi.illte Arkaden als Motiv aufweist, eine
Verzierung die der Vatina-Kultur eigen ist.
Eine Reihe anderer Elemente scheinen aus den frilheren Baden-, Coţofeni- uncl
insbesondere Vucedol-Kulturen ilberliefert zu sein.
Es bleibt als Aufgabe der folgenden Foschungen neue Daten zu liefern die
zur genaueren Bestimmung der chronologischen Zeitstellung der Gruppe, zur inneren Periodisierung sowie der Beziehungen mit den verwandten Nachbarkulturen
Mureş, Vatina, Verbicioara oder Gîrla Mare, beitragen.
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PI. I -

..

Balta Sărată „Cfmpul lui Poşta"
Plan de situaţie cu localizarea siipl!.turilor.
Balta. Sărată „Cîmpul lui Poşta'" - Lageplan der Grabungstătte.
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PI. II - Balta Sărată „Cîmpul lui
Balta Sdrald „Cîmpul lui Poşta" -

Poşta''

- Ceramică semifină (1-10, 12) şi fusaiolă (li)
Keramik der mittleren Kategorie (1-10, 12) und eiue
Spinnwirtel ( 11).
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PI. III - Balta Sdratd „Ctmpul lui Poşta" - Ceramică semifină.
Balta Sdratd „Cîmpul lui Poşta" - Kerami.k der mitUeren Kategorie.
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PI. IV - Balta Sărată „Ctmpul lui Poşta" - Ceramică semifină .
Balta Sărată „Cîmpul lui Poşta" - Keramik der mittleren Kategorie.
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PI. \"
Balta

Sărată

-

Balta Sărată „C!mpul lui Poşta" - Ceramică semifină şi fină.
„Cîmp11i l11i Poşta" - Keramik der ruittleren und der feinen Kategorie..
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PI. VI - Balta Sărată „Cîmpul foi Poşta" - Ceramică semifină şi fină.
„Cîmpul lui Poşta" - Keramik der mittleren und der feinen Kategorie.
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PI. VII - Balia Sărata „Ctmpul lui Poşta" - Ceramicii. semifinii. şi fină.
Sărată „Ctmpul lui Poşta" Keramik der m1ttleren und der feinen Kategorie.
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Pl. IX -

Iaz „Dtmb" -

Plenul şi profilul 8 1 /1977. Iaz „Dfmb" https://biblioteca-digitala.ro

Grundri~ und Profil von 8 1 /1977.
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PI. X --- Iaz „Dîmb" - Ceramică semifină şi de uz comun.
laz „Dîmb" - Keramik der mittleren und der groben Kategorie.
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Pl. XI - Iaz „Dtmb" - Ceramică semifină şi de uz comun.
Iaz „Dtmb" - Keramik der mittleren und der graben Kategorie.
https://biblioteca-digitala.ro

~ ~

~"I~ •.

1

7

1fi

-+

PI. XII - Iaz „Dtmb" - CeramicA. semifină şi de uz comun.
Iaz „Dîmb" - Keramik der mittleren und der groben Kategorie.
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Pl. XIII - Iaz „Dimb"
Ceramică fină, semifină şi de uz comun.
Iaz „Dtmb" - Keramik der feinen, mittleren und groben Kategorie.
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Ceramică finil., semifină şi de uz comun.
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tronconică.
- Strachină
Schiissel.
PI . XV
Iaz " Dtmb"
Iaz -„Dtmb"
- Tronkonische
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PI. XVI - Iaz „Dîmb" - Ceramică semifină şi de uz comun.
Iaz „Dîmb" - Keramik dcr mittleren und der groben Kategorie.
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PI. XVII - I a: „Dîmb" - Ceramică semifină şi de uz comun.
Iaz „Dîmb" - Keramik cler mittleren und der groben Kategorie.
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PI. XVIII - Iaz „Dîmb" - Ceramică fină şi semifină.
Ia: „Dîmb" - Keramik der feinen und der mittleren Kategorie.
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PI. XIX -

Valea Timişului „Rovintl" - Plan de situaţie cu localizarea sll.pll.turilor.
Valea Timişului „Rovină" - Lageplan der Grabungsstătte.
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Planul şi profilul complexelor de locuire din epoca bronzului (bordeiul
B 1 /1976 şi locuinţa L 1 /1976).
Profilul şi planul casetei 4 (C 4 ) cu complexele de locuire din epoca bronzului: 1 sol viu, galben lutos 2 pămînt galben cu infiltraţii brune (strat Tiszapolgâr). 3 pămînt brun-negru (primul nivel al epocii bronzului). 5 arsură, 6 pă
mînt brun-cenuşiu (al doilea nivel al epocii bronzului), strat de pămînt brun (strat hallstattin), 8 humus vegetal
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PI. XXI Valea

/\1 .

Gumă

Fa/ea Timişult<i „ Ro i· ină" - Ceramică diu bordeiul
Timişului „ Rovi11ă" - Keramik ans Wohngrube B •
1
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PI. XXII -

ValcrL Timişului „Rovină"
]"alea Timişului .. Rovinii"" -

Ceramică de nz eomun clin locuinţa L 1 •
<:rohkeramik ans \\'ohnnng L 1 •
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PI. XXV

Valea

Valea
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I
Timişului „Rovină"

Timişului „Rovină"

-

- Ceramică fină din bordeiul B 1 (3-5) şi locuinţa
L, (l-2, 6-7).
Feinkeramik aus \Vohngrube B 1 (3-5) und Wohnung L 1
(l-2, 6-7).
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PI. XXXVI - Valea Timişului „Rovină" - Ceramic semifină şi fină din locuinţe Ll'
Valea Timişului „RllUină" - Keramik der feinen und mittleren Kategorie aus Wohung L 1 •
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l'l. XXVII - Valea Timisului „Rovinii." - Ceramică fină din locuinţa L 1•
Valea Timişului „Rot·inii." - Feinkeramik :ms Wohnung L 1 •
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Valea Timişului „Rovină" - Ceramică fină şi semifini't din bordeiul B 1 (9)
L 1 (2, 4-7, 10-11), fusaiele (I, 3) şi rotiţă ele car (8) din lut ars.
Valea Timişului „Rovină" - Keramik tler feinen und mittleren Kategorie aus \Vohngrube
B 1 (9) uncl Wohnung L 1 (2, 4-7,https://biblioteca-digitala.ro
10-11), Spinnwirteln (I, 3) und ein Wagenradmodell (8).
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Pl. XXIX - Valea Timişului „Rovină" - Ceramică fină şi semifină din locuinţa L 1 •
Valea Timişului „Rovimf' - Kerami.k:der feinen und mittleren Kategorie aus Wohnung L 1 •
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PI. XXXI - Valea Timişului „Rovind" - Străchlni din locuinţa L 1 •
Valea Timişului „Rovină " - Schlisseln atl.9 Wohnung L 1 •
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Valea Timişului „Rovintl" - Strlchini din locuinţa
Timişului „Rovintl" Schiisseln aus Wohnung L 1•
https://biblioteca-digitala.ro

L 1•

.......

o

{•~

Ol

&!fi )
.· .·/;.Y. ~"!:·:~·-,

„ -

., .-.

·..:.;',

-~l

"·~

·:.·~';'=.~.!·:.{

- --,

c.

~ ~

I

2

f!J
"tl
(I>

~
~

3

~

.[

I
~
(l

~--~~-

--... _ _ -

-

-

-

-

_j -

-

-

-

-

-

_,.

PI. XXXIII - Valea Timişului „Rovină" - Străchini uin locuinţa L,.
Valea Timişului „Rovind" - Schiisseln aus \Vohnung L 1 •
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PI. XXXIV - Valea Timişului „Rovintl" - Ceramică fină şi semifină.
V alea Timişului „ Rovintl" - Keramik der feinen und mittleren Kategorie.
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PI. XXXV - Valea Timişului „Rovină" - Ceramic! fin! şi semifin! din locuinţa L 1 •
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PI. XXXVI -

Tabel tipologic comparativ al formelor de vase
nînd grupului cultural Balta Sărată.
Vergleichstypologisches Schema der Gefăssformen der
B alta Sărată - Gruppe.
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l-Bal ta.
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Să ra tă.
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2.- Iaz
s~Valea Timişului

4.-Vişag

5.-Susa.ni

PI. XXXVII - Harta descoperirilor de tip Balta Sărată în sud-vestul Rom âniei.
Die Fundstellen der Balta Sărată - Gruppe im stid-westen Rumăniens.
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