ASOCIAŢIA ARHEO VEST
TIMIŞOARA

ARHEOVEST
II1
-IN HONOREM GHEORGHE LAZAROVICIInterdisciplinaritate în Arheologie
Timişoara, 6 decembrie 2014

JATEPress Kiadó
Szeged
2014

Editori:
Sorin FORŢIU
Adrian CÎNTAR
Consilier științific:
Dorel MICLE
Coperta: Gloria VREME-MOSER, www.ideatm.ro
Foto copertă: Ovidiu MICȘA
Această lucrarea a apărut sub egida:

© ArheoVest, Timișoara, 2014
Președinte Lorena VLAD
www.arheovest.com
referință
bibliografică

ISBN 978-963-315-228-7 (Összes/General)
ISBN 978-963-315-220-1 (Vol. 1), ISBN 978-963-315-221-8 (Vol. 2)
Avertisment
Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine în totalitate
autorilor.

referință
bibliografică
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mirekfurmanek@gmail.com
** Ferenczy Károly Muzeúm, HU; robert.patay@gmail.com
*** Muzeum Śląskie, PL; sadyagata@o2.pl
Abstract. Feather grass (Stipa sp.) in the Neolithic and Eneolithic of Central Europe. A
contribution to the debate on the phenomenon. Feather grass is a xerotermic plant genus
typical for the temperate grasslands constituting the large Eurasian steppe and forest-steppe
belt. In Central Europe the main area of its occurrence is Carpathian steppe named in
Hungarian as puszta. Outside the Pannonian region, phytocenoses comprising few species of
the kind can be found in isolated patches in Transylvania, Slovakia, Moravia, Austria and far
more to the north – beyond the mountain ranges of Carpathians and Sudetes. According to
one of the most interesting hypotheses attempting to explain genesis of these extrazonal
dispersed enclaves of plant families more of less similar with those of “feather-grass steppe”,
at least some of them appeared after deforestation and transformation of some areas into their
suitable habitats due to economic activity of early agrarian communities. Although sporadic
remains of Stipa at central European archaeological sites can be dated back to the stage of
the Linear Pottery Culture, the first demonstrable “chronological horizon” in which they
occur frequently starts with the development of different regional post-linear traditions in the
second quarter of the 5th millennia BC. It is very likely then, that it was just at the time when
such anthropogenic steppe or rather steppe-like grasslands appeared more widely. Even
though this study provides some new evidence supporting this supposition, from the very
beginning it was focused not so much on this extremely interesting palaeoecological issue as
on related ethnobotanical questions. While analyzing the Neolithic and Eneolithic findings of
feather grass we intended to learn as much as possible about the usage of the plant by the
people of that time. With this end in view, our special emphasis fell on the character of the
remains and archaeological contexts in which they were met. Hopefully, resulting
observations will fuel further discussion on the problem.
Keywords: palaeoethnobotany, environmental studies, Central Europe, Neolithic and Eneolithic, feather grass (Stipa sp.).
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1. Introducere
În decursul ultimelor trei decenii, în siturile arheologice datate în general în
neolitic, au fost descoperite tot mai des resturi carbonizate de năgară (Stipa sp.),
iarbă xerofită asociată în general cu comunităţile de plante deschise specifice stepei
şi silvostepei euroasiatice. De la început dezbaterea asupra acestor descoperiri a decurs
pe două paliere: pe de o parte au fost dezbătute în contextul reconstituirii paleomediului iar pe de altă parte din perspectiva întrebuinţării năgarei de către comunităţile
preistorice. Deoarece, din perspectivă etnobotanică, prezenţa năgarei în situri neolitice, eneolitice, sau în așezări mai recente rămâne totuşi un subiect de nișă, dezbaterile de pînă în prezent au fost dominate de primul dintre palierele menționate. Cu
toate că într-o discuție dedicată acestei plante extrem de interesante subiectele paleoecologice nu pot fi ocolite, în cele ce urmează vrem să ne concentrăm în primul rând
asupra aspectului cultural al acestui fenomen.
Fără a pune în nici un fel sub semnul întrebării valoarea investigaţiilor de
până în prezent privind rolul năgarei în viaţa oamenilor preistorici, vrem să atragem
atenţia asupra faptului că aceste reflecţii au fost întreprinse în principal folosindu-se
analogii etnografice şi cunoştinţe generale de agrotehnică şi botanică, în timp ce mai
puţin spaţiu s-a dedicat detaliilor contextuale în care aceste rămăşiţe au fost găsite.
Bineînțeles, acest lucru se datorează mai ales faptului că autorii lucrărilor au fost în
general arheobotaniști, şi doar în mod excepţional arheologi. Se explică astfel de ce
numărul publicaţiilor complete ale descoperirilor de acest gen este atât de redus, fapt
ce a îngreunat destul de mult studiile comparative. Folosindu-ne de materialele avute
la dispoziție, în prezentata lucrare vom încerca să inversăm într-un fel optica de până
acum.

2. Obiective, materiale şi metode
Într-un plan “factografic”, acest articol are drept scop sistematizarea cunoştinţelor privind resturile de năgară şi contextele arheologice în care au fost descoperite.
Vor fi puse în ordine informaţiile legate de descoperirile cunoscute deja destul de
bine, materialele din arhivă – verificate de către autori în timpul cercetărilor şi analizelor de laborator şi cele mai noi descoperiri – neprezentate până acum mai pe larg.
Bineînţeles, cu această ocazie ne vom îndrepta atenţia şi asupra faptelor potenţial
semnificative pentru aspectele aici discutate, care deocamdată necesită stabilire sau
descriere.
Probele din cel puţin 64 de complexe descoperite pe 27 situri arheologice
(Tab. 1) pot constitui în clipa de faţă subiect pentru o discuţie mai largă. Avem de-a
face cu o colecţie sub multe aspecte neomogenă şi care necesită o analiză multilaterală şi pe mai multe niveluri.
Specificaţia preliminară a descoperirilor de năgară din neolitic şi eneolitic
va avea deasemenea atât caracter calitativ cât şi cantitativ. Vor fi prezentate: caracterul vestigiilor descoperite cât şi frecvenţa acestora în probele în cauză. Pe baza
analizei compoziţiei descoperirilor vor fi separate grupele sursă, care ulterior vor fi
folosite în timpul analizelor spațiale, cultural-cronologice şi în sfârşit de context.
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Mai întâi ne vom ocupa de problema ordonării cronologice şi spațiale a
celor mai vechi descoperiri de năgară din Europa Centrală. Vârsta lor va fi precizată
atât prin folosirea metodelor științelor naturii, deci datarea cu radiocarbon a probelor
de năgară sau a materialelor asociate, cât şi pe baza dovezilor arheologice, deci prin
utilizarea analizelor tipo-cronologice a descoperirilor preistorice asociate cu acestea.
În cazul în care este vorba de aspectul teritorial al prezenţei năgarei, la analizarea
acestui aspect vom acorda atenţie atât dinamicii cultural-cronologice a fenomenului
cât şi fundalului corologic.
În etapa următoare atenţia noastră se va transfera asupra complexelor unde
au fost descoperite resturi de năgară. Pe baza localizării acestora în cadrul așezărilor,
a formelor şi dimensiunilor precum şi a caracterului descoperirilor mobile asociate,
vom preciza funcţiile lor primare şi secundare. Pe cât va fi posibil ne vom concentra
şi asupra situațiilor stratigrafice particulare, în cadrul cărora s-au descoperit resturile
vegetale în cauză, încercând să precizăm cât mai exact “biografia” acestora. Pentru
ilustrarea acestor contexte ne vom folosi în principal de cazurile care ne sunt cel mai
bine cunoscute, referindu-ne şi la cele documentate mai puţin, sau pur şi simplu
publicate până în prezent la un nivel nesatisfăcător pentru necesităţile analizelor în
cauză. Toate aceste comparaţii vor avea ca scop stabilirea măsurii în care putem
vorbi de repetabilitatea descoperirilor de năgară având în vedere caracterul vestigiilor descoperite şi circumstanţele depunerii acestora.
După prezentarea eventualelor regularităţi – presupunând că acestea corespund cu repetabilitatea proceselor din timpul şi de după depunere conducând la
apariţia tafocenozelor care ne interesează – vom iniţia o discuţie care va avea ca
scop depistarea regulilor din spatele acestora. Bineînţeles, datorită conceptului prezentat în acest discurs, cel mai mult ne va interesa arătarea existenţei repetabilităţii
în sfera comportamentală a comunităţilor preistorice şi arătarea caracterului cultural
al acesteia. Dacă totuși nu vom reuşi să justificăm existenţa anumitor modele
culturale în acest cadru, nici să arătăm folosirea năgarei în scopuri concrete, atunci
avem speranţa că vom stabili în ce fel de sfere ale vieţii putea fi folosită.
Realizând analizele şi discuţiile în aşa fel direcţionate, sperăm să aducem
argumente care poate nu vor permite imediat falsificarea sau – ceea ce e mai dificil –
verificarea ipotezelor apărute în acest context, dar ar trebui cel puţin să le întărească
sau să le slăbească. Desigur, nici în raport cu chestiunile detaliate, nici cu cele
generale, nu intenţionăm să renunţăm la încercările de a explica faptele aici strânse
într-un nou mod. Dimpotrivă – întreprindem aceste analize şi discuţii de asemenea
în speranţa că rezultatele acestora ne vor permite nouă sau altor cercetători să
formuleze ipoteze noi, interesante.

3. Încadrarea geografică şi cronologică
În ceea ce priveşte teritoriul, prezentul studiu se referă la zona apropiată a
Europei Centrale care este diferit definită, cuprinzând teritoriile Germaniei de astăzi,
ale Austriei, Poloniei, Cehiei, Slovaciei, Ungariei şi teritoriul intracarpatic al României.
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Fig. 1. Răspândirea descoperirilor arheologice de năgară (Stipa sp.) în Europa
Centrală: 1. descoperirile de tip A; 2. de tip B; 3. de tip C;
4 – descoperirile necunoscute (desen M. Furmanek).
Acesta corespunde, în mare parte, zonei de apariţie a comunităţilor agricole
şi de crescători de animale legate de cultura ceramicii liniare precum şi de grupurile
contemporane acesteia adică ale “ceramicii liniare estice” şi de complexul ceramicii
pictate care au format “baza” pentru dezvoltarea socio-culturală mai localizată a
comunităților danubiene neolitice mai recente.
Începutul perioadei discutate în acest articol desemnează apariţia pe teritoriul analizat a comunităţilor pioniere neolitice amintite mai sus, deci în jur de cca.
5600‒5500 BC. Ca dată finală acceptăm cca. 3600‒3500 BC, care în general desemnează sfârşitul evoluţiei tradiţiilor vechi danubiene, înlocuite de noi modele socioeconomice din sud (complexul Boleráz/Baden-Coţofeni şi cultura vaselor cu gâtul în
formă de pâlnie, în sens larg). Datorită dinamicii diferenţiate a dezvoltării culturale
pe teritoriul analizat ar trebui totuşi să fie tratată ca fiind o graniţă convenţională.
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4. Analiza descriptivă
4.1. Caracteristicile cantitative şi calitative ale descoperirilor
Căutând identificarea regularităților în apariţia resturilor de năgară în siturile
arheologice trebuie să fim conştienţi de tot felul de factori tafonomici şi metodologici (de ex. moduri de prelevare a probelor, posibilităţi de identificare etc.), care
afectează caracterul materialului accesibil pentru asemenea comparaţii şi îngreunează stabilirea unor concluzii ferme1. Fără a intra totuşi pentru moment în acest
concept complex şi lasând la o parte chestiunea detalierii rapoartelor direct referitoare la descoperirile în cauză, să încercăm iniţial să împărţim colecţia descrisă
având în vedere numai cantitatea şi caracterul resturile botanice precum şi starea lor
de conservare. Bineînţeles, conform obiecţiilor enumerate, împărţirea aici rezultată o
putem trata doar ca pe o categorie descriptivă de exploatare, care în final va trebui
supusă unei critici mai aprofundate. Aplicarea unui asemenea criteriu ne permite în
această clipă să separăm trei categorii de descoperiri:
- tipul A: sunt depozite numeroase compacte perfect păstrate, având foarte
des legături de fire de năgară aşezate paralel (A1), printre care se găsesc câteodată şi
seminţe individuale şi fragmente ale acestora (A2). Sunt depozite intenţionale prezervate in situ.
- tipul B: sunt depozite împrăştiate formate din fire de năgară fragmentate în
diferite stadii (B1), lângă ele se mai găsesc destul de des şi seminţe carbonizate ale
acestei ierburi (B2). Iniţial cel mai probabil au fost numeroase depozite asemănătoare celor care le-am separat ca fiind categoria sursei de tip A. Au fost ele totuşi
mutate într-un loc nu prea îndepărtat şi distruse ca urmare a diferiților factori în timpul şi după depunere?
- tipul C: sunt descoperiri constând în nu mai mult de cîteva resturi vegetale
(privim ca o graniţă convenţională 20 de bucăţi) de fire foarte fragmentate (C1),
seminţe individuale de năgară (C2), sau ambele (C3). În acest caz putem să ne confruntăm cu resturi foarte distruse, redepozitate de mai multe ori şi mutate în locuri
destul de îndepărtate.
Cu siguranţă cea mai mică grupă o formează depozitele în masă de tip A.
Sunt de abia şapte şi provin din diferite situri. Împreună cu descoperirile de tip B apar
deja în aproape jumătate de complexele (în total 25 de cazuri) găsite în 17 situri. În
şase dintre ele lângă depozitele în masă în alte gropi au apărut şi descoperiri de tip
C, în celelalte sunt doar câteva resturi împrăştiate. În apariţia diferitelor feluri de
depozite se observă nişte regularități interesante de natură cronologico-culturală, a
căror indicare necesită mai întâi o ordonare corectă a descoperirilor din punct de
vedere al datării şi al localizării.

1

Vezi de ex. Bieniek, 2003, p. 29-35, tab. 2.
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4.2. Caracteristicile descoperirilor din punct de vedere cronologic, cultural şi spaţial
În cele mai multe cazuri, contextul descoperirilor de năgară precum şi detalierea informaţiilor cuprinse în publicaţii privind rezultatele cercetărilor permit stabilirea exactă a cronologiei acestora. Cel mai precis datate sunt descoperirile de năgară
din Dobkowice, Ecser şi Pietrowice Wielkie, a căror fragmente arse au fost supuse
analizelor de radiocarbon. În câteva cazuri vârsta descoperirilor marchează datarea
altor materiale organice, care apar simultan în aceleași complexe arheologice (de ex.
Miechowice 4a, Osłonki 1, Těšetice-Kyjovice-“Sutny”)2. Dar în celelalte datarea s-a
determinat pe baza analizei tipo-cronologice a materialului preistoric asociat. Câteodată informaţiile cuprinse în publicaţiile sursă permit doar realizarea unei legături
generale a descoperirii cu cultura arheologică (compară Tab. 1 şi Fig. 1).
Cele mai vechi descoperiri provin din siturile culturii ceramicii liniare: şase
situri, mai ales din faza cea mai veche) Niedereschenbach, Eitzum, Bruchenbrücken) şi veche (faza Flomborn – de ex., Vaihingen) dar şi din faza cu note muzicale. Aceste situri sunt localizate în primul rând în Germania şi doar unul din ele
(Guźlin) se găseşte în Polonia, în regiunea Cuiavia.
Din prima jumătate a mileniului V îHr sunt cunoscute doar două situri sigure
cu resturi de năgară. Unul din ele este legat de cultura ceramicii cu benzi punctate şi,
până în prezent, este o descoperire neolitică izolată de năgară din depresiunea din
Cehia. Celălalt, probabil puţin mai târziu, provine din situl culturii Lengyel din
Těšetice-Kyjovice, în regiunea Moraviei. Probabil de această perioadă trebuie legat,
de asemenea, şi depozitul de năgară găsit în localitatea Komjatice-Tomášové din
vestul Slovaciei.
Cu privire la distribuția teritorială, cronologică şi culturală a descoperirilor
încep cu încetul să se formeze anumite regularităţi. Atrage atenţia, mai întâi de toate,
concentrarea maximă a acestui tip de descoperiri în partea de nord-vest a teritoriului
cuprins în acest studiu. Este regiunea cuprinsă prin colonizarea culturii ceramicii
liniare şi a culturilor danubiene mai târzii formate pe baza acesteia. În această colecţie cele mai multe descoperiri de năgară – atât din punct de vedere al numărului de
resturi cât şi a siturilor şi complexelor în care au fost descoperite – provin din a doua
jumătate a mileniului V şi a primelor secole din mileniul IV îHr. Din această perioadă se distinge cel mai numeros grup de descoperiri de năgară din regiunea Cuiavia.
Celelalte au fost găsite în Silesia Inferioară şi Superioară, Moravia, sudul Austriei şi
în nord-vestul Ungariei, precum şi în Saxonia. Au legătură cu aşa numitele grupuri
Lengyel târziu şi epi-Lengyel, epi-Rössen, precum şi cu înrudita cultură Brześć
Kujawski3. Din punct de vedere corologic este vorba în mare parte de zona prezentei
apariţii extrazonale a acestui tip de iarbă.

2

Deşi ar trebui să fim conştienţi de limitările legate de datarea cu radiocarbon prin folosirea
diferitelor materiale organice.
3
Scoatem din acest orizont descoperirile de năgară din groapa 74 din situl 9 din Schöningen
(Körber-Grohne, 1987; Thieme, 1987, p. 116; Thieme, Maier, Urban, 1987, p. 451). În
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4.3. Caracteristicile descoperirilor din punct de vedere contextual
Analizele contextuale detaliate pot fi efectuate numai pe baza descoperirilor
bine cercetate şi documentate. Totuşi, nu fiecare descoperire care îndeplineşte aceste
condiţii va fi pentru noi relevantă în aceeaşi măsură. Având în vedere perspectiva
adoptată privind chestiunea modurilor de utilizare a năgarei de către comunităţile
agricole timpurii ca fiind cea mai importantă, trebuie acceptate descoperirile cu
numeroase vestigii prezervate in situ. Despre acestea se poate spune cu o mare probabilitate că au fost depuse în urma acţionilor intenţionate ale oamenilor, deci pot,
de asemenea, să ne arunce mai multă lumină asupra chestiunilor de comportament.
Descoperirile seminţelor individuale sau a fragmentelor firelor năgarei sunt în această
situaţie mult mai puţin elocvente. Numărul tot mai ridicat de complexe care îndeplinesc aceste condiţii permite realizarea unei sistematizări preliminare a acestora.
Gropi cu vatră/de deşeuri
Cea mai numeroasă grupă de gropi pentru deşeuri unde Stipa a apărut sub
forma depozitelor cu numeroase resturi formate în mare parte din fragmente ale firelor prezervate in situ (descoperirile de tip A), le reprezintă aşa numitele gropi pentru
lut; după extragerea acestui material folosit printre altele, la construirea şi repararea
pereţilor şi podelelor locuinţelor, aceste gropi erau utilizate şi ca locuri sigure pentru
arderea focului. La sfârşit se aruncau în ele resturi consumabile, de producţie şi elemente distruse ale inventarului gospodăresc. Resturile de năgară sunt cel mai probabil
legate de folosirea acestui gen de gropi de lut fiind utilizate ca gropi cu vatră.
Un exemplu excelent al acestui complex este adâncitura destul de plată şi
neregulată descoperită în situl Pietrowice Wielkie din Silesia Superioară (Fig. 2). În
două adâncituri ale fundului gropii s-au descoperit resturi de vetre sub formă de
straturi negre de substanţă lipicioasă umplute cu cărbuni mărunți. În una din aceste
adâncituri s-au găsit resturi de năgară carbonizată (Fig. 3). În straturile survenite mai
apoi, legate direct de folosirea acestora în cadrul gropilor pentru deşeuri, s-au găsit
numeroase fragmente provenite atât vase ceramice (Fig. 5. 1‒15) cât şi de vase mai
puţin delicate (Fig. 4), unelte stricate ale uneltelor legate de producţia textilă (Fig. 5.
16‒20)4, sau foarte multe resturi rezultate de la prelucrarea silexului (Fig. 5. 21‒25)5.
Nu este exclus ca în groapă să fi fost aruncate şi resturi din materiale degradabile,
care nu s-au păstrat (oase, lemn etc.).
Acest gen de gropi pentru extragerea lutului cu acumularea resturilor de
năgară în straturile de jos ale gropilor s-au descoperit şi în alte situri. În unele cazuri
firele carbonizate, precum şi seminţele individuale, au fost găsite ca depozite compacte (de exemplu, groapa din 26/79 din Komjatice-Tomášové6 şi groapa din Straß7),
pe de altă parte în alte locuri sub forma a foarte numeroase fragmente păstrate şi
lumina analizelor mai noi sunt mai târzii decât s-a sugerat iniţial şi ar trebui datate la circa
3700/3600‒3400 îHr (Raetzel-Fabian, Furholt, 2006).
4
Bukowska-Gedigowa, 1980, p. 51.
5
Cendrowska, 2014, p. 18.
6
Compară: Hajnalová, 1989, p. 12, 83; Eadem, 2007, p. 304; Točík, 1986, p. 279, Fig. 1.
7
Compară: Leeb, 1990, p. 37; Kohler-Schneider, 2007, p. 214.
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Fig. 2. Pietrowice Wielkie 8, complexul 118/64: 1. fotografie a gropii din timpul
cercetărilor; 2. proiecţie orizontală şi secţiune transversală a gropii (1. foto B.
Gediga, arhiva Muzeului Silesian din Opole; 2. după Cendrowska, 2014).
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Fig. 3. Pietrowice Wielkie 8, complexul 118/64: exemple de fragmente ale
vaselor ceramice găsite în groapă (desen N. Lenkow).
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Fig. 4. Pietrowice Wielkie 8, complexul 118/64: ceramică şi resturi de silex
găsite în groapă. 1‒15. Fragmente de vase ceramice; 16‒18. Fragmente de
fusoiale; 19‒20. Fragmente de greutăţi pentru războiul de ţesut; 21‒25. Resturi
de silex (1‒20. desen N. Lenkow; 21‒25. Cendrowska, 2014, modificat).

118

Fig. 5. Pietrowice Wielkie 8, complexul 118/64: fotografie a depozitului
firelor şi seminţelor de năgară scoase din groapă (foto A. Sady).
dispersate de fire şi seminţe (un exemplu bun aici este gropa pentru lut 11 din
Osłonki8).
O altă categorie de gropi pentru deşeuri o reprezintă complexul 2183 descoperit pe situl 6 în Ecser (Fig. 6)9. Cel mai probabil trebuie interpretat ca fiind atât
cenuşar cât şi groapă pentru deşeuri, fiind în imediata vecinătate a vetrei (complexul
2184). Stratificările care se prăbuşesc în mod caracteristic şi formează umplutura
gropii mai adânci, au avut printre altele destul de numeroase vestigii de combustibil
carbonizate şi incinerate. Nu există nici o îndoială că s-au format în general prin
aruncarea cenuşii şi a resturilor arse din fundul mai sus situat al gropii pentru foc.
Legătura de fire de năgară descoperită în acest complex (Fig. 7) a ajuns acolo exact
în acest mod. În afară de cărbunele şi cenuşa amintite, în această groapă erau aruncate în principal fragmente de tot felul de vase sparte precum şi puţine resturi din
producţia de unelte de piatră (Fig. 8‒9).

8
9

Compară Bieniek, 2003, tab. VI; Grygiel 2008, p. 759, fig. 739-750.
Iniţial raportat în Patay, Fekete, 2006.
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Până în prezent această descoperire este singulară, dar gropile de acest gen
reprezentau condiţii foarte bune pentru menţinerea resturilor carbonizate ale plantelor, deci trebuie să ne aşteptăm la alte descoperiri de acest gen.
Gropi de provizii
O categorie complet separată de gropi, având descoperiri cu numeroase resturi de năgară, pot părea diferitele forme de beciuri. Bineînţeles le distingem având
în vedere scopul lor iniţial şi, în unele cazuri, depozitele inferioare de năgară par a fi
create efectiv în relaţie întocmai cu această funcţie. Cel mai bun exemplu de acest
gen este groapa trapezoidală de la Vliněves, datată în perioada timpurie a epocii
bronzului, pe fundul căreia au fost găsite straturi de fire de năgară de aproape cinci
centimetri10.
În ceea ce priveşte perioada care ne interesează direct, atunci poate în acest
mod trebuie să ne îndreptăm atenţia asupra acumulării mari de fragmente de fire de
năgară (tip B1) în partea de jos a beciului aparţinând locuinţei nr. 4 descoperită în
situl Konary 1 (Fig. 10). Certitudine în acest caz nu avem, pentru că proba a fost luată
din nivelul 80‒100 cm şi nu poate fi în mod evident asociată stratului inferior.
Caracterul materialului mobil descoperit în umplutura complexului (Fig. 11) arată că a
servit ca groapă pentru tot felul de deşeuri, de altfel la fel ca o mare parte de gropi de
acest gen. Ceea ce este semnificativ, multe resturi de năgară au fost găsite în acest complex, de asemenea şi în stratul din ultima fază a utilizării acestuia (la nivelul 0‒20 cm).11
Acumulări asemănătoare de fire de năgară în gropi-beciuri au fost de altfel înregistrate în cadrul câtorva locuinţe din cultura Brześć Kujawski: în groapa nr. 2 din
situl nr. 4 de la Miechowice,12 precum şi în gropile nr. 2 şi nr. 30 din situl nr. 4a de la
Miechowice13. Sunt totuşi descoperiri prea puţin documentate în ceea ce priveşte stratigrafia şi pe baza lucrărilor accesibile nu reuşim în nici un fel să precizăm circumstanţele în care resturile de plante în cauză puteau fi depuse în aceste gropi.
Gropi cu funcţia de afumătoare
Ca exemple ale acestui gen de complexe au fost descrise două gropi descoperite în Żegoty, regiunea Cuiavia. Din păcate, aşezările neolitice descoperite în
localitatea amintită în timpul cercetărilor de pe traseul conductei de gaze Yamal sunt
cunoscute din studii foarte generale, iar descoperirile în cauză au fost publicate doar
într-o formă scurtă, foarte greu accesibilă, din care lipsesc date detaliate legate de
context.14 De aceea, fără a pune la îndoială corectitudinea interpretării funcţionale a
ambelor complexe arheologice, nu le vom discuta mai pe larg.

10

Bieniek, Pokorný, 2005, p. 297.
Bieniek, 2003, Tab. II; Grygiel, 2008, p. 1184-1185, Fig. 1035-1041.
12
Bieniek, 2003, tab. IV; Grygiel, 2008b, p. 1016, Fig. 910-913.
13
Bieniek, 2003, tab. V; Grygiel, 2008b, p. 1103, Fig. 986-989; p. 1108, Fig. 992-993.
14
Czerniak et alii, 1998. Unele informaţii le datorăm lui Lech Czerniak, care ne-a pus la
dispoziţie versiunea iniţială a textului citat, care diferă puţin de articolul publicat.
11
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Fig. 6. Ecser 6, complexele 2183 şi 2184: 1. Fotografia gropilor în timpul
explorării; 2. Proiecţia orizontală a grundurilor şi secţiunea transversală
a gropilor (desen J. Jakucs, foto R. Patay).
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Fig. 7. Ecser 6, complexul 2183: fotografii ale depozitului
firelor de năgară in situ (foto R. Patay).
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Fig. 8. Ecser 6, complexul 2183: fragmente ale vaselor ceramice
găsite în groapă (desen J. Jakucs, N. Lenkow).
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Fig. 9. Ecser 6, complexul 2183: fragmente de ceramică şi resturi de silex găsite
în groapă. 1‒15. fragmente ale vaselor ceramice; 9. fusoială; 10‒11. nucleu
(1‒9. desen J. Jakucs, N. Lenkow; 10‒11. foto L. Szászvári).
Gropi rituale
În discuţia asupra resturilor de năgară merită o deosebită atenţie cazul gropii
nr. 717 descoperită în situl “Sutny” de la Těšetice-Kyjovice. Este un caz deosebit nu
numai datorită contextului în care au fost descoperite resturile de năgară aici discutate, dar şi datorită faptului că această descoperire este documentată, analizată şi descrisă foarte bine de către autorii cercetărilor15.
Groapa în cauză este situată în apropierea binecunoscutei împrejmuiri
circulare de tip a rondel al culturii Lengyel (Fig. 12). Deja vecinătatea acestei construcţii enigmatice, monumentale, poate indica funcţia rituală a complexelor descoperite în apropiere. În ceea ce priveşte groapa care ne interesează pe noi, scopul acesteia poate să ne arate în mare parte “biografia” precum şi ceea ce era depus în ea.
15

Šabatová et alii, 2012.
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Fig. 10. Konary 1: 1. localizarea rămăşiţelor locuinţei 4 şi a beciului
alăturat acesteia (groapa 9); 2. proiecţie orizontală a grundului
şi secţiune transversală a gropii 9.
Legenda: 1. obiecte din faza timpurie a culturii Brześć Kujawski; 2. obiecte din faza
clasică a culturii Brześć Kujawski; 3. casa 4 şi beciul alăturat acesteia (faza clasică); 4. pământ arabil (humus); 5. humus de culoare brună închisă; 6. lut; 7. Bulgări de cob; 8. humus brun; 9. humus de culoare gri închis; 10. pietre (după Grygiel,
2008a; 2008b; modificat).
În prima fază de acoperire putea fi o groapă pentru deşeuri obişnuită, pentru că stratul I al părţii inferioare îl constituie doar fragmente individuale de ceramică şi
descoperirile de silex. Mult mai puţin tipică este partea aflată în superpoziţie, partea
cu cel mai mare strat de pământ al umpluturii (nivelurile H‒E), formată prin acoperirea destul de rapidă a gropii de către locuitorii așezării. Merită atenţie două
episoade a acestor stratificări: depunerea vestigiilor nedefinite, arse (nu sunt totuşi
resturi în urma focului!) pe nivelul H, precum şi formarea stratului cu colorant roşu
pe nivelul G. În straturile E‒G au fost găsite, printre altele, unelte din silex,
fragmente de ceramică şi două figurine antropomorfe sparte (Fig. 13). În afară de
acestea, în umplutura gropii au fost găsite şi multe oase de animale.
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Fig. 11. Konary 1, groapa 9: fragmente de vase ceramice şi obiecte din oase
găsite în complex (după Grygiel, 2008b; modificat).
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Fig. 12. Těšetice-Kyjovice-Sutny: 1 – localizarea gropii 717;
2 –proiecţie orizontală a plafonului şi secţiune transversală a gropii 717.
Legenda: 1 – complexe ale culturii Lengyel; 2 ‒ ceramica; 3 – cob; 4 – colorant roşu;
5 – pietre; 6 – loess; 7 – cărbune din lemn; 8 – fragmente de figurine antropomorfe
(după Šabatova et alii, 2012; modificat).
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Fig. 12. Těšetice-Kyjovice-Sutny, complexul 717a: 1‒2. Reconstrucţia
fragmentelor de figurine antropomorfe; 3‒5. Fragmente de vase
ceramice (după Šabatova et alii, 2012; modificat).
Contextul eventualelor ritualuri ne este indicat, în primul rând, de depozitarea
fragmentelor craniilor de porc mistreţ şi de ţap în stratul D. De aici s-au prelevat
foarte multe resturi vegetale carbonizate. Autorii lucrării atrag atenţia asupra faptului
că cea mai mare concentrare a cărbunilor de lemn a fost prezentă în nivelurile G‒I,
seminţele de cereale umpleau straturile aici discutate destul de uniform, iar numărul
lor a fost în mod clar mai mare numai în stratul D, aflat mai sus şi format probabil
prin umplerea naturală a acestuia. Printre vestigiile vegetale arse în stratul G au fost
identificate resturi de năgară.16 Deşi, în acest caz, contextul ar putea să ne indice
16

Informaţie amabilă din partea lui Petro Kočára.
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utilizarea acestei ierburi pentru scopuri rituale, trebuie subliniat faptul că este vorba
descoperire singulară nesigură.17
Şanţurile
Un fapt până recent necunoscut a fost existența vestigiilor de Stipa în umplutura şanțurilor. Recent acest gen de grupări au fost descoperite datorită cercetărilor de verificare care au avut loc pe situl Dobkowice 12 din Silesia Inferioară.18
Resturi împrăştiate de năgară au fost găsite acolo în multe locuri în cadrul
şanţurilor dar cel mai mare grup, format din aproape 200 de fragmente de fire
(descoperire de tip B), a fost descoperit în partea inferioară a şanţului marcat ca fiind
complexul 004 (Fig. 14). Împreună cu vestigiile vegetale carbonizate au fost
prezente doar fragmente individuale de ceramică (Fig. 15) tipice culturii Jordanów
din Silesia. Nu s-au găsit alte materiale, dar trebuie să ţinem minte că obiectele
realizate din materii nepersistente (de ex. oase) nu s-au putut menţine datorită
mediului de depunere agresiv şi acid. Cum au arătat analizele micromorfologice,
sedimentele în care s-au găsit acumulări de fire de năgară au apărut destul de repede,
comparativ cu timpul scurt de după realizarea şanţului.
Nu se ştie dacă avem de-a face aici cu redepozitarea resturilor carbonizate,
care se găseau în apropierea şanţului sau chiar într-un depozit compact de pe fundul
şanţului, mutat şi fragmentat în timpul creării umpluturii. E greu, deci, să determinăm definitiv circumstanţele larg înţelese în care firele de năgară s-au găsit în
această groapă. Discrepanţele de interpretare sunt aici deosebit de mari: de la
activităţi legate de ritual (părţile de jos ale şanţurilor erau folosite şi ca locuri de
înmormântare!)19, până la evenimente întâmplătoare (arderea legăturilor de iarbă
crescută prin apropierea şanţurilor).
Gropi pentru morminte
O lumină cu totul nouă asupra chestiunilor discutate se pare că înfăţişează
rezultatele publicate ale cercetărilor arheobotanice din Salzmünde-Schiepzig. În acest
sit, resturile de năgară au fost descoperite nu numai în gropile din cadrul aşezării dar
şi în câteva gropi de mormânt. Destul de numeroase erau resturile din mormântul
marcat drept complexul 506120. Din păcate, nu cunoaştem încă detaliile privitoare la
17

Într-adevăr este cunoscută o descoperire de tip A2 sau B2 provenind din complexul situat
în apropierea rondelului – depozitul deschis în groapa 3 în situl din Kolin, dar pentru evaluarea acestuia trebuie să aşteptăm publicarea unui raport arheologic mai detaliat şi a unei analize arheobotanice.
18
Vezi Furmanek et alii, 2013. Resturi de năgară au fost nu demult găsite în umplutura şanţului asemănător datat pe situl Dzielnica 8 din Silesia Superioară (cercetări ale lui Mirosław
Furmanek şi Artur Rapiński). Privitor la caracterul iniţial al studierii probelor botanice de acolo
provenite (cercetările lui Agata Sady) precum şi la contextul descoperirii acestora, am decis
deocamdată să nu discutăm mai pe larg aceste descoperiri. Descoperirile de năgară puţin mai
târzii din umpluturile şanţurilor provin de pe situl din Salzmünde-Schiepzig (Hellmund, 2014,
p. 262).
19
Furmanek et alii, 2013, p. 384.
20
Hellmund, 2014, p. 262.
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Fig. 13. Dobkowice 12: 1. localizarea blocului 2/2012 în cadrul zonei investigate
așezării cercetate arheologic şi identificate prin metoda magnetometrică;
2a. blocul 2/2012 cu grundul complexului 004; 2b. secţiuni transversale ale
complexului 004 (după Furmanek et alii, 2013; modificat).
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Fig. 14. Dobkowice 12, exemple de fragmente de vase ceramice din complexele
descoperite în anul 2012. 12‒14, 36 – fragmente de ceramică din complexul 004
(după Furmanek et alii, 2013; modificat).
aceste contexte funerare. Se ştie că erau, în general, înmormântări parţiale secundare.
Legătura dintre vestigiile de năgară cu înmormântările nu este deci sigură, deşi,
conform Monicăi Hellmund, autoarea analizelor amintite, acceptăm posibilitatea folosirii lor în ritualurile de înmormântare21.
Cum se vede din analiza de mai sus, depozitele de năgară sunt descoperite
în diferite contexte. Cea mai mare parte din ele indică utilizarea acestora în scopuri
practico-gospodăreşti, dar o parte din descoperiri ne spun să luăm în vedere şi rolul
socio-ritual al acestei plante. Este necesar, ca probele pentru formularea concluziilor

21

Ibidem, p. 263.
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să fie atent discutate în toată complexitatea proceselor de formare a grupurilor care
ne interesează.

5. Consideraţii generale
5.1. Chestiunile de paleomediu
Aşa cum am amintit în introducere, ierburile din specia năgarei sunt asociate
în primul rând ca fiind plante constitutive ale pajiştilor xerofite euroasiatice din stepă
şi silvostepă. Actualmente, în Europa Centrală, terenul principal compact de apariţie
a aşa numitei “stepe de năgară” e reprezentat de zona carpatică. În afară de aceasta,
ansambluri de plante formate din mai multe specii de năgară apar local de asemenea
în Austria, în Moravia şi mai departe în nord – în afara arcului Munţilor Sudeţi şi
Carpaţi.22 Cercetătorii sunt cu totul de acord privind faptul că amintitele pajişti
extrazonale xerofite din Europa Centrală sunt ansambluri vegetale seminaturale, deci
formate şi menţinute în urma acţionării factorilor de mediu şi economici. Istoria lor
atinge totuşi cel mai probabil începutul actualului interglaciar, când economia umană
nu a avut încă un impact important asupra mediului.
Trebuie sa fim conştienţi că, faţă de diferitele slăbiciuni ale înregistrărilor
paleobotanice, anumite concluzii referitoare la istoria holocenă timpurie a dezvoltării pajiştilor xerofite au încă, în mare parte, caracter deductiv. Sunt ele nişte probe
de retrogenezare privind prezenţa acestor tipuri de comunităţi vegetale pe baza
cunoaşterii dintr-o parte a condiţiilor de deal, unde apar şi menţinerea acestora precum şi geografia potenţialelor habitate, şi de cealaltă parte – variabilităţii diacronice
a factorilor pe care aceste habitate le formează. Descrierea dezvoltării pajiştilor
xerofite din Europa Centrală în holocen şi localizarea în această istorie a năgarei,
necesită prin urmare o introducere puţin mai largă în conceptele fitogeografice.
În condiţii naturale, formaţiunile euroasiatice de stepă ierboasă, cu care sunt
înrudite pajiştile xerofite din Europa Centrală, sunt legate de zona climatului
continental semiuscat. În această zonă ariditatea este atât de mare încât – în afara de
văile fluviale – nu permite dezvoltarea vegetaţiei iubitoare de umiditate. Acest lucru
creează totodată condiţii de dezvoltare fără concurenţă a vegetaţiei iubitoare de
umiditate a căror trăsătură caracteristică este nu atît necesitatea căldurii, cât în
primul rând rezistenţa la uscare în perioada de vară – în cazul acesta – temperaturi
foarte scăzute în timp de iarnă (în sensul fiziologic această ultimă perioadă aminteşte
de altfel seceta de vară). În afara condiţionării temperaturii şi umidităţii, climatul are
de asemenea un efect important asupra formării factorilor edafici care permit dezvoltarea pajiştilor xerofite. În condiţiile climatului continental semiuscat pătrunderea
apei este tot atât de importantă, sau poate mai importantă decât procesul de filtrare.
În consecinţă, în stratul de sol format pe rocile mamă bogate în compuşi de calciu
(de ex. loess şi produse asemănătoare loessului) nu are loc leşierea acestora. Se formează atunci solurile fertile, bogate în carbonat de calciu de tip cernoziom, solurile
castanii cât şi solurile brune stricto sensu. Acest lucru este foarte important pentru
dezvoltarea ierburilor xerofite şi a năgarei care ne interesează pe noi cel mai mult,
22

Vezi de ex. Barańska et alii, 2010; Ceynowa-Giełdon, 1976; Šmarda, 1963.

132

pentru că absolut cea mai mare parte din ele sunt plante bazofile, în principiu iubitoare de calciu23.
Climatul de tranziţie al Europei Centrale nu permite în mare parte dezvoltarea nestânjenită a pajiştilor xerofite. Pentru formarea şi menţinerea lor trebuie să
aibă loc anumite condiţii geomorfologice, care vor asigura o expunere la soare adecvată şi umiditate mică, apropiate celor pe care le avem în zona de stepă şi silvostepă.
Asemenea condiţii au loc doar pe versanţii relativ abrupţi ai văilor sau pe dealurile
cu expunere sudică, relativ sudico-vestică/estică. Altfel se prezintă şi condiţiile solare.
În Europa Centrală, datorită umidităţii mărite şi dominării proceselor de filtrare a
apei în multe locuri are loc leșierea compuşilor de calciu şi pătrunderea acestora în
adâncul profilului solului și prin urmare acidularea treptată a solurilor. Solurile cu
reacţia bazică slabă sau neutră se formează doar pe o bază bogată în compuşi de calciu, iar asemenea compoziţii pot avea doar loessurile şi solurile asemănătoare lor,
argila cu carbon şi tillitul, precum şi cele cu calcar, marnă, dolomit şi ghips24. Aşa
cum am amintit deja, în mare parte se întreţin în caracter de comunități apofitice: bune
pentru dezvoltarea lor habitate deschise, relativ uscate şi expuse la soare se formează
spaţii prin defrişarea terenului, după care sunt cuprinse de economia extensivă de creştere a animalelor. Păşunarea nu permite revenirea tufişurilor şi a copacilor care ar
putea să limiteze dezvoltarea pajiştilor. Odată cu apariţia păşunatului regulat acestea
din urmă fac loc vegetaţiei iubitoare de umiditate pe calea succesiunii secundare.
Bineînţeles, cunoscând cât de puţin favorabile sunt condiţiile dezvoltării pajiştilor xerofite în partea de nord a Europei Centrale, începem să ne punem problema
asupra faptului cum astfel de plante, precum năgara şi fitogenozele corespunzătoare
acesteia, s-au dezvoltat în această zonă. Datorită acestui fapt ne întoarcem la chestiunea dezvoltării pajiştilor xerofite din Europa Centrală. În istoria lor holocenă putem
distinge trei faze principale25.
Fără îndoială, perioada în care speciile xerofite se puteau dezvolta aici fără
probleme în mod natural a fost sfârşitul pleistocenului (deci interstadiul Allerød urmat
de perioada de răcire a Dryasului recent) precum şi începutul holocenului (deci perioada preboreală). În acest timp grupările xerofite, care au supravieţuit ultimei glaciaţiuni în adăposturile zonelor pontice şi balcanice, s-au extins de-a lungul arcului
carpatic, precum şi prin folosirea culoarelor create de pasurile din Carpați, Sudeţi şi
poarta moraviană de asemenea pe zona Depresiunii Carpatice cât şi în nord.26 Au
populat terenurile extinse şi deschise eliberate de sub acţiunea gheţiurilor acoperite
cu depuneri de loess şi depuneri asemănătoare acestora, bogate în carbonați de calciu. Iniţial nu au avut în principiu o mare concurenţă pentru că, climatul continental
23

Grabowski, 2011, p. 194.
Ibidem.
25
Vezi de ex. Dúbravková, Hajnalová, 2012, p. 255-259; Magyari et alii, 2010, p. 927-928;
Paul, 2010, p. 56-59.
26
Sunt într-adevăr cel mai probabil căile holocenului timpuriu de migraţie a plantelor
xerofite, dar precizarea exactă a acestor căi în prezent este imposibilă (compară de ex.
Magyari et alii, 2010, p. 929; Paul, 2010, p. 60-61).
24
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puternic reţinea invazia plantelor iubitoare de umiditate, şi treptat pădurile revenite au
avut un caracter deschis şi puternic luminat. Condiţiile pentru dezvoltarea liberă a
pajiştilor xerofite s-au menţinut totuşi destul de puţin timp şi deja la sfârşitul perioadei preboreale, odată cu creşterea umidităţii, este vizibilă scăderea ponderii comunităților vegetale cu caracter de stepă atât în Depresiunea Carpatică cât şi la nord.27
Deşi schimbarea progresivă a mantiei vegetale nu era legată în nici un caz
de eliminarea totală a comunităților vegetale xerofite, evoluţia acestora pe ambele părţi
ale arcului carpatic de nord şi ale Sudeţilor a decurs cu totul altfel. Cu cât în Depresiunea Carpatică s-a menţinut pe spaţii destul de mari în cadrul silvostepei cu atât la
nord s-a ajuns cu timpul la limitarea destul de drastică a dezvoltării acesteia şi împingerea în habitate-refugiu sub forma pantelor luminate şi destul de uscate a văilor
apelor, pe stânci, pe terenuri alunecoase şi stâncoase, neaccesibile pentru plantele
iubitoare de umiditate. Acest lucru a rezultat bineînţeles din persistența în perioada
atlantică a schimbărilor climatice nefavorabile pentru ansamblurile de plante ”silvostepice” şi expansiunea legată de aceasta a pădurilor umbroase.28 Nu putem totuşi
exclude că menţinerea şirurilor de habitate, de ex. de-a lungul râurilor mari, a permis
încă în acea perioadă emigrarea speciilor noi a căror afluenţă (de ex. datorită temperaturii naturale nefavorabile) a fost imposibilă mai devreme. Cea de-a doua etapă în
istoria dezvoltării pajiştilor xerofite holocene se termină odată cu introducerea economiei de agricultură şi creştere a animalelor, deci în prima jumătate a mileniului VI îHr
pe terenurile Depresiunii Carpatice şi câteva sute de ani mai târziu pe terenurile situate
mai departe în nord.
În urma despăduririi şi activităţilor ulterioare de creştere a animalelor a comunităţilor agrare timpurii, habitatele favorabile pentru pajiştile xerofite se măreau în
zonele de pădure. La începutul neoliticului în Depresiunea Carpatică acest proces a
avut o scară relativ mică, dar deja în mileniul V se ajunge deja la o extindere destul de
mare.29 În nord, datorită specificului habitatelor mamă, mecanismul şi scara acestui
fenomen încă slab cunoscut trebuiau să difere. Cum se ştie deja, purtătorii aşa numitei
tradiţii danubiene au format aici oicumenele lor în principal în cadrul regiunilor
solurilor fertile, cu carbon, bune pentru cultivarea pământului şi creşterea animalelor, de asemenea preferând în mod evident zonele înalte de loess sau terenurile
apropiate lor din punct de vedere ecologic. În literatura veche se sugera că activitatea economică a comunităţilor agricole timpurii a fost legată în primul rând de zona
umedă a văilor, totuşi studiile ulterioare au permis arătarea unei modificări mărite a
mediilor exploatate, de asemenea şi utilizarea zonelor uscate a terenurilor de deasupra văilor30. În perioada timpurie a dezvoltării așezărilor acestor comunităţi, în timpul
culturii ceramicii liniare, o mare parte din așezări a fost situată pe coastele cu expunere estică, şi de abia 20% din ele – pe coastele sudice. Totuşi, cu timpul, din ce în
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Vezi Magyari et alii, 2010; Ralska-Jasiewiczowa, 2004.
Vezi de ex. Tobolski, 2004.
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Magyari et alii, 2012.
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Vezi de ex. Bogaard, 2004; Kruk, Milisauskas, 1999, p. 42-44.
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ce mai multe așezări se localizau în locuri foarte expuse la soare.31 În special în
împrejurimile așezărilor situate în acest mod, pajiştile cu caracter parastepic puteau
folosi habitatele seminaturale sub forma păşunilor ca și culoare de răspândire. Menţinerea lor ulterioară a fost doar o chestiune de păşunare regulată extensivă care oprea
succesiunea secundară. În urma păşunatului de către animale putea totuşi să aibă loc
selecţia compoziţiei pajiştilor, uşurând dezvoltarea plantelor cum este năgara. În timpul păşunatului, oile şi alte animale aleg plantele cu o consistenţă moale, ocolind
xerofitele, a căror elemente sunt mai lemnoase şi mai ascuţite, totodată nedigerabile
şi periculoase pentru sistemul digestiv (dintre animalele domestice numai capra digeră
celuloza32). În cazul ierburilor asupra cărora ne concentrăm, deci năgara din Europa
Centrală, asemenea elemente le reprezintă terminaţiile ascuţite ale firelor. Doar în
perioada timpurie de creştere pot fi nutreţuri cu valori scăzute – până înfloresc33.
Cadrul model prezentat, concentrat mai ales pe evoluţia condiţiilor dezvoltării pajiştilor xerofite în general, iar în cadrul lui de asemenea răspândirea ierburilor
din specia năgarei, trebuie confruntate cu faptele cele mai importante pentru lucrarea
noastră, deci cu descoperirile preistorice ale resturilor de năgară. Ţinând seama de
diferite feluri de slăbiciuni ale înregistrărilor paleobotanice, pe baza cărora se încearcă
definirea ritmului dezvoltării acumulărilor de ierburi cu caracter apropiat pajiştilor
de stepă, descoperirile de acest gen au devenit o dovadă materială foarte importantă
şi sunt regulat amintite în discuţii atât de către paleobotaniști și paleogeografi cât şi
de către paleoclimatologi34. Aşa cum subliniază în ultimul timp Aldona MuellerBieniek şi Dorota Nalepka35, având în vedere chestiunile de răspândire a ierburilor
din Stipa sp. precum şi dezvoltarea pajiştilor xerofite în general trebuie păstrată a
anumită prudenţă. Deci apariţia celor dintâi nu este deloc o condiţie obligatorie pentru formarea ansamburilor vegetale amintite. Chiar dacă dispunem deja de un număr
mare de premize puternice care permit reconstituirea istoriei holocene a dezvoltării
acestui gen de comunitate vegetală, nu se ştie exact când şi cum s-a răspândit în ele
năgara. Cu privire la Depresiunea Carpatică credem că se poate primi ca o certitudine că a fost una din plantele constitutive pentru acele pajişti de stepă holocene. În
nord putea să apară puţin mai târziu. Deşi unii cercetători nu exclud o asemenea
posibilitate, pare îndoielnic să fie o specie adventivă36. Pentru răspândirea destul de
largă extrazonală a acestui gen de iarbă, încă dinainte de venirea omului în regiunile
de nord ale Europei Centrale, poate răspunde chiar şi prezenţa vestigiilor acestora în
stratificările celor mai vechi așezări situate la depărtare foarte mare de raza compactă
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Vezi de ex. Kruk, 1973, p. 89, tab. 19; Kulczycka-Leciejewiczowa, 1993, fig. 13.
Vezi de ex. Lasota-Moskalewska, 2005, p. 117.
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Hillman, 2000.
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Vezi de ex. Bieniek, 2002, p. 37; Lityńska-Zając et alii, 2004, p. 54; Magyari et alii, 2010,
p. 927; Molnár, 2012, p. 112; Mueller-Bieniek, Nalepka, 2010, p. 237-245; Wasylikowa et
alii, 2002, p. 48.
35
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de creştere a pajiştilor compacte de stepă37.
Bineînţeles, în practica arheobotanică nu se poate preciza dacă năgara ale
cărei resturi descoperite printre vestigiile așezărilor preistorice a apărut în împrejurimile lor cu caracter al vegetaţiei naturale, cât şi ca apofit.38 În orice caz, dacă interpretăm resturile năgarei din siturile arheologice numai în categoriile de mediu, frecvenţa lor mărită în înregistrările arheobotanice pe anumite zone sau în anumite
perioade poate arăta extinderea razei pajiştilor xerofite, în a cărei compoziţie intra.
Dacă ne uităm la descoperirile din perioada care ne interesează şi din regiunea din
această perspectivă, atunci în modelul de expansiune prezentat mai sus cu siguranţă
se înscriu descoperirile zonei Europei de Vest şi Centrale.
Dacă e vorba de descoperirile legate de cultura ceramicii liniare, cu siguranţă diferă de descoperirile datate în perioadele ulterioare atât în privinţa cantităţii
cât şi a calităţii. Descoperirile timpurii au furnizat exclusiv resturi de tipul C, deci
fragmente puține ale firelor sau seminţelor individuale de năgară. Însă în perioada
ulterioară resturile de acest gen sunt relativ multe şi apar descoperiri în masă (de tip
A şi B). A atras deja atenţia asupra acestui fapt Aldona Mueller-Bieniek, în studiile
sale asupra vegetaţiei comunităţilor agricole timpurii în regiunea Cuiavia39, dar se
pare că aceasta este o tendință mult mai comună. Pentru că în acest caz descoperirile
din diferite perioade provin din aceleaşi zone, în cadrul cărora cercetările arheobotanice pentru sectoarele corespunzătoare ale neoliticului şi eneoliticului au avut o
intensitate asemănătoare şi s-au menţinut standarde apropiate, aceste diferenţe nu
pot fi clarificate prin consideraţii metodologice sau tafonomice, sau chiar prin starea
generală a cercetărilor. În acelaşi timp devine justificată presupunerea că schimbarea
diacronică observată a caracterului precum şi a numărului descoperirilor reflectă
mărirea antropogenică prin etape a terenurilor luminate deschise, unde aceste habitate au mărit populaţia ierburilor xerofite.
Deşi date cronologice bazate pe observaţiile referitoare la flora contemporană nu se pot aplica direct la dezvoltarea plantelor în nici o perioadă a preistoriei,
atunci – luând în vedere asemănarea relativă a condiţiilor climatice în decursul întregului neoholocen precum şi cerinţele specifice ale mediului, ierburile din genul Stipa
– cartogramele contemporane cu razele de creştere a pajiştilor xerofite reflectă bine
razele habitatelor care îndeplinesc condiţiile pentru dezvoltarea comunităților vegetale,
în a căror compoziţie poate intra năgara.
Deci, putem să ne aşteptăm că în aceste regiuni era prezentă şi în preistorie.
În timpul studiilor de până acum asupra resturilor de năgară din diferite situri, se
atrăgea atenţia de fiecare dată asupra faptului dacă, mai departe sau în vecinătatea
siturilor, se dezvoltă în prezent pajişti xerofite conţinând acest gen de iarbă, sau dacă
cel puţin există habitate potenţiale (distruse în urma succesiunii secundare sau
37

După părerea noastră este foarte straniu faptul ca năgara – ca plantă ornamentală – să fie
importată de la aşa mari distanţe, cum a sugerat la un moment dat Corrie C. Bakels (Bakels,
1992, p. 67).
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activităţii agricole umane).40 Se dovedeşte că descoperirile preistorice de năgară provin întradevăr din regiunile actuale ori potenţial populate de fitocenozele care ne
interesează pe noi. Destul de paradoxal este totuşi faptul că descoperirile neolitice şi
eneolitice discutate se concentrează în zona extrazonală de creştere a pajiştilor xerofite (împreună cu năgara), relativ nu prea multe din ele provin totuşi din Depresiunea
Panonică. Cu cât din partea de vest a Depresiunii Carpatice sunt deja cunoscute
multe descoperiri de acest gen (Ecser, Komjatice-Tomášové), cu atât din zona situată
spre est de Tisa este amintit de abia nu demult un sit neolitic cu vestigii (seminţe carbonizate) de năgară – Polgár-Csőszhalom41. Asupra acestei absenţe, care ne pune pe
gânduri, se punea deja problema în literatură, încercând să se explice prin stadiul
cercetărilor42. Conform progresului semnificativ al analizelor arheobotanice din
Depresiunea Carpatică,43 acest punct de vedere devine totuşi greu de susţinut. De
asemenea, nu se poate explica acest fapt cu acţiunea regională a factorilor stocastici
neantropogeni pe etapa biostratonomică. Cu siguranţă, depozitelor formate în urma
ingerinţei directe a omului, le aparţin descoperirile de tip A. În cazul resturilor
fragmentate descoperite în diferite tipuri de complexe (depozite de tip B ori C) problema la prima vedere nu este poate aşa de evidentă, deoarece creşterea năgarei în
apropierea aşezărilor putea fi favorabilă depozitării întâmplătoare a vestigiilor sale,
de exemplu în urma arderii.44 Universalitatea comportamentelor asemănătoare a cauzat totuşi apariţia frecventă a resturilor de năgară în toate regiunile populate de pajiştile iubitoare de căldură. Mai mult de atât, ar trebui să ne aşteptăm ca frecvenţa acestora să fie mai mare în Depresiunea Carpatică, unde avem de aface cu o silvostepă
compactă şi stepă cu năgară, iar situaţia este exact inversată. Din această cauză se
pare că în mare parte chiar şi descoperirile analizate de tip C s-au format în urma
“recoltării” intenţionate efectuate de către oameni. De faptul, dacă şi în ce scop a
fost folosită, decideau desigur nişte factori culturali. Luând în consideraţie situaţia
culturală generală în zona care ne interesează pe noi, această ipoteză pare a fi destul
de reală. Ştim doar că în două regiuni împărţite de văile Tisei şi Dunării evoluţia
populaţiei neolitice a decurs în mod diferit. Acceptând faptul că avem de-a face cu
vreo diferenţă culturală ar rămâne doar să răspundem la întrebarea ce a determinat ca
această iarbă să fie atrăgătoare în ochii populaţiilor danubiene care locuiau în partea
de nord-est a zonei studiate de noi.
5.2. Probleme paleoetnobotanice
Din observaţiile etnobotanice rezultă că ierburile din specia năgarei au utilitate în diferite domenii ale vieţii. Acest spectru larg de utilizări îşi găseşte totodată reflecţia în dezbaterile de până acum asupra descoperirilor preistorice a acestei plante.
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Totuşi nu vom relata aici toate ipotezele apărute în literatură. Au făcut deja acest lucru
alţii înaintea noastră45. Conform celor menţionate în introducerea la acest articol,
începând discuţia asupra modurilor de utilizare a năgarei de către comunităţile preistorice, am vrut să confruntăm observaţiile etnobotanice relevante cu informaţiile
care se pot obţine pe baza analizelor contextuale ale descoperirilor preistorice.
Realizând împărţirea complexelor preistorice prezentate în analiza descriptivă, în care se descopereau resturi de năgară, le-am grupat referindu-ne la destinaţia
lor iniţială. Acest lucru nu ar trebui totuşi să inducă pe nimeni în eroare. Aşa cum am
specificat în descrierea lor, în analizele contextuale trebuie luată în considerare schimbarea periodică a funcţiilor acestor gropi şi în raport cu aceasta să definim împrejurările depozitării descoperirilor în cauză. Discuţia asupra depozitelor de năgară trebuie să aibă în vedere şi formarea lor mecanică.
Descoperirile arheologice, prin natura lor, impun aici limitări serioase. În
primul rând, trebuie ţinut minte că, chiar şi analizele cele mai detaliate a contextelor
de descoperiri ale resturilor de plante, care ne interesează pe noi, pot cel mult să ne
ofere informaţii referitoare la circumstanţele în care au ajuns în inventarul arheologic. Din punctul de vedere al consideraţiilor întreprinse, cel mai mare potenţial îl au
descoperirile care au apărut în legătură directă cu utilizarea plantei discutate (cu cât
această dependenţă va fi corect recunoscută!). Spectrul comportamentului sau al
evenimentelor, care în acest caz pot să-şi găsească relevanţa directă în înscrisul
arheologic, este totuşi destul de îngust. În Europa Centrală, în afară de siturile unde
mediul depozitării în mod excepţional sporeşte comportamentul vestigiilor botanice,
carbonizarea plantelor a fost o condiţie obligatorie pentru supravieţuirea resturilor
lor în stratificările culturale până în zilele noastre. De fapt, vorbim, deci, de depozitele apărute în legătură cu formarea întâmplătoare (incendii), a arderii intenţionate,
sau a folosirii ei pentru întețirea focului – prelucrarea termică a plantelor.
Interpretând resturile năgarei intenţionat arse, trebuie mai întâi să răspundem
la întrebarea destul de importantă, dacă se ardea năgara drept combustibil pentru foc
sau dacă năgara era arsă întâmplător. Folosirea ierbii drept combustibil pare a fi cu
totul improbabilă pentru că valoarea ei calorică este foarte mică. Contactul direct cu
focul ar cauza carbonizarea ei totală şi nici un fel de parte nu ar persista sub forma
depozitelor compacte cu numeroase resturi. În cel mai bun caz “penele” năgarei
puteau să servească drept surcele pentru aprindere (folosite la fel precum “puful”
plopilor). La carbonizarea firelor şi seminţelor găsite de către noi s-ar ajunge atunci
din întâmplare în timpul exploziei scurte a flăcării în timpul aprinderii focului sau
după aruncarea mănunchiului de iarbă într-o parte. În asemenea situaţie prezenţa
resturilor de năgară în apropierea vetrelor (de ex., Pietrowice Wielkie 8), sau cenuşarelor (de ex., Ecser 6) pare a fi foarte naturală.
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Puţin mai altfel se prezintă chestiunea eventualei arderi a năgarei. Se putea şi
uneori desigur se ajungea la acest lucru destul de întâmplător, chiar şi în timpul arderii
ierbii din vecinătatea locuinţelor. Atunci exista o şansă mai mare de carbonizare a
firelor sau a seminţelor. Deşi, cu toate acestea pare a fi probabilă această explicaţie
privind descoperirile resturilor de năgară rupte şi împrăştiate (de tip B şi C), acest
fapt nu ne permite să înţelegem mecanismul formării legăturilor compacte sau a straturilor firelor depozitate în gropi (tip A). Dacă ar fi o ardere intenţionată a movilelor
din năgară în gropi, care serveau de asemenea ca gropi de deşeuri (Pietrowice
Wielkie, Ecser, Komatice-Tomašove, ori Straß im Straßertal), atunci ar trebui să
existe un motiv bine întemeiat. Ar fi uşor să ne imaginăm o asemenea intenţie, dacă
ar fi îndepărtată din vecinătatea directă a locuinţelor şi arsă în gropi de eşeuri ca o
plantă nedorită. Dar această iarbă nu ameninţă nici culturile (nu este buruiană), nici
animalele (aşa cum am amintit, în timpul păşunatului ele ocolesc din instinct atât firele
cât şi fragmentele ascuţite ale năgarei), nici oamenii (nu este otrăvitoare). În concluzie, este foarte greu să precizăm cauzele raţionale pentru care năgara era arsă ca un
deşeu. Poate deci ar trebui să ne gândim la posibilitatea folosirii ei în scopuri rituale.
Fără îndoială, năgarele se distingeau de alte ierburi datorită aspectului lor.
Terminaţiile firelor lor sub forma penelor frumoase dintotdeauna stârneau asociaţii
cu părul feminin. Acest lucru îşi găseşte reflecţia în descrierile tradiţionale ale năgarei folosite pe terenurile Depresiunii Carpatice. În limba maghiară denumirea acestei
ierbi (árvalányhaj) înseamnă “părul domnişoarei din Orava”, iar în denumirile
populare românești apare ca “pănuşiţă” şi, uneori, “părul-zânelor”. Este destul de
probabil că – fiind o plantă care se remarcă prin frumuseţe şi în plus că înfloreşte
într-un moment foarte special al anului (în apropierea solstiţiului de vară!) ‒ i se
asocia o importanţă specifică fiind folosită în timpul ritualurilor. În ciuda semnificativei distanţe culturale şi diferitelor creşteri regionale ale speciilor, poate merită în
acest loc să prezentăm exemplele de utilizare a ierbii din genul Stipa în ritualurile
ţinute de către triburile americane. Arderea legăturilor ei sfinte în timpul ritualurilor
este amintită în Mexic46. Despre arderea speciilor locale ale năgarei de către indieni
scrie de asemenea în jurnalul său scriitoarea americană Annie Proulx47. Oare totuşi
unele contexte de depozitare ale resturilor carbonizate de năgară ar putea să confirme folosirea asemănătoare a legăturilor de năgară de către locuitorii neolitici sau
eneolitici ai satelor din Europa Centrală?
Resturile de năgară apar în complexele care îndeplineau nişte funcţii rituale.
Un asemenea caracter avea foarte probabil groapa 717, descrisă în detaliu mai devreme, găsită în apropierea împrejmuirii circulare din situl “Sutny“ de la TěšeticeKyjovice. Specificul depozitelor descoperite în groapă şi apropierea ipotezei amintite, cu caracter ceremonial, ar putea să indice folosirea năgarei în ritualuri, dar – aşa
cum am subliniat – e vorba aici doar de un fragment al acestei plante. De asemenea,
în apropierea împrejmuirii au fost descoperite resturi de năgară la Kolin. Chiar dacă
este o descoperire cu numeroase resturi, bine documentată, ea poate să aibă o mare
46
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importanţă în discuţia asupra utilizării năgarei în acţiunile ceremoniale, spre deosebire de descoperirea de la Těšetic, despre care avem prea puţine date ca să ne folosim
de ea drept dovadă decisivă privind chestiunea amintită. Mergând mai departe pe
această cale, trebuie, de asemenea, să acordăm atenţie amintitelor împrejmuiri mai
târzii, descoperite la Dobkowice în Silesia Inferioară, care probabil corespund, din
punct de vedere funcţional, ipotezei cu şanţurile (vezi supra). Aceste şanţuri, în
afară de precizarea dificilă privind destinaţia iniţială (pentru ritualuri?), au fost folosite ca spaţiu funerar. Asemănător a fost cazul complexului descoperit la SalzmündeSchiepzig, care conţinea numeroase resturi de năgară. Circumstanţele depozitării
resturilor de năgară în toate aceste complexe nu sunt totuşi clare. Prudenţa ne obligă
să acceptăm că prezenţa lor în aceste gropi este întâmplătoare şi chiar secundară.
Până acum nu putem dovedi așadar, pe baza descoperirilor arheologice, arderea
rituală a legăturilor de năgară.
O grupă separată de descoperiri o reprezintă groapile hambar (beciuri), unde
numeroase resturi de năgară carbonizată se găsesc în partea inferioară a acestor complexe. Cel puţin cu un astfel de complex avem de-a face în cultura Brześć Kujawski
(situl Konary 1). Chiar dacă există o suspiciune justificată că în cazul prezentat totuşi
la arderea ierbii s-a ajuns în locul depozitării acesteia, atunci în aceste straturi nu s-au
găsit deloc alte resturi carbonizate şi în primul rând – cărbune din lemn. Deci, se poate
exclude legătura acestor rămăşiţe cu folosirea acestui complex ca groapă cu vatră (o
situaţie asemănătoare se observă în situl de la Vliněves). Rămâne doar întrebarea,
carbonizarea năgarei a avut loc în legătură cu folosirea acestor gropi conform cu
destinaţia lor iniţială sau poate în momentul când au încetat să servească acestui scop
şi au început să aibă alte funcţii (dar ce fel de funcţii?).
Prezenţa năgarei în acest gen de gropi o putem asocia cu folosirea acesei
plante ca hrană. În favoarea unei asemenea ipoteze şi-a argumentat punctul de vedere
Gordon Hillmann scriind despre descoperirile de năgară din tell-ul Abu Hureyra48.
Vestigiile carbonizate de Stipa sp. au fost acolo observate în straturile aparţinând
paleoliticului târziu şi eneoliticului timpuriu, după aceea frecvenţa lor scăzând iarăşi.
Dispariţia năgarei coincide în timp cu începuturile domesticirii cerealelor. Această
corelaţie, precum şi numeroase observaţii etnografice făcute printre triburile de culegători din Lumea Veche şi Nouă arată că la o anumită etapă a dezvoltării vegetaţiei,
folosirea năgarei ca plantă culeasă comestibilă a fost destul de des întâlnită – seminţele năgarei fiind foarte bogate în amidon şi proteine. Desigur, se poate argumenta că
folosirea ei în acest scop este prea puţin probabilă în cazul populațiilor cu agricultura mai dezvoltată (iar purtătorii unei asemenea agriculturi au fost fără îndoială
populațiile Europei Centrale ținând de aşa numitul “complex danubian”), dar cu
siguranţă nu constituie un argument decisiv. O problemă mai importantă, cu care ne
confruntăm încercând să corelăm această interpretare cu resturile de năgară descoperite în aşa numitele beciuri discutate mai sus (de la Konary şi Vliněves), constă în
faptul că în părţile inferioare ale acestor complexe nu se găsesc resturi de seminţe
(astfel, până în prezent ele nu sunt cunoscute deloc). Deci trebuie să luăm în discuţie
48
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alte scopuri pentru care puteau să servească depozitarea şi eventual arderea straturilor năgarei pe fundurile complexelor cu caracter de provizii.
Aldona Bieniek şi Petr Pokorný, punându-şi întrebarea asupra cazului gropii
de la Vliněves, au optat pentru interpretarea, pe care noi am pus-o la îndoială, dar au
luat în vedere şi:
‒căptuşirea cu iarbă a straturilor inferioare în scopul protejării produselor depuse în
gropile de depozitare împotriva umidităţii;
‒arderea năgarei ca demers de sterilizare înaintea depunerii în ele a produselor alimentare (de ex., seminţe);
‒utilizarea legăturilor acestei plante în anumite ritualuri.
Datorită caracterului discutatelor depozite de plante ar trebui să subliniem
că, în primul rând, la carbonizarea resturilor trebuia să se ajungă fie întâmplător, fie în
momentul când gropile de provizii încetau să slujească destinaţiei lor iniţiale. Luând
în considerare a doua opţiune, ar trebui să acceptăm că arderea firelor de iarbă a fost
intenţionată. Doar în al treilea caz nu se poate deduce momentul de carbonizare a
resturilor vegetale. Oricum ar fi, descoperiri ulterioare de năgară, mai bine documentate, în gropile cu caracter de provizii pot să ajute la invalidarea a cel puţin uneia
din primele două posibilităţi.

6. Concluzii
Din momentul venirii pe teritoriul Europei Centrale a celor mai vechi comunități agrare, prin activitatea lor gospodărească au început să-şi imprime amprenta
asupra peisajului. La început, schimbările cauzate de către acestea au avut o scară
relativ mică, dar cu timpul efectele activităţii umane se cumulau, iar presiunea asupra mediului se mărea. Unul din asemenea efecte ale începerii agriculturii şi creşterii
animalelor a fost progresul despăduririi. Crearea de habitate artificiale, seminaturale
deschise şi însorite nu a rămas fără efect asupra comunităţilor de plante. Printre cele
care, fără îndoială, datorită acestor schimbări, au profitat erau pajiştile extrazonale
xerofite. Vegetaţia componentă a acestora, împinsă înainte de către speciile iubitoare
de umbră în nişe-refugiu, a început să se extindă pe habitatele seminaturale nou create
sub forma păşunilor însorite, uscate. Persistența lor pe aceste “contraforturi” specifice
a fost totuşi posibilă numai în condiţiile de homeostază întreţinute prin păşunarea
regulată extensivă. Cum se observă şi în prezent, când factorul gospodăresc dispărea, avea loc succesiunea secundară şi vegetaţia xerofită era din nou împinsă prin
pădurea compactă. Printre speciile xerofite, a căror întoarcere a permis începerea
economiei de cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor, este și năgara. Prezenţa acesteia în împrejurimile locuinţelor omeneşti s-a marcat într-un mod special,
pentru că cel puţin unele comunități de atunci au remarcat la ea anumite valori de
utilizare. Prezentul studiu asupra aspectelor paleomediului şi paleoetnobotanicii
privind prezenţa vestigiilor de iarbă din genul Stipa. în inventarul arheologic a permis desprinderea următoarelor concluzii:
1. Descoperirile de năgară cunoscute astăzi se concentrează în primul rând
pe terenurile prezenţei acesteia extrazonale în partea de nord şi nord-est a Europei
Centrale, ce poate fi cauzată de factori culturali. Zona cu descoperiri de resturi de
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năgară carbonizate este cea a prezenţei culturii ceramicii liniare şi a grupurilor culturale formate pe bazele acesteia (cultura ceramicii cu benzi punctate, cultura Lengyel/epi-Lengyel, cultura Rössen şi epi-Rössen, cultura Brześć Kujawski).
2. Se evidenţiază schimbarea diacronică calitativ-cantitativă a depozitelor de
năgară în siturile arheologice; ea constă în faptul că în grupurile culturii ceramicii
liniare avem până acum de-a face numai cu vestigii destul de puţine şi împrăştiate,
iar în grupurile legate de aşa numitele grupări danubiene târzii năgara este prezentă
regional nu numai în cantităţi mari dar suplimentar sub forma de descoperiri cu
numeroase resturi. Probabil aceasta se reflectă în creşterea treptată a habitatelor
seminaturale potrivite pentru dezvoltarea pajiştilor xerofite (a păşunilor şi a pârloagelor) şi în interesul acordat acestei plante.
3. Toate descoperirile de năgară din neolitic şi eneolitic din zona Europei
Centrale au avut loc datorită prezenţei temperaturii ridicate. Dacă avem în vedere
contextele în care au fost descoperite resturile de năgară în siturile arheologice,
atunci legăturile de iarbă puteau să aibă contact cu focul atât sub forma efectuării
unor activităţi banale cu ajutorul acestora, cum ar fi aprinderea focului (legături de
fire de năgară în apropierea vetrelor), ori sub forma sterilizării încăperilor cu ajutorul
flăcărilor şi fumului (depozitele cu numeroase resturi în gropile de provizii), cât şi
sub forma unor activităţi rituale de ardere a legăturilor de iarbă (resturile de năgară
în şanţurile utilizate ca spaţiu de înmormântare?).
4. Utilizarea năgarei în alte scopuri, de exemplu ca element de îmbrăcăminte, în clipa de faţă, nu poate fi verificată în plan arheologic.
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S.p.

Bieniek 2003; Grygiel 2004

CLgy

FN

1f; C1

S.p.

Opravil 1999

Jezeřany-Maršovice
-"Na kocourkách" (CZ)

CLgy

FN

1f; C1

S.p.

Opravil 1999

9.

Kolín obchvat (CZ)

SPC

3

FN

sdf+s; A2
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Miechowice 4a (PL)
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S.p.

CBK III

2

CP?

307f; B1
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8f; C1
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2
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S.p.
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4346-4236 BCvii
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17.
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CCL I-II

18.

Osłonki 1 (PL)

CBK II

3
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CBK III

11
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2s, 465f; B1

S.p.

FN

ldf; A1?

S.p.

Opravil 1999
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S.p.

Bukowska-Gedigowa 1980;
Cendrowska 2014

C2?
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Fairbairn 1992, după Magyari et
alii 2010, Molnár 2012

19.
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CLgy

20.

Pietrowice Wielkie 8 (PL)

CLgy
(GSS IV)

21.

Polgár-Csőszhalom (HU)

118/64

GL/GD

4352-4046 BCviii

3932-3766 BCix

FN
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Denumire
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Hellmund 2014

GR

A

S.p.

Kohler-Schneider 2007;
Leeb 1990

ldf; A1

S.p.

Šabatová et alii 2012

>22a; C1

S.

Bogaard et alii 2011;
Bogaard 2012

A?

ldf/sdf?; C?

S.

Czerniak et alii 1998

A?

ldf/sdf?; C?

Salzmünde-Schiepzig

GSchp

23.

Straß im Straßertal/Placher
(AT)

CLgy
(GMA IIa)

24.

Těšetice-Kyjovice-„Sutny“
(CZ)

CLgy
(GMA Ia?)

717

25.

Vaihingen an der Enz (DE)

CCL

10 complexe

26.

Żegotki 376 (PL)xi

CBK

27.

Żegotki 378 (PL)

CBK

FN

Datarea
14C (1δ)

Obiectul

S.

Cultura

f, s
(ldf/sdf?)

Sit

UF; GP

Nr. crt.

>6 complexe

22.

4716-4616 BCx

Czerniak et alii 1998

Tab. 1. Lista descoperirilor de năgară pe locurile culturilor din aşa numitul “complex danubian” al Europei Centrale.
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ABREVIERI:
GD – groapă pentru deşeuri
GL – gropi pentru extragerea lutului
GLL – gropi pentru extragerea lutului
din apropierea locuinţei
GR – groapă rituală
PCL – pivniţă în cadrul locuinţei
Ş – şanţ
UM – umplutura mormântului

Culturile arheologice:
CBK – cultura Brześć Kujawski
CCBP – cultura ceramicii cu benzi
punctate
CCL – cultura ceramicii liniare
CJrd – cultura Jordanów
CLgy – cultura Lengyel
GMA – grupa culturii Lengyel din
Moravia şi Austria
GSchp – grupa Schiepzig
GSS – grupa culturii Lengyel din
Silesia Superioară

Tipurile resturilor de năgară:
f – fir (fire) de iarbă
ldf – legătură de fire
s – sămânţă (seminţe)
sdf – strat de fire

Tipuri de obiecte arheologice:
A – afumătoare
C/GD – cenuşar/groapă pentru deşeuri
CP – beci
FN – funcţie necunoscută

Denumirea speciei:
S. – Stipa sp.
S.p. – Stipa penna

i POZ-52147: 5145±35 14C BP. Atenţie: datările marcate cu caractere italice sunt făcute direct din rămăşiţete
năgarei. Datele finanţate în cadrul programului Ministrului de Ştiinţe şi Învăţământ Superior sub denumirea
"Programul Naţional de Dezvoltare Umanistică" în anii 2012-2015, proiectul "Naşterea unei lumi noi.
Transformaţia neolitică şi imaginea culturală în Silesia".
ii POZ-52143: 4485±35 14C BP. Atenţie: data obţinută este prea târzie, ceea ce este probabil cauzat de
amestecarea cu seminţe contemporane.
iii POZ-57814: 5245±35 14C BP.
iv POZ-57813: 5210±35 14C BP.
v VERA-4737: 5645 ±3514C BP.
vi Iniţial aceste rămăşiţe au fost denumite ca Avena sterilis L.
vii Lod-1017: 5430±60 14C BP.
viii Adăugate: Lod-1002: 5450 ±60 14C BP; Lod-1003: 5300 ±60 14C BP.
ix Combinate: Poz-62042: 4990 ±40 14C BP; Poz-62043: 5050 ±40 14C BP. Datele realizate în cadrul
proiectului întitulat "Poarta Moraviei - nod de comunicaţie al Europei Centrale în epoca cuprului.
Contactele culturale ale comunităţilor eneolitice din Silesia Superioară, finanţat de Centrul Naţional de
Ştiinţe (decizia număr DEC-2012/04/S/HS3/00269).
x UGAMS-5370: 581014C BP.
xi Atenţie: în opinia noastră aceste rămăşiţe au fost greșit descrise ca “fire de in” (Czerniak et alii, 1998, 19;
mulţumim angajaţilor Institutului Fibrelor Naturale din Poznań pentru ajutorul în ajungerea la publicaţia în
cauză şi punerea la dispoziţie a fotografiilor descoperirii). Asemenea posibilitate exclude de asemenea şi
Jerzy Maik, care a consultat descoperirea (informaţie verbală). Asemenea greşeli au avut loc în arheologie
destul de des, după care au fost verificate de către experţii care se ocupă de textile şi de către paleobotanști
(compară de ex. Thieme, Maier, Urban, 1987, nota 11; Opravil, 1999, p. 153). Privind descoperirile de pe
teritoriul Poloniei, la fel au fost denumite iniţial firele de năgară din groapa 118/64 de la Pietrowice Wielkie
(denumirea de pe plăcuţă) precum şi de obiectul legat de cultura paharelor cu gâtul în formă de pâlnie 17/84
din Gródek 1C (compară Jastrzębski, 1984, p. 7; descoperirea a fost verificată de către unul din autorii în
timpul cercetărilor asupra textilelor din neolitic – vezi Chmielewski, 2009). Sunt, deci, tot felul de dovezi ca
să presupunem că în magaziile arheologice se regăsesc mai multe descoperiri în acest mod greşit definite.
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