
UNELE PROBLEME ALE CULTURII CRIŞ 
(Pe baza descoperirilor de la Hărrnan) 

EUCEN COMŞ;\ 

Cu cîţiva am m urmă, pe teritoriul comunei Hărman, judeţul Bra
şov, s-au desfăşurat săpături arheologice\ cu rezultate deosebit de inte
resante şi pentru aprofundarea problemelor perioadei timpurii a epocii 
neolotice. LucrărHc s-au efectuat la nord-vest de sat, pe locul "Groapa 
Banului", pe panta lină, de sud, a dealului Lcmpeş, în jumătatea estică 
a livezii C.A.P. Hărman. 

Cu prilejul săpăturilor s-au scos la iveală materiale neolitice apar
ţinînd : culturii Criş, culturii ceramicii liniare, culturii Boian şi cîteva 
cioburi probabil de tip Cucutcni-Ariuşd2• Datorită numeroaselor deran
jamente din epocile ulterioare, în nici un punct al complexului arheolo
gic, nu a fost posibil să se facă observaţii cu privire la succesiunea stra
tigrafică a depunerilor corespunzătoare culturilor neolotice3• 

In cadrul unui schimb, colega Alexandrina Alexandrescu mi-a ce
dat, cu multă amabilitate; spre studiu materialele de tip Criş găsite la 
Hărman. Analiza lor tipologică permite precizarea caracteristicilor eera
micii de tip Criş din complexul cercetat 4 şi prin compararea lor cu ele
mentele specifice din alte aşezări similare, apropiate sau mai depărtate 
in spaţiu, s-a ajuns . la unele concluzii istorice privind evoluţia comuni
tăţilor Criş din zona răsăriteană a ariei lor de răspîndire . . 

Resturile de locuire de care ne ocupăm sînt documentate pe o supra
faţă de Circa 200 m lungime şi pe aproximativ 100 m lăţime. In nici 
unul din numeroasele şanţuri săpate nu s-au descoperit resturi din ve-, 
trele şi din locuinţele purtătorilor culturii Criş. Dintre unelte sînt sem.:. 
nalate cîteva piese de silex despre care însă nu a fost posibil să se pre
cizeze cărei culturi neolotice aparţin5 • Menţionăm urma unei boabe de 
grîu întipărită pe peretele unui vas. 

Singurele materiale pe care ne .Putem bizui sînt fragmentele cera
mice adunate în cantitate apre~iabilă6• Din punct de vedere tehnic, eera-
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mica de tip Criş descoperită la Hărman, o împărţim convenţional în trei 
categorii (A, B, C) cu numeroase , elemente comune (în privinţa compo
ziţiei pastei, a formelor şi a decorului), din care cauză unele fragmente 
de vase aparţinînd categoriilor A şi B, respectiv B şi C, uneori nu pot fi 
atribuite cu certitudine unei anumite categorii. Sînt însă şi o serie de 
elemente specifice fiecărei categorii în parte. Cele mai multe dintre 
cioburile Criş stud~ate au mijlocul săpăturii de culoare neagră şi aspect 
de cărbune. 

Vasele din categoria A (pl. I - III) de uz comun, au fost modelate din 
pastă amestecată cu multă pleavă, la care adesea se adăuga nisip (uneori 
cu pietricele rare de cuarţit şi cu multă micaf. La o serie de fragmente 
s-a observat că vasele au fost făcut~ din colaci de lut. Pereţii vaselor au, 
de regulă, 1~2 cm grosime. Au fost utilizate numai cîteva forme de 
vase (pl. I). Majoritatea fragmentelor provin din borcaN~ (unele de circa 
50 cm înăţime), cu gît cilindric sau arcuit (pl. I/2-6, 8--13), de regulă, 
scund sau citeodată mai înalt corpul bombat şi fundul îngroşat (delimitat 
ca un soclu cilindric sau nedelimitat). O serie de fragmente din astfel 
de vase sînt neornamentate. Multe borcane au decorul compus, în prin
cipal, din adîncituri specifice (pl. Il) făcute (cu vîrful degetului sau cu 
unghia) pe tot corpul vasului sau grupate pe anumite porţiuni. Adinci
turile sînt izolate, în şiruri sau duble "în spic". Se mai remarcă adînci
turi triunghiulare ·(pl. II/30, 32) prelungi (făcute probabil cu marginea 
unui os), altele ca paranteza realizate cu o valvă de scoică (pl. II/26). Pe 
marginea vaselor, deasupra, este cîte un şir de adîncituri sau crestături 
(pl. III/1-5). Decorul compus din adîncituri este adesea asociat cu brîuri 
în relief sau cu proeminenţe (pl. II/28-29, 33- 35), atît unele, cît şi 
altele, aplicate. Proeminenţele (pl. III/7, 8, 12- 26) sînt de multe ori 
ovale neregulate (împărţite în 2-4 părţi) sau rotunde (izolate sau duble), 
scunde, cu o adîncitură profundă pe mijloc. Brîurile sînt înalte, cu adîn
cituri profunde (alăturate sau la intervale mai mari) orizontale (pl. III/ 
31, 32, 38) sau în formă de potcoavă {pl. III/33-37). Barbotina (pl. III/ 
40-41) a fost utilizată mai rar, cîteodată organi7.ată, de cele mai multe 
ori neorganizată. Din aceeaşi categorie fac parte şi borcanele cu pereţii 
arcuiţi, fără gît (pl. · I/14-16, 19-24). De-a lungul marginii lor, pe par
tea superioară a vaselor, a fost făcut cu degetul un şir de adîhcituri. Tot 
din seria borcanelor aminthn vasele cu pereţii în S (pl. 111). Prin cîteva 
exemplare sînt reprezentate şi castroanele bitronconice (pl. I/17, 18). O 
altă formă principală (cu diferite variante) este cea de strachină tronco
nică sau cu pereţi arcuiţi (pl. I/25- 30). Buza lor este cu marginea 
aproape ascuţită sau îngroşată, avînd deasupra un şir de adîncituri. Va
sele din categoria A au, de obicei, fundul îngroşat ca un soclu (pl. I/31-
43, 46-51). Subliniem însă că, de regulă, este îngroşată numai marginea 
ft,mdului, pe cînd mijlocul lui este subţire în spărtură. Picioarele masive 
cu o adîncitură pe mijloc (pl. I/44) sînt rare, ca şi soclurile cilindrice 
goale în inte:rior (pl. I/45). In urma arderii adesea vasele au dobîndit o 
culoare uniformă, neagră, alteori ele au suprafaţa interioară şi exterioară 

36 



de aceeaşi culoare (de exemplu roşie) sau fiecare din ele are o culoare 
deosebită (de exemplu : interiorul roşu, iar exteriorul cafeniu). 

Fragmentele ceramice din categoria B se întîlnesc într-un procent 
mai redus. Astfel de vase s-au lucrat, mai cu seamă, din pastă ameste
cată cu pleavă şi nisip, dar în cantitate mai redusă decît în cazul eera
micii din categoria A. De obicei, pereţii vaselor sînt mai subţiri ajun
gînd uneori pînă la 5 mm grosime. Suprafaţa vaselor era netezită cu 
grijă sau chiar acoperită cu un strat subţire de slip roşu. O formă rară, 
dar caracteristică, este cea de castron cu partea superioară tronconică 
aproape cilindrică, cu marginea puţin îngroşată şi răsfrintă8 (pl. IV /1-· 4). 
ln unele cazuri, astfel de castroane au avut picior masiv sau gol pe 
dinăuntru, cu secţiunea transversală rotundă9• Dintre formele specifice 
amintim borcanele cu git scund, cilindric, corpul bombat şi fundul în
groşat (pl. IV/26- 37, 42), ca un soclu cu un început de inel de fund. 
Cîteodată marginea soclului a fost crestată. Fragmentele de borcane sînt 
de regulă neornamentate. De cele mai multe ori suprafaţa lor este nete
zită şi lustruită, adesea pe corp se observă cîte un şir de adîncituri simple 
sau duble făcute cu unghia (pl. V /6-8). Se întîlnesc mai des proeminenţe 
(pl. V/9-13) ovale, scunde, tronconice, perforate, ovale mai mari (pl. 
V/12) perforate orizontal (cu cîte o şănţuire în prelungirea extremităţilor 
orificiului). Pe un singur ciob se observă decorul în reţea compus din 
linii oblice incizate (pl. V /14), iar pe altul capetele a două linii oblice 
incizate (pl. V /15). Destul de des pe marginea vaselor se făceau adînci
turi (pl. V /1, 3-5). Sînt reprezentate şi borcanele cu pereţii arcui ţi (pl. 
IV/6-12) şi mai ales străchinile tronconice (pl. IV/ 13-25). Notăm şi un 
fragment mare dintr-un vas cu corpul bombat şi gîtul strîmt, ca o bute
lie10 (pl. IV/41). Ca o formă foarte rară amintim un "opaiţ" caracterizat 
prin partea inferioară mai largă prevăzut cu picioruşc scunde şi partea 
superioară mai îngustă (pl. VI). El este ornamentat cu cîteva linii incizate 
adînci deoparte şi de alta a fiecărui picioruş. Atrage în chip deosebit 
atenţia un ciob (descoperit într-o groapă cu alte materiale de tip Criş) 
pe care s-au păstrat două caneluri (realizate prin lustruire) una orizon
tală şi alta oblică (pl. V/16). De obicei, fundurile vaselor sînt îngroşate. 
Ca excepţie, semnalăm un picior tronconic gol pe dinăuntru, cu un ori
ficiu oval (pl. IV/43 şi pl. V /17) şi un picior masiv fragmentar, care a 
avut patru lobi şi dedesubt, în mijloc, o adîncitură în formă de cruce 
(pl. V/18). In urma arderii diferenţiate vasele descrise au căpătat culoa
rea roşcată, cafenie deschisă, cenuşie, mai rar neagră. Cîteodată cea mai 
mare parte din grosimea pereţilor este (în interior) de culoare neagră, 
iar un strat subţire la exterior este roşu. 

Ultima categorie ceramică (C), merită o atenţie deosebită, deoarece 
astfel de vase au avut suprafaţa exterioară pregătită anume pentru de;.. 
corul pictat. Ca şi în cazul celorlalte categorii, vasele au fost modelate 
din pastă amestecată cu pleavă şi au miezul negru. O serie de fragmente 
provin din borcane mici tipice culturii (pl. IV /C 1) şi altele din castroane 
cu pereţii arcuiţi (pl. IV/C 2- 6). Toate au suprafaţa netedă şi acoperită 
la exterior şi în interior cu un strat foarte subţire de culoare roşie în-
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chisă, pregătit anume ca fond. Decorul pictat s-a păstrat numai pe cite
va cioburi. Pe toate fondul este roşu închis. Decorul s-a executat cu două 
culori : albă şi neagră. Motivele decorative pictate cu fiecare din cele 
două culori se întîlnesc pe vase deosebite. 

Pe două cioburi (pl. V/19, 20) pe fondul roşu se păstrează urme de 
benzi verticale (late de circa 1 cm) paralele (cam neregulate) trasate cu 
culoare neagră, care pornesc de la buză. Ele par să amintească decorul 
specific de pe vasele de tip Starcevo (faza Starcevo II b)11• Pe cele două 
cioburi culoarea a fost aplicată înainte de ardere, acum este foarte ştear
să. Intre benzi s-au lăsat fîşii înguste din fond. 

Cel de-al doilea grup de cioburi păstrează urme de decor pictat 
cu culoare albă gălbuie, aplicată tot înainte de ardere. Pe un ciob mare 
au rămas porţiuni din benzi verticale, paralele, distanţate compuse din 
şiruri de ovale prelungi12 (pl. V/24). Un alt ciob are fondul de culoare 
cafenie violacee, pe care se observă urmele foarte şterse ale unei benzi 
oblice trasate cu alb (pl. V /22). Menţionăm şi ci o bul pictat cu culoare 
albă (bine aderată) înainte de ardere, sub formă de benzi13 verticale pa
ralele, distanţate (pl. V /23). Nu este exclus ca şi o serie dintre cioburile 
cu slip roşu (atribuite categoriei B), pe care nu s-au observat urme de 
decor pictat, în realitate, să provină din vase aparţinînd categoriei C. 

* 

Cu toate că pînă în prezent în ţara noastră se cunosc peste 100 de 
aşezări şi complexe restrînse aparţinînd culturii Criş1\ majoritatea lor 
provin din descoperiri întîmplătoare şi de aceea sînt greu de clasificat 
şi mai ales de încadrat din punct de vedere tipologie şi cronologic. Prin 
săpături mai intense au fost studiate numai . cîteva aşezări : Beşenova 
Veche1S, Glăvăneştii Vechi16, Valea Lupului17, Perieni18 şi Leţ19• Din toate 
acestea au fost studiate şi publicate mai amănunţit doar materialele de 
la Beşenova Veche şi cele de la Leţ20• 

ln comparaţia ce urmează vom avea în vedere materialele celor două 
loturi principale publicate, pe cele de la Glăvăneştii Vechi şi notele su
mare referitoare la alte cîteva complexe Criş din jumătatea de est a ţării 
noastre. 

Complexul de la Hărman are analogii mai apropiate în cadrul aşe
zărilor de la Leţ şi de la Valea Lupului. In comparaţia noastră compo
ziţia pastei nu ne poate fi de folos, deoarece este comună majorităţii aşe
zărilor Criş din estul ţării, în sensul că vasele au fost modelate din pastă 
amestecată cu multă pleavă şi nisip. De asemenea, ceramica de uz co
mun (A) din numeroase aşezări este caracterizată prin borcanele cu corp 
bombat, cu gît scund, cilindric (uneori cu alveole sau crestături pe buză) 
şi cu fundul îngroşat. Remarcăm că în cazul aşezării de la Hărman şi 
probabil a serh~i de aşezări similare, de obicei, îngroşarea este mai mult 
exterioară. Dinafară fundul este bine delimitat, pc cînd în spărtură mij
locul fundului este subţire. Borcanele din acest grup de aşezări sînt or
namentate cu adîncituri izolate, în şiruri sau grupate cîte două "în spic". 
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Briurilc în relief sint (orizontale sau în formă de potcoavă) cu alveole 
mai dese sau mai rare. Proeminenţcle sînt felurite, rotunde sau ovale 
(perforate sau nu), altele sînt împărţite în mai multe părţi. Decorul din 
linii incizate în reţea este rar. O altă formă care merită atenţia este aceea 
de borcan cu pereţii arcuiţi avînd în jurul buzei un şir de adîncituri fă
cute cu vîrful degetului. Ornamentul se întîlneşte pe vase rare la Hăr
man şi în apropiere la Sfîntu Gheorghe-Bedehaza21 • El a devenit mai 
t îrziu specific vaselor de uz comun dintr-o fază a culturii Vinca22• ln 
toate a.şezările aparţinînd grupului amintit forma principală specifică este 
cea de castron simplu sau cu picior avînd partea superioară tronconică 
şi buza puţin îngroşată. Astfel de vase ce găsesc în aşezările de la : V a
lea Lupului23, Leţ24, Hărman şi Sfîntu Gheorghe-Bedehaza25• Un element 
important semnalat la Hărman este apariţia pe un ciob a canelurilor. 
Ceramica pictată se întîlneşte şi în perioada dată. La Hărman vasele cu 
decor pictat fiind caracterizate prin ornamente realizate numai cu culoa
re albă sau neagră26• Nu poate fi trecută cu vederea observaţia făcută la 
Leţ27 (niv. II) cu privire la apariţia şi intensificarea folosirii vaselor cu 
picior în formă de mosor28, care formă puţin modificată a fost transmisă 
apoi ceramicii purtătorilor culturii Vinca, din prima ei fază de evoluţie. 
Este specific grupului ele aşezări şi tipul de "opaiţ" triunghiular sau 
patrat (cu picioruşe scurte, masive}, cu partea inferioară mai lată decît 
cea superioară. Atrage, ele asemenea, atenţia faptul că între uneltele de 
piatră şlefuită (din seria de aşezări discutată) majoritatea sînt scunde, 
trapezoidale, cele în formă de cala pod fiind mai puţine29 • 

Elementele amintite specifice ceramicii unui anumit grup de aşezări 
Criş, ne dau posibilitatea să le considerăm ca fiind apropiate în timp şi 
făcînd parte din aceeaşi fază de evoluţie, pentru care propunem denu
mirea de faza Valea Lupului. Pînă în prezent acestei faze îi pot fi atri
buite aşezările de la: Valea Lupului, Hărman şi Sfîntu Gheorghe-Bede
haza. Din datele de care dispunem rezultă că pînă în prezent comuni
tăţile din faza Valea Lupului au locuit în sud-estul ~ransilvaniei şi în 
centrul Moldovei. 

ln afară de grupul de aşezări menţionate mai există un altul, carac
terizat prin ceramică cu elemente în parte deosebite. Principala aşezare 
din acest grup este cea de la Glăvăneştii Vechi30• Borcanele descoperite 
acolo, deşi au corpul bombat şi gît scund, cilindric, asemănător cu al 
vaselor descrise mai înainte, au în schimb deosebit fundul, care (în loc 
să fie subţire la mijloc) este caracterizat prin grosime uniformă. Pe 
unele fragmente se observa că fundul a fost modelat separat şi apoi 
aplicat pe partea inferioară a vasului pentru care a fost făcut. Decorul 
celor două categorii de borcane (din faza Valea Lupului şi de la Glăvă
neştii Vechi )nu diferă prea mult. Adînciturile făcute cu unghia sînt 
obişnuite, caracteristic parc a fi decorul din şiruri de adîncituri cluble, 
profunde, între care se formează un fel de creastă în relief31• !n privinţa 
proeminenţclor de pc vasele de la Glăvăneştii Vechi se remarcă cele 
plate, rotunde, avînd marginea crestată. Decorul incizat apare într-un 
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procent mai ridicat şi este caracterizat prin benzi de linii incizate, oblice 
dispuse în zig-zag. Forma specifică vaselor din seria de aşezări descrise 
este aceea de castron cu picioruşe (pînă la cinci) scunde. Lipsesc castroa
nele tipice fazei Valea Lupului. Vasele cu decor pictat se întîlnesc şi in 
acest grup de aşezări. "Opaiţele" au formă deosebită faţă de cea întîlnită 
in celălalt grup de aşezări. "Opaiţele" de la Glăvăneştii Vechi au avut 
picioare lungi arcuite32• Uneltele de piatră şlefuită sint caracterizate 
prin piese în formă de calapod, cu secţiunea transversală plan-convexă 
înaltă. Toporaşele plate, de formă trapezoidală sînt mai puţine33• 

Elementele descrise pe scurt le considerăm suficiente pentru a arăta 
că este vorba de un grup ele aşezări aparţinînd unei alte faze, pentru 
care propunem denumirea de faza Glăvăneştii Vechi. Ea este documen
tată în aşezările de la Glăvăneştii Vechi, Perieni şi la Leţ, adică în Mol
dova centrală şi în sud-estul Transilvaniei. Subliniem că elemente simi
lare ceramicii de la Glăvăneştii Vechi se găsesc şi în cadrul celei de la 
Beşenova Veche34 din vestul Banatului. Prin urmare, în stadiul actual 
al cercetărilor, în estul ariei de răspîndire a culturii Criş se pot defini 
două faze de evoluţie istorică, documentate mai ales în aşezări deose-:
bite, anume : faza Valea Lupului şi faza Glăvăneştii Vechi35• Apariţia 
în complexul de la Hărman a unui ciob canelat, a unui fragment de bor
can cu alveole în jurul marginii, ca şi prezenţa în aşezarea de la Leţ 
(niv. II) a vaselor cu picior în formă de mosor, arată legătura dintre 
cultura Criş şi culturile ce i-au urmat în sud şi în sud-vestul ţării noas
tre şi indică mai ales faptul că faza Valea Lupului este mai tîrzie decît 
faza Glăvăneştii Vechi. 

Existenţa a numeroase elemente comune în cadrul ceramicii Criş 
de la Glăvăneştii Vechi din estul Moldovei şi de la Beşenova Veche din 
vestul Banatului, arată o strînsă legătură între comunităţile din cele 
două zone şi poate chiar o răspîndire a lor din spre vest spre est, pînă 
cel puţin la linia Prutului. Pe teritoriul Moldovei, în nord-estul ei sau 
in regiunea imediat învecinată spre nord-est, ele au venit în contact cu 
comunităţile unui alt mare complex neolitic reprezentat prin cultura 
Bugo-nistriană. 

Comunităţile Criş din faza Glăvăneştii Vechi s-au răspîndit pe cea 
mai mare parte din întinsul Moldovei şi au coborit apoi şi în spre sud
vest pătrunzînd în nord-estul şi nordul Munteniei. !n prezent este încă 
greu de răspuns unde şi cînd s-a produs contactul dintre comunităţile 
Criş coborîte dinspre Moldova şi comunităţile înrudite, ale culturii Star:.. 
cevo răspîndite din spre vest în Oltenia36 şi ajunse într-o fază relativ 
timpurie (faza II B după Draga Garasanin) în Oltenia37 pînă în apropie-
rea Oltului. · 

In expunerea noastră am urmărit două ţeluri principale şi sperăm 
că le-am atins anume : acela de a prezenta amănunţit caracteristicele ce
ramicii de tip Criş de la Hărman şi să atragem pe scurt atenţia specia
liştilor asupra existenţei celor două faze din evoluţia culturii Criş, din 
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zona de est a Ardealului locuit de purtătorii ei. Prin publicarea amănun
ţită a materialelor specifice din fiecare aşezare cercetată se va ajunge 
in curînd la noi precizări eu privire la conţinutul cultural al fiecărei faze 
şi drept urmare se vor putea studia mai bine mişcările comunităţilor din 
aria locuită de comunităţilc Criş şi raporturile pe orizontala şi verticala 
timpului, cu celelalte culturi neoliticc. 

KIVONAT 

Szaszhermany kozseg (Brass6 mcgye) hataraban feltart K6ros mu
veltseg telepi.ilesenek keramiaja alapjan a szerz6 e miivcltseg ket fejl6-
desi periodusat kiilonbozteti mcg : a Glăvăncşti Vechi-i a regebbi, Valea. 
Lupului a kes6bbi peri6dus. Az C'ls6bc tartozik a lecfalvi teleplilE~s. 

NOTE 

l. Sub conducerea dr. Alexandrina Alexandrescu. 
2. Informatii primite de la Al. Alexandrescu. 
3. Informatii de la Al. Alexandrescu. 
4. Intrucît în cadrul ceramicii de tip Criş descoperite nu există deosebiri mari tipo

)ogice, am considerat-o ca făcînd parte din acelaşi complex şi datînd din aceeaşi 
fază de evoluţie. 

S. Informatii de la Al. Alexandrescu. 
ft. S-au studiat circa 350 fragmente ceramice descoperite în cadrul complexului. 
7. In spărtura unui singur ciob (cu decor neobişnuit) se observă urme de pleavă în 

pastă şi se pare frînturi mici de cioburi pisate. 
S. La Valea Lupului s-a observat o mare variabilitate a acestui tip de castron. (Infor

matie de la Vlad Zirra). La Leţ s-a remarca t că· astfel de castroane evoluate sînt 
scunde (Eugenia Zaharia, Considerations sur la civilisation de Criş a la lumi~re 
des sondages de Leţ, în Dada, NS, VI. 1962, p. 20). 

9. La Valea Lupului numărul lor este apreciabil. (Informaţie de la Vlad Zirra ). 
10. EUGENIA ZAHARIA, op. cit., p. 30, fig. 14/17. 

11. După periodizarea Draga Garasanin. 
12. Decorul se aseamănă în oarecare măsură, cu cel de pe ciobul de la Verbita (din 

niv. I) pe care sînt făcute şiruri paralele de puncte albe (D. Berciu, Contribuţii la 
problemele neoliticului în România în lumina noilor cercetări, 1961, p. 29). 

13. Nu este clar dacă benzile sînt continui sau şi ele au fost compuse din şiruri para
lele de ovale. 

14. Harta ariei de răsţ;îndir~ a culturii Criş pe întreg Intinsul ţării. (Eugen Comşa, 
La civilisation Criş sur le territoire de la R.P. Roumaine, in Acta Archaeologica 
Carpathica, I, 2, 1959, pl. III). Prin studiile de sinteză pri\'ind diferitele provincii, 
s-au adăugat alte numeroase descoperiri : M. Petrescu Dîmbovita, Contributions. 
au probleme de la culture Criş en Moldavre, În Acta Archeologica Budapest, 9, 
1958, p. 53- 68 ; V. Teodorescu, Cultura Criş în centrul Munteniei (Pe baza săpătu
rilor arheologice de la Tîrguşorul Vechi), în SCIV, XIV, 2, 1963, p. 251- 268; N_ 
Vlassa, Cultura Criş in Transilvania, în Acla Musei Napocensis, III 1966, p. 9--47. 

15. NACY GY\JLA, Az Obessenyi:ii ostelep, În AE, XXXI, 1911, p. 147- 164. 
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16. ION NESTOR şi colub., Activitatea şantierului de săpături arheologice Iaşi-Bo~o
şani-Dorohoi, în SCIV, I, 1, 1!!50, p .29---30. 

17. ION NESTOR şi colab., Săpăturile de pe şantierul Valea Jijiei (Iaşi-Botoşani
Dorohoi) în anul 1950, în SCIV, II, 1, 1951, p. 57- 59. Săpătura de la Valea Lupului 
a fost efectuată ele Vlad Zirra. 

18. M. PETRESCU-DlMBOVIŢA, Sondajul stratigralic de Ia Perieni, în Materiale, III, 
1957, p. 65-79. 

19. ZOLTAN SZEKELY, Săpăturile de la Leţ-Varhegy (Trei Scaune), în Materiale şi 
cercetări de istorie veche a României, 1951, p. 3- 30 şi XI pl.; ION NESTOR, 
Raport despre sondajele de la Leţ-Vărhegy, în Materiale, III, 1957, p. 59-62. 

20. EUGENIA ZAHARIA, op. cit., în Dacia, NS, VI. 1%2, p. 5-51. 

21. KURT HOREDT, Aşezarea de Ia Sf. Gheorghe-Bedehaza, în Materiale, II, 1956, p. 
22, fig. 9/9. 

22. Îl avem bine documentat şi în faza Ornita ( = Vinca B 2) de la Liubcova. 
23. ION NESTOR şi colab., op. cit., în SCIV, II, 1, 1951, p. 56, fig. 6. 
24. EUGENIA ZAHARIA, op. cit., p. 11-15, fig. 4-6. 
25. Cioburi în Muzeul de istorie a Transilvaniei, Cluj, de exemplu cele cu nr. inv. 

4100, 4097. 

26. La realizarea decorului pictat de pe vasele de la Valea Luţului s-au folosit, de 
asemenea, culorile : albă şi neagră, dar acolo cele două. culori au fost utilizate 
pe vase diferite sau asociate pe acelaşi vas (Ion Nestor şi colab., op. cit., în SCIV, 
II, 1, 1951, p. 59). 

27. 1n expoziţia Muzeului de istorie din Sf. Gheorghe este prezentată o figurină des
coperită la Let şi atribuită culturii Criş. Prin caracteristicele sale (forma măştii 
şi forma nasului) figurina se leagă strîns de figurinele de tip Vinca din faza Zor
lentu Mare (sfîrşit de Vinca A şi început de Vinca B), ceea ce ar indica o datare 
destul de tîrzie a complexului Criş de la Leţ, în special a nivelului în care s-a 
găsit figurina. Despre o .,retardare" (pînă la paralelismul cu faza Vinca A) a com
plexelor Criş din est vorbeşte şi D. Berciu în Contribuţii ... p. 35. 

28. EUGENIA ZAHARIA, Consideraţii despre cultura Criş, pe baza sondajelor de la 
Leţ, în SCIV, XV ,1, 1964, p. 29 şi p. 30, fig. 8/9. 

29. In raportul despre săpăturile de la Valea Lupului se atrage atentia asupra marelui 
număr de unelte de piatră descoperite, dintre care sînt citate în primul rînd, to
poarele plate, de formă trapezoidală (Ion Nestor şi colab., op. cit., în SCIV, II, 1, 
1951, p. 57)., 

30. Săpăturile au fost efectuate de un colectiv sub conducerea prof. Ion Nestor. 
31. Astfel de decor lipseşte de pe vasele de la Hărman. 
32. De tipul celor de la Beşenova Veche (Ida Kutzian, A Koros-kultura, II, 1944, pl. 

XXXVI/12). Forma celor de la Glăvăneştii Vechi este puţin deosebită. 

33. De exemplu: La Perieni (M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., în Materiale, III, 1957, 
p. 74, fig. 7/2-6, 13). 

34. De exemplu : vasele cu cîteva picioruşe scunde, opaiţele cu picioruşele lungi, avînd 
pe partea superioară "ochişori". 

35. Subliniem că aceste faze le definim în cadrul complexelor din estul ariei de răs
pîndire a culturii Criş, care în ansamblul lor sînt mai tîrzii decît începutul com
plexului Starcevo-Criş, din sud-vestul ţării noastre şi din estul Serbiei. 

36. Complexele de acest tip din Oltenia au fost atribuite culturii Starcevo încă de 
D. Berciu, op. cit .. p. 34. 

37. Descoperiri recente făcute de Doina Galbenu . 
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Planşa II. Hărman. Fragmente ceramice cu decor adîncit, din categoria A. 
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