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PREZENTĂRI DE CARTE
Dragoş DIACONESCU Cultura Tiszapolgár în România, Bibliotheca Brukental XLI,
Editura Altip, Sibiu, 2009, 433 pagini, 85 planșe, 19 imagini, 69 figuri, 64 tabele,
39 grafice, 5 anexe, ISBN 978-973-117-244-6 902(498.4)
Mihaela GOLEA
Luisa FULGA
Dragoş Diaconescu este absolvent al la Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu din cadrul
Universităţii Lucian Blaga’ Sibiu, instuţie în cadrul căreia şi-a finalizat şi masterul. Formarea sa a
continuat cu un stagiu la ‘Deutscher Akademischer Austausch Dienst’ Berlin iar ulterior cu un doctorat
în cadrul Universităţii ‘Lucian Blaga’ din Sibiu. Procesul de formare profesională a fost dublat de
participarea pe mai multe şantiere arheologice (Orăştie ‘Dealul Pemilor’, Miercurea Sibiului ‘Petriş’, jud.
Sibiu, Hunedoara ‘Grădina Castelului’, jud. Hunedoara, Uivar, Foeni, jud. Timiş), dar şi de activitatea
din cadrul Muzeului Castelul Corvineştilor şi a Muzeului Naţional Brukental.
Prezenta lucrare repezintă teza de doctorat a autorului, susţinută în 1999, coordonată de
prof. univ. dr. Gheorghe Lazarovici şi constituie al 41-lea titlu din seria Bibliotheca Brukental, editată
de Muzeul Naţional Brukental, sub coordonarea prof. univ. dr. S. A. Luca, în anul 2009.
Lucrarea Cultura Tiszapolgár în România este organizată în opt capitole, divizate la rândul lor
în subcapitole, la care se adaugă o Introducere a editorului, semnat de prof. univ. dr. S. A. Luca (pp.
7), cât şi de un Cuvânt înainte din partea autorului (pp. 9-10). În final regăsim un rezumat consistent
în limba engleză (pp. 261-7), lista abrevierilor utilizate (pp. 269-70), bibliografia lucrării (pp. 271-83),
anexele împreună cu planşele şi hărţile (pp. 286-421) studiului în discuţie.
În primul capitol, intitulat Eneolitic, Chalcolitic sau epoca Cuprului (pp. 11-27), împărţit în
şase subcapitole, autorul prezintă noţiunile generale privind procesele de extragere ale minereului de
cupru (prospecţia, mineritul propriu-zis, îmbunătăţirea minereului, reducerea), tipuri de operaţii legate
de prelucrarea cuprului (prăjirea, purificarea sau retopirea, turnarea în tipare, forjarea); de asemenea,
se discută despre originea metalurgiei cuprului ajungând de la descoperirile de la Cayonu Tepesi din
Anatolia până la începutul culturii Vinča din sud-estul Europei. În plus, autorul exemplifică tipurile de
cupru şi semnificaţiile din punct de vedere al concentraţiei de minereu, sursele de cupru din zona
Balcanică şi cea central Europeană, cu privire specială asupra celor din teritoriul culturii Tiszapolgár. O
problemă aparte abordată (şi bine venită) este legată de titulatura perioadei eneolitice, în cadrul
căreia autorul discută despre terminologia utilizată, etimologia termenilor folosiţi, semnificaţia şi
istoricul utilizării acestora.
În cel de-al doilea capitol (Metoda de lucru. Baze de date şi informaţii. Cataloage şi
dicţionare pentru cultura Tiszapolgár - pp. 29-69), structurat pe trei subcapitole mari, împărţite şi
aceste la rândul lor în mai multe secţiuni, sunt exemplificate mai multe tipuri de baze de date, precum
şi tipuri de clasificări ale ceramicii. În partea de început se regăseşte un subcapitol în care sunt
descrise aspectele metodologice utilizate, sistemul de analiză folosit (pp. 29-31). Urmează dicţionarul
culturii Tiszapolgár (pp. 31-41), în cadrul căruia se enumeră tipuri de ceramică şi principalele
caracteristici ale acestei categorii de materiale (culoare, degresant, amestec, tip de ardere etc.),
împărţire bazată pe metodologia de studiu dezvoltată de domnul prof. univ. dr. Gheorghe Lazarovici.
În subcapitolul final (pp. 41-69) regăsim cataloagele tipurilor ceramice, în care acestea ne sunt
prezentate schematic cu ajutorul imaginilor, acestea dorindu-se un instrument de lucru practic şi fiabil
pentru toţi cei care sunt interesaţi de această problematică.
Capitolul al treilea (Cultura Tiszapolgár. Noţiuni generale - pp. 71-88) reprezintă o secţiune
dedicată datelor generale privitoare la cultura Tiszapolgár (nume, arie de răspândire, periodizare,
cronologie), structurată pe mai multe subcapitole. În partea de început se discută numele acestei
culturi şi variantele utilizate de-a lungul timpului de diverşi autori, precum şi originea acestei culturi
(pp. 71-7). Apoi este prezentat arealul comunităţilor culturii Tiszapolgár, care se întindea din estul
Ungariei și estul Slovaciei până în nordul Serbiei, iar în România în zona Banatului, a Crişanei şi în
Sălaj (p. 77). În următoarelele subcapitole (pp. 77-80) sunt prezentate evoluţia culturii Tiszapolgár şi
datele stratigrafice mai importante ce au condus la creionarea acesteia. Sfârşitul culturii este tratat
într-un subcapitol distinct (pp. 80-3), acesta fiind determinat de schimbările legate de contactele cu
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cultura Sălcuţa, la care se adaugă elementele stepice (cum ar fi Decea Mureşului), care apar în
momentul în care grupurile Tiszapolgár rămase deprind elemente tipice culturii Bodrogkeresztur. În
final (pp. 83-8) sunt analizate sistemele cronologice şi culturale, aşa cum au fost ele definite de diverşi
cercetători de-a lungul timpului, dublate de propriile observaţii şi comentarii.
În capitolul al patrulea (Repertoriul descoperirilor aparţinând culturii Tiszapolgár de pe
teritoriul României - pp. 89-142) sunt prezentate siturile certe şi cele incerte de pe teritoriul ţării
noastre. Astfel sunt atestate 194 de situri ‘sigure’ (ca de exemplu Apa, jud. Cluj; Carei, jud. Satu
Mare; Dăbîca, jud. Cluj; Pericei, jud. Sălaj etc.) şi 54 de situri ‘incerte’ (cum ar fi în Băile Herculane,
jud. Caraş-Severin etc.). La acestea se adaugă 81 de puncte cu descoperiri de topoare de cupru ce ţin
în opinia autorului tot de cultura Tiszapolgár.
Capitolul al cincilea (Cultura materială a culturii Tiszapolgár - pp. 143-201), structurat pe trei
subcapitole mari (cu mai multe secțiuni fiecare), este dedicat descoperirilor arheologice. Astfel, autorul
vorbeşte despre aşezările, fortificaţiile şi locuințele (bordeie, locuințe semi-adâncite, locuințe de
suprafață) şi anexele acestora (pp. 143-57). Aspectele privind economia comunităţilor Tiszapolgár sunt
tratate separat (pp. 157-201), fiind aprofundate aspectele principale (cultivarea plantelor, creșterea
animalelor, vânătoarea, industria materiilor dure animale, industria litică, metalurgia cuprului), pe baza
informațiilor disponibile. Astfel, pentru așezările fazei A, autorul prezintă următoarele caracteristici:
civilizație mobilă extinsă, care vizează zăcămintele de cupru din vestul țării; localizare - pe văile
Crasnei, Barcăului, Crișului Alb, Timișului și pe afluenții Someșului (zone intracarpatică - de exemplu
situl de la Parța). Așezările fazei B corespund unui fenomen al ‘regrupării’, comunitățile mutându-se
din zonele înalte, intracarpatice, spre cele joase, din văile râurilor sau cele ale dealurilor învecinate.
Pornind de la aceste caracteristici, autorul concluzionează că populațiile urmăreau asigurarea și
controlarea aprovizionării cu materii prime (cupru în special, dar și alte categorii). În final, regăsim un
subcapitol consistent dedicat metalurgiei cuprului (pp. 162-201), în cadrul căruia ne este prezentată o
analiză cantitativă și calitativă a descoperirilor, date privind compoziția chimică a artefactelor
existente, o repertoriere a descoperirilor arheologice din această categorie (tipologică și pe situri),
precum și o înseriere statistică a datelor existente, completată de opiniile și observațiile autorului.
Capitolul al şaselea (Ceramica și evoluția ei - pp. 202-46), structurat pe șase subcapitole,
este dedicat elementelor definitorii ale ceramicii Tiszapolgár, reprezentând o completare adusă
capitolului al doilea. Astfel, prin intermediul detaliilor statistice, dar și a datelor arheologice existente,
autorul pornește de la analizarea procesului tehnologic, pe categorii de elemente specifice (degresare,
tratarea suprafețelor, ardere, tehnici de ornamentare). În ceea ce privește degresantul utilizat, s-a
remarcat preponderența pentru tipurile care au în compoziție nisip și mâl, biscuitul ceramic având un
aspect păstos, făinos. În ceea ce privește tratarea suprafețelor, conform statisticilor, se remarcă
preponderența stilului lustruit pentru unele situri (de exemplu situl de la Cauce). În alte cazuri (situl de
la Giurtelecu-Șimleului) principala metodă de tratare a suprafeței pereților vasului este slipul netezit.
Autorul concluzionează că procesul tehnologic de finisare a pereților exterior ai vaselor ceramice s-a
practicat încă mult timp după dispariția culturii Tiszapolgár. Printre tehnicile de ornamentare, cele mai
răspândite sunt perforația (aplicată pe picioarele vaselor), împunsăturile (de formă circulară) sau
alveolarea. Pictura, predominantă în perioada anterioară culturii Tiszapolgár, apare destul de rar ca
tehnică de ornamentare. Se remarcă patru tipuri predominante de ardere: arderea bună reductantă,
arderea bună oxidantă, cea slabă oxidantă și cea slabă reductantă. Formele ceramice specifice sunt
analizate separat, din punct de vedere tipologic, în corelație cu celelalte elemente de fabricație. În
urma analizei asupra materialului ceramic, s-a constatat existența unui caracter tehnologic relativ
unitar, precum și o frecvență scăzută a ornamentelor ceramicii (în zona Banatului, spre deosebire de
arealele centrale și nordice ale culturii), din punct de vedere morfologic.
Capitolul al șaptelea (Viața spirituală și socială - pp. 247-53) este orientat pe două direcții de
studiu principale. Prima dintre acestea este reprezentată de plastica antropomorfă și zoomorfă (pp.
247-9). Cea de-a doua este dedicată practicilor funerare specifice comunităților culturii Tiszapolgár
(pp. 249-53). Aceasta din urmă este însoțită și de un repertoriu arheologic al descoperirilor funerare
din România, dublat și de acelea referitoare la necropolele mai importante din spațiul panonic. Din
punct de vedere general, înmormântările erau efectuate izolat de așezări, în zone funerare distincte,
fiind folosite de mai multe generații. Ritul principal îl reprezentă înhumația, cu toate că ocazional era
utilizată și incinerația (în 12 cazuri - de exemplu la Lucky și Tibava). În cazul mormintelor de
inhumație, poziția scheletelor era ușor chircită, pe partea stângă pentru femei și pe partea dreaptă
pentru bărbați. În privința inventarului funerar, ceramica era predominantă în mormintele ambelor
sexe, spre deosebire de elementele de podoabă (cingători de mărgele și de piatră), descoperite în
jurul pelvisului la femei sau brățări de cupru și mărgele împrăștiate în jurul torsului la bărbați.
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Ultimul capitol (Elemente de cronologie absolută. Concluzii - pp. 255-60) este dedicat
elementelor de cronologie absolută şi concluziilor. Astfel, în primul subcapitol (pp. 255-8) sunt
prezentate datările absolute existente pentru fazele proto-Tiszapolgár (un interval cronologic cuprins
între 4601-4386 cal. BC. în cazul sitului de la Berettyoujfalu-Herpaly), dar și cele pentru cultura
Tiszapolgár, puțin numeroase (8 date, ce surprind un interval cronologic cuprins între 4410-3780 cal.
BC). Sunt luate în discuție și datele pentru comunitățile tip Decea Mureşului (3780-3660 cal. BC),
încercându-se corelarea relațiilor de anterioritate/posterioritate/contemporanitate dintre acestea și
cultura Tiszapolgár. În secțiunea dedicată concluziilor, autorul reinterează o serie de ipoteze și
concluzii prezentate de-a lugul capitolelor anterioare, punctând sintetic datele esențiale care decurg
din lucrare.
Lucrarea este însoțită de o bogată ilustrație. Astfel, în finalul lucrării, la secțiunea Anexe, se
regăsesc 85 de planșe color și alb-negru (pp. 317-414), reprezentând hărți, planuri de situație și de
săpătură, planuri de locuințe, de complexe și profiluri, desene privind diferitele categorii de materiale
arheologice (ceramică în special). La acestea se adaugă 19 imagini (pp. 415-33), reprezentând
fotografii ale unor vase și fragmente ceramice specifice culturii Tiszapolgár. Tot în această categorie
trebuie să menționăm cele 7 hărți, 23 fotografii, 39 desene și planuri, 64 tabele și 39 grafice inserate
în textul lucrării. Din păcate, acestea nu sunt ordonate corespunzător, lipsind elementul de identificare
care să permită buna lor urmărire sau citare. Mai mult, în cazul unor desene reprezentând cataloage
de forme, buze, profile etc., autorul păstrează titulatura de fig., dar fără a le numerota crescător,
ajungându-se la repetiții (astfel, fig. 1 o regăsim la paginile 42, 43 și 46; fig. 2 apare la paginile 42, 44
și 46 ș.a.m.d.).
Secțiunea Anexe este completată de Lista așezărilor aparținind culturii Tiszapolgár de pe
teritoriul României (Anexa 1 - pp. 287-292), Sursele de sare din jumătatea vestică a României (Anexa
2 - pp. 292-3), Lista zăcămintelor și aparițiilor de cupru din jumătatea vestică a României (Anexa 3 pp. 293-6), Lista zăcămintelor de aur din jumătatea vestică a României (Anexa 4 - pp. 296-7), la care
se adaugă Descrierea planșelor (Anexa 5 - pp. 297-316).
În final dorim să subliniem că această lucrare este o binevenită apariție editorială pentru
cercetarea preistorică din România, reprezentând o abordare modernă a problematicilor legate de
cultura Tiszapolgár, una dintre cele mai importante culturi eneolitice din Europa centrală și de sud-est.
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Lucrarea de faţă este publicată în colecţia Biblioteca Istro-Pontică, Seria Patrimoniu, nr. 5 şi
reprezintă un raport general asupra cercetărilor arheologice întreprinse de către ‘Institutul de Cercetări
Eco - Muzeale’ (I.C.E.M.) Tulcea între anii 1995-2009.
Autorul, Victor Henrich Baumann, este un reputat arheolog specialist în perioada romană din
Dobrogea, având o experienţă îndelungată în teritoriul rural din zona cetăţii Noviodunum (Isaccea,
jud. Tulcea), fiind şi director la I.C.E.M. o bună perioadă de timp. Datorită experienţei autorul a
desemnat coordonatorul ştiinţific al şantierului în intervalul 1995-2009.
Lucrarea este structurată în 6 capitole. Primul capitol este împărţit în două părţi, prima
prezentând cadrul fizico-geografic în care se află amplasată cetatea iar în cea de-a doua, dedicată
cadrului istoric. Aceasta din urmă este dublată de un scurt istoric al cercetărilor arheologice întreprinse
în zonă până în anul 1995.
Capitolul II este împărţit de asemenea în două subcapitole, în primul denumit ‘Aşezarea
Civilă’ sunt relatate cercetările sistematice efectuate în aşezare civilă în campaniile din anii 1995 şi
1996, iar în al doilea denumit ‘Cetatea. Tehnici şi metode de cercetare folosite’ sunt prezentate
metodele, tehnicile şi programele de cercetare folosite pentru investigarea cetăţi de la Noviodunum.
Următoarele trei capitole, urmăresc cercetările efectuate în cetate asupra unor obiective
precise. Astfel, capitolul III este axat pe săpăturile efectuate în zona Turnului Mare între anii 19972002 şi 2004-2007, capitolul IV priveşte campaniile din anii 2002, 2003 şi 2005-2009 desfăşurate la
Turnul de Colţ, iar în final, capitolul V este împărţit în două subcapitole, unul legat de săpăturile din
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zona Turnului A din anii 2004, 2006-2008, iar cel de-al doilea despre cercetările efectuate în zona
curtinei C-1 în perioada 2007-2009.
Ultimul capitol este axat pe săpăturile de salvare efectuate în zona oraşului antic, urmărind
patru puncte de interes: săpăturile de salvare efectuate cu ocazia proiectului de alimentare cu apă a
bazei arheologice în zona de nord-est a cetăţii (2003); săpăturile de salvare efectuate cu ocazia
proiectului de alimentare cu apă a staţiei de gaze naturale situate la 1,5 km de cetate (2003);
cercetările efectuate în punctul ‘Faleza’ (ca urmare a înregistrării unui nivel foarte scăzut al Dunării),
pentru o mai bună cunoaştere a acestei situaţii foarte puţin cercetată în anii ’50 şi în sfârşit, cercetările
efectuate în anii 2002, 2004 şi 2005 în sectorul extra-muros, în punctul de la ‘lutărie’.
În cea ce priveşte organizarea lucrării, autorul nu dezminte cu nimic afirmaţia făcută în
‘Preambul’, aceea că lucrarea are un caracter doar de raport general, chiar pe parcursul cărţii, fiecare
campanie fiind prezentată sub forma unui raport de săpătură, susţinut de 3 planuri generale, 24 de
imaginii color şi 158 alb-negru, 48 de desene şi 9 tabele.
În concluzie, cartea lui Victor Henrich Baumann este o binevenită informare asupra
rezultatelor săpăturilor arheologice întreprinse până astăzi în aria anticului oraş Noviodunum.

