ARHEOLOGIE
CONSIDERAŢII PRIVITOARE LA NEOLITICUL TÂRZIU /
ENEOLITICUL TIMPURIU DIN SUD-VESTUL TRANSILVANIEI.
MATERIALE CERAMICE DE LA ALBA IULIA-LUMEA NOUĂ
Este ştiut faptul că în colecţiile Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia 1
se păstrează artefacte rezultate în urma cercetărilor arheologice efectuate de către
D. şi I. Berciu între anii 1944-1947 2 şi 1961-1963 3 la Alba Iulia-Lumea Nouă.
Bogatul şi valorosul material arheologic din situl mai sus-menţionat conţine şi
fragmentele ceramice asupra cărora ne vom opri în paginile de mai jos.
Considerăm util demersul introducerii în circuitul ştiinţific a fragmentelor
ceramice inedite, precum şi rediscutarea încadrării cultural-cronologice a altora
deja publicate, dacă luăm în considerare faptul că, pentru complexa problematică
a neoliticului târziu şi a eneoliticului timpuriu din spaţiul transilvănean – cu
precădere din bazinul Mureşului mijlociu –, situl de la Lumea Nouă poate aduce
importante precizări. Totodată, suntem conştienţi de faptul că lipsa informaţiilor
de ordin stratigrafic limitează la analize de ordin tipologico-stilistic a artefactelor
ceramice în discuţie, la analogii cu materiale asemănătoare, şi nu permite decât
într-o mai mică măsură raportarea la situaţiile stratigrafice cunoscute şi implicit
la emiterea unor opinii pe marginea poziţionării în schema evolutivă a finalului
neoliticului târziu şi eneoliticul timpuriu din zona intracarpatică.
Situaţia stratigrafică
Aşezarea de la Alba Iulia-Lumea Nouă a fost descoperită întâmplător în
anul 1942 şi este situată în partea de N-E a oraşului. Primele sondaje de
verificare stratigrafică au fost efectuate în perioada 1944-1947 4 . S-a remarcat că
două categorii distincte de ceramică pictată au fost evidenţiate în stratul de
cultură – împărţit în trei niveluri –, cu menţiunea că la diferenţele de realizare a
decorului pictat se adaugă şi depistarea în poziţii stratigrafice diferite. Astfel,
1

Mulţumesc conducerii Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia pentru acceptul de a prelucra
materialul arheologic de la Lumea Nouă.
2
În registrul de inventar se menţionează perioadele de cercetări succesive: 6-8 martie 1942, 11-23
august 1944, 10 septembrie – 9 noiembrie 1945, în locul numit Lumea Nouă, Nr. Inv.: 2052, 2055,
2083-2084, 2087, 2092, 2094-2096, ceramică tip Petreşti.
3
Conform registrului de inventar al Muzeului Naţional al Unirii, fragmentele ceramice sunt
înregistrate cu nr. inv. 4645/1-27, în dreptul lor se menţionează locul de provenienţă: Alba IuliaLumea Nouă, perioada august-septembrie 1961, iar la caracterizare: fragmente de strachină, lut
cenuşiu, lustru negru.
4
Berciu, Berciu 1949, p. 1-4, Fig. 1, Fig. 31.
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grupa D1, cu subspeciile D1a şi D1b – individualizate de tehnica picturală –,
desemnează specia de ceramică pictată surprinsă în nivelul inferior, confecţionată
dintr-o pastă de bună calitate, cu ardere oxidantă şi decor geometric compus din
benzi de culoare roşie dispuse paralel, vertical, oblic sau orizontal, peste fondul
predominant alb şi mai rar portocaliu 5 , în asociere cu fragmente ceramice
decorate prin tehnica benzilor incizate umplute cu puncte şi cupe cu picior 6 . A
doua grupă – notată cu D2 – reprezintă ceramica pictată recoltată din nivelurile
superioare, specifică cercului vest-dacic, cu bune analogii la Petreşti 7 .
Prin reluarea cercetărilor, în 1961, s-a reconfirmat existenţa în mod constant
a trei niveluri în componenţa a ceea ce a fost numit complexul Lumea Nouă 8 :
nivelul I cu locuiri preponderent în bordeie; nivelul II cu urme ale unor locuinţe de
suprafaţă; nivelul III cu locuinţe de suprafaţă de mari dimensiuni, dar şi cu ceramică
ce reflectă un proces de trecere graduală spre cultura Petreşti. Nivelul cu ceramică
pictată Petreşti suprapune stratul de cultură aparţinând acestui complex.
Secţiunea VII/1976, practicată în sectorul I al aşezării de la Alba IuliaLumea Nouă, a relevat următoarea succesiune stratigrafică 9 : primul strat – având
două niveluri, notate cu Ia-Ib –, cu ceramică încadrabilă în faza Vinča B1/B2, a
dat în partea superioară şi câteva fragmente pictate Lumea Nouă; în stratul II –
numit, datorită conţinutului său, Turdaş-Lumea Nouă – s-au putut delimita acum
clar trei niveluri succesive de locuire, notate cu II a-c, ceramica decorată cu benzi
incizate umplute cu puncte se înmulţeşte considerabil în acest strat şi se găseşte
alături de cupele cu picior şi torţile în formă de cioc de pasăre, iar specia
ceramică pictată tipică pentru aşezarea de la Lumea Nouă a fost recoltată în
cantităţi sporite şi s-a constatat o importantă diversificare stilistică, predominantă
devenind ornamentarea tricromă; stratul III aparţine culturii Petreşti.
Descrierea materialului ceramic
În săpăturile din anul 1961 s-a cercetat zona din faţa fostului restaurant de
vară (sectorul I) 10 , actualmente ferma Arhiepiscopiei romano-catolice. Publicarea
recentă a unor fragmente din jurnalul de şantier al lui I. Berciu 11 vine să
întărească faptul că ceramica în discuţie provine din cele trei secţiuni (S I-III)
practicate în acel an.
Artefactele ceramice – rămase inedite – se încadrează fără excepţie în categoria
ceramicii fine. Cu certitudine, explicaţia constă în faptul că au fost selecţionate,
în vederea depozitării, acele fragmente ceramice ce se încadrau într-o anumită
5

Berciu, Berciu 1949, 4-11; fig. 6, fig. 7, Pl. II.
Berciu, Berciu 1949, fig. 3-5.
7
Beciu, Berciu 1949, p. 4, 11-13, Fig. 8.
8
Berciu 1968, p. 55-56.
9
Paul 1992, p. 26-30, nota 15, Pl. IIIa.
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Berciu 1968, p. 55-56.
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Wollmann 2004, p. 39.
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categorie tipologico-stilistică. Artefactele ceramice au fost modelate dintr-o
pastă fină, fără impurităţi, prin utilizarea ca şi degrasant a nisipului cu bobul fin.
Arderea este foarte bună, rezultând pereţi rezonanţi şi conferind vaselor o culoare
neagră, neagră-cenuşie. Suprafaţa vaselor este puternic lustruită atât în interior
cât şi la exterior, rezultând un luciu intens. La unele fragmente se constată cum
lustrul şi-a pierdut din strălucire (Pl. I/2, 4). Ca şi posibile cauze menţionăm manipularea intensă a pieselor, dar este de reţinut şi acţiunea solului asupra ceramicii.
Starea fragmentară a pieselor nu permite stabilirea unui repertoriu exact al
formelor.
O serie de piese sunt arse în tehnica black-topped (Pl. I/5a, 7; Pl. II/1-3,
7-8; Pl. III/2-3, 4-5; Pl. IV/1). Altele prezintă flecuri (Pl. I/3; Pl. II/6; Pl. IV/2),
dar nu excludem posibilitatea să facă parte din aceeaşi categorie, dată fiind
păstrarea doar a unor fragmente.
Efectul cromatic black-topped a fost obţinut în urma arderii controlate, cel
mai probabil prin dispunerea vasului în spaţiul de ardere cu gura în jos şi
acoperirea părţii superioare a corpului cu cenuşă, astfel încât se obţine invariabil
o culoare neagră de la umăr spre buză, în timp ce partea inferioară a vasului, spre
fund, este de culoare gălbui-roşiatică, portocalie, în urma arderii oxidante. Un
reper foarte util pentru înţelegerea tehnologiei de manufacturare ne este oferit de
studiul prof. I. Paul, în care se discută materiale asemănătoare, descoperite la
Pianul de Jos-Podei 12 .
Dintre vasele ornamentate cu caneluri amintim: fragment de strachină cu buza
uşor invazată, cu caneluri fine, dispuse vertical, cu o uşoară înclinare spre stânga
(Pl. I/1); fragment de castron bitronconic, cu umăr reliefat, cu caneluri dispuse
oblic, şi buton pe corpul vasului, în zona umărului (Pl. I/2); fragment de castron
bitronconic, cu caneluri mai late, foarte fine, dispuse vertical – cu o înclinare aproape
insesizabilă spre stânga – pe umărul vasului (Pl. I/7); fragmente de străchini bitronconice cu buza profilată (Pl. II/1, 4, 7) şi de strachină tronconică (Pl. I/3); fragmente
de strachină bitronconică, scundă, cu umăr reliefat, partea superioară evazată, cu
gâtul mai scurt (Pl. I/6) sau mai pronunţat (Pl. II/2-3), dar şi cu corpul mai
rotunjit spre umăr şi partea superioară curbată, buza rotunjită (Pl. II/5-6, 8);
fragment de strachină, de mai mari dimensiuni, cu decor lustruit în interior (Pl.
I/5b), obţinut prin benzi de dimensiuni inegale, dispuse oblic, “în căpriori”,
executate pe corpul vasului cu o precizie deosebită. Sunt vizibile urmele uneltei
prin intermediul căreia au fost realizate ornamentele lustruite, sub forma unor
linii fine trasate foarte aproape, rezultând în final mai multe benzi. Ornamentele
lustruite apar sub forma unor urme de spatulare şi par a imita decorul pictat. Mai
avem un fragment de toartă-cioc, perforată, cu vârful ascuţit în sus (Pl. IV/2).

12

Paul 1969, p. 52.
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Din categoria castroanelor carenate – formă caracteristică pentru cultura
Petreşti – se disting două variante: cu carena mai largă, incipientă, rotunjită, cu
uşoare tendinţe spre unghiularizare (Pl. III/3-6); cu carena arcuită, cu unghiularizare
mai pronunţată, cu gâtul scurt, înclinarea uşoară spre interior, buza rotunjită,
gura evazată (Pl. III/1-2).
Al doilea lot de materiale cuprinde fragmentele ceramice ce provin din
săpăturile din 1944-1947. În studiul ce semnala şi introducea în literatura de
specialitate situl de la Lumea Nouă şi descoperirile de aici, autorii cercetărilor,
cum am arătat mai sus, au circumscris subspeciei D1b ceramica cu fond
portocaliu peste care s-au aşternut motive de culoare roşie 13 , ulterior lustruite, pe
când fondul nu. Artefactele la care facem referire au fost publicate în articolul
mai sus-menţionat 14 .
Revenim pentru câteva binevenite precizări în legătură cu fragmentele
ceramice în cauză. Provin de la vase de mici dimensiuni, pasta este fină, fiind
utilizat ca şi degresant nisipul cu bobul mic, fără impurităţi. Pereţii sunt subţiri şi
rezonanţi, arderea de bună calitate, în mediu oxidant.
Un fragment este bine lustruit, atât pe corp, cât şi decorul pictat 15 , liniile
sunt dispuse pe vas oblic şi sunt de culoare roşie-vişinie (Pl. IV/3). Este posibil
ca şi celelalte fragmente să fi avut lustru, iar solul acid să fi acţionat mai puternic
asupra lor; luăm în calcul această ipoteză, deoarece şi decorul pictat, deşi
lustruit, este mai slab păstrat (Pl. IV/4-6). Atrage atenţia dispunerea motivelor
oblic, de aspect unghiular, aşa-numitul decor “în căpriori”, aplicat pe două dintre
piesele la care facem referire (Pl. IV/5-6). Un alt fragment (Pl. IV/4) are decor
pictat constând din linii oblice.
Am considerat necesară rediscutarea şi a unui alt fragment, o toartă-cioc
perforată 16 , vasul din care provine fiind lustruit pe ambele feţe, negru la interior,
ars în tehnica black-topped (Pl. IV/1).
Din primele săpături de la Lumea Nouă s-au păstrat şi fragmente ceramice
inedite. Un fragment de castron cu carena largă, semicirculară, fără unghiularizare
(Pl. III/3), bine lustruit la exterior şi interior. Deasupra carenei, la partea
superioară a vasului, spre buză, se observă nuanţe de cenuşiu închis, spre negru,
fapt ce sugerează efectul black-topped, în timp ce în interior vasul este negru.
Capac de vas (Pl. IV/7), de aspect circular, cu buza profilată, pastă fină,
ardere bună, de culoare cărămizie, bine lustruit în interior. Este decorat cu benzi
incizate, de formă circulară şi mai late, dispuse concentric; se constată o linie
punctată, aproape de mijlocul vasului ceramic. Starea fragmentară nu ne permite
să tragem concluzia dacă piesa a avut buton de prindere pe zona centrală.
13

Berciu, Berciu 1949, p. 11.
Berciu, Berciu 1949, Fig. 6/2-3, 7, 14.
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Berciu, Berciu 1949, Fig. 6/2.
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Berciu, Berciu 1949, Fig. 8/11.
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Încadrare cultural-cronologică. Discuţii
Artefactele ceramice prezentate – cu excepţia castroanelor carenate şi a
fragmentelor pictate – ar putea fi încadrate la o primă analiză în cadrul culturii
Vinča, faza C. Asta dacă ne gândim la unele caracteristici ce definesc faza târzie
a culturii Vinča: ceramica fină, neagră-cenuşie, bine lustruită, iar în privinţa
categoriilor de decor, la pliseuri şi caneluri, ornamente lustruite 17 . Argumentele
pentru care, în opinia noastră, nu putem aduce în discuţie apartenenţa la faza
Vinča C sunt următoarele: absenţa ceramicii cenuşii, puternic lustruite, rezultând
un luciu metalic, lipsa formelor de străchini profilate cu umăr rotunjit şi buza
profilată, precum şi a vaselor cu buza îngroşată 18 .
Pentru a susţine opţiunea noastră19 , se impune o trecere în revistă a principalelor
descoperiri aparţinând culturii Vinča târzie şi a problematicii acestei faze.
În opinia lui Gh. Lazarovici, la sfârşitul fazei Vinča B2 este documentat un
val sudic, cu ceramică neagră, neagră-cenuşie, lustruită20 , iar elementele care definesc
“şocul Vinča C” sunt specific vinčiene şi nu pot fi rezultatul evoluţiei locale
anterioare, ci al unui proces de migraţie a unor comunităţi din cercul vinčian 21 .
În stratigrafia rezultată în urma cercetării tell-ului de la Vinča, materialele
ce se încadrează în faza C, pe baza sistemului cronologic propus de Vl. Milojčić,
se regăsesc în nivelurile de la 6-4,5 m adâncime 22 . O revizuire şi o îmbunătăţire
a sistemului oferă ulterior Gh. Lazarovici 23 . În lucrarea monografică dedicată
fazei Vinča C în Banat, Fl. Draşovean optează pentru această periodizare 24 . H.
Parzinger 25 compară sistemele propuse de-a lungul timpului de F. Holste, Vl.
Milojčić, S. Dimitrijević, M. Garašanin.
Cercetările arheologice din ultimele trei decenii din Banat au permis
precizări mai fine cu privire la atribuirile cultural-cronologice ale locuirilor
neolitice târzii şi raportarea la zonele învecinate. Cele mai importante situri din
Banat aparţinând fazei Vinča C1 sunt: Hodoni 26 , Sânandrei 27 , Ostrovu Corbului28 ,
17

Lazarovici 1979, p. 122, 137; Lazarovici şi colab. 1991, p. 61; Draşovean 1994a, Abb. 4/B-C;
1996, p. 54-59, Fig. 3.
18
Lazarovici 1981, Abb. 2-3; Luca 1993, p. 27, fig. 1/10; Draşovean 1994a, Abb. 3/B, Abb. 5/1-3,
Abb. 6/1-7; 1996, p. 46-52, 59: Draşovean, Luca 1990, p. 13; Fig. 1/1, 3. 9, 19.
19
Mulţumesc prof. Fl. Draşovean pentru efortul depus spre a ne familiariza cu ceramica Vinča C
din Banat, precum şi cu ceramica aparţinând grupului Foeni.
20
Lazarovici 1979, p. 137.
21
Lazarovici 1987, p. 33.
22
Schier 1995, Abb. 146.
23
Lazarovici 1979, Tabel 7.
24
Draşovean 1996, p. 28.
25
Parzinger 1990-1993, p. 80-97, Abb. 4.
26
Lazarovici 1979, p. 157-159; Draşovean 1994a, Abb. 5/1-3, Abb. 6/1-9; 1995, p. 58-70; 1996, p.
31, 35, 110; Pl. XXXIII-XXXVII, XXXVIII/1-6, XXXIX-LXIII.
27
Draşovean 1994a, Abb. 7/1-6; 1996, p. 33, 37, 113-114; Pl. LXIV- LXVI, LXVIII-LXXIX.
28
Lazarovici 1987, p. 34; Fig. 2/1-4; Draşovean 1996, Pl. CXVIII-CXIX.
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Uivar 29 , Liubcova 30 , Zorlenţu Mare 31 , Chişoda Veche 32 , Parţa-Tell 2 33 , JupaSud 34 , Homojdia 35 , Honorici 36 , Ruginosu 37 , Sălbăgelu Vechi 38 , Şag 39 , Unip 40 .
Materialele de la Comlăuş 41 , Corneşti 42 , dar şi de la Temeš-Kubin 43 şi VršacAt 44 (Banatul iugoslav) sunt tipice pentru faza Vinča C2 45 .
Trebuie precizat faptul că în urma reinterpretării materialului arheologic
de la Vinča-Belo Brdo, în corelaţie cu distribuţia stratigrafică, W. Schier 46 a
constatat că cea mai evidentă schimbare în ceea ce priveşte forma şi decorul
vaselor poate fi observată între fazele 5c-6, motiv pentru care a propus o nouă
periodizare pentru faza C a culturii Vinča, împărţind-o în 3 subfaze C1-C3 (?);
astfel Vinča C1 (faza 6, între 6,4-6,1 m) corespunde la Vinča B2-B2/C la
sistemul Lazarovici, Gradac la sistemul Garašanin, Vinča C2 (faza 7, între 6-5
m) şi C3 (?) (faza 8a?, între 5-4,5 m) la Vinča C la sistemul Lazarovici, Pločnik I
la sistemul Garašanin.
Ultimele studii ce tratează şi fenomenul vinčian târziu menţionat deja 47
echivalează faza Vinča C1, aşa cum este definită la noi 48 , cu faza Vinča C2,
potrivit lui W. Schier.
La momentul identificării primelor fragmente ceramice pictate Petreşti în
Banat, acestea au fost interpretate ca fiind importuri în mediul cultural vinčian 49 .
Prin extinderea investigaţiilor arheologice în situri precum: Chişoda Veche 50 ,
29
Schier, Draşovean 2004, p.170-174; Abb. 15/1, 2-4, 6, 8, 10, Abb.16/11, Abb. 17/ 1, 4-5, 6-10,
13, Abb. 18/1-2, 4, 6, 7-8, 10, 12-13.
30
Comşa 1969, p. 33-36, Fig. 21; 1987, p. 33-34; Luca 1990-1993, p. 63-73; 1998, p. 45-51; Fig.
22-35; Draşovean 1996, p. 32, 35, 36-37, 111; Pl. CXIII-CXVI.
31
Lazarovici 1979, p. 209-210; Draşovean 1996, p. 34, 114, Pl. CVII-CX, CXI/1-3, 5, 8, 10.
32
Draşovean 1996, p. 30, 34-36, 39-40, 109; Pl. LXXX-LXXXIII, LXXXIV/1-7, LXXXV-XCI,
XCII/1-5.
33
Lazarovici 1973, p. 53; 1979, Pl. XXVI/D; 1981, Beilage 1; Draşovean 1996, p. 32, 37, 112113; Pl. XCVII-CII.
34
Luca 1993, p. 27-28; 2004, p. 87.
35
Lazarovici 1975, p. 17; pl. X/1-7; Draşovean 1996, p. 33, 37.
36
Lazarovici 1973, p. 53; 1975, p. 17, 1979, p. 121, 199; Draşovean 1996, p. 31, 36, 111.
37
Lazarovici 1975, p. 17, Pl. X/8-11; Draşovean 1994a, p. 412; 1996, p. 33, 113.
38
Lazarovici şi colab. 1991, p. 61; Draşovean 1996, p. 35, 113.
39
Lazarovici şi colab. 1991, p. 61; Draşovean 1996, p. 114.
40
Draşovean 1996, p. 33, 114.
41
Lazarovici 1975, p. 17-18, Pl. X/12-21; Draşovean 1996, p. 59.
42
Lazarovici 1979, p. 137; Draşovean 1996, p. 109, Pl. CXXXI-CXXXIII.
43
Lazarovici 1973, p. 53; 1974, Fig. 2-10; 1974a, p. 61, Fig. 12; Draşovean 1996, p. 59, Pl.
CXXV-CXXX.
44
Lazarovici 1974; Fig. 11/c-f; 1979, fig. 11-13.
45
Draşovean 1996, p. 59.
46
Schier 1995, p. 314-315, Abb. 146; 1996, p. 146-148, Fig. 9; 2000, Fig. 4-5.
47
Schier, Draşovean 2004, p. 171, nota 71, p. 179, nota 86.
48
Draşovean 1996.
49
Lazarovici 1979, p. 166-168; Draşovean 2003, p. 40; 2004, p. 28; 2005, p. 11.
50
Draşovean 1994, p. 2-3; 1997, p. 55.
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Foeni 51 , Folea 52 , Parţa 53 , Parţa-Tell 2 54 , Şag 55 , Unip 56 , Uivar 57 , s-a putut preciza
faptul că anumite categorii de ceramică – prin forme, pastă şi ornamente –
aparţin unei entităţi culturale distincte 58 . Pentru a defini fenomenul, autorul
principalelor cercetări, Fl. Draşovean, a propus denumirea de “Grupul Petreşti A
– Foeni” 59 , după localitatea cu descoperirile cele mai reprezentative, dar ţinând
seama şi de diferenţele tipologico-stilistice dintre ceramica din Banat şi faza
Petreşti A din Transilvania 60 .
În aşezarea eponimă a fost identificat un strat aparţinând grupului Foeni,
cu o grosime de aprox. 1 m, cu trei niveluri, ce au dat un material unitar 61 . S-au
putut face şi precizări legate de sistemul de edificare a locuinţelor de suprafaţă 62 .
În aşezarea de la Parţa-Tell 2, stratul Petreşti/Foeni suprapune stratul Vinča
C1 63 . La Chişoda Veche au fost descoperite fragmente ceramice pictate Foeni 64
în al doilea nivel aparţinând fazei Vinča C1, căpăcuit la rândul său de un al
treilea nivel, aparţinând aceleiaşi faze 65 , în care de asemenea au fost găsite
fragmente ceramice nepictate Foeni 66 . În concluzie, s-a putut evidenţia pentru
Banat următoarea coloană stratigrafică a evoluţiei neoliticului târziu şi eneoliticului:
faza Vinča C1, grupul Foeni şi culturaTiszapolgár 67 .
Astfel, noile realităţi arheologice – puse în evidenţă prin cercetările de la
Chişoda Veche, Parţa şi Uivar – indică o migraţie de mari dimensiuni a unor
comunităţi, ce pun capăt în mod violent locuirilor anterioare 68 . S-a constatat
astfel că, spre finalul fazei Vinča C1, îşi fac apariţia în Banat purtătorii grupului
Foeni/Petreşti A 69 . Absenţa locuirilor Vinča C2 din centrul şi nordul Banatului
poate fi pusă pe seama faptului că zona a fost ocupată la acest palier cronologic
de purtătorii grupului Foeni 70 .
51

Draşovean 1994, p. 3-9; 1997, p. 55-61.
Draşovean 1994, p. 9; 1997, p. 62.
Draşovean 1994, p. 9-10; 1997, p. 62-63.
54
Lazarovici 1979, Pl. XXVI/C; Draşovean 1994, p. 10-11; 1997, p. 63-65.
55
Draşovean 1996, p. 114.
56
Draşovean 1994, p. 11-12; 1996, p. 114; 1997, p. 66-68.
57
Schier, Draşovean 2004, p. 174-179, Abb. 20/3.
58
Draşovean 2005, p. 11, 13-14.
59
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Importanţa săpăturilor de la Foeni – o aşezare fără elemente Vinča – rezidă
din faptul că a permis identificarea, clasificarea şi caracterizarea speciei nepictate
Foeni şi precizarea diferenţelor faţă de ceramica aparţinând fazei C a culturii Vinča71 .
Au fost identificate principalele trăsături ale grupului Foeni, pornind de la
analiza ceramicii. Astfel, la specia fină, ceramica este manufacturată dintr-o
pastă fără impurităţi, amestecată cu nisip fin cu mică, iar arderea este foarte
bună, rezultând o culoare roşie-portocalie, portocaliu-gălbuie, neagră-cenuşie şi
neagră; în majoritatea cazurilor, suprafaţa vaselor este puternic lustruită 72 . Unele
vase – nu puţine la număr – sunt arse în tehnica black-topped73 . Se individualizează
şi categoria ceramicii roşii-vişinii şi portocalii, foarte bine arsă şi lustruită 74 .
În privinţa formelor de vase 75 , sunt caracteristice: strachina tronconică 76 ;
bitronconică, întinsă, cu buza profilată 77 ; scundă, cu gura largă, umărul reliefat şi
buza evazată 78 ; castronul bitronconic cu buza profilată 79 ; scund cu umărul
reliefat şi buza uşor evazată 80 sau curbată-invazată 81 . De reţinut şi forma de vas
cu gât mai înalt şi umăr rotunjit, ce prefigurează carena de tip Petreşti 82 .
Canelurile 83 , pliseurile 84 , crestăturile fine pe buză şi pe umăr 85 , precum şi
inciziile86 – cu o frecvenţă mai redusă – se regăsesc de asemenea în cadrul tehnicilor
de ornamentare utilizate de comunităţile Foeni87 . Menţionăm şi butonii ornamentali,
întâlniţi pe străchini şi castroane, atât în categoria ceramicii pictate88 , cât şi
nepictate, doar lustruite 89 .
Decorurile lustruite comportă o discuţie aparte, deoarece acest tip de
ornament a fost considerat ca fiind o componentă a paletei ornamentale
vinčiene 90 . S-a constatat faptul că ornamentele lustruite reprezintă în cadrul
71
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aşezării de la Foeni tipul de decor cel mai frecvent 91 . Această categorie de decor
este constant întâlnită pe suprafaţa interioară a vaselor, motivul ornamental
constând din benzi care formează reţele sau motive unghiulare 92 .
Categoria ornamentelor obţinute prin pictură, înainte de ardere, sunt un alt
element definitoriu, ce individualizează produsele ceramice aparţinând purtătorilor
grupului Foeni93 . Cel mai uzitat decor constă în benzi de linii subţiri dispuse
unghiular, “în căpriori”, pe fond portocaliu, roşiatic, se pictează cu roşu, vişiniu,
brun, negru 94 şi mai rar alb 95 ; în interiorul vaselor sunt aşternute motive
complementare 96 .
Revenind la zona transilvană, s-au precizat mai multe ipoteze privind
pătrunderea purtătorilor fazei Vinča C spre spaţiul intracarpatic: de-a lungul
Timişului şi Begheiului 97 , pe valea Mureşului 98 , drumul de creastă Lugoj-FăgetIlia 99 . Pentru valea Mureşului, traseul este jalonat de o serie de descoperiri. În
opinia lui Fl. Draşovean, materialele arheologice – tipice sau în asociere cu alte
elemente – de la Brănişca, Turdaş, Alba Iulia-Lumea Nouă, Pianu de Jos, PetreştiGroapa Galbenă documentează în Transilvania caracteristicile valului de
migraţie de fază Vinča C 100 .
La Şoimuş 101 a fost descoperită ceramică Vinča C. Reanalizând materialele,
Fl. Draşovean consideră că o serie de forme au analogii în mediul Petreşti A 102 .
Materiale asemănătoare mai sunt cunoscute la Brănişca 103 . S. A. Luca este de
părere că aşezarea semnalată aparţine culturii Turdaş, cu elemente Vinča C 104 , în
timp ce Fl. Draşovean identifică la o piesă analogii la Foeni 105 . Elemente Vinča
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C au fost identificate la materiale descoperite la Zlaşti–Gruiul lui Moş 106 .
Locuirea de pe terasa B este încadrată cronologic în faza Vinča C1, iar materialele
sunt atribuite cultural grupului Turdaş 107 . S. A. Luca încadrează aşezarea de la
Zlaşti–Gruiul lui Moş ca aparţinând culturii Turdaş, cu elemente Vinča C şi Tisa
I 108 . La Valea Nandrului-La Dos 109 se găseşte ceramică cu elemente Vinča C, în
vreme ce S. A. Luca încadrează materialele în faza târzie din evoluţia culturii
Turdaş, sincronă unui orizont cronologic paralel cu Vinča C 110 .
Alte descoperiri ce pot fi arondate fenomenului vinčian târziu se cunosc la:
Hunedoara-Dealul Sânpetru111 , Hunedoara-Biserica Reformată 112 , MintiaGerhat 113 , Turdaş 114 , Tăualaş 115 , Pianu de Jos-Podei 116 , Someşu Rece 117 , CrişCiorănel 118 , Baciu-str. Nouă 119 , Vlaha 120 . Ceramică Vinča C este semnalată ca
provenind şi din cunoscuta aşezare de la Petreşti-Gropa Galbenă 121 . Suntem în
măsură să confirmăm această trimitere 122 .
Remarcăm fragmentele de castroane cu carena largă, ce fac trimitere spre
materialele Petreşti timpurii, de la Hunedoara-Grădina Castelului 123 , Şoimuş 124 ,
Cauce 125 .
Pornind de la aceste realităţi, în ultimii ani s-a atras atenţia asupra faptului
că o serie de materiale – inclusiv din Transilvania – care până acum, datorită
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dificultăţilor de diferenţiere între faza Vinča C şi cultura Petreşti, au fost
încadrate în aria vinčiană, se impun a fi reanalizate 126 .
Fl. Draşovean leagă cele mai timpurii manifestări Petreşti din Transilvania
de un nou val, rezultat al unui proces de migrare, extrem de dinamic, identificat
cu triburile purtătoare ale grupului Foeni, ce pătrund pe valea Mureşului la
sfârşitul fazei Vinča C1 127 . Ca urmare a răspândirii grupului Foeni, reiese că
aceste materiale pot fi găsite şi într-o serie de aşezări din Transilvania, atât ca
locuiri proprii, cât şi în nivelurile ce aparţin culturii Turdaş.
La Mintia-Gerhat, în nivelul 1b 128 , este întâlnită specia black-topped, vase
decorate cu ornamente lustruite 129 şi ceramică pictată de cea mai bună factură
Foeni 130 ; acest nivel suprapune un strat (II) cu materiale Vinča C şi importuri
Tisa I şi Precucuteni 131 , dar şi cu ceramică pictată 132 . Depistarea acestei succesiuni
stratigrafice a permis încă de la acea vreme emiterea sincronismului Vinča C –
Petreşti A – Precucuteni I/II 133 .
Săpăturile din peştera Cauce au dus la depistarea, în subnivelul IIb 134 , de
ceramică Foeni, Precucuteni şi Turdaş; întreg nivelul II – considerat ca având
depuneri cu caracter ritualic – este suprapus de un altul Petreşti şi paralelizat cu
nivelul II - superior de la Turdaş-Luncă 135 . Remarcăm un castron, păstrat în stare
fragmentară, ars în tehnica black-topped, cu decor lustruit în reţea, pe interiorul
vasului, de cea mai bună factură Foeni 136 . Un vas foarte asemănător a rezultat
din cercetările recente de la Alba Iulia-Lumea Nouă 137 .
La Zau de Câmpie-La Grădiniţă a fost depistat un nivel cu materiale
petreştene timpurii, suprapus peste un nivel Foeni 138 . Discutând stratigrafia şi
materialele de la Zau de Câmpie, Z. Maxim constată elemente timpurii Petreşti,
numite aspectul Foeni, ceramică cu luciu metalic de culoare roşie, brună-roşcată
şi neagră 139 . Categoria black-topped este de asemenea bine reprezentată în
nivelul cu materiale Foeni 140 .
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Alte materiale Foeni sunt semnalate la Tăualaş 141 , Turdaş 142 , OrăştieDealul Pemilor143 , Alba Iulia-Lumea Nouă 144 , Petreşti-Gropa Galbenă145 , Baciu 146 ,
Archiud 147 . Tehnica ornamentală a crestăturilor pe umărul vasului este întâlnită
la un castron ars în tehnica black-topped, din nivelul inferior de la Daia
Română 148 , amintind de produsele similare de la Foeni 149 . Din acelaşi sit provin
şi vase cu decoruri lustruite 150 .
La Ghirbom-Faţă, în primul nivel, aparţinând fazei Petreşti A, a fost
identificată şi ceramică pictată cu benzi roşii pe fond portocaliu 151 . Prin
analogiile oferite de autorul cercetărilor, precum şi prin studierea materialului
arheologic rezultat în urma săpăturilor 152 , considerăm că artefactele în discuţie,
precum şi alte categorii ceramice, între care specia black-topped, îşi găsesc bune
analogii şi la Foeni.
La Noşlac-Pe Şes au fost efectuate cercetări arheologice între 1962-1963
de către un colectiv condus de M. Rusu. Situl a fost datat pe baza materialelor
pictate Petreşti în faza A-B şi B 153 . O parte a ceramicii rezultate din săpăturile de
la Noşlac nu a fost publicată 154 . Între acestea se remarcă un fragment de castron
bitronconic cu buza profilată şi buton dispus pe umăr. Vasul este bine ars, netezit
şi lustruit. Decorul pictat constă din aşternerea unor benzi de linii subţiri, dispuse
oblic, pe partea superioară a castronului; s-a pictat cu culoare roşie-vişinie, pe
fond portocaliu 155 .
Chiar dacă se află în afara ariei noastre de investigare, mai trebuie să
menţionăm un fragment ceramic de la Oradea-Salca, considerat import, pictat cu
linii paralele, oblice faţă de buza vasului, de culoare roşie-sângerie 156 , identificat
alături de un fragment pictat de tip Lumea Nouă 157 , la orizont cronologic SalcaHerpály, faza veche/clasică.
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O controversă ştiinţifică este legată de încadrarea cultural-cronologică a
primului nivel din situl de la Turdaş-Luncă. Autorul noilor săpături, S. A. Luca,
opinează că primul nivel cuprinde materiale încadrabile Vinča B2, astfel că, la
sosirea comunităţilor Vinča C1, fenomenul cultural turdăşean se născuse deja 158 .
În consecinţă, primul nivel de la Turdaş-Luncă ar corespunde celui mai timpuriu
orizont cronologic turdăşean cunoscut, în timp ce al doilea nivel conţine
materiale Vinča C 159 şi Foeni 160 . Acest din urmă strat căpăcuieşte complexele
Turdaş şi este suprapus de descoperiri Petreşti A şi A-B 161 . În bună măsură
această opinie este împărtăşită şi de Gh. Lazarovici şi Z. Kalmar-Maxim 162 . Tot
Z. Maxim consideră însă că cele mai vechi materiale stratigrafiate sunt de fază
Vinča C 163 . Pentru Fl. Draşovean, citându-l chiar pe S. A. Luca 164 , în acest
stadiu al cercetărilor, începutul culturii Turdaş şi al aşezării sale eponime nu
poate fi plasat mai devreme decât Vinča C1 165 .
Se postulează anterioritatea culturii Turdaş faţă de purtătorii grupului
cultural Foeni, ce vor transforma decisiv mediul cultural în sens petreştean 166 ,
fără să ducă la dispariţia elementelor culturale Turdaş (banda incizat-punctată),
care supravieţuiesc până către sfârşitul culturii Petreşti 167 . Recent, plecând de la
materiale Turdaş descoperite la Uivar 168 , s-a precizat că de fapt acest tip de
descoperiri se încadrează într-un aspect regional al neoliticului târziu 169 .
S. A. Luca utilizează termenul Foeni-Mintia170 pentru grupul Foeni, consideră
aşezarea de la Mintia-Gerhat ca aparţinând culturii Turdaş, cu elemente ale grupului
cultural Mintia-Foeni 171 . Mai mult, este de părere că, aşa cum este definit de
către Fl. Draşovean, grupul Foeni are prea multe elemente Vinča C pentru a fi
asimilat cu Petreşti A 172 , aşa cum a fost definită această fază în monografia
culturii. Recent, cercetătorul sibian îşi nuanţează poziţia, considerând probabil şi
posibil ca elemente tehnologice petreştene timpurii gata formate să fi venit din
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Banat în arealul de extensiune a turdăşenilor 173 şi că pictura cu vişiniu pe fondul
roşu al vasului, de factură Foeni, stă la baza picturii fazei Petreşti A 174 . Ajunge
la concluzia că grupul Foeni reprezintă, mai degrabă, o fază preliminară a
culturii Petreşti, faza A175 . În privinţa termenului de “şocul” Vinča C, prin care
desemnează Gh. Lazarovici procesul migraţionist la palierul cronologic Vinča C,
autorul citat consideră că realităţile arheologice din Transilvania nu îndreptăţesc
utilizarea acestui termen, optând pentru migraţie sau roire 176 .
Fl. Draşovean este de părere că purtătorii grupului Foeni se răspândesc
din Banat în Transilvania, motiv pentru care descoperirile din Banat le preced
din punct de vedere temporal pe cele din Transilvania 177 . Pornind de la datele
constatate stratigrafic în spaţiul extracarpatic, după părearea autorului citat,
începutul culturii Petreşti trebuie încadrat în timpul fazei Vinča C1 şi nu mai
devreme 178 . Şi S. A. Luca opinează că prima fază a culturii Petreşti îşi începe
evoluţia la un orizont cronologic contemporan cu faza C2 a culturii Vinča 179 .
Astfel, cultura Petreşti este parţial contemporană şi cu grupul Foeni din
Banat. Această migraţie – a doua după faza Vinča C1 – pune capăt dezvoltării
culturii Turdaş în valea Mureşului şi determină răspândirea comunităţilor
turdăşene târzii spre nordul Transilvaniei, unde vor da naştere culturii Iclod 180 .
În privinţa originii culturii Petreşti, nu s-au putut susţine până în prezent
argumente inatacabile. Autorul monografiei culturii Petreşti, prof. I. Paul, formula
la data redactării – fără a forţa vreo concluzie definitivă – mai multe ipoteze,
înclinând mai mult spre o dezvoltare independentă, originală 181 . Gh. Lazarovici
este de părere că faza Vinča C a stat la baza naşterii culturii sau cultura Petreşti
conţine elemente sudice, asociate migraţiei Vinča C 182 . O analiză cuprinzătoare a
genezei culturii Petreşti, în raport şi cu descoperirile din zona bănăţeană, a fost
efectuată în mai multe studii succesive de către Fl. Draşovean 183 .
Foarte recent s-a afirmat tranşant că grupul Foeni a fost cel care a
contribuit în mod substanţial la apariţia culturii Petreşti 184 , unul dintre punctele
de susţinere fiind datările cu radiocarbon 185 . Originea sudică a grupului Foeni a
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fost sugerată încă din momentul definirii sale 186 . În ultimul studiu publicat, Fl.
Draşovean pune pe seama unor comunităţi neolitice din Macedonia naşterea
grupului Foeni 187 , bazându-şi argumentele pe ample referinţe bibliografice 188 .
După această sumară trecere în revistă a problematicii fenomenului
vinčian târziu şi a evoluţiei grupului Foeni, ne întoarcem la realităţile arheologice
din vremea finalului neoliticului târziu în arealul bazinului Mureşului mijlociu.
La Petreşti-Groapa Galbenă, în urma săpăturilor din 1943, a fost documentată în cadrul ceramicii Petreşti o categorie (C), cu subspeciile C1 şi C2 (cu
pete roşii în exterior), ceramică neagră, lucrată dintr-o pastă fină, fără impurităţi,
cu pereţi subţiri şi rezonanţi, cu lustru puternic 189 .
La Alba Iulia-Lumea Nouă – prin cercetările din 1944-1947 – a fost semnalată
din nou această categorie a ceramicii negre fine 190 .
În studiul de sinteză din 1968, I. Berciu afirma: “Săpăturile de la Lumea
Nouă au dovedit că ceramica neagră persistă în cursul fazelor celor trei
orizonturi ale acestui complex, dezvoltându-se mereu până în pragul culturii
Petreşti şi chiar în primele ei perioade de dezvoltare, cu produse de o calitate
excepţională, atât prin pastă, ardere şi lustru, cât şi prin eleganţa formelor de
păhare, străchini şi vase cu gât cilindric, piriforme” 191 .
În cercetarea arheologică din 1976 de la Lumea Nouă, I. Paul a depistat
categoria ceramicii negre, fine, lustruite, în asociere cu ceramică neagră-cenuşie
cu pete gălbui, cu precădere în nivelurile IIb-IIc, precum şi în stratul III,
aparţinând culturii Petreşti 192 ; de asemenea, a identificat fragmente ceramice
pictate Petreşti – grupa stilistică A IIa1 – asemănătoare în privinţa decorului cu
fragmente pictate de la Daia Română 193 , într-o poziţie stratigrafică care ar
corespunde nivelului IIb 194 .
Ceramică neagră, cenuşiu-negricioasă, cu pete gălbui sau gălbui-roşcate,
puternic lustruită, atât în exterior cât şi în interior, a fost găsită şi în alte aşezări
petreştene: Daia Română 195 , Pianu de Jos 196 , Mihalţ 197 , cu precizarea că autorul
descoperirilor menţionează faptul că aceste vase – ca forme şi pastă – sunt de
tradiţie vinčiană, sudică 198 .
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De menţionat şi situaţia arheologică de la Ocna Sibiului-Faţa Vacilor,
unde ceramica pictată cu nuanţe roşii pe fond portocaliu 199 , identificată cu specia
D1 de la Alba Iulia-Lumea Nouă 200 , a fost depistată într-un nivel suprapus de
nivelul ce conţine ceramică tipică pentru fazele târzii Petreşti 201 .
Discutând comparativ probele C14 de la Daia Română-Părăuţ şi OrăştieDealul Pemilor, S. A. Luca preciza: “materialele arheologice aşa-zis petreştene
timpurii (de la Daia n. n.) sunt extrem de asemănătoare cu cele ale grupului
Foeni-Mintia” 202 .
Importante date pentru definirea fazei A a culturii Petreşti s-au putut
preciza în urma dezvelirii locuinţei nr. 1 de la Păuca-Homm 203 . S-a găsit
ceramică fină de culoare neagră, cenuşiu-negricioasă, cu pete gălbui, de obicei în
jumătatea inferioară 204 . Este considerată formă caracteristică castronul bitronconic,
adânc, cu fundul mic şi buza dreaptă, rotunjită, iar în privinţa decorului, motivul
pictat “în căpriori” 205 . În strânsă legătură cu aceste descoperiri, prof. Iuliu Paul
afirma: “Ceramica fină şi foarte fină, de culoare neagră sau cenuşiu-negricioasă
cu pete gălbui, este înlocuită treptat, în cursul fazei A, de ceramica fină pictată”206 .
Revenind la lotul de fragmente ceramice supus studiului, am putut
identifica o serie de analogii: (Pl. I/3) la Mihalţ 207 , Păuca 208 şi Foeni 209 ; (Pl.
I/5b) la Foeni 210 ; (Pl. I/6) la Foeni 211 ; (Pl. II/1, 7) la Foeni 212 ; (Pl. II/3) la Daia
Română 213 , Foeni 214 ; (Pl. II/5) la Foeni 215 ; (Pl. II/6) la Foeni 216 ; (Pl. III/3) la
Pianul de Jos-Podei 217 ; (Pl. III/4) la Foeni 218 ; (Pl. III/6) la Păuca-Homm 219 ,
Caşolţ-Poiana în Pisc 220 , Unip 221 , Foeni 222 . Pentru fragmentul de capac de vas
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(Pl. IV/7), o categorie tipologică mai puţin răspândită, am identificat forme
asemănătoare la Foeni 223 , Daia Română 224 .
Ne-a atras atenţia în mod deosebit ceramica pictată publicată de Dumitru
şi Ion Berciu în 1949, subspecia D1b, cu fond portocaliu şi pictură cu roşuvişiniu 225 (Pl. IV/3), roşu-sângeriu (terracotta) la I. Paul 226 , dar şi cu pictură cu
nuanţe de roşu mai închis 227 (Pl. IV/4-6), ce poate fi identificată cu roşumaroniu (siena arsă) la I. Paul 228 . Condiţiile stratigrafice în care au fost găsite
fragmentele ceramice s-au precizat în partea introductivă. Prin pastă, netezire,
lustru, maniera de dispunere a decorului pictat şi culoarea utilizată, se încadrează
la materialele pictate din mediul Foeni 229 şi faza A a culturii Petreşti 230 .
Plecând de la contextul stratigrafic în care au fost descoperite artefactele,
se pot emite două opinii: fragmentele ceramice în discuţie (D1b) provin mai
degrabă din nivelul mijlociu (II), posibil chiar din cel târziu (III), decât din
primul nivel (I), pentru că este evident că prin decorul pictat şi pasta din care au
fost lucrate, vasele diferă de ceramica de tip Lumea Nouă, aşa cum este
cunoscută această specie ceramică pictată din descoperirile ulterioare 231 . Or,
ceramica pictată de tip Lumea Nouă (D1a) apare la un orizont cronologic mai
târziu decât s-a considerat până la momentul de faţă 232 , caz în care pare posibilă
o asociere a celor două grupe ceramice pictate. Pentru prima ipoteză pledează
situaţia stratigrafică din S III/1961 unde, în nivelul III, I. Berciu a constatat
ceramică pictată cu motive decorative compuse din benzi înguste şi late, de
culoare roşie-brună, precum şi ceramică monocromă, roşie-închisă, bine
lustruită 233 ; la fel, caracterizarea tehnologiei de manufacturare a grupei D1a,
aparţinând chiar lui D. Berciu 234 . A doua opinie este susţinută de situaţia
stratigrafică de la Zau de Câmpie 235 .
Toate aceste precizări şi constatări ne îndreptăţesc să credem că între
subspeciile D1a şi D1b există diferenţe mai mari decât cele sesizate iniţial, că
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sunt de fapt categorii ceramice distincte şi că prima (D1a) se încadrează în ceea
ce cunoaştem a fi ceramica pictată de tip Lumea Nouă, în timp ce a doua (D1b)
se arondează ceramicii pictate Foeni/Petreşti A (Pl. IV/3-6).
Interesant de semnalat, pentru artefactele pictate la care facem referire,
încă de la vremea descoperirii lor se căutau analogii în Tesalia 236 .
Ceramica pictată publicată în acelaşi studiu, aparţinând grupei D2 237 , se
înscrie în fazele dezvoltate, A-B şi B ale culturii Petreşti. De asemenea, pentru
vasul considerat produs Boian/Gumelniţa I, încadrarea este de istoricul cercetărilor238 .
Are pereţi subţiri, rezonanţi, lustru puternic pe ambele feţe, buza profilată,
decorat cu incizii fine, dispuse oblic şi buton circular pe umăr. Vasul îşi găseşte
analogii în cadrul grupului Foeni 239 . La fel, fragmentul de toartă perforată (Pl.
IV/1), încadrat de către descoperitori la ceramica D2 240 , adică Petreşti.
Desigur, castroanele carenate (Pl. III/1-6) se înscriu în repertoriul de
forme tipice pentru cultura Petreşti. Constatăm – din punct de vedere tipologicostilistic – o evoluţie de la începutul de carenă, mai largă şi rotunjită (Pl. III/3-6),
spre unghiularizarea carenei (Pl. III/1-2), în timp ce tehnologia de confecţionare
se menţine neschimbată. Exemplificăm cu forma de castron carenat, încadrat în
faza timpurie Petreşti, grupa stilistică AIIa de la Daia Română 241 , cu carena
incipientă, precum şi alte castroane cu umărul rotunjit de la Pianu de JosPodei 242 , în vreme ce multitudinea de castroane carenate – decorate prin pictare,
dar şi neornamentate – din fazele A-B şi B au carena evoluată, unghiularizată 243 .
Nu dispunem de date stratigrafice pentru a corela informaţiile, motiv pentru care
se impune o tratare prudentă.
În concluzie, prin forme, tehnologia de manufacturare şi decor, lotul de
materiale rezultat din campaniile 1944-1947 şi 1961 de la Alba Iulia-Lumea
Nouă, prezentat mai sus, se înscrie, aşa cum rezultă şi din analogiile oferite, în
cadrul ceramicii Foeni şi în faza A a culturii Petreşti. Excepţie fac fragmentele
de castroane cu carena pronunţată, unghiularizată (Pl. III/1-2), ce aparţin, aşa
cum arătam mai sus, unei faze dezvoltate a culturii Petreşti. Până la noi
materiale, stratigrafiate, în măsura posibilităţilor provenind din complexe
închise, pentru zona transilvăneană – cel puţin pentru situl de la Lumea Nouă –
nu putem formula şi susţine încadrări mai strânse. Considerăm că reinterpretarea
speciei ceramice pictate D1b este justă şi reflectă, pe baza analogiilor, datarea
propusă. Categoria black-topped, atât ca tehnică, cât mai ales ca forme de vase
236
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pe care se întâlneşte efectul cromatic amintit, este identică cu ceramica din
mediul Foeni din Banat, dar se regăseşte şi în siturile din bazinul Mureşului
mijlociu. Raporturile Foeni-Petreşti A au fost deja invocate şi argumentate prin
descoperirile din Banat şi vor putea fi dovedite şi acceptate în condiţiile
publicării materialelor mai vechi şi mai noi din Transilvania.
Prin articolul de faţă ne-am propus să semnalăm şi să aducem în discuţie
materiale arheologice din cercetări mai vechi de la Alba Iulia-Lumea Nouă. Am
constatat, în urma propriilor săpături, că ceramica de factura celei prezentate în
paginile de faţă nu este un “corp străin” pentru situl de la Lumea Nouă 244 . În
cadrul săpăturilor preventive din anul 2005 am cercetat un complex adâncit de
tip bordei, ce a permis recuperarea unei mari cantităţi de ceramică ce îşi găseşte
bune analogii în materialele Foeni din Banat 245 . Constatarea vine ca un punct de
sprijin în jalonarea traseului de pătrundere a comunităţilor Foeni pe valea
Mureşului, sugerat prin descoperiri plasate în arealul intracarpatic. La acest
stadiu al cercetărilor, putem adăuga că pare să se confirme dinamismul acestui
val de migraţie.
Depistarea într-un sit din bazinul Mureşului mijlociu, cu o intensă locuire,
a artefactelor ceramice prezentate în paginile de faţă ridică noi probleme. Prin
publicarea viitoare a ultimelor rezultate ale cercetărilor arheologice de la Alba
Iulia-Lumea Nouă dorim să aducem o contribuţie la elucidarea acestor aspecte.
În acest fel se vor putea racorda realităţile arheologice din zona bănăţeană la cele
din spaţiul intracarpatic, în perioada de final a neoliticului târziu şi a
eneoliticului timpuriu, şi aduce noi argumente şi date de natură stratigrafică şi
tipologico-stilistică pentru o categorie largă de materiale arheologice, în măsură
să susţină noi opinii şi păreri.
MIHAI GLIGOR
REMARKS CONCERNING THE LATE NEOLITHIC/EARLY ENEOLITHIC
IN SOUTHWESTERN TRANSYLVANIA. POTTERY FROM ALBA IULIA-LUMEA NOUĂ
ABSTRACT
This study analyzes some artifacts from the archaeological research carried out at Alba
Iulia-Lumea Nouă between 1944 and 1947, and 1961 and 1963 by D. Berciu and I. Berciu. The
artifacts now belong to the collection of the National Union Museum of Alba Iulia.
The ceramic fragments belong to fine pottery. The artifacts are made of fine paste (without
impurities), with fine sand as degreasing agent. They are well fired and the pots therefore have
resonant walls and a black or black-grey color. The surface of the pots is lustrous and very well
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polished, both on the inside and on the outside. For some artifacts, the firing methods of the blacktopped pottery were used.
A few painted sherds belonging to the D1 group are also presented in this study. They are
made of good quality paste and had been fired in an oxidizing atmosphere. They have a geometric
decoration consisting of red/cherry-red oblique or vertical stripes on an orange background.
More importantly, there are actually significant differences between the sub-groups D1a
and D1b, despite the initial assumptions. They actually represent distinct pottery categories. Thus,
the former (D1a) belongs to the so-called Lumea Nouă painted pottery, while the latter resembles
Foeni/Petreşti A painted pottery.
After having analyzed the shape, the manufacturing technique and the decoration, we can
safely state that the artifacts examined in this paper belong to the Foeni pottery and to phase A of
the Petreşti culture. We have also argued against the hypothesis according to which these artifacts
might belong to Vinca C.
Until new materials with more accurate stratigraphy and coming from closed complexes
are discovered, it is difficult to present and support a precise cultural frame for the Transylvanian
area, or at least for the Lumea Nouă site.
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