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1. ARHEOLOGIE 

CÂTEVA OBSERVAŢII PRIVIND MATERIALELE FAZELOR 
TIMPURII ALE CULTURII STARCEVO-CRIŞ 

Inceputurile neoliticului sud-est european sunt legate de fonnarea marelui complex balcano-
dunărean Protosesklo/Sesklo-Anzabegovo-Karanovo-Starcevo-Criş'. Datorită evolutiei dinamice, acest 
complex de agricultori timpurii se Întinde pe o suprafaţă mare, din Thesalia, Macedonia', prin Bosnia, 

-
nordul Croatiei" sudul Transdanubief, apoi spre est către regiunea Tisei . In ţara noastră, exceptând 

-
Maramureşul, se extinde treptat, până la limita Dobrogei şi estului Munteniei" [n Bulgaria este 
reprezentat de grupul Karanovo'-

Extinderea pe un areal foarte mare, precum şi existenta unor influenţe locale au detenninat 
apariţia unor caracteristici regionale, percepute ca şi grupe culturale locale ale complexului neolitic 
timpuriu balcano-dunărean. 

Astfel pentru fazele timpurii se disting grupele Proto şi Presesklo În Thesalia, Anzabegovo in 
Macedonia, grupa Karanovo În special În sudul Bulgariei, apoi grupa Starcevo Începând din nordul 
Macedoniei, Bosnia, nordul Croaţiei şi Transdanubia'. 

Pentru zona nord-dunăreană, cu diferenţe cronologice se dezvoltâ grupul Koros-Criş care 

cuprinde teritoriul României, regiunea Tisei, primind o influenţă sudică mai pronunţatâ în zona Olteniei'. 

Purtătorii acestei culturi sunt cultivatori de cereale şi crescători de ovi-caprine", şi folosesc o 
ceramică care conţine pleavă de graminee în pastă. Până în acest moment al cercetării, existenţa unui 
orizont iniţial cu ceramică monocromă, fără pictură, în zona dunăreană, deşi posibilă, nu a fost 
confirmată II. 

Neoliticul timpuriu dunărean debutează cu un orizont care conţine ceramică monocromă şi 
ceramică pictată cu alb, cu Un registru de forme limitat la vase globulare, tronconice şi străchini plate. 
Treptat apar şi se înmulţesc ornamente le prin impresiune, ciupirea suprafeţei, inciziile, pseudo-barbotina 
şi apoi barbotina, În timp ce pictura adoptă culori închise şi, în final, policromia. De asemenea şi formele 
se diversifică, apare piciorul înalt perforat, turtirea vaselor, fomlele cu gura mai largă". 

Primele Încercări de periodizare a fazelor timpurii Starcevo-Criş încep În urma săpături lor lui 
Miodrag Grbic din aşezarea eponimă Starcevo". Vladimir Milojcic în 1949 imparte cronologia Starcevo 
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Gh. La7.arovici, Neo/itlcul Banatului, "Bibliotheca Musei Napocensis", IV, Cluj-Napoca, ! 979, p.15; S. Dimitrijcvil:, 

?robiem Srupnjevanja Kulture ... , in Malerijali, X, Bt:ograd, 1974, p.60-66. 

S. Dimitrijcvic, op.cir., p.61: Gh. Lazarovici, op.cit., p.16. 

S. Dimitrijevic, ap.cit., p.60; Idem, Neolit u Sjeverozupadnoj lfrvatskoj. Izdanja Hrvatskog arhcoloskog drustva, sV. 

II, Zagreb, 1978, p.73. 

Nandor Kalicz, The Early Pbases of thc Neolithic in Westt:rn Hungary (Tmnsdanubia), în Poroci!o Raziskovanju 

paleolita, oeolita i eneolita v Slo .... eniji. XXI, Ljubljana. 1993. p.85. 

Raczky Pal, Chronologicai Framework ofthe FArly anii Afiddle Neolithic in the 71s=a Region, în Varia Archae% gica 

lIungarica, II, 1989, Budapest, p.234; Gh. Laqzarovici, op.cil .• p.59. 

Gh. Lazarovici, Op.cil., p.2). 

S. Dimitrijevic, Prob/em S(upnjevanja .. . , in Mmerijali, X. p.62. 

Ibidem, p.60; K. Minichreitcr. Starcevacka Kullura II Sjevernoj Hrvatskoj, Zagreb, 1992, r.7); Gh. lazarovici. 

""oeoliticul (impuriu in România, În ActaMP, VIII, ZaHiu, 1984, p.49. 

M. Nica. Le groupe cu/turele Cireea-Grădinile dans le contexte du neolitnique balkanique, În Zbomik ],;'arodllog 

Muzeja, XlVII, Beograd, p.1 03. 

Gh. Lanrovi(,;i, op.cit., p.52. 

Ibidem, p.S3. 

S. Dimitrijevic. op.cit., p.82. 

R. Ehrich, Starcevo Revisifecl. in Ancient Europe and tÎle lvfedifttrranean, WarmÎnster, p.60. 



8 D. CTGBOTARU 

În -+ faze. din care prima nu cuprindea ccral11ictl11lonOCr01l1�1 sau pictată!4, Faza a II-a conţine şi ceramid: 
pictat� cu alb., iar spre sfârşitul său apare şi ceramica pictată Cli culori Întunecate. Draga Garasanin, Iii 
! 954 plaseazil mOllocrol1lul În faza 1. dar fitră pjctură, introducând aici şi ceramică grosicră bogat 
decoratii. Mai ;mpane faza a ll-a În A şi B, În IIfl încadrandu-se pictura Închisă şi policromia". 

La sfârşitul anilor 60, Stojan Dimitrijevic creeaJ;; un nou sistem cronologic, denumind fazele 
după caracteristicile princip:::.lc ale decoruhli ceramic pictatl(J �i lixând ca debut o fază cu ceramic{1 
1110nocro111ă care se incheie cu apariţia dccoru\ui pscudo-impresso şi a incizilor. 

Dragoslav Srejovic, bazâi1du-se pe descoperirile de la Lepenski-Vir, consideră că Întrucât acolo 
apar materiale asemănătoare celor din aşezarea eponimă Stareevo dar de o variantă mai veche, atunci 
această etapa poate li denumită Protostarcevo şi cuprinde toate a�e7.ările din zona central balcanică şi zona 
mijlocie a Dunării de jos, În care nu există barbotină şi picturăl" . 

(�h. L(lzaro\'ici. plecând de la sistemul lui I\1"ilojcic ana ! ; zează descoperirile din aşezarea Gura 
Baciului şi Imparte faza 1 în 3 subfaze, din care L'\., cu ceramică mOllocromă este acea ctapă pe care 
Milojcic o considera ipotetică. EI plascază materialele Gura Baciului niv.l, Cîrcca 1 şi Donja \3ranjevin<J 
II În faza 1B_lipsitii de decorul cu impresiuni �i ciupituri. Apoi Împarte laza II În subfazele!lA şi IIB, care 
marchează apariţia pscudo-barhotinei in IIA şi a barbotinei în l1H11I• 

Profesorul Iuliu Paul introduce pentru fazele timpurii denumirea Preeri�. core:.;punzând cu 
Starcen1-Criş IB.C, Încercând să sublinieze influenţele unui orizont Protosesklo manifestat prin prezenţa 
picturii Cli buline albe. ::t ceramicii m onocrome şi a orn::tlllcntelor impresso1'< 

Ceramica intc!lra!ă a a"iezării neolitice CLI un sinQur nivci de locuirc r:oeni-S;1Ia�. jud. 1 imiş a dus 
- '  -

la preei/arca mai exactă 3 conţinutului fazei Starccvo IIA din zOlla dUIlăreana;'\). 
i\stfel: din analiza ccramicii au fost deprinse următoarele: 
in cadrul c,elor 3 categorii ceramicc. cantitatea dc nisip in pastă creşte de la cea grosieră la cea 

11m1, dctelşânJu-sc un tip fin, care conţine nisip fi11. care În spăt1urii are o culoare uniformă. ro�cat-ocrll. 
Aceasta categoric este acoperită cu un slip foarte fin, ro�C3t. deseori lustruit. 

În aceast� a�ezare o pondere d�osebită o arc decorul imprimal cu unghia (pl.l!I,2), vârful 
degetului sali o unealtă În pereţii vaselor. Se disting mai multe variante de decor rc::tlizate prin imprimarea 

degetului (pLlI3.4). Distingem o dispunere neregulată a imprcsillnilor. apoi dispunere În reţea, existând 
chiar o modalitate de organizare a dccoruluÎ care Iasă un registru ori'zontal ncdecorat in jurul gâtului, iar 
sub buză sunt dispuse un rând simplu sau dublu de imprcsiul1i (pl.l/6.7). Imprimarea cu unghia este mai 
rara. 

Cât priveşte decorul executat I.:U o unealtă, acesta apare În şiruri, sub buza vaselor globulare, În 
cazuri toane rare (pI.l/S). 

DecQrul realizal prin ciupirca În pastă este Întâlnit În distribulie ncregulată pe suprafaţa vasuloi 
(pI.1!8), sau în şiruri verlicale (pI.lI/1.2). Niciodată pe acelaşi fragment nu au sesizat impresiulli alături 
de ciupituri, cain aşezarea Lcpcllski-Vir. niv. 1IIA". 

La unele vase, buza evazată este Îngroşată spre cXlerior� fiind modelată cu un şir de noduli, Salt 
se relizează alveole verticale sau striaţii chiar pe partea superioară a buzeÎ. În această aşezare a fost găsit 
un singur fragment inci/.at În linii vetlicale paralele, care ca manieră pare să imite oecorul plisat Întâlnit 

.:. -1 

li; 

Gh_ La;.-aro\'ici. ,Veo/iliclIl Bonurllfui. p.I?: S. Dimilrîj�vic. op.cif . .  p.o6. 

S. Dimitrijcvil'.. op.cit., p,68. 

Gh. Lazarovici, opeit.. p.18: S. Dimilrijevic. oţJ_cil.. p.69. 

j) Srt:jovic. !.epenski ViI'. Bcograd, 1969, p.176: Gh. Lazarovici, op.(,'il,. p.19; S. Dimitrijcvic. op,cir., p_72. 
Gh, La/,arovic.i. în AefaAIP. VllI. p,55 sqq.; Gh. l.azaro\'ici. Veo/iriclIf Hal/atului. Tabel!. 

L Paul. l;nefe prohlel1!;! ale fwolitlcUJIII iUJlpllriu _ . în ,)'("!I'A. 40. 1. 19R9. p.25. 

H. Grecnfield. F. j)nI�VClln, Pre!,minal}' Repar' t)n Ihe 1992 p.,tcOt'vlions at Foieni-S;jJa:>� În Amdefe BOnQllllui, IlL 
199·1. p.45-RS. 

D. Sn::jovk. oţJ.eil .. fig.45. 



Materialele fazelor timpurii ale culturii Starcevo-Cri� 9 

in faza Starcevo-Criş IB-C. , 
In ceea ce priveşte relieful plastic, acesta este reprezentat de 1011ile circulare, bombate, cu 

pcrfora\ie verticală sau orizontală (pI.1lI3) şi de benzi lenticularc scurte în reliet� dispuse orizontal sau 
vertical, dc obicei in perechi (pl.ll/4). 

Un mic procent (3,9%) din fragmentele ceramice au suprafaţa interioar;; netezită, iar cea 
exterioar� neregulată prin mişcarea fină a mâinii sau a unui snop de plante pe surafaţa de lut moale. Am 
adoptat şi noi denumirea de pscuuo-barbotină pentru această tehnică _ din dorinţa de a sublinia diferenţa 
evidentII de tratare a pereţilor vasului. 

-

In ceea ce priveşte pictura, au rost descoperite doar 4 cioburi pictate cu buline albe, pe rond 
1· " portoea ,u--. 

Prin aceste caracteristici. ceramica din aşezarea Foeni-Sălaş Î�i găseşte analogii În materialele 
de la Gura Baciului nivel 111121, prin pictura cu buline, şi cu Circ ea niv. I prin decorul impresat cu deget 
şi unghie" şi prin decorul alveolar sub buw"', iar la Ocna Sibiului, niv. IIA, apar aceleaşi e1emente'·_ De 
asemenea, are analogii la Verbiţao niv. 1, unde pictura este extrem de rară?7, iar unele fragmente prezintă 

impresiuni sub buză" şi pe peretele vasului. Şi În aşezarea de la Donja Rranjevina, niv. 111/11 ce[amica 
cu imprcsiuni şi ciupituri este prezentă". La Lcpenski-ViI', niv. lIIA, sunt mcnţionate vase cu alveole pc 
huză, imprcsiuni şi ciupituri30. Adânciturile mari pe buză ali analogii la Dohanovci-Selo"', unde suprafaţa 
vasului este dccorat{l Cu pscudo-barbotină. Dimitrijevic consideră acest material ca fiilld f\larle timpuriu, 
plasat În faza MOl1ocrom.1:!. La Anzabegovo, niv. II, se Întâlnesc pscudo-barbotill:l, Împul1sături dispuse 
neregulat şi ordonate pe cl)rpul vasului}�. Şi în restul Bulgariei, la Gălâbnik. în orizontul 1. au fost 
descoperite fragmente ccramice cu pscudo-barbotină, inţepătur i eli unghia, precum �i alveole În buză';:. 

În concluzie, prezenţa în acela�i context stratigrafic a ceramicii pictate cu buline albe� împrcuntl 
cu materiale decorate prin impresiune şi cu ciupituri În �irllri vcrticah.: indică� prin anu logiile prezentate, 
o datare timpurie. Calitatea ridicată a ccramicii fine. precum şi factura �j arderea bună a majorÎl[lţii 
fragmentelor arată eă această aşezare este În plină dezvoltare: fărH caracteristicile unei rcgionali7ări 
culturale care să afecteze valoarea tipologică a inventarului. Acestea determină �i probabilitatea plasării 
aşcz<irii 10 un orizont Starccvo-Criş IIA, care pc baza materialelor de la roeni are următoarele . . . 
1.:araClCrtSlICI: 

1. Ccramica fină arc.: la exterior În proporţie de 5-l'};) cliloar�a ocru, apoi in proporţie de 9,5<}; slip 
roşcat. 4.30/0 slip gălbui �i 3.5%) slip cărămiziu. in compoziţie acesta are nisip fin, 

J Ceralllica grvsicni este lucrată dintr-un luL :Jl1lcstecat Cli pleavă, iar suprafaţa internă este 'Îl1 

majoritatea cazurilor netezit<1. de cu!oarC' ocrll� mai rar ro�cat. La c'\terior i..::'Ite dcc.orată Cli impresiuili �; 
IIlIeori cu pseudo-barbotină . 
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�'I'1:1lcrial::1 se iltlil indl in Cl.":rn:tarell dc laborator. 

(ih. l.uzann id, OP..;if . .  p.14. 
ţ\'1. l'i(.�a . .. \ollve/les d01ll1l!.\' .\"!Ii" h, neofithiqilc uneler,. dDiienie. in J)adr;. \·S. X\.1. 1977, tig.l0rl-S. 

/hideIJl, tig.10! 10. 
1 Paul, 0li.cit" p 12. 
D. !.kr�il1. Conrriblifii la problemele ueo!iucu!U) din Români{1 in lumina Yloilcr cercel:i!'i. BU<':llrCşti, 196 L p.29 . 
Id":11\, .";f{lJ,'/lUI'/'/e de la f'f'rhifa. în-\1C·A. V, 1959, IJ1o'.3. 
S, Ka;'lmm:o;ki, R::=u{tatf novljih istm)ivan/a no!okali/etu J)on/a Bmnje\'in�l. Odl'tl�i. T:1bd IX. fig, 1-10: S. Dimilr�.icvic, 

of.! ('it . . Tab!!:1 fi, fig,2.6. 
S. Di!l1ilri.ii.:vic. op.cil .. Tl1bclTI. Iîg.26-27', D. Srcj(wic. Of-! cii. tig,-l6. 
s. Dillll�ri.ie\ ic. oli,cit.. Tahell. !ig.Î. 
1'· . I ':' () 1)!(, Cnt. P.D . 
\ \. Ci imbtllu:5 . . \'eo!a Ilie .\ facr.'do'lIa. Los An;..:: ks. ! 976. �igJ 1.J� . 
.1. Pa\"llh. M. Chocadz:cv. Yeolaische Fellsiedl!lllg h:!i (,u/:lh;1I."· in ! /'e;;j UlIlg;lI'/el!. in S"{ 0\ em,ka ,ll"cJw{!o{ogia. XX Xii. 
1, In4. pI.Ri2,7. 
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Materialele fazelor timpurii ale culturii Star�evo-Criş 
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12 D. ClUBOTARU 

3. Ceram ica fină arc pictura cu buline albe realizate pc fondul portocaliu-ro�car. 

4. Spec ia intermediară are ca ornamente ciupilUri disp"se în şiruri orizonlale para!e1e şi 
im presiuni realizate cu varful degetului. dispuse in reţea. 

Acestea sunt caracteristicile etapei JlA, unele dintre atribute, in special cele referitoare la ciupituri 
�i incizii fiind considerate ca făcând parte din paleta ornamcntală a fazelor IlB-IVA a culturii Starcevo

Criş. De aceea c onsiderăm că publica rea accstc-i descoperiri pe baza an al ize lor statistice informatiz3h; 

de către f. Draşo"ean ş; H. Greenfield va defini mai clar continutul etapei IIA şi legăturile cu celelalte 
loct!iri din zona dunăreană. 

DAN CIUBOTARl 
Un ivers i tarea de Vest 

Tim işoara 

SO.\1E REMARKS ON THE CERAi\IlC 'IA TERIALS FROM 
TIIE F.ARLY PHASES OF THE STARCEVO-CRTŞ CULTURI: 

SlJ:I1MARY 

The Early Kcol ithic Complex in thc 8alcan and Danube arca consists of different cultures: Proto and Pn�
�esklo in 111essal\ :  Anzabego\'o in Macedonia: Kllranovo in Buh.!aria: Stareevo in Macedonia, Bosnia, Croatia and - - -
lransdanubia. From Danube to North, rhe Koros-Criş cultural group is "prcad. 

Afler the Second \Vorld \N'ar. seve raI archacoloQists havl' tried to create ehrol1ological systClllS in ardeI' ta . -
C'xplaill the dcvclopmcnt and evolution ofthe Earl) N�olithic Complex. 

The Neolilhic settlemcnt al ac F ocni-SăI� is pal1 of lhis Complex. Brietly. the results of the Star('l'vo-Cri� 
ccramics analvsis is introduccd below. 

The fine categary has mostly an oehn: colour. Here a special type occurs, with red-ochre coating. eontaining 
fine "aJld as tem per. 

The fingcr-nail impressions are the most numeraus for al! thc cmegorics. and less numerous are the fingcr 
plIIched ornaments. 

Fmgcr-nail imprcssions oecur evcll on rims OI' as rows undeI' tbc rims. Somctimes, undeI" rims, the 

impressions are rcplaced \\'itl1 groups ofbumps. Thc handlcs arc circular. \Vith y'ertieal or horizontal holes. A special 
hdnd le is made of paraJlcl stripes of ela)'. 

3, 9�'o of the fragmcnts are· decoratcd in the pscudo-barbolinc tcchniquc. an Il' fel\' fr agmcnts of ceram ies 
decorated with whilC spots 011 an orange background occured. 

On thc hasis ofthese results, \Ve attributed this settlemellt ta Starccvo-Criş, phase TIA. 

FXPLANATION OF FIGURL-:S 

Pu. 1.,3. finger-nail imprcssiofl S on an irregular basis: 2 . .4. Finger-nail impressions in lines; 5. Tool made 
impressions under riru; 6. Finger impressions on rim; 7. Doublc line of finger-nail impressions undeI' 

rim: S. Finger pinching in horizontal lines. 
PUI. 1. Fingcr pinching in verticallines; 2. Fingcr-nail impressians in vertical lincs; 3. Circular handlc 

wÎth vertical hole; 4. Two paralJeL venica!!)' oriented bumps: 5. Pscudo-barborine decoratian on 
the extern al surfaec oftht: sherd. 


