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Abstract. The current study examines the evolution and characteristics of the first stage of 
the jewelry workshop. The building which houses the above mentioned workspace has a 
canopy form having the purpose to fend the workers from cave vault drops, especially during 
rainy season.  The workshop has a strong pillar structure and poles that are approx. 1.4-1.6 m 
from the last floor, deposits having more than 1,2 meters. The jewelry workshop was 
regularly used in past and the road to the cave being very difficult, chosen to control the 
main access. The cave has a wide mouth for about 16 m in the workshop area. The workshop 
is located from the center of the cave to the eastern of it.  Normal draughts favor the 
evacuation of the smoke from canopy to the cave exit. Inside the workshop were made 
different kind of gold, copper, shell, ivory, stone, horn jewelers. Chronological speaking, this 
workshop is attributed to Sălcuţa IV – Herculane II-III – Cheile Turzii horizon, respectively 
to the pill handles horizon. 
 
Keywords: Cheile Turzii – Peştera Ungurească, Sălcuţa IV – Băile Herculane II-III – Cheile 
                   Turzii, pill handles, jewelry workshop. 

 
 
1. Generalităţi privind orizontul cu toarte pastilate 
Pe baza cercetărilor noastre din Cheile Turzii - încheiate în campania din 

2013, deşi neterminate1 - considerăm necesar a prezenta acest studiu referitor la cel 
mai timpuriu orizont investigat de noi. Există o bogată literatură arheologică despre 
acest orizont cultural, chiar şi o teză de doctorat, cea a lui Ilie Sălceanu (la profe-
sorul Petre Roman), publicată în 2008. Lucrarea a analizat mai toate aspectele aces-
tui orizont pe un spaţiu foarte larg, ceea ce ne scuteşte de comentarii mai largi. 

Considerăm însă că săpăturile şi datele noastre stratigrafice, unele date de 
14C şi alte informaţii parţial publicate2 sunt importante, fiind necesar să fi cunoscute 
până la realizarea unei monografii, pe care o socotim nu prea îndepărtată. 
                                                      
1 Mai există un nivel cu mai multe etape de locuire, dar descoperirea în 2013 a unei podine 
foarte bine păstrate permite realizarea unei reconstituiri. Până la realizarea unui proiect de 
reconstituiri in situ am considerat că nu vom mai întâlni nicăieri o asemenea posibilitate şi de 
aceea cercetările noastre s-au oprit pe acest nivel.  
2 Lazarovici et alii, 1995b; Lazarovici et alii, 2004; Lazarovici et alii, 2005; Lazarovici et 
alii, 2010; Lazarovici-Lazarovici, 2008; Lazarovici-Lazarovici, 2009a; Bindea-Sângerean, 
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2. Câteva date despre atelierul de bijuterii 
Încă din prima campanie am cercetat un sector având ca scop determinarea 

stratigrafiei, natura depunerilor, în care am urmărit cu mare atenţie mai ales strati-
grafia. În două campanii de cercetări am beneficiat de sprijinul material al profeso-
rului Paolo Biagi (câteva studii fiind apoi publicate de acesta şi colaboratorii săi)3 
precum şi ale MNIT4.  

Deoarece Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, sub conducerea direc-
torilor Ioan Piso şi Mihai Rotea, ne-au refuzat minimul sprijin, ca de altfel şi Muzeul 
din Turda, am început colaborarea cu Muzeul Brukenthal, Universitatea “Lucian 
Blaga” din Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Cultural 
Transilvănean în Context European, precum şi cu doctoranzii de acolo5, dar şi cu 
alte instituţii la care  o serie de colegi (pe atunci doctoranzii noştri, acum doctori), 
care au luat parte la cercetări sprijiniţi de instituţiile lor, fie pe cont propriu. În 
ultimele două campanii neprimind fonduri de la alte instituţii am contribuit cu 
fonduri proprii de la cei doi semnatari pentru a încheia suprafaţa atelierului pe care a 
fost urmărită stratigrafia verticală şi orizontală. 

 
Fig. 1. Amplasarea secţiunii şi vatra cu gardină din săpătura lui N. Vlassa din  

Peştera Ungurească, 1969. 

                                                                                                                                                          
1996; Biagi –Voytek, 2006; Nisbet, 2009; Bindea, 2008 p. 60-66; Ciută, 2012, p. 93-112 şi 
bibl. 
3 Biagi-Voytek, 2006; Nisbet, 2009. 
4 De la Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei au participat Zoia Maxim şi Diana 
Bindea; vezi şi Lazarovici et alii, 1995b; Lazarovici et alii, 2004; Lazarovici et alii, 2005. 
5 Lazarovici et alii, 2010; 
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Cercetările recente au schimbat parţial aspectul unor reconstituiri publicate 
până acum6, dar asupra lor nu vom insista în mod deosebit aici, deoarece în mono-
grafia pe care o pregătim aceste aspecte vor fi reanalizate pe larg. 

3. Natura descoperirilor 
Cercetările noastre au arătat existenţa unui atelier de prelucrarea bijuteriilor 

din diferite materiale (ceramică, scoică, os, cupru dar mai ales de aur). În vecinătate 
am presupus existenţa unui al doilea atelier, dar fiind numărul mare de vetre desco-
perite şi al unor obiecte7. 

 
Fig. 2. Atelier sau zonă de locuire. 

Studiind documentaţia păstrată de la Nicolae Vlassa (Fig. 1), ca şi referirile 
sale, dar şi natura descoperirilor, considerăm că cel de al doilea complex ar putea fi 
atât atelier, dar şi un spaţiu de locuire sezonieră pentru meşteri şi cei care îi însoţeau 
pe cei care lucrau în atelier. Două vetre cu gardină şi altele din vecinătate este posi-
bil să fi fost folosite şi pentru atelier. Vetrele cu gardină favorizează menţinerea 
cenușei şi cărbunelui în vatră pentru ca focul să fie reaprins. Existenţa unor podoabe 
(Fig. 2, brăţara şi plăcuţa de aur), dar şi a unor vase mari cu o capacitatea de 4-5 litri 

                                                      
6 Lazarovici-Lazarovici, 2007, p. 26-27, 289; Lazarovici-Lazarovici, 2009a; Lazarovici Gh. 
et alii, 2010. 
7 Lazarovici, 2012. 
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(cum a fost unul descoperit în campania din 1995), pledează pentru locuire. În cam-
pania din 1995 am identificat o vatră tăiată de săpătura lui N. Vlassa, care aminteşte 
de existenţa unei vetre cu gardină în secţiunea sa (pe care am cercetat-o ulterior), 
alături de alte vetre tăiate de secţiunea aceluiaşi, dar şi de alte săpături mai vechi, 
unele de la finele sec. XIX-lea8. 

4. Stratigrafia 
Suprafaţa cercetată în prima campanie era largă de cca. 90 -100 cm. Dimen-

siunile complexului, după cum rezultă din ultimele două campanii, sunt următoarele: 
lărgime (dimensiunile raportate la peşteră) de 5,80 m şi lungime de 4,20 m; dar 
limita nordică a complexului fost tăiată de săpăturile lui D. Berciu şi I. Al. Aldea şi 
Virgil Feneşan, fiind probabil de cam tot atât, adică 5,5-6 m, aprecierea fiind făcută 
după cei doi stâlpi centrali aflaţi pe axul NS. 

Săpând pe suprafaţa întregului complex am constatat că erau mari diferenţe 
de nivel pe orizontală, straturile nefiind orizontale, în afară de prima podea mai bine 
păstrată. Denivelările au fost determinate de stâlpii centrali care s-au păstrat, în timp 
ce lipiturile din jurul lor erau mai groase, ajungând a fi chiar cu până la 20 cm mai 
înalte, iar straturile de cărbune nu se diferenţiau, fiind groase. 

Delimitarea lor era posibilă doar la săparea pe întreaga suprafaţă, în unele 
zone acelaşi strat de cărbune aparţinea la două sau trei nivele de locuire, având vetre 
în diferite locuri, nu doar în unul. 

În această situaţie am renumerotat stratigrafia în funcţie de depuneri, de 
vetre, din care unele, cum erau vatra 1 şi vatra 2, aveau şapte-opt refaceri. 

Materialele din nivelurile de la suprafaţă spre adâncime (de la 0 la 0,85 m) 
sunt amestecate. Pe alocuri, pe scurte zone sunt mai puţine amestecuri. Mai sunt 
unele gropi de animal sau din alte perioade, uşor de identificat după pământul afânat 
care penetrează nivelurile superioare ale atelierului (una medievală şi alta Coţofeni), 
dar sunt de mici dimensiuni (diametru de 0,40 m şi adânci de 0,50 m). 

0-0,40/0,80 m 

Denivelări recente din sec. XIX, de la amenajarea peşterii 
ca loc pentru bal, cu prilejul “Mileniului” de unde şi 
numele recent de “Peştera Ungurească” alături de cel 

vechi de “Peştera Caprelor”. 

0,40 m Strat cu depuneri recente şi medievale 

0,50 m 
Strat cu depuneri medievale timpurii amestecat cu altele 

mai vechi 

0,60 m Strat cu depuneri romane, epoca bronzului, amestec 

0,70 m Strat cu depuneri Coţofeni amestec cu toarte pastilate 

0,75/0,85 m Interior de atelier nederanjat, straturi cu toarte pastilate 

                                                      
8 RepCluj, 1992, p. 101-106. 
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Fig. 3. Date stratigrafice. 

5. Corespondenţe stratigrafice 
Datorită faptului că s-a săpat în mai multe campanii, iar întreaga suprafaţă a 

apărut sub niveluri care nu se întindeau pe întreaga arie investigată, arsurile pe care 
le-am găsit în profil, le-am considerat ca provenind de la incendierea acoperişului, 
fiind vizibile pe zone mari. Cercetând interiorul atelierului, am completat stratigra-
fia, făcând şi unele corecturi sau precizări. 

Sub nivelul 2Bb0, gros de 2-4 cm, apare un nivel cu podină din praf de 
calcar bătut, cimentat, cu crăpături – cum adesea se observă la vetrele bătute, unde 
prin uscare apar crăpături specifice – realizat pe un strat de egalizare (din guano şi 
argilă) din peşteră, observat de la jumătatea peşterii spre interior. Sub acesta mai 
urmează alte niveluri (cca. 12) de nuanţe diferite formate din straturi de culoare 
brun, alburiu, negru cărbune şi cenuşă, reprezentând o depunere similară, din etape 
mai vechi ale atelierului, observabile în capătul secţiunii lui Berciu – Aldea. Toate 
au o grosime de peste 30 cm. 

O parte din aceste niveluri ar putea fi cercetate după amenajarea unui sistem 
de protecţie şi refacerea structurilor de la baldachin (gropile existente fiind suficient 
de bine păstrate pentru un asemenea demers) şi realizarea unui mic parc arheologic, 
desigur, împrejmuit cu o structură de protecţie. 
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 Cultura 
Stratigrafi
a din 2005 

Stratigrafia 
din 2013 

Observaţii 

1. TP vechi  3 necercetate 
2. „ 2b0 2Bb0 Podină din praf de 

calcar bine păstrată 
3.   2Bb1/b2 Vetre intermediare 
4. „ 2b2.2  

2Bb2 
Podine cu două 

straturi intermitente 
albe (cenuşă şi praf de 

calcar) 

5.  2b2.2 
6.  2b2.2 

7. „ 2b2.1 2Bb3 Strat de umplere 
8.  2b1 2Bb3 Nivel de funcţionare 
9. „ 2b1 2Bb4/b3 Strat de umplere 
10. „ 2b 2B4 Nivel de funcţionare 
11. TP mijlocii 2a3 1Bb1 Nivel de funcţionare 
12. „ 2a2 1Bb2 _B3 Strat de umplere 
13. „ 2a1 2A1_A2 Nivel de umplere şi 

funcţionare 
14. TP târzii 1b2 1Bb Nivel de funcţionare 

15. 0,8 m  1b1 1Bb1 Nivel de funcţionare 
16.  1b 1Bb2 Ultimul nivel din 

atelier 
17.  1b 1Bb3 Depunere post atelier 
18.  1a2 1A2 Toarte pastilate, 

amestec 
19. 0,7 m  1a2 1A2 Amestec 

20. 0,55 m  1a1 1A1 Amestec 
21. 0.4 m  recent  Bulversări din sec. 

XIX. 

Tab. 1. Corespondenţe stratigrafice şi alte detalii. 

6. Cronologia absolută 
Probele antracologice prevalate de-a lungul săpăturilor au fost publicate 

oferind date despre ceea ce mâncau meşterii şi ucenicii lor în atelier9. 
După cercetările din ultima perioadă am remarcat că uneori erau folosite la 

ardere lemne de mari dimensiuni, deci trebuie ţinut cont şi de eventuale distorsiuni 
ale materialului lemnos. Comparate cu alte date 14C din vremea civilizaţiilor înveci-
nate observăm că acestea se încadrează în intervalul post Sălcuţa IIc, respectiv post 
Cernavodă Ia, care sunt cu cca. 200 de ani mai vechi. Datele pentru Cernavodă IIIb 
acoperă un interval prea mare, iar I. Sălceanu le consideră mai vechi. Datarea, 
grosso modo, este între 4100 – 3900 CAL BC. 

                                                      
9 Nisbet, 2009; Ciută, 2012, p. 93 şi urm.; vezi datele şi bibliografia. 
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

4400CalBC 4200CalBC 4000CalBC 3800CalBC

Calibrated date

 5000BP

 5100BP

 5200BP

 5300BP

 5400BP

 5500BP

 5600BP

R
ad

io
ca

rb
on
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et

er
m

in
at

io
n

GrN-29014 CT niv2a : 5310±40BP
  68.2% probability
    4230BC (16.1%) 4190BC
    4180BC (52.1%) 4050BC
  95.4% probability
    4260BC (93.4%) 4030BC
    4020BC ( 2.0%) 3990BC

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

4400CalBC 4200CalBC 4000CalBC 3800CalBC 3600CalBC

Calibrated date

 4800BP

 4900BP

 5000BP

 5100BP

 5200BP

 5300BP

 5400BP

R
ad

io
ca

rb
on
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et

er
m

in
at

io
n

GrN-29100 CT niv2b : 5100±40BP
  68.2% probability
    3970BC (20.8%) 3930BC
    3880BC (47.4%) 3800BC
  95.4% probability
    3980BC (95.4%) 3790BC

 
Fig. 4. a-b A CT PU a ▲Nivel 2A, b▲ nivel 1B 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Salcuta - Toarte Pastilate

6000CalBC 5500CalBC 5000CalBC 4500CalBC 4000CalBC 3500CalBC

Calibrated date

Hirsova Cernavoda Ia Ly-6598    5595±45BP

Salcuta II Grn-1990  5591±82BP

Salcuta IIb Grn-1990  5475±55BP

Salcuta IIc Grn-1985  5475±55BP

Salcauta II Grn-1989  5450±45BP

Hirsova Cernavoda Ia Hasoti  Gr  5380±45BP

GrN-29014 CT niv2a  5310±40BP

O. Corbului IIIb nec.  5260±160BP

GrN-29101 CT niv2a3  5260±40BP

GrN-29102 CT niv2a3  5120±40BP

GrN-29100 CT niv2b  5100±40BP

 
Fig. 5. Datele radiocarbon de la Cheile Turzii-Peştera Ungurească / Peştera Caprelor  

şi cele din alte orizonturi culturale contemporane. 
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7. Campania din 201310 
În campania din 2013 a continuat cercetarea laturilor de est şi sud, precum şi 

a vetrelor. 

7.1 Vetrele şi nivelurile de locuire 
Am acordat o atenţie deosebită investigării vetrelor cercetate în campania 

precedentă pentru a avea unele date şi observaţii de stratigrafie. O groapă de mari 
dimensiuni, considerată a fi de colţ (la lărgirea din campania precedentă şi din acest 
an), am constatat că era, de fapt, de interior şi a fost practicată după abandonarea 
funcţionării cuptorului, deci aparţinea etapei mijlocii (nivel 1B) a orizontului cu 
toarte pastilate. 

Anterior au fost semnalate trei vetre, dar la prepararea lor s-a constatat că 
erau doar două, centrul lor fiind mereu schimbat la refaceri. La cercetarea din 
această campanie am urmărit straturile şi depunerile în stratigrafie orizontală, teh-
nica de construcţie şi alte detalii. Şi în campania din 2010 am observat că în jurul 
vetrelor sunt depuneri de cărbune, funingine şi cenuşă, suprapuse de oase şi cioburi. 
Acestea le-am considerat ca perioade de abandonare şi refaceri, legate de caracterul 
sezonier al atelierului.  

Pe marginile de vest şi de sud ale atelierului erau aruncate resturi menajere 
şi fragmente ceramice. Din profil se observă că pe latura de vest aceste depuneri s-au 
scurs de pe marginea baldachinului unde au fost aruncate.  

Resturile menajere proveneau de la cei care lucrau sub baldachin. Doar în 
zona cuptorului au fost constatate urmele unui perete din beţe verticale, groase de 
până la 4-6 cm, probabil şi cu împletituri de pari (Fig. 6). 

Pe latura de sud depunerile erau uneori îndepărtate pentru lipirea podelei 
(Fig. 8), deoarece înainte de refolosire se depuneau din straturile de guano dar şi praf  
(loess recent?) adus de vânt şi depus din cauza umezelii din peşteră în sezoanele reci 
şi ploioase), aflat în zona centrală a peşterii care nu are picurări din boltă11.  

La unele vetre a fost observată depunerea unor fragmente ceramice, de 
regulă din cele fine, care sunt bătute în stratul de calcar şi cenuşă având rol refractar, 
cum de altfel se foloseşte şi astăzi la cuptoarele de pâine ale ţăranilor. 
                                                      
10 La săpături au participat: Cristian Roman, Sorin Tincu, Sorin Colesniuc, Cosmin Suciu, 
Dimitrie Negrei şi studenţii/masteranzii: Alice Daniela Abagiu, alice_abagiu@yahoo.com 
absolvent Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Secţia Istorie, Universitatea de Vest 
Timişoara, Ioana Andrada Tudosi, ioanatudosi@yahoo.com, student Facultatea de Jurna-
lism, Universitatea de Vest Timişoara, Daniel Florea Adrian, fdaniel123@yahoo.com, 
student anul III, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Secţia Istorie, Universitatea de Vest 
Timişoara, Remus Constantin Dincă, remusdinca@gmail.com, masterand Facultatea de 
Litere, Istorie şi Teologie, Secţia Istorie, Universitatea de Vest Timişoara, Răzvan Branca, 
razvan_branca@yahoo.com, Student Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Secţia Istorie, 
Universitatea de Vest Timişoara. 
11 În una din campanii, într-un an ploios, am observat că straturile cu depuneri au fost spălate 
la suprafaţă, rămânând fragmente ceramice din diferite epoci. În atelier, în nivelurile 2Bb1-
B2, am găsit două rânduri de asemenea straturi cu depuneri subţiri de calcar cu diametrul de 
30-40 cm, cam cât se acumula şi în cazul zonelor afectate de picurările din plafonul peşterii. 



63 

 

7.2. Ceramica 
În acest moment nu avem încă date statistice, până acum fiind studiate doar 

materialele caracteristice (buze, toarte, ornamente, forme), restul lotului fiind la 
colegii din Hunedoara pentru codificare şi introducere pe calculator12. În acest studiu 
ne ocupăm doar de etapa veche 2B. 

7.2.1. Nivelul 2Bb0 (Fig. 10a-12b) 
Pe podeaua din strat de calcar şi puţină cenuşă, bine bătută şi uniform 

netezită, pe un strat de 1 cm de pământ galben din peşteră (argilă, guano, loess) erau 
grupări de la vase mari pe toată suprafaţa atelierului. Ceramica fină, deşi nu prea 
numeroasă, este de foarte bună calitate. Decorul este alcătuit din caneluri şi pictură 

 
Fig. 6. Atelierul, structuri de pari şi stîlpi de pe latura de vest,  

cea cu cuptorul (etapa de construire). 

                                                      
12 Cristian Roman şi Sorin Tincu cu colaboratorii lor prelucrează materialele pentru bazele de 
date.  
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Fig. 7. Straturi de picurare, nivel 2B2,  

latura de est. 

 
Fig. 8. Podea, nivel 2B3, 

 latura de sud. 

 
       Fig. 9a. vatra 1, nivel 1-2, strat 2Bb4, 

cioburi în structura. 

 
Fig. 9b. Vatra 2, nivel 8, strat 2Bb2. 

cu roşu. Apar şi câteva fragmente de toarte cu pastile realizate pe ceramică semifină 
şi grosieră. Pasta la toate categoriile are un amestec mineral, dar şi cioburi pisate, 
frecvente la categoria uzuală. Pe nivel sunt mai multe locuri de vatră (vatra 2 
nivelurile 8-9 şi o vatră în carourile F5 şi F6), iar în vecinătatea lor era împrăştiat 
cărbune şi puţină cenuşă. Cenuşa de regulă rămâne în perimetrul vetrei. 

În campania din 2004, pe vatră, în vecinătatea profilului, a fost descoperit un 
vas patrulater cu toarte pastilate. Recipientul, întregibil, cu marginile gurii evazate, 
este realizat din pastă neagră, toartele pastilate fiind amplasate pe muchii. Tipul 
acesta de recipient nu are analogii directe în formele de vase publicate de Ilie 
Sălceanu13. 

Faptul nu ne miră deoarece el nu este obiect folosit curent, fiind întâlnit în 
atelier în vecinătatea vetrei mari din nivel 2Bb0, care credem că servea la topirea 
unor minerale (cupru nativ, pepite şi praf de aur). Nu credem că au fost topite alte 
minerale (foiţe sulfaţi, cupraţi, aur nativ), căci altfel am fi găsit zgură. Pe vetre au 
fostă găsite obiecte de cupru sau aur în lucru, o bobiţă de aur (Fig. 12d) dar nici un 

                                                      
13 Sălceanu, 2008. 
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fel de zgură. Ca formă de apropie de tipul XIII d1, d2 sau XXVIIIc (= pl. 26.18), dar 
nu are buza lobată. După formă şi felul de dispunere a toartelor se încadrează în tipul 
D15 (de la Româneşti), D16 (= pl 14.5 de la Ostrovu Corbului), D18 (de la Cheile 
Turzii)14. 

Forma deschisă a gurii vasului, gen pâlnie, permite acumularea temperaturii 
când stă pe vatră, formă folositoare la topirea aurului. Numeroasele toarte (cele pline 
nu credem că au rol decorativ), forma patrulateră, permiteau manipularea vasului cu 
crăcane din corn de cerb. De altfel, tipul ceramic D18 din Cheile Turzii, provenind 
din săpături mai vechi, are patru picioruşe, formă potrivită pentru a fi aşezată pe 
vatră, picioruşele oferind o stabilitate mai mare. Tot acolo, imediat sub nivelele 
vetrei 1, sunt fragmentele unei amfore din pastă fină, neagră, foarte bine lustruită, 
decorată cu caneluri şi pictură cu roşu asociată canelurilor. Canelurile urmăresc 
traseul picturii cu roşu (Fig. 10b, 11a). 

 
a 

                                                      
14 Sălceanu, 2008. 
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b 

Fig. 10. Nivel 2Bb0 şi 2Bb1 (în zona mastabului) podea cu urme de stâlpi pe  
latura de est, sud (pungile marchează partea cercetată) şi centru. 

 

 a
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b c 

Fig. 11. Nivel 2Bb0, depuneri de vase mari cu toarte pastilate (c),  
oase şi unelte de piatră (b). 

Din cauza acestei forme, dar şi a unor ornamente, etapa veche a orizontului 
cu toarte pastilate nu poate fi separată de evoluţia culturii Bodrogkeresztúr. Tehnica 
(pasta, amestecul, lustruirea) este identică cu cea din Sălcuţa. Pictura imită unele 
vase decorate cu caneluri cum sunt cele de la Cuptoare - Sfogea, care aparţin însă 
unui nivel mai timpuriu (Sălcuţa II c), în acest ultim sit urmează un proces de 
ratardare în etapa Sălcuţa III, când au fost constatate şi importuri Tiszapolgár15.  

 Acest gen de ceramică credem că nu provine din Banat, ci din altă parte, 
mai dinspre sud, după cum sugerează şi alte elemente. Unele ornamente se întâlnesc 
şi în pictura culturii Gumelniţa16 deşi maniera lor de realizare diferă. 

 
Fig. 12a. Vas creuzet, nivelul 

2B20 (detaliu).

 
Fig. 12b. Vas creuzet, nivelul 2B20 

(detaliu).

                                                      
15 Radu, 2002, p. 190-193.  
16 Voinea, 2005, Tabel 2, motiv V, spirala, rând 7.  
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Fig. 12c. Vas creuzet, Ch. Turzii 

(după P. Roman). 

 
Fig. 12d. Inele de buclă din cupru, 
“vatra 3” = vatra 2, nivelurile 5-6. 

Ornamentele canelate şi pictura sunt atribute de origine sudică, ele se leagă 
de fenomenele balcanice. Mai trebuie să remarcăm că fragmentul de vas, pictat cu 
roşu şi cu caneluri, era deja spart când a fost aruncat pe podea; el aparţine foarte 
probabil unei etape anterioare podelei 2Bb0, unei perioade de abandonare a atelie-
rului refăcut în nivel 2Bb0.  

Am constatat numărul redus de unelte rămase în atelier, inclusiv cele reali-
zate din piatră cioplită. Printre piesele litice de la acest nivel se numără şi două 
artefacte (din categoria zdrobitor-frecător) folosite la baterea aurului între piei, pen-
tru a se obţine foiţe şi care contribuiau şi la finisarea pieselor de aur. 

La acest nivel au fost găsite şi două piese de piatră folosite la baterea auru-
lui între piei pentru a obţine foiţe şi finisarea pieselor de aur. 

7.2.2. Nivelul 2B b1 (Fig. 13-16b) 
O lipitură din pământ galben (Fig. 10b) marchează începutul unei noi 

perioade de refacere şi activitate marcată prin mai multe vetre de foc, nivele de 
refaceri, descrise de noi ca vatra 1 (nivelurile 7) şi vatra 2 (nivelurile 7-8), vatra 13. 
Vatra 3 din campania precedentă aparţine vetrei 2 având centrul deplasat spre vatra 
1. Ea aparţine acestui orizont şi este refăcută în etapa următoare. Pe aceasta au fost 
găsite mai multe verigi de cupru (Fig. 12d), inele de buclă, cu capetele petrecute, 
similare cu brăţările “TA3b” după tipologia de la Durankulak17.  

Ceramica este decorată cu pictură cu grafit cu diferite motive pictate (Fig. 
13c) dar şi cu incizii. Unele motive au analogii la Valea Anilor18. 

D. Beciu credea că pictura se transmite din cultura Petreşti, dar motivele se 
aseamănă întâmplător (Fig. 13c); asemenea pictură apare şi în grupul Foeni fără a fi 
o legătură între ele. Tot aşa s-ar putea spune despre unele motive incizate că se 
transmit culturii Coţofeni, ceea ce ar fi posibil (Fig. 13d/9) sau epocii târzii a 
bronzului (Fig. 13d/4). Credem că sunt doar convergenţe. 

Acum apar ornamentele excizate încrustate cu alb (Fig. 13d/2) despre care 
se aprecia că ar fi legate de Vădastra19 şi acestea sunt simple speculaţii căci între 

                                                      
17 Todorova, 2002, Abb. 167. 
18 Sălceanu, 2008, Pl. 58/7: Valea Anilor. 
19 Berciu, 1961, fig. 16: trebuie să precizăm că nu există o fază Petrești IV, iar legăturile în 
timp sunt mari. Este vorba de simple fenomene de convergenţă.  
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Vădastra şi Sălcuţa IV este o întreagă evoluţie când asemenea tehnici de decorare nu 
apar. 

Nu este cazul să ne ocupăm acum de toate aceste ipoteze, dar la acea vreme 
era la modă ipoteza evoluţiilor locale dintr-o civilizaţie în alta cu transmiteri de atri-
bute.  

Nu se ţinea cont în special de migraţii. Cauza acestor migraţii pe spaţii largi 
era căutarea unor surse necesare traiului (sarea şi păşunile în neoliticul timpuriu), ca 
şi procurarea unor materii prime, precum cuprul şi aurul, care au determinat aceste 
migraţii. Nu ştim cum arăta arhitectura orizonturilor anterioare ale atelierului, dar 
după adâncimea stâlpilor de bază era aproximativ la fel (apreciem după adâncimea 
gropilor care coboară încă 50-70 cm).  

 
a

 
b

Fig. 13a/b. Nivelurile 2Bb1. 

 
c 

 
d 

Fig. 13c/d. Ceramică din nivel 2Bb1-2b. 
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Fig. 14. Nivel 2Bb1_b2, ceramică. 

Pe alocuri în atelier nivelurile 2Bb1 şi 2Bb2 nu pot fi separate, motiv pentru 
care unele materiale le prezentăm împreună.  

Toarte pastilate apar pe toate categoriile ceramice. Ceramica este mai nume-
roasă pe nivel, unde se regăsesc numeroase fragmente aruncate, sparte etc., unele cu 
buton orizontal pe carenă (Fig. 13d/5). Mai amintim aici o toarta uşor profilată, cu 
boton în partea superioară, destul de rar întâlnită, ce apare pe ceşti cu caneluri, 
probabil de la Valea Rea20. 

Între unelte din piatră cioplită remarcăm o lamă fierăstrău brună (Fig. 15/4), 
din silex jurasic (sau de Jura). Piesa este foarte bine lucrată, fiind vorba de o unealtă 
specială, de meşter. 

La aceeaşi categorie de artefacte din piatră şlefuită menţionăm şi un burghiu 
din obsidian cu dungi fumurii (Fig. 15/2), realizat pe o aşchie, legat de sursele din 
nordul Ungariei şi estul Slovaciei21. Dar există şi artefacte realizate din silex local 
sau din calcarul sau cuarţitele din zonă (Fig. 15/3, 6-7). Printre uneltele sau podoa-
bele rebutate este şi un fragment de os perforat, rupt (Fig. 15/1). Dintre bijuteriile 
prelucrate, finisată este o mică mărgică din piatră (Fig. 15/6). Mai amintim un 
fragment dintr-un os tăiat sub forma unei verigi mai late. Ar fi putut să fie o 
încercare de a face inele sau verigi de os, dar fiind ars credem că era folosit ca 
manşon pentru tuburile de suflat care aveau în capăt dinţi de animale. Manşonul 
servea la fixarea şi protejarea tubului de a nu se aprinde, aşa ne explicăm arderea, 
dar ar putea să fie şi altceva. 

                                                      
20 Sălceanu, 2008, Pl. 11/12, tipul XVIy este probabil 16j şi variantele XVI vezi şi p. 95-96. 
21 După analizele efectuate de Biagi-Voytek, 2006. 
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Fig. 15. Nivel 2Bb1_b2, unelte podoabe. 

 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

2

Fig. 16a. Nivel 2Bb1-ceramică           Fig. 16b. Nivel 2Bb1 
        -ceramică 
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7.2.3. Nivelul 2Bb2 (Fig. 17-24) 
Ca urmare a extinderii suprafeţei spre sud pentru delimitarea peretelui de 

sud, în această campanie nivelul a fost cercetat pe două carouri, restul a fost 
investigat în campania din 2010. 

Cea mai mare parte a sa a fost acoperită de vetrele 1 şi 2 (Fig. 17a). În partea 
de est erau depuneri de la umplere formate din oase, fragmente ceramice şi pigmenţi 
alburii de la picurările de apă din tavan (Fig. 17b). 

Carourile cercetate sunt mai bogate în materiale arheologice. În acea zonă în 
afara vetrelor a fost descoperit un creuzet cu o toartă scurtă (Fig. 18), foarte probabil 
montat într-o coadă din os, care servea la topirea pepitelor de aur sau a foiţelor şi 
altor piese rebutate.  

Tot pe latura de est sunt mai multe gropi de stâlp foarte apropiate, din care 
motiv pământul era afânat, iar un animal (Fig. 10a) şi-a făcut un culcuş, pornind pe 
lângă peretele de est al peşterii. 

În groapă au intrat unele fragmente medievale târzii şi moderne, aflate la 
suprafaţa peşterii. În groapa de animal sau la stâlpii de susţinere au fost descoperite 
fragmente ceramice Petreşti (Fig. 19). 

 
a 
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b 

Fig. 17. Nivelul 2Bb2 cu vetrele 1 şi 2 şi peretele de est cu găuri de stâlp. 

 

Fig. 18. Nivel 2Bb2, creuzet.
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Fig. 19. Fragmente ceramice Petreşti.  

Ceramica fină (Fig. 20-22) 
Ceramica fină prezintă o paletă largă de ornamente. Unele sunt cunoscute şi 

în nivelurile anterioare (canelurile, pictura etc.), dar ele sunt mai bogate şi variate. 
Un singur vas este întregibil (Fig. 20a), celelalte provin de la forme similare: boluri 
cu umăr rotunjit, cu caneluri sau alveole oblice pe umăr (Fig. 20b), unul având o 
toartă mică cu pastilă (Fig. 20b/2). 

 
Fig. 20a. Nivel 2Bb2. Fig. 20b. Nivel 2Bb2.  
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Fig. 21. Nivel 2Bb2. 

 
a 

 
b 

Fig. 22. Nivel 2Bb2. 

Ceramica pictată cu grafit are diferite motive, dar cele mai frecvente sunt 
triunghiurile lungi pictate sub buză, care apar atât la exteriorul, cât şi la interiorul 
vasului (Fig. 22). 

Fondul lustruit al vasului lasă impresia că motivul ar fi cel lustruit, dar ele 
formează împreună motivistica. Pe pântec sunt unele proeminenţe în formă de şa 
(Fig. 22a/4). Ornamentele excizate sunt în tehnica furchenstich lat, fiind încrustate 
cu materie calcaroasă albă. Spaţiul dintre excizii fiind egal, motivul lustruit crează 
imaginea de excizie. Unul din motive este decorat cu şnurul (Fig. 22b/3). 
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Fig. 23. Nivel 2Bb2. 

Ceramica semifină (Fig. 23) 

 

 

Fig. 24. Nivel 2Bb2, ceramică 
uzuală. 

Fig. 25. Nivel 2Bb3. 

Aciditatea solului face ca încrustaţia cu materie albă să nu se păstreze 
întotdeauna, foarte probabil din cauza picurărilor, încât, uneori, distruge şi stratul 
superficial al lustruirii, rămânând doar biscuitul roşcat al vasului (Fig. 22b.1). 

La ceramica semifină decorul este realizat mai ales din toarte pastilate, 
proeminenţe, crestături şi mai rar incizii (Fig. 23). Pe un fragment din pastă roşcată 
apar motive lustruite sau linii foarte fin lustruite, formând un decor aproape insesi-
zabil (Fig. 23b/2). 

Ceramica uzuală (Fig. 23) 
Ceramica uzuală, care nu se deosebeşte de cea din nivelul timpuriu, are ca 

decor, ca şi la ceramica semifină: proeminenţe conice, crestături pe buză, toarte cu 
pastilă (Fig. 24/2, 6). Predomină nuanţele de gălbui, ceea ce arată o ardere slabă 
oxidantă. 
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7.2.4. Nivelul 2Bb3 
Suprafaţa pe care a fost cercetat nivelul în această campanie este mică. Ea se 

reduce la cele două carouri (G6 şi H6). Straturile dinspre marginea atelierului erau 
mai groase (Fig. 25). 

Trebuie să remarcăm că peste unii stâlpi ai peretelui de sprijin pentru 
baldachin, pe latura de est, era pusă cu faţa în jos o piatră, în genul lustruitoarelor 
pentru topoare (Fig. 26). Judecând după dimensiunile ei credem că putea fi folosită 
ca nicovală, ca suport pentru baterea foiţelor de aur pentru podoabe, dar şi la 
“sudarea la rece” prin batere a acestor foiţe. Cei care găsesc asemenea piese le 
declară în mod automat “râşniţe”. Este posibil ca piesa să fie mai veche (cultura Zau 
sau Petreşti) şi să fi fost refolosită ca nicovală în atelier. 

 

 
Fig. 26. Nivel 2Bb3, nicovala - râşniţa. 

O altă observaţie privind acest nivel este numărul mare (18 buc.) de 
artefacte (unelte şi aşchii) din obsidian. Una singură este de culoare mai închisă, 
legată de sursa de la Tokaj sau Melos, ceea ce nu se poate preciza fără analize. 
Numărul mare al celorlalte piese ar indica sursa est slovacă22 şi deci şi cea din zona 
Tokaj. Mai interesantă este o aşchie cu cortex, care are retuşe pe ambele părţi, 
amintind o funcţionalitate similară lamei fierăstrău mai sus pomenită (Fig. 15/4), dar 
nu este cazul să insistăm aici asupra acestor piese. 

                                                      
22 Biagi-Voytek, 2006. 
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Fig. 27. Nivel 2Bb3, unelte şi aşchii de obsidian. 

Ceramica fină. 
Deşi suprafaţa este redusă, remarcăm numeroase fragmente ceramice, ce 

indică forme variate, realizate într-o tehnică deosebită. Multe fragmente prezintă 
pictură. 

Printre acestea, se remarcă un fragment de bol cu decor pictat cu alb, cu 
motive în tablă de şah şi o nervură în relief pe fondul negru al vasului. Pictură cu 
roşu crud şi materie albă este semnalată la Băile Herculane II-III23. De altfel, la 
Pecica – Forgaci II, în cultura Bodrogkeresztúr este de asemenea pictură cu alb24. O 
nervură similară vasului nostru (Fig. 28 a-b) se cunoaşte tot de la Cheile Turzii25. 

Motivul din triunghiuri, care apare şi în nivelul anterior, este frecvent la 
Cheile Turzii, apare şi la D. Berciu ca “Sălcuţa IV – Petreşti IV” cum am arătat mai 
sus, asociat cu o toartă pastilată (Fig. 30). Mai deosebită este o proeminenţă, un 

                                                      
23 Sălceanu, 2008, p. 125. 
24 Luca, 1990b, p. 108, pl. 14 
25 Sălceanu, 2008, pl. 72.2 şi foto 22.3. 
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buton pe care, prin scurte incizii tăiate în stratul de slip, s-a obţinut o figură umană 
foarte stilizată. 

Ornamentele incizate apar doar pe ceramica semifină (Fig. 31a). Pe un 
fragment din ceramică grosieră, sub buză, peste alveole, sunt urme de pictură cu 
negru (Fig. 31b). 

 
a 

 
b 

 c 

 
 d 

Fig. 28. Nivel 2Bb3: a-c. ceramica pictată; d. toarte pastilate. 

  
Fig. 29. Nivel 2Bb3, proeminenţă cu 

faţă umană. 
Fig. 30. Cheile Turzii, posibil din supra-
faţa cercetată de D. Berciu şi I. Al Aldea. 
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          a 

 
                        b 

Fig. 31. Nivel 2Bb3: a. ceramică incizată, semifină; b. ceramică uzuală. 

 
            a  

b 

 
c 

 
d 

Fig. 32a-c. Nivel 2Bb3, podoabe din diferite materiale; d. Nivel 2Bb3 – 2B1. 

Pentru fineţea cu care meşterii din atelier realizează podoabele, nu doar cele 
din aur, sunt de amintit şi o serie de mici piese din os, scoică, scoică fosilă sau lemn 
silicifiat (Fig. 32). Piesa din Fig. 32b, întâmplător sau voit, nouă ni se pare că redă 
stilizat imaginea unui cap, deşi poate fi și o simplă aparenţă. 

Dimensiunile foarte mici, gingăşia cu care sunt lucrate piesele subliniază 
specializarea meşterior din atelier. 
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7.2.5. Nivelul 2Bb4 
Acesta este ultimul din etapa veche a orizontului cu toarte pastilate. În 

nivelul următor au loc modificări în arhitectura atelierului, din care motive am 
socotit că se trece la o etapă mijlocie a orizontului cu toarte pastilate.  

După această fază, în interior se pun alţi stâlpi, unul taie vatra 2, în partea de 
vest se construieşte o vatră, apoi un cuptor cu două faze de refaceri, în ambele se 
foloseşte o instalaţie de suflat aer pentru controlarea temperaturii în cuptor. 

 
a 

 
b 

Fig. 33. Nivel 2Bb4, a. la începutul extinderii; b. în strat. 
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La reluarea campaniei a fost lărgită suprafaţa spre sud pentru delimitarea 
laturii de sud a atelierului. A fost lăsat un carou necercetat, fiind vorba de vetrele 
V1-V3 săpate în anul 2010, care aveau mai multe nivele şi era necesar un timp mai 
îndelungat pentru investigarea lor. 

În nivel au fost descoperite mai multe tăieturi din foiţe de aur ca resturi de 
prelucrare cu urme de îndoituri sau rebuturi. Uneori au fost găsite urme de decor pe 
asemenea piese rebutate în procesul tehnologic, păstrate pentru a fi retopite sau 
rebătute. Fiind prea mici nu ne dăm seama ce piesă intenţionau meşterii să facă.  

Cea mai interesantă piesă din toate campaniile din atelier este una în formă 
de frunză, modelată pe un suport de lemn, lut sau ceară de albine, care aduce a 
pasăre-om cu ciocul în relief (Fig. 35). 

  

  

Fig. 34. Nivel 2Bb4, tăieturi din foiţe de aur. 

Piesa în discuţie sugerează un corp scheletic cu două aripi. Ca funcţionali-
tate presupunem că putea fi aplicată pe îmbrăcăminte sau pe un suport din alt mate-
rial, în acest caz reprezentând un însemn. În timpul lucrului marginile s-au rupt pe 
alocuri fiind considerată rebut. Lungimea ei este de cca. 4,8 cm (Fig. 34).  

Ca tehnică de lucru piesa ne aminteşte de descoperirile de la Moigrad, 
considerate mai târzii, dar care credem noi că aparţin acestei perioade, ca şi marele 
idol din acelaşi lot, care are corespondenţe pe spaţii largi din regiunea carpato-danu-
biană în tezaure şi piese din Epoca Cuprului. Tehnica prin care sunt modelate unele 
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din piese are foarte bune analogii la Cheile Turzii26. Mai mult, între piesele de aur de 
la Moigrad este redată o pasăre cu aripile desfăcute în aceeaşi manieră27.  

Ceramica pictată din acest nivel (Fig. 36) păstrează aceeaşi tehnologie. 
Pictura este realizată cu alb (grafit? până la noi analize), constând din motive 
formate din benzi pictate; peste o toartă pastilată sunt puncte albe (care se regăsesc 
ca idee în decorul incizat; compară cu benzile de mai sus din Fig. 21/2, 31/a1-2). Pe 
un gât de amforetă apare un decor pictat din triunghiuri care formează în negativ o 
linie neagră lustruită (Fig. 36b). Sunt şi fragmente decorate cu incizii adânci, în benzi 
sau reţea, linii lustruite sau puncte (pe ceramică semifină) (Fig. 37a).  

Toartele pastilate apar pe toate categoriile ceramice (Fig. 37b/1-2). 
Uneltele descoperite nu sunt legate de uzul gospodăresc, ci mai mult de 

prelucrarea podoabelor. La mai toate piesele de obsidian se observă urme de folosire 
pe muchiile tăioase. Credem că ele erau folosite la tăierea pieselor fine de aur, scoică 
sau os. 

 
Fig. 35. Nivel 2Bb4, podoabă de aur cu figură stilizată de pasăre. 

                                                      
26 Makkay, 1989, fig. 14-15. 
27 Makkay, 1989, fig. 14.1. 
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Fig. 36a-b. Nivel 2Bb4, ceramică pictată cu grafit. 

 

  

Fig. 37a-b. Nivel 2Bb4. 

  

Fig. 38. Nivel 2Bb4, unelte din os şi fildeş. 
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Unele au encoches rotunde (Fig. 39), folosite pentru a tăia sau cresta 
mărgelele de scoică sau de aur, care sunt rulate, gen saltaleoni şi apoi tăiate. 

Dintre piesele folosite la prelucrarea aurului, semnalăm descoperirea unui 
colţ de lup, despre care se spune că şi astăzi este folosit pentru întinderea şi netezirea 
foiţelor de aur28. 

Mai amintim două piese; una din os - o coadă de spatulă cu urme de ardere 
şi un fragment de fildeş de la un colţ de mistreţ (Fig. 38). 

Mai sunt şi alte obiecte, dar în acest studiu ne-am limitat doar la cele legate 
de prelucrarea podoabelor din atelier şi din nivelul cel mai timpuriu cercetat de noi. 

8. Concluzii 
Nu avem o reconstituire recentă a atelierului, dar pentru a se forma o ima-

gine mai clară asupra baldachinului prezentăm câteva reconstituiri mai vechi, din 
nivelul 2Bb2, 2Bb0 şi nivelul imediat următor, cel cu cuptorul (nivelul 1B). 

 
Fig. 39. Nivel 2Bb4: unelte de obsidian şi opal 13) şi, 8) cornean 

                                                      
28 Informaţii amabile Remus Dincă; Luca, 1992, p. 3, nota 21, citează pe pictorul Cenino 
Andrea Cenini care indică folosirea dinţilor de lupi, câine, pisică pentru întinderea foiţelor de 
aur. 
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Fig. 40a. Nivel 2Bb0 şi 2Bb2. Fig. 40b. Nivel 2Bb4. 

Atelierul aparţine etapei timpurii a orizontului cu toarte pastilate, Sălcuţa IV 
– Băile Herculane II-III. Reamintim că a fost propus şi termenul Sălcuţa IV – Băile 
Herculane II-III – Cheile Turzii. 

 
Fig. 41. Reconstituirea atelierului în etapa 1B. 

Cum anterior am folosit pentru definirea orizontului neolitic termeni diferiţi 
(CCTLNI sau CCTLNZIS, mai apoi cultura Zau), iar prelucrarea noilor materiale 
descoperite pentru bazele de date este în curs de desfăşurare, considerăm necesar a 
aştepta finalizarea lor pentru precizări suplimentare. Constatăm prezenţa unor 
materiale de tip Bodrogkeresztúr II (forme, decor, unele fragmente pictate), dar după 
un studiu analitic viitor asupra ceramicii (cu serieri şi clasificări) ne vom putea 
pronunţa mai exact asupra aspectelor legate de această problemă. 
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Am considerat atelier instalaţia din Peştera Ungurească din mai multe 
motive: baldachinul pentru protejarea contra picurărilor; numeroasele vetre bine 
realizate care includeau fragmente ceramice pentru reverberaţie; existenţa cuptorului 
cu gaură pentru suflat aer; prezența unor creuzete și obiecte de aur, cupru, piatră, 
scoică, os în diferite stadii de prelucrare; unelte din cupru (cuţite şi pumnale), piatră, 
os, corn, silex, obsidian; zdrobitoare şi ciocane de mână; lustruitoare din colţ de lup 
sau mistreţ; vârf pentru tub de suflat din calcar, colţi de mici mamifere folosite ca 
piese componente pentru suflante.  

Nu în ultimul rând trebuie să amintim peştera cu curenţii ei favorabili în 
timpul verii, posibilitatea de a controla cu uşurinţă accesul spre peşteră şi apropierea 
de sursa de aur din valea Arieşului, râu bogat în aur, cunoscut pentru zonele sale de 
spălare, care se află la 2-3 km în apropiere. Creuzete sunt amintite la Durankulak în 
Haus V.8, dar şi cuptoare săpate în pământ, cu cap de tub din os pentru foale29. 

 Mai trebuie să amintim analiza realizată de Bogdan Constantinescu a peste 
15 obiecte de aur aflate în colecţia de la MNIT şi în cea de la Muzeul Brukenthal30.  

Datarea orizontului timpuriu, deşi nu avem prea multe materiale din nivelul 
inferior şi nici nu au atribute deosebite în afară de toartele pastilate şi aceeaşi pastă, 
o sincronizăm din punctul de vedere al cronologiei relative cu începuturile orizon-
tului cu toarte pastilate, respectiv Sălcuţa IV – Băile Herculane – Cheile Turzii. 
Diferenţa între nivele nu este întotdeauna sigură, deoarece fiind atelier (locuire 
periodică, anuală) şi nu o locuire permanentă cu depuneri stratigrafice continue, 
după cum se poate vedea din profilul stratigrafic (Fig. 3), dar şi în alte zone ale 
atelierului, în atelier au loc scurgeri sau aruncări voite la refacerea podelei sau a 
vetrelor. Dovadă sunt numeroasele fragmente ceramice ale unor civilizaţii anteri-
oare (din culturile Zau şi Petreşti), care sunt prezente în aproape fiecare nivel. Cu 
toate depunerile stratigrafice, care par la o primă vedere corecte, putem preciza natura 
şi încadrarea orizonturilor doar prin prezenţa elementelor cele mai târzii.  

Prezenţa picturii ne indică un orizont timpuriu, dar lipsa ornamentelor cu 
spirale incizate ne arată că suntem post Bodrogkeresztúr I. Sigure de poziţia strati-
grafică sunt vasele întregibile care rămân pe nivel sau şi care nu sunt depuse la 
refacerea podelei. 

Făcând o scurtă comparare între ceramica pictată din nivelul Sălcuţa IVb – 
Băile Hrculane II şi cea din Chei observăm o mare similaritate între etapa veche din 
Chei şi descoperirile sălcuţene. Desigur sunt şi diferenţe, dar fenomenul este răspân-
dit în Balcani. 

Desigur sunt şi diferenţe, dar fenomenul este larg răspândit în Balcani. 
Asemenea comparaţii trebuiesc făcute în viitor şi pentru alte tipuri de motive. 
Intenţia noastră este să le seriem dar sunt foarte puţine materiale publicate pe 
complexe, ori se poate observa cât de variate sunt situaţiile într-un singur complex. 
Dar fiind un atelier care prelucrează bijuterii, dat fiind cantitatea mare de obsidian, 
observăm pe ce spaţii largi se întind legăturile etno-culturale. 

                                                      
29 Todorova, 2002, p. 155, fig. 175.1-2.  
30 Lazarovici et alii, 2012. 
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Sălcuţa IV – Băile 
Herculane II-III 

Cheile Turzii – Peştera Ungurească/Caprelor etapa veche 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Tab. 2. Tabel comparative cu ceramica pictată din etapa veche de la Chei. 
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