
DATE "OI PRlV)"D CERAMICA PICTATĂ DE TIP "LUMEA NOUĂ" 

Cercetările arheologice efectuate În aşezarea neo-eneolitică de la Alba Iulia-Lumea NOI/a se 
Întind pc o perioadă de mai bine de O jumătate de secol. Importanţa sitului În efortul elucidârii 
problemelor neoliticului Transilvaniei este incontestabilă. 

Marea aşezare neolitică de la LU//lea Noua a fost depistată Întâmplător in anul 1942, atunci 
când administraţia locală a efectuat În partea de N-E a oraşului Alba Iulia lucrări de aducţiunc a apei. 

Primele sondaje de informare au fost efectuate În 1944, reluate apoi În 1945 şi 1947 . S-a 
constat cu această ocazie că aşezarea se întinde pe () mare suprafaţă de teren, ocupând terasa largă a 
Mureşului, cu centrul În jurul parcului fostului restaurant de vară (in prezent fermă agricolă, 
proprietate a arhiepiscopiei romano-catolicc de Alba Iulia). Deosebit de importante sunt precizărik de 
ordin straligrafic, ce evidentiază existenţa În s[ratul de cultură a două categorii distincte de ceramică 
pictată (Bcrciu, l:lerciu 1949, 9). 

Conducătorul şantierului arheologic, D. l:lcrciu, notează cu DI tipul de ceramică pictată 
intâlnită constant in nivelurile inferioare în asociere cu ceramică tipic turdăşeană şi cuprinde vase 

-

fine, cu pereţi subtiri şi rezonanţi, datorită arderii complete, erectuatc in cuptor închis. Jncă de la 
început se disting două subspecii, diferenţiate de tehnica picturală: DIa cu fond alb şi pictură roşie; 

DI b cu fond portocaliu şi motive picturale de cul,)are roşlc, puternic lustruite (l:lerciu, l:lcrciu 1949. 
9). A doua categorie ceramică - notată cu D2 - a putut li surprinsă cu predilecţie în nivelurile 
superioare şi este caracteristică culturii cu ceramică pictată "vest-românească", "central
transilvăncană", "vest-dacieă" (Berciu, Berciu 1949, 9-11). Ulterior - din iniţiativa reputatului 
cercetător bucureştean - va primi denumirea de cultura Petreşti, după aşezarea de la Petreşti-Groapa 

Galhenii, considerată ca fiind cea mai reprezentativă (IstRom 1960,70). 
importanţa descoperirilor de la Lumea ,".rou;] a impus ca necesară continuarea cercetărilor pe 

suprafeţe mai vaste În campaniile din anii 1961-19h.1. de un colectiv condus de acelaşi D. Berciu. A 
urmat campania din 1976, cu importante precizări stratlgrafice (Paul 1992.26-30: vezI şi Pl I1Ia) ŞI în 
ultimii ani, secţiunile trasate în 1995-1996 (Aldea. Ciută 1996, 5-6: Aldea 1997, 2). 

Depistarea unei specii aparte de ceramică pictată in aşezarea de la Alba Iulia-Lumea NouJ, a 
permis atribuirea acesteia unei comunităţi distincte. În literatura de specialitate, au apărut tot mai 
multe referiri la grupul cultural cu ceramică pictată '"Lumea Nouă", după aşezarea eponimă. 

Majoritatea cercetătorilor perioadei şi-au exprimat in ultimele decenii opiniile cu privire la 
geneza şi evoluţia culturală a acestui facics. Cum vom vedea, consensul nu va caracleriza ni..:! pc 
departe luările de pozilie în această problemă. Din acest motiv, nici terminologia nu este unitară, fapt 
pentru care întâlnim denumirile de grup, facies. aspect, complex, orizont cu ceramică pictată . 

Vom încerca să conturăm in rândurile care urmează stadiul actual al cunoştinlclor, rară a 

omite să amintim şi primele abordări, chiar dacă În prezent este tot mai clar că unele lin de istoricu l 

cercetărilor. 
După primele sondaje, D. Berciu afirma că Alba lul i a-LlIInea Noua este "una din aşe,ărilc 

tipice ale culturii Starcevo-Criş". În situl arheologic de la Lumea Nouă - după Berciu - speciile 
ceramice D/ şi D2 se întrepătrund, după cum reiese din tranzitia stratigrafică de la nivellll l lia nivelul 
ll!. Această situalie stratigratică îl determină pc ccrcctătorul bucureştean să afirme că trecerea de la 
cultura Vinca-Turdaş la noua cultură Petreşti se face gradual, fără nici un fel de cezură şi stahileştc 

linia de dezvoltare evolutivă directă Criş- Vinca Turdaş-Petreşti (l:lercill 1961,23-25). 
Pentru !. Paul, ceramica pictată de tip D / şi D2 de la Lumea Noua, diferă atât de ceramica 

pictată aparţinând culturii Criş, cât şi de ceramica pictată de tip Petreşti. Consideră incert rolul jucat 
de complexul "Lumea Nouă" În formarea culturii Petreşti, Însă În sens cronologic îl denumeşte 
Prepetreşti (Paul 1965, 299-300). 
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Întreprinderea de cercetări arheologice �i în alte situri neoliticc din Transilvania a permis 
extinderea arici descoperirilor de ceramică pictată de tip "Lumea Nouă". 

Astfel, specia ceramică notată cu DI a fost descoperită şi în stratul inferior de la Limba 
• 

(Berciu, Berciu 1949, 24). In ultimii ani, Universitatea din Alba Iulia a iniţiat o vastă şi sistematică 
campanie de săpături În aşezarea mai ,..;us amintită. Rezultatele au confirmat importanţa sitului 1n 

elucidarea problemelor neoliticului tran,ilvănean. aflate incă în suspensie. În privinta ceramicii 
pictate de tip "Lumea Nouă", numeroase fragmente au fost scoase la iveală din nivelurile inferioare 

(Paul, Aldea, Ciută 1996, 5; Paul. Ciută 1997. 2·3: Paul, Ciută 1998, 41-42). Cu lillu informali,·. de 

remarcat că situaţia stratigralică surprinsă la Limba (cu precădere in campania din 1998) permite 
asocierea cu eera mica de factură Vinea A3-B 1. Pe lilngă constatarea că în aceste conditii avem de a 
face cu o statiune mai timpurie decât cea de la Lumea Nouă, se impune precizarea efi dacă aceste 
rezultate vor fi cunfirmate de cercetările viitoare, atunci Întreaga problematică a apariţiei şi 
dezvoltării grupului "Lumea Nouă" trebuie complet reconsiderată . 

A�ezarea de la Deva- TălIa/aş, cercetată de H. Dumitrescu încă în 1944, se înscrie şi ea în 
repertoriul siLUril"r cu ceramică pictată încadrabilă în categoria DI. Această ceramică s-a găsit încă în 
stratul vechi Între 1,40-1,80 m �i �ste predominantă pictura neagră în bandă lată. Pentru 

conducfltoarea şantierului de la Tăualaş această categorie ceramică "se situează ca o prelungire a 
speciei pictate a culturii Stancevo-Criş în mediul Vlllca-TurdaŞ". Vede în ceramica pictată de factură 

Starcevo Criş apărută În aşezarea da la Deva-Tiillalaş una din "rădăcinile ceramicii pictate Petreşti", 
, 
In consecintă, accentuează rolul de substrat Jucat de culturile Starcevo Criş şi Vinea-Turdaş la 

geneza culturii Petrcşti (DUlnitrescu 1966, 435A3X). 

Pentru stilul şi maniera picturii întâlnite pc vase le de la Tăualaş, Gh. Lazarovici g,iscştc 
, 

analogii în mediul vechi tisoid sau în ori7ontul Szakalhat-Tisa (Lazarovici şi colab 1991, 115). In 
schimb,!. Paul consideră situl de la Tăualaş o aşezare curat turdăşcană şi că nu există elemente 
pictate tipice ce să poată fi atribuite complexului "Lumea Noui'-' (Paul 1969,47) 

Ample discuţii au suscitat rezultatele cercetătorilor de la Tărtăria, unde primele săpături au 

fost efectuate cu mai bine de jumătate de secol în urmă (Iloredt 1949, 44-53; Vlassa 1976, 28- 30; 

Lazarovici, Maxim 1991, 12-16). 
N. Vlassa atribuie stratului II ("Turdaş-Petreşti") ccramica de tip "Lumea Nouă-!)!", însă 

insistă asupra faptului că de fapt acest orizont suprapune un alt orizont cu ceramică pictată mai veche, 
pentru care şi propune denumirea de facies Tărtăria-Tăualaş (Vlassa 1963, 4�6-4gg; vezi şi fig. 4/6-9, 

fig. 4/1-3,5), Regretatul cercetător leagă apariţia fondului-angobă de culoare aibă sau alb gălbuie 
specilic ceramicii faciesului "Lumea Nouă" de o influenlă Tisa Il  pictată (Vlassa 1961, 18 sqq; lig. 

3.'1,4,7). Consideră faciesul Tărtăria-Tăualaş etapă premergătoare culturii Petreşti şi vede naşterea 
acestei culturi în faciesurile locale "Tartăria· Tăualaş" şi "Lumea Nouă". ce " preced genetic, 

cronologic şi teritorial (Vlassa 1967, 419). 
Tot legat de slratigralia de la Tărtăria, depistarea il1 stratul 11 (denumit Turdaş-Petreşti şi 

având grosime de peste I m) a primelor cloburi pictate PCIJ'l'şti În asoci ere cu ceramică ce aparţine 
tipologie �i stilistic culturii Turdaş îl determină pc Vlassa să afirme În termeni categoriei că "cultura 
Petreşti ia de fapt naştere ca o specie pictată a ceramicii culturii Turdaş şi rămâne , până la slă�itul 
evoluţiei sale, numai o categorie ceramică pictată, alături de care evoluează lent formele Turdaş" 

(Vlassa 1962, 23-30; vezi în acest sens şi Vlassa 1976, 129; tlg.II). 

Ultima campanie arheologică a avut loc la Tărtăria în anul 1989 şi a fost condusă de un 

colectiv format din 1. Paul,!. AI. Aldea şi Horea Ciugudean. 'Vlaterialul se ană in fază de prelucrare. 
Studii mai recente aduc noi lămuriri legate de stratigralja de la Tărtăria şi conlirmă 

apartenenţa ceramicii de tip "Lumea Nouâ" la nivelurile interioare ale aşezării (IIa), în asociere cu 
materiale de cea mai bună factură Vinea BI (Lazarovici, Kalmar 1991,12; vezi şi lig. 2,3; Lazarovici 
şi colab. 1991,98). 

Gh. Lazarovici amendează asocierea lui N. Vlassa, Tărtăria· Tăualaş, mai sus enunţată, 

arătând că speciile ceramice diferă în mod evident. în acest sens exemplilică cu materialele publicate 
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de H. Dumitreseu (Lazarovici şi colab. 1991, 115; fig. 28 şi 29). 
La acelaşi palier cronologic (Vinea B 1, dar şi Vinea B 1/l:l2), În unele aşezări vincienc din 

Transilvania, are loc un contact cu un grup cultural cu ceramică pictată, situat În jurul Munţilor 
Apuseni (Lazarovici 1979, 132). Gh. Lazarovici consideră oportună apartenenţa la un complex cu 
ccramică pictată a tuturor descoperirilor de acest fel, motiv pentru care propune denumirea dc 
complex Cluj-Cheile Turzii-Lumea Nouă-Iclod (CCTLNI) cu grupele: Tăualaş, Tărtăria-Tăualaş, 
Lumea Nouă, Cluj-Cheile Turzii-lc1od, Lumea Nouă-Esztar. Salca-Hcrpaly, Suplac, Pişcoll-Szatmar. 

Ca arie de răspândire acest complex ar cuprinde bazinele Mureşului . Someşurilor, Crişurilor, 
precum şi afluentilor lor (Lazarovici şi colab 1991, 100). Întâlnim şi alte opinii care susţin aceast;; 
teorie (Dumitrescu, Vulpe 1988, 32; Ignat 1998,68-76). 

În acest stadiu al cunoştinţelor considerăm ca ipoteză de lucru acest mod de abordare a 
problemei, atâta timp cât datele cunoscute despre originea, stratigrafia şi evoluţia culturală a acestui 
proces sunt Încă puţine şi lacunarc. 

Importante precizări pentru mai huna cunoaştere a ceramicii pictate de tip "Lumea Nouă" 
(DI) au oferit şi săpături le cfc�tuatc de 1'. Vla»a În perioada 1965-1971 În peşterile din Cheile 
Turzii. Astfel, sub stratul Petreşti, s-a ivit un strat "Lumea Nouă", unde specia pictată DJ a fost găsită 
În mari cantităţi (Vlassa 1976, 133). Ceramică pi�tată de tip "Lumea Nouă" a fost descoperită �i În 
peştera "Balica Mică" din Cheile Turzii, În urma săpături lor efectuate sub conducerea lui D. llerciu 
(Paul 1965,300). 

Reluarea săpături lor la Cheile Turzii "Pestera UnQ.urească". a confirmat o locuirc de durată , " 

pentru epoca neo-eneolitică; ceramica pictatii Dia fost bine reprezentată şi a fost inclus" do 
conducătorul şantierului în grupul Cheile Turzii. a,pcct al complexului cultural CCTLNI. Nivelul cu 
ceramică de tip "Lumea Nouă" a fost suprapus de un strat Petrcşti ce a fost datat după factura 
ceramicii pictate în fazele A-B şi B ( Lazarovici 1996,31). 

Legat de complexul CCTLNL grupul Iclod este considerat o dezvoltare firească a acestui 
complex, de fapt ultima fază de expansiune a sa. mai ales daeă se are În vedere ceramica pictată. 
Săpăturile de la Cluj (Piaţa Libertăţii. Biblioteca Academiei), !clod �i Zau de Câmpie, permit după 
conducătorul şantierului arheologic paralelismul dintre Iclod �i elementele "Lumea Nouă" t:'imi 
(Lazarovici 1991.9-11). , 

In acelaşi context, D. Ignat consideră cii elemente din CCTLNI au contribuit la na�tcrca 
grupului Suplacul de Barcău. Cercetătoarea bihoreană identifică ascmânări Între o parte a 
descoperirilor complexului CCTLNI cu ceramica pictată de tip Suplac (lgnat 1998, 68-71). 

Ceramică pictată de tip "Lumea Nouă" a apărut În mici cantităţi, În stratul neolitic. în 
a�c7area de la Gligoreşti, campaniile 1994-1995 (Gogâltan, Ursu\iu, Aldea 1996, 51-52). 

Cercetările foarte recente de la Zau de Câmpie efectuate de Gh. Lazarovici au surprins se pare 
un strat de cultură gros de aprox. 101, cu mai multe niveluri de locuire, aparţinând În totalitate 
grupului "Lumea Nouă" (Lazarovici 1998, 89). 

Pentru S.A. Luca, în momentul de faţă este cert că ceramica turdăşcană şi matcrialele de tip 
"Lumea Nouă" sunt contcmporane. În consecintă, cercetătorul sibian postulează o schemă mai simplă 
de evolulie: "ceramica pictată de tip Lumea Nouă ar putea li o specie a culturii materiale de tip 
Turdaş" (Luca 1997, 71). 

Încetarea evoluţiei grupului "Lumea Nouă" parc cclmai probabil a fi legată de şocul Vinea C. 
aşa cum rezultă din faptul că În toate statiunile in care apar descoperiri Petreşti A sunt şi materiale 
turdăşcnc t:'!rzii (Lazarovici şi colab. 1991. 114). 

1\01 constatat o anumit<-I inconscc\'cnţă atât În abordarea terminologîcă cât şi În ceea (c 

priveşte interpretarea materialului arheologic. În stadiul actual al cercet[rrilor se impune o detinire 
maÎ dară a culturilor şi facicsurilor neoliticului timpuriu şi mijlociu din Transilvania, precum şi a 
paralelismelor şi sincronismelor Încetăţenite În literatura de specialitate. 

Termenul de Turdaş este justificat pentnl Transilvania pentru a caracteriza evoluţia 
comunităţilor vinciene, după ce contactul direct cu Vinea a fost Întrerupt, fenomen ce se Înregistrează 
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la un orizont Vinea B2 (Lazarovici 1979, 71; Paul 1965, 298; Paul 1995, 20 sqq; Luca 1997, 73). 

Corelaţiile stratigrafice şi realilăţile culturale de pe valea Mureşului mijlodu impun ca necesară 
redc!inirea conceptului de "cultură Vinca-TurdaŞ",deoarccc cercetările din ultimii ani au condus la 
concluzia că se constată incompatibilităţi între cele două culturi (Luca 1997,72-73). 

Purtătorii culturii Vinea pătrund În Transilvania utilizand culoarul Mureşului mijlociu, incă 
din fazele timpurii de dezvoltare (A2-3 şi BI) ( Vla,sa 1976. 115-119; Lazaroviei 1981, 181-1�3; 
Luca 1997.72-73). În aceste condiţii se susţine tot mai puţin utilizarea termenului Vinca-Turdaş. 

S.A. Luca amendează promt teoria cunoscutului cercetător sarb M. Garasanin. ce propune 
ulilizarea în continuarc a termenului de cultura Vinea-Turdaş, cu fazcle: Vinea-Turdaş I�Vinca A; 
Vinea-Turdaş Il�Vinea B. Un motiv intemeiat ar li acela că, dacă numele cullurii a fost dat de situl 
eponim, atunci la aceste orizonluri culturale, aşezarea ncolitică de la Turdaş nu este incă locuită . 
• 
Incepulurile culturii Turdaş ar putea fi la acela�i palier cronologic cu ceea cc Gara�anin a definit prin 
faza Gradac (Luca 1'I9H, 103). 

1. Paul subscrie la palierul cronologic B2 propus de Gll Lazaroviei pentru momentul "rupturii 
unităţii şi echilibrului culturii Vinea" �i imparte evoluţia comunităţilor din Transilvania in trci faze: 
Vinea-Turdaş propriu-zisă �Turdaş I� Vinca B 1; Turdaş Il=Villca B2 � Liniar-Alfold tjnal� 
Preeucuteni) final; Turdaş III�Vinca C (Paul 1992, 125- 132). 

În momentul de faţă cunoştem in valca Murcşului aşezări cu locuiri ce încep la un nivel 
cronologic Vinea B I ş i  continuă şi în faza următoare Vinea H2: Tărtăria -nivelul" ( Vlassa 1976,28-
43; La7arovici 1977,223-230), Lumea i\ouă (Bcrciu 1961,23-24; Lazaroyici şi culab 1991. 112: Paul 
1992.26 sqq). Limba (Bereiu, Bereiu 1949. 18-29. Ilg. 15-22. Paul. Aldea, Ciută 1996,5). 

În discutarea paraldismclor complexului ·'Lumea Nou,,",!. Paul ridică problema raporturilor 
cu ceramica pictată slovaco-moravă, prccum şi cu grupurile culturale Tisa, Biikk, Lengyel (Paul 1965, 
3(0), cu menţiunea că ccramica pictată tricrom din categoria OI imită ornamentaţia incizată de pe 
ceramica biikkiană (Paul 1992, 29). Arătând că atât eeramica pictată slovaco-moravă, cât şi culturile 
BOkk şi Lcngyel se dezvoltă pc ban culturii ceramicii Iiniare. N. Vlassa exclude un trunchi comun 
tiliativ �i evolUliv al aceslora cu faciesul "Lumea Nouă". Un aii argument, considerat esential de 
autorul studiului comparativ, este acela că p!ctarea vaselor se face in cadrul culturii Biikk şi a 
ceramicii slovaco-morave după ardere (Vlassa 1976, 133-134), 

Vlassa consideră faci esul "Lumea Nouă" o subspccie pictată cu existenţă scurtă, a cărei 
tehnică ornamentală dispare în cadrul ceramieii Petrcşti pe deplin formate. Atribuie certe influenţe 
pentru decorul pictat - în special în privinţa fondului angobă aibă sau alb gălbuie - grupului Herpaly şi 
vede acest proces ca un imprumut făcut pas cu pas prin intermediul unor faciesuri transilvăncne ale 
culturii Tisa pictate, proces documentat prin descoperirile dc la Dcvenl. Succagu, Palatea şi Cluj 

(Vlassa 1976, 132-134; vezi şi Raezky 1989,234-251). , 
In ceea ce priveşte importurile de ceramică liniară cu capete de note muzicale (nolenkopf) in 

llivelul ill de la Lumea l-Iouă (Hcrciu 1968.56, LaziIroviei 1979,135: Lazarovici şi colab 1991, ! II; 
Rep Alba 1995, 29; Aldea, Ciută 1996, 5-6),1. Paul le atribuie nivelului Vinea Turdaş Ib (Paul 1992, 
30). 

Cu rezerve legate de situaţia stratigralică şi de reprezentativitatea materialului arheologic 
studiat din aşezarea de la Lumea Nouă. Florin Oraşovean sugerează un palier Vinta 132 pentru nivelul 
Ila cu fragmente pictate de tip "Lumea Nouă'·. Cercetătorul timi�orean aduce în discuţie şi situaţia 
importurilor Preeuculeni I şi a ceramicii Iiniare cu note muzicale ce apar asodatc in acelaşi nivel 
(Vinea 132) la Lumea Nouă (Oraşovcan 1996.94-95), 

Pc baza descoperirii la Alba lulia-Lulllea Xouă a unor fragmente ceramice pictate Pctrcşti 
(grupa stilistică A Ila) într-o poziţie stratigralic;; care ar corespunde nivelului IIc ( Vinea B2), 1. Paul 
conchide că există o anumită contemporaneitate a începuturilor fazei A a culturii Petreşti şi ctapa 
Iinală a complexului "Lumea Nouă". Această descoperire ar putea constitui un prim contact între cele 
două arii dc cultură cu ceramică pictată din Transilvania (Paul 1992, 1 ?6). 

De fapt, pe parcursul ultimelor trei deceni i 1. Paul şi-a mcnţinut rezervele faţă de ciclul 
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genetic după schema simplificată: Criş-Vinca Turdaş (Lumea Nouă) - Petreşti. Argumentul cel mai 
convingător utilizat este surprinderea chiar de către N. Vlassa în cercetările sale în peşterile de la 

Cheile Turzii, a nivclurilor de locuire cu ceramică de tip "Lumea Nouă" "pure", fără Turdaş, 
suprapuse de un strat de cultură CU ceramică pictată Petreşti B (Paul 1992, 120). 

Majoritatea cercetătorilor paralelizează grupul "Lumea Nouă" la un palier cronologic Vinea 
BliB2 (Lazarovici 1979, tab. 13; Raczky 19SR. 340; Raczky, Kalitz 1991,30; Lazarovici şi colab 
1991,112; Paul 1992, tab. 2). 

După pictură, grupul "Lumea Nouă" a fost sincronizat cu descoperirile de la Satoraljanjhely, 

Oborin, M ichalovce-Hradok (Paul 1965. 3(0); CSl1shaloll1, Bodrogzsadany (Vlassa 1970, 12-13). 
Publicarea sapăturilor efectuate in ul timii ani În siturile arheologice de la Tărtăria, Alba lulia

Lumea Noua, Limba �i Zau de Câmpie, precum �i contÎnuarea in mod sistematic a ccrcct<"irilor 
arheologice în aceste statiuni, vor oreri cu sigurantă multe răspunsuri la problemele atlatc În 

suspensic În prezent. 

Aldea 1997 
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