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Abstract. The present paper aims to bring to the foreground the results of a recent rescue (preventive) archaeological research developed in the Site nr. 6, on the first (I) segment of the
Highway Sebeș–Turda. Actually the site is a sequence of what we call: the Ensemble of the
prehistoric sites Limba–Oarda de Jos. The researches revealed particular elements of spatiality,
that means that where discovered the limits of the Neolithic habitations (Early Neolithic and
Middle Neolithic – Vinča A), specific areas dedicated to distinctive occupations with particular
assemblies, areas with public destination, and also some preferences to the emplacement of
different types of dwellings and complexes. We are able now to discuss about internal organization and architecture of the Neolithic settlements, about spatial evolution, about social and
demographical issues.
Keywords: Mureș Valley, Neolithic, settlements, internal structures, public spaces.

Cercetările arheologice preventive ocazionate de marile investiții în infrastructură, îndeosebi cele din ultimii 15 ani, s-au dovedit a fi un excelent prilej pentru cercetarea pe areale extinse a siturilor arheologice, pentru creionarea unor imagini cât mai
complete, de ansamblu, asupra modului în care au evoluat și au creat cultură comunitățile din vechime. Perspectivele incomplete, înguste, subiectiv-deductive ale concluziilor cercetărilor anterioare, de regulă sistematice, din cadrul diverselor situri mai mult
sau mai puțin cunoscute, au fost astfel înlocuite cu date certe, observabile, integratoare
și cuantificabile pe parcursul întregii lor desfășurări, aspectelor de spațialitate fiindu-le
acordată o importanță deosebită. Imaginea unui puzzle căruia îi lipseau foarte multe
piese, uneori mai mult de jumătate (!), a fost înlocuită de imagini ample, complete,
spectaculoase chiar, care definesc cu mare acuratețe situația de fapt din teren, imagini
care pot contribui esențial la cunoașterea și înțelegerea arhitecturii interne și a vieții
cotidiene a societăților antice.
Cercetarea peventivă a “Sitului nr. 6” din cadrul lotului 1 al Autostrăzii Sebeș–
Turda (2016–’17), în fapt o secvență din ansamblul de situri preistorice de la LimbaOarda de Jos, cercetat sistematic anterior (1995–2001, 2009–’15), a oferit posibilitatea dezvăluirii, prin deschiderea unor suprafețe de mari dimensiuni (peste 30.000 mp),
a unor structuri/ansambluri de contexte ce țin de modalitățile de organizare internă a
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unei așezări neolitice din cadrul văii mijlocii a Mureșului. Investigarea amănunțită,
având mai degrabă caracteristicile unei cercetări sistematice (unele sectoare, precum
Bordane și Vărăria, au beneficiat de săparea exclusiv manuală și permanent racordată
la reperele stratigrafice fine), a reușit să confirme unele aspecte anterior bănuite pe baza
cercetărilor sistematice (1995–20011), dar și să releve realități nebănuite anterior, privind limitele așezărilor neolitice, modurile de protejare a zonei locuite (de factorii naturali și/sau antropici), răspândirea/concentrarea arealelor locuite, localizarea spațiilor
cu destinație publică, ariile cu anumite tipuri de amenajări de locuire, ariile dedicate
anumitor activități productive etc. Studiul de față își propune să prezinte tocmai aceste
descoperiri, care relevă specificul structurii și spațialității comunitățiilor neolitice timpurii și vinciene (Vinča A), care au habitat în arealul situat pe malul stâng al Mureșului,
într-un hinterland specific al unei terase generoase ca întindere și extrem de favorabile
modului de viață din epoca neolitică, care a corespuns pe deplin cerințelor unor comunități de cultivatori, de crescători de animale, creatori de ceramică și observatori ai mediului natural înconjurător.

Fig. 1. Localizarea sitului arheologic Limba–Oarda de Jos.
Localizat în valea Mijlocie a Mureșului, pe malul stâng al râului, la sud de orașul Alba Iulia2, în sectorul în care râul, prin intermediul unui larg meandru, își schimbă direcția generală de curgere N – S, pe direcția E – V, la părăsirea Culoarului Aiud–
Alba Iulia și pătrunderea în culoarul Alba Iulia – Vințul de Jos – Orăștie, situl se află
pe o terasă neinundabilă, cândva puternic erodată de cursul râului, cu înălțimi de cca.
7–10 m, cu aspectul unui șes întins, fiind segmentat convențional în sectoare distincte,
în special ca urmare a prezenței elementelor de intervenție antropică3.
Situl arheologic de la Limba–Oarda de Jos a fost descoperit și cercetat încă din
anii ’40 ai secolului trecut4, dezvăluind o stratigrafie complexă, și o bogăție deosebită
a urmelor materiale, specifice așezărilor neolitice de pe Valea Mijlocie a Mureșului5.
1

Paul, Ciută, 1997; Paul, Ciută, 1999; Paul et alii, 2000; Paul et alii, 2001; Paul et alii, 2002;
Ciută, 2005a; Ciută, 2009; Ciută, 2009a; Ciută, 2010; Ciută, 2009a; Ciută, 2010; Ciută, 2015.
2
La 3 km spre S de centrul administrativ al orașului actual.
3
Ciută, 2015; Ciută et alii, 2016.
4
Ciută, 2009; Ciută, 2015.
5
Berciu, Berciu, 1947; Ciută, 2015.
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Cercetările de suprafață din anii ’706, dar mai ales cele sistematice din anii 1995–20017,
au relevat o mult mai mare întindere a arealului cu depuneri arheologice, o sectorizare
distinctă a sitului, dublată de o toponimie caracteristică precum și faptul că acesta suprapune teritoriile administrative a două localități: Limba (com. Ciugud) și Oarda de
Jos (actualmente cartier al mun. Alba Iulia).

Fig. 2. Prima ridicare Topografică (Josefină, 1763–’87), cu precizarea arealului
sitului.

Fig. 3. A doua ridicare topografică (Franciscană, 1806–’69), cu precizarea
arealului sitului arheologic. Este vizibil torentul din cadrul terasei cu așezări
neolitice, cu evoluție spre nord, spre lunca Mureșului.
6
7

Ciugudean, 1976; Ciugudean, 1978; Ciută, 2015.
Ciută, 2015.
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Fig. 4. Principalele sectoare ale sitului, afectate de proiectul autostrăzii.
Vedere dinspre est.

Strategia cercetării preventive
Situl nr. 6 (km. 6 + 050 - km 7 + 050), din cadrul Lotului nr. 1 al Autostrăzii
Sebeş–Turda8, a fost delimitat, prin Raportul de evaluare arheologică de teren, de către
un colectiv al Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia9. Cercetarea arheologică –
avizată prin Autorizaţia de cercetare preventivă nr. 1 din 08.01.2016, emisă de Ministerul Culturii – a fost efectuată pe parcursul a patru intervale distincte10: 1 februarie – 1
iunie 2016, 7–25 noiembrie 2016, martie 2017 și octombrie 201711, însumând peste 8
luni.
8

Lotul nr. 1, cuprins între mun. Sebeş şi extremitatea de N a mun. Alba Iulia (Pârâul Iovului), a
fost diagnosticat ca având pe traseul său 8 situri arheologice, numerotate de la N spre S.
9
Aşa cum a fost conturat în Evaluarea arheologică de teren, Situl nr. 6 suprapunea parţial complexul de situri arheologice Limba–Oarda de Jos (cod L.M.I. AB-s-B-00035, cod R.A.N. 1106.
01-05) - aflat în curs de cercetare sistematică.
10
Cercetarea s-a desfăşurat ca urmare a solicitării executantului lucrării de construire a autostrăzii, Asocierea SC Impresa Pizzarotti & C Spa Italia, filiala Cluj, în baza Avizului cu nr. 24/
01.04.2015 al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba şi în baza Contractului de prestări servicii nr. 556/ 21.12.2015, încheiat între executantul lucrării şi Muzeul “Ioan Raica” din Sebeş.
11
Al doilea interval a fost necesar pentru cercetarea preventivă pe suprafaţa zonei de protecţie a
DJ 107C (Sectoarele B1 la S şi B2 la N de DJ 107C), necesară realizării unei devieri spre S a
DJ din pasajul DJ 107C (km 6+868) şi în scopul construirii piciorului de pod peste Mureş
(culeea 1). Cel de al treilea interval a fost dedicat cercetării amprentei DJ 107C, iar ultimul
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Fig. 5. Fotogrammetrie a ariei cercetate (Zona 3), cu indicarea unităților
de cercetare și a complexelor cercetate în cadrul sitului nr. 6.
interval a însemnat cercetarea celor două “insule” rămase în jurul stâlpilor de curent electric
(C1 și C2) (Ciută et alii, 2016; Ciută et alii, 2017; Ciută et alii, 2018).
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După delimitarea sitului arheologic propriu-zis (Zona 3), prin investigarea arealelor extreme, care nu au conținut depuneri antropice (Zona 1 și Zona 2), s-a trecut
la cercetarea efectivă a arealului cu depuneri antropice preistorice, care a avut o suprafață de peste 30.000 mp.
Coloana stratigrafică, așa cum s-a configurat ea în timpul cercetărilor sistematice anterioare, a fost confirmată și completată cu date noi, fiind delimitate clar, cu acest
prilej, ariile de întindere a depunerilor/locuirilor specifice fiecăreia dintre secvențele
cultural-cronologice. Astfel, s-a constatat că cea mai veche locuire surprinsă stratigrafic și contextual în acest areal, cea care aparține culturii Precriș (Starčevo-Criș IB-IC),
a fost identificată doar în sectorul Bordane, practic pe rama terasei, materiale specifice
acesteia apărând, sporadic, pe sectoarele Vărărie și Șesul Orzii, fără însă a exista un
strat distinct și/sau complexe ale acesteia (Fig. 5, 21). Locuirea Precriș se caracterizează exclusiv prin complexe adâncite (în jur de 10), cu un bogat inventar în materiale
ceramice, litice și faunistice. Locuirea intensă ulterioară în cadrul sectorului, atât cea
neolitică timpurie (Starčevo-Criș IIIB) cât și cea vinciană (Vinča A), au deranjat serios
complexele Precriș, fiind rare cazurile în care au fost surprinse complexe neintersectate
de cele ulterioare. Majoritatea complexelor vinciene timpurii din sectorul Bordane, prelucrate până la momentul de față, conțin fragmente ceramice Precriș, astfel că putem
să presupunem faptul că numărul complexelor neolitice timpurii a fost mult mai mare.
Putem avansa ipoteza de lucru conform căreia prima comunitate, care a habitat acest
areal, neavând un aport demografic substanțial și nici o durată de locuire substanțială,
s-a concentrat pe spațiul situat pe rama de nord a terasei (podul terasei), în special în
preajma torentului, care facilita accesul la râu, la izvoarele cu apă potabilă și la resursele oferite de acesta. Neavând o componentă demografică prea consistentă aceasta
nu s-a extins spre sud și nici nu a produs elemente evidente de sistematizare a spațiului locuit (Fig. 5, 21).
Cea de a doua secvență cultural cronologică, Starčevo-Criș IIIB, are o extindere mai amplă, chiar dacă nucleul ei este localizat tot pe sectorul Bordane. Complexe ale acestei locuiri, precum și stratul de depuneri specifice au fost surprinse însă atât
în Vărărie cât și în Șesul Orzii, însă numai în imediata apropiere a sectorului Bordane12.
Au fost cercetate atât complexe adâncite (majoritatea) cât și locuințe de suprafață și
vetre/cuptoare exterioare (Fig. 5, 21).
Cele mai consistente și extinse locuiri neolitice s-au dovedit a fi cele vinciene
timpurii (Vinča A), caracterizate prin două faze distincte (Vinča A2 și Vinča A3-B1).
Ambele s-au dovedit a fi avut o dinamică și o densitate deosebite, fiind cele care înregistrează cea mai amplă extindre a locuirii, de la marginea de nord a terasei, spre Mureș,
pe toate sectoarele (Bordane, Vărăria, Șesul Orzii, Vărar, Balastieră), evoluând spre
sud, către contactul terasei cu aspect de șes cu panta Dealului Barbului (Bercului), unde
au fost surprinse și elementele de sistematizare, care delimitează așezările vinciene
timpurii (șanțurile situate pe arealul inferior al pantei dealului). Cel mai sudic complex
12

Este evident faptul că actuala sectorizare, raportată la traseul șoselei județene (DJ 107C), nu
are nici o relevanță pentru delimitarea locuirilor neolitice. Sectoarele sunt simple instrumente
în raportarea spațială a cercetării.
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vincian a fost surprins dealtfel chiar pe panta Dealului Barbului, un complex adâncit, de tip bordei multicompartimentat, realizat între șanțurile surprinse arheologic
(Cpx. 2 și Cpx.3) (Fig. 5, 21).
Amprenta autostrăzii a realizat, practic, o secțiune transversală completă, S–N,
prin complexul de așezări neolitice suprapuse. Au existat astfel premisele pentru surprinderea reperelor spațiale, parțiale, respectiv ale cel puțin două din limitele așezărilor
neolitice, cea nordică și cea sudică. Astfel, surprinderea parțială a numeroase complexe
adâncite și de suprafață pe rama de nord a terasei, în sectorul Bordane, dovedește faptul că în preistorie limita terasei se afla, cu siguranță, mai la nord față de limita actuală,
respectiv că factorii naturali (Mureșul în perioadele preistoriei, antichității și evului
mediu), dar și cei antropici13, au provocat o reducere a podului tersaei, o distrugere a
muchiei terasei, care acum se află, cu o oarecare distanță, mai spre sud14. Nu vom putea
estima cât anume din această ramă a vechii terase a fost distrusă, însă, dacă acceptăm
faptul că torentul cu direcția de curgere S–N, între sectoarele Bordane și Vărăria, care
apare bine conturat în cea de a doua ridicare topografică austriacă (Fig. 3), a reprezentat dintotdeauna un loc de acces facil, lin, spre râu15, suprapus dealtfel în epoca modernă
de drumul amenajat de acces spre albia Mureșului, care a funcționat și în antichitate,
atunci putem estima unde se afla marginea terasei în epoca neolitică, respectiv să evaluăm fâșia de margine a terasei care a dispărut, care nu putea avea mai mult de 5–10 m,
cel mult 15 metri în lățime, dimensiune dată de calculul relativ raportat la înclinația
pantei. La aceasta se mai adaugă și alte realități descoperite pe cale arheologică, ce
vin să confirme de pildă, acest fapt, în special cele din sectorul Bordane, despre ele
fiind prezentate cele ce urmează.
Evoluția adâncimii la care s-a conturat sterilul arheologic în acest sector (Bordane - Fig. 6–7), un sol de culoare galbenă, de factură loessoidă, care evoluează de
la cca. 0,30–0,40 m în colțul de NV al sectorului, către aproape 2 m în zona de SE (la
o distanță de cca 40–50 de metri), dovedește că aspectul actual, plan, al acestuia este,
și el, rezultatul unor intervenții relativ recente, cauzate de îndreptarea terasei (probabil în perioada modernă) mai ales prin practicarea intensivă a agriculturii, care a dus,
la nivelarea suprafeței terasei, care cu siguranță avea în epoca neolitică o pantă ușoară,
cu expunere spre E–SE, spre torentul mai sus amintit. Astfel se explică faptul că în acest
sector, mai ales în zona vestică, apar la suprafață materiale arheologice timpurii (Vinča
13

La momentul de față, pe baza analizei ridicărilor topografice din sec. XVIII–XIX, putem
afirma că în epoca de stăpânire austriacă au existat lucrări ample de sistematizare a cursului
Mureșului, în special în vederea eficientizării transportului fluvial, dar și a evitării inundațiilor.
Aspectul mult prea liniar și segmentat al muchiei terasei situate între Limba și Oarda de Jos
poate fi, cel mai probabil, rezultatul unei astfel de sistematizări. Se observă dealtfel că traseul
Mureșului a fost consistent modificat, urmărind succesiunea ridicărilor topografice austriece.
14
Situația este oarecum similară cu cea a sitului de la Turdaș-La Luncă (jud. Hunedoara).
15
Dacă luăm în considerare faptul că fruntea terasei situate între Limba și Oarda de Jos este una
destul de abruptă, greu accesibilă, cu un ungh cu o înclinației de cca. 70–80°, trebuie să încercăm să identificăm posibilele căi de acces spre cursul apei, demers frecvent și obligatoriu pentru membrii comunității. Din albia râului se aducea apa potabilă, apa pentru olărit, hrana, anumile minerale și roci utile etc.
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A și chiar Starčevo IIIB), acestea fiind antrenate spre S și E, odată cu nivelarea, cu îndreptarea zonei de NV. Această realitate, a fost sesizată încă din primele cercetări, în
unitățile de cercetare sistematică din campaniile 1995–’96, constatându-se că materialele din stratul arabil din zona centrală și de SE sunt puternic amestecate, apărând
la suprafață ceramică ce era specifică straturilor inferioare16 (inversiune stratigrafică).
Tot atunci s-a constatat faptul că adâncimea la care se profilează sterilul arheologic
crește, spre S și E.
Un alt argument al ipotezei situării marginii terasei antice ca relativ apropiată
de cea actuală, este un complex surprins în cadrul cercetării preventive, în extremitatea de NE a sectorului Bordane, în U.C. 2517 (Fig. 8–10), pe colțul format de fragmentul
de terasă în apropierea locului de vărsare a torentului în Mureș. Este vorba despre un
complex adâncit (groapă), de mari dimensiuni (deschiderea de cca. 5,8 m la locul de
conturare și care se prelungea spre N, unde terasa era distrusă prin îndreptarea muchiei),
surprins parțial, conturat din nivelul vincian timpuriu, cu margini neregulate, care depășea ca dimensiune toate complexele “obișnuite” situate în apropiere, pătrunzând adânc
în stratul steril arheologic, de argilă loessoidă. La adâncirea treptată ocazionată de golire, el s-a dovedit a avea anumite caracteristici specifice, oarecum neobișnuite, prin
prezența materialelor ceramice reduse cantitativ, puternic fragmentate, rulate chiar, fără
nici o conexiune, precum și a lentilelor frecvente de pământ negru, care s-au dovedit
a fi căzut, periodic, de pe pereții gropii, pe fundul ei situat în steril, la diferite momente.
Complexul se oprea la adâncimea de cca. 3,5–4 m în stratul de nisip aluvionar, aflat
sub sterilul lutos și deasupra marnei în care se află adâncită albia Mureșului. Toate
caracteristicile de mai sus au determinat propunerea ipotezei de lucru, deocamdată,
cu privire la funcționa-litatea acestuia ca groapă de aprovizionare cu lut (carieră)
utilizată de-a lungul unei lungi perioade, de către membrii comunității vinciene
timpurii. Poziționarea ei, imediat lângă cursul râului, practic la locul de vărsare al
torentului în acesta (devenit drum de acces - Fig. 6), poate fi un alt argument care
poate contribui la dovedirea acestei ipo-teze, luarea lutului pentru fabricarea ceramicii
și/sau a chirpiciului fiind mult mai facilă aici, în fruntea terasei. Am fi, astfel, în
situația documentării unei cariere de lut – de bună calitate, datorată compoziției
naturale a argilei amestecate cu nisip – utilizată cu siguranță de comunitatea vinciană
timpurie, cu posibilitatea ca începutul exploatării ei să fi fost plasat anterior, la
nivelul locuirilor neolitice timpurii.
O realitate arheologică surprinsă frecvent în sectorul Bordane, adică în imediata apropiere a marginii terasei, dar și în apropierea deopotrivă a carierei de lut, este
aceea a prezenței cuptoarelor, documentate într-un număr mare în acest loc. Dacă este
să ținem seama de elementele necesare procesului tehnologic al confecționării ceramicii, localizarea concentrării acestor instalații de ardere într-un sector distinct, marginal,
apropiat de sursa de lut și de apă, pare ca situația de fapt să contribuie la confirmarea
ipotezelor de lucru anterior enunțate. În total au fost surprinse peste 15 astfel de cuptoare
16

Aldea, Ciută et alii, 1996.
UC 25 a reprezentat, în fapt, o îndreptare a taluzului de vest, rezultat în urma amenajării drumului de autovehicule, care cobora din DJ 107C spre albia râului Mureș, cu o pantă relativ lină.
17
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(Fig. 11), într-o suprafață relativ restrânsă, această realitate arheologică fiind confirmată
și de rezultatele cercetărilor anterioare, în cadrul secțiunilor de control și informare stratigrafică din anii 1995 și 1998, în cadrul cărora au fost surprinse alte 4 instalații de ardere (Fig. 6, 7). Este posibil să fim în fața unui veritabil spațiu dedicat acestui meșteșug,
ca un cartier distinct, situat în apropierea râului și a torentului, de unde putea fi adusă
apa în cazul unor incendii nedorite.

Fig. 6. Fotografie aeriană a sectorului Bordane, în timpul cercetării preventive. Se
observă poziționarea complexului interpretat drept carieră de lut (cercul alb).
Limita de sud a locuirilor vinciene s-a dovedit a fi mai dificil de relevat, cel
puțin la prima vedere. Încă de la săparea secțiunii magistrale nr. 13, venind dinspre
limita de sud a amprentei proiectului autostrăzii pentru situl nr. 6, așa cum a fost el
delimitat inițial18, a fost relevat, la extremitatea de nord-vest, în punctul cel mai jos,
aproape de țâțâna terasei formate cu panta Dealului Barbului, un complex adâncit de
formă longitudinală, care traversa secțiunea magistrală și care a prezentat caracteristicile unui șanț (Cpx.1, Fig. 12). Practic, din acest loc (moment) s-a trecut la decopertarea integrală a amprentei de cercetat, deoarece existau posibilitatea ca acest șanț să
fie surprins de-a lungul secțiunii transversale a acesteia. Decopertarea a fost începută
de sus în jos, pe panta cu expunere nordică a Dealului Barbului, deoarece existau indicii, la suprafață, că sterilul arheologic, de tipul argilei caolinice și/sau bentonitice, de
18

Ciută et alii, 2016.
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Fig. 7. Sectorul Bordane cu precizarea unităților de cercetare vechi (galben),
respectiv a complexelor de locuire cercetate cu prilejul cercetării preventive
(roșu). Fotogrammetrie.
culori deschise (alb, gălbui, roșiatic, albăstrui), se află foarte aproape de nivelul actual
de călcare. Situația a fost confirmată, astfel că odată cu decopertarea versanților Dealului Barbului, s-a constatat că stratul de argilă steril din punct de veder arheologic, se
conturează la adâncimi foarte mici. Dacă în partea superioară a pantei aceasta apărea
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Fig. 8. Unitatea de cercetare 25 (UC 25), la finalizare. În planul îndepărtat
se observă complexul interpretat ca și carieră de argilă.

a
b
Fig. 9. Complexul “cariera de argilă”, la conturare (a) și în timpul golirii (b).

Fig. 10. Complexul “cariera de lut” la finalizarea golirii.
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Fig. 11. Cuptor descoperit în sectorul Bordane, cu un altăraș triunghiular,
depus în interiorul său.
la 10–20 de cm adâncime (practic imediat sub stratul vegetal deranjat de lucrările agricole!), pe măsură ce acesta cobora, și adâncimea de relevare a argilei se adâncea. Spre
baza (țâțâna) terasei, stratul de argilă se contura la adâncimea de 50–70 cm, pentru ca
apoi, în zona țâțânei, acesta să coboare brusc, urmare a fenomenului de eroziune de
pantă. În zonele cele mai înalte, acest prim șanț s-a conturat direct sub stratul arabil,
având o lâțime de 1,2–1,4 m și o adâncime de cca. 50–60 cm. Având profilul transversal în forma literei “U”, neregulat, acesta prezenta un aspect care sugera faptul că, înițial, fusese mult mai adânc, însă, fenomenul mai sus invocat al eroziunii de pantă, a
“mâncat” din partea sa superioară. Nu au fost surprinse situații care să sugereze existența unor amenajări speciale de tip gard sau palisadă asociate acestuia și nici alte detalii
notabile. Reținem faptul că în umplutura sa au fost surprinse exclusiv fragmente cera-
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mice de factură vinciană, puternic rulate și afectate de mediul umed în care s-au păstrat. Șanțul exterior surprins în acest fel (Cpx. 1), evoluează pe direcția E–V, lărgindu-se ușor, spre vest, pe măsură ce se apropie de țâțâna terasei (Fig. 12). Șanțul prezintă
o înclinație foarte redusă ca pantă, greu sesizabilă cu ochiul liber. Pe măsură ce coboară,
foarte lin, spre vest, capătă dimensiuni mai mari, până la atingerea unei deschideri de
2,20–2,40 m și o adâncime de aproape 1,80 m. La punctul de contact cu terasa, se
crează o lărgire bruscă, care aduce cu fel de bazin de colectare, ulterior sanțul evoluând
spre vest, până iese din amprenta proiectului autostrăzii (Fig. 12, 21).

Fig. 12. Șanţul exterior al aşezării neolitice Vinca (Cpx. 1). Vedere dinspre est.
La distanța de cca. 5 metri de șanțul exterior (Cpx.1), spre nord, spre terasă,
paralel cu acest șanț, a fost surprinsă o altă amenajare longitudinală, de același fel, dar
de dimensiuni mult mai mici. Complexul 1B, numit și șanțul de mijloc (Fig. 14), a fost
conturat în aceeași manieră, imediat sub stratul arabil, în argila caolinică și bentonitică,
având dimensiuni de cca. 40–50 cm deschiderea la gură, forma literei “U” și o adâncime medie de 30–40 cm la pornirea din extremitatea estică. Acesta evoluează paralel
cu Cpx. 1 (șanțul exterior), având și el tendința de a-și mări dimensiunile spre vest, proporțional, ca în cazul primului șanț. Și acesta a fost surprins pe toată lățimea amprentei
proiectului autostrăzii, părăsind acest areal în apropierea țâțânei terasei. Și în umplutura
acestui șanț au fost descoperite, exclusiv, aceleași fragmente ceramice vinciene, puternic rulate și afectate de mediul umed.
În fine, oarecum la o distanță egală, de cca. 5 m, spre nord, spre terasă, s-a profilat un al treilea șanț (Cpx. 1C fig. 14), care prezenta aceleași caracteristici cu ale șanțului exterior (Cpx.1), având dimensiunile ceva mai mari, probabil din cauză că se afla
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b

a
Fig. 13. Detalii cu şanţul exterior (Cpx. 1). Vedere dinspre est (a).
Vedere dinspre vest (b).

Fig. 14. Vedere dinspre est a Cpx. 01A (șanţul mijlociu) al
aşezării neolitice Vinča. Se observă șanțul exterior (Cpx. 1) în stânga,
iar în dreapta şanţul interior (Cpx. 01B)
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Fig. 15. Vedere aeriană asupra sitului în faza finală a cercetării.
Se observă cele trei șanțuri paralele.

Fig. 16. Ridicarea topografică a amprentei proiectului autostrăzii, în arealul
sitului nr. 6. De observat, în cazul zonei 3 (situl arheologic) direcția liniilor de
nivelment (cotele de nivel) și compararea cu traseul șanțurilor.
mai jos pe panta dealului, fiind astfel mai puțin afectat de fenomenul de eroziune de
pantă. În partea extremă dinspre vest, traseul acestui șanț este suprapus de o necropolă,
care aparține culturii Wietenberg, mai precis fazei a II-a din evoluția acestui fenomen
cultural.
Fără a putea deocamdată să emitem judecăți stricte cu privire la raporturile de
asociere cronologică a acestor trei complexe adâncite, dar care cu siguranță aparțin
locuirii vinciene, putem afirma că cele 3 şanţuri (Cpx. 1, 1A și 1B), orientate E–V, au
fost surprinse pe lungimi de cca. 150 de metri, ele ieșind din amprenta proiectului de
cercetare atât spre est cât și spre vest, care se adâncesc cu diferite valori, de la cele mai
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mici pe partea cea mai înaltă, de sud-est (probabil afectate de fenomenul de eroziune
de pantă), la cele mai mari, către zonele mai joase, spre vest. Dimensiunile acestora
(lăţime, adâncime), cresc pe măsură ce se apropie de țâțâna terasei, de contactul cu zona
plană cu aspect de câmpie a sectorului Şesu Orzii. Spre baza pantei, la contactul cu
şesul, depunerile de sol urmare a eroziunii, ating pe alocuri 1,5–1,8 m, astfel că stratul
de locuire neolitică apare la aceste adâncimi. Această realitate a dus la necesitatea îndepărtării mecanizate a acestui nivel de acumulare de sol, la baza pantei, a cărui grosime
a scăzut spre nord, pe măsură ce se îndepărta de această bază.
O analiză atentă a traseului celor trei șanțuri, comparativ cu ridicarea topografică a terenului pe care acestea evoluează ne face să avansăm o propunere de interpretare a funcționalității acestor complexe. Este oarecum improprie realizarea unor șanțuri
cu rol defensiv amplasate pe locul mai ridicat, care domină așezarea propriu-zisă, dată
fiind lipsa lor de eficiență sau eficiența scăzută a unui astfel de sistem defensiv. Faptul
că aceste șanțuri evoluează aproape paralel cu liniile de nivelment (cotele altimetrice)
de pe panta destul de abruptă (cu înclinație de cca. 30–40°), ne fac să ne întrebăm, cu
titlu de ipoteză de lucru, dacă nu cumva aceste amenajări nu pot fi interpretate ca amenajări cu rol de drenare a apei de ploaie, practic canale (drenuri) de dirijare a excesului
de apă, care cobora de pe versanții dealului amenințând să inunde așezarea neolitică,
către zonele exterioare arealului locuit propriu-zis19.
În UC 34, situat la extremitatea de nord a sectorului Șesul Orzii, pe malul stâng
al vechiului torent, care a funcționat în epoca neolitică, relevat de cercetarea arheologică, a fost surprins un complex inedit, compus sub forma unei structuri plane, compusă
din pietre de râu, aranjate una lângă cealaltă și bătute în pământ, cu o formă neregulată,
cu dimensiunile de cca. 8–10 m (Cpx. 341 - Fig. 17). Inexistența unor fragmente de
chirpici (ars), sau a altor elemente, care să facă posibilă interpretarea acestei amenajări
ca fiind o locuință de suprafață pe pat de pietre, dar și prezența altor elemente în imediata ei vecinătate (cum ar fi o fântână, un bloc masiv de calcar decorat cu adâncituri
circulare (alveole), precum și unele artefacte inedite), ne-au determinat să interpretăm
funcționalitatea acesteia ca fiind aceea a unui loc de socializare al membrilor comunității neolitice de aici, altfel spus, un fel de piaţă a satului, un spațiu amenajat cu destinație publică. Este de presupus că orice comunitate al cărei număr de membrii este
suficient de mare, cât să poată planifica și efectua lucrări de anvergură, de tipul celor
de trasare și săpare/întreținere al celor trei șanțuri mai sus descrise, avea nevoie de relaționarea directă a membrilor în vederea proiectării, comunicării și coordonării acestor
activități. Într-un spațiu, care se putea inunda ușor, era nevoie de o amenajare care să-i
19

În cursul efectuării cercetării preventive, am avut ocazia să “experimentăm” consecințele unor
ploi puternice, aportul masiv de apă scurs de pe versanții Dealului Barbului, ducând la multiple
neplăceri provocate de apa care a băltit pe terasă o lungă perioadă. Explicația vine din aceeași
realitate a fundamentului geologic, specific ramei vestice a Podișului Secașelor, dominat de
argilele bantonitice și caolinice impermeabile, ce fac ca apa de ploaie să fie angrenată în fenomenul de șiroire gravitațională pe pante, șiroire care antrenează și argila impermeabilă, care,
ajunsă și depusă pe terasă acționează ca un strat impermeabil, care împiedică uscarea rapidă a
terenului.
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Fig. 17. Complexul 341. Aglomerarea realizată din pietre de râu, bătute în
pământ, în timpul cercetării.
scutească pe cei care luau parte la deciziile comunității de a se înnoroi mai mult decât
de obicei. Perimetrul obținut prin ananjarea și baterea pietrelor de râu avea aceste calități, de a oferi participanților la obște avantajul unei suprafețe curate, delimitate de restul așezării, care putea juca și un sol social sau chiar spiritual distinct. Nu este exclus
ca, în acest context, blocul de calcar de mari dimensiuni (aproape o sferă cu un diametru de cca. 1 m!) să fi jucat un rol important, cu profunde semnificații, văzut ca un artefact cu conotații de ordin socio-spiritual, sau pur și simplu un însemn de prestigiu, sub
forma unui scaun (tron!?), pe care ar fi putut sta un lider al comunității în cadrul adunărilor. Acesta are o alveolare circulară de dimensiuni mai mari, ce aduc cu cele specifice râșnițelor, dar și o serie de alte alveolări mai puțin evidente pe restul suprafeței
sale (Fig. 18).
În final, ne permitem să avansăm câteva considerații preliminare. Cele 8 luni de
cercetare preventivă, în care am experimentat practic ce înseamnă specificul unei terase
a Mureșului, în toate anotimpurile și pe parcursul tuturor lunilor anului, ne-au atras atenția unele particularități ale tipului de organizare a așezărilor neolitice de aici, în special
ale celor vinciene timpurii, care s-au dovedit a fi fost și cele mai complexe. Am constatat, astfel, modul în care omul neolitic a observat, în timp, modul în care se comportă și
evoluează elementele caracteristice terasei, la care s-a adaptat astfel încât să-și ușureze
traiul cotidian. Pornind de la calea ușoară de acces spre râul Mureș, prin intermediul torentului surprins arheologic și confirmat și de mai vechile hărți ale arealului, sau de la
modul în care terasa devenea impracticabilă în urma ploilor mai puternice, urmare a
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Fig. 18. Blocul din calcar cu decorații circulare alveolate, descoperit în
contextul Cpx. 341.
fenomenului de șiroire a apelor de pe versantul sudic al Dealului Barbului, au fost gândite și puse în practică strategiile de amenajare și utilizare a spațiului în modurile cele
mai eficiente. Urmărirea adâncimii la care s-a surprins sterilul arheologic a făcut posibilă
reconstituirea configuraţiei terenului la momentul locuirilor neolitice, evident mult diferită de cea actuală.
Amplasarea celor trei șanțuri (Cpx. 1, 1A și 1B) pe liniile de nivel ale pantei
dealului, la o distanță rezonabilă de țâțână, a făcut posibilă evitarea inundării repetate,
periodice a spațiului destinat locuirii. Mai mult, se pare că șanțul exterior, deversa, la
un moment dat, direct în torentul care străbătea așezarea neolitică de la sud la nord.
Chiar și în aceste condiții fenomenul eroziunii de pantă20 a existat anterior,
astfel că nu este greu de înțeles de ce majoritatea locuințelor vinciene de suprafață,
pe platformă din chirpici, de mari dimensiuni, au fost descoperite în special în zona
apropiată de țâțâna terasei, cea mai puțin adecvată pentru locuințele adâncite, de tip
bordei.

20

Numim eroziune a solului procesul de desprindere, transport şi depunere a particulelor de sol
de către factorii de mediu. Eroziunea solului afectează terenurile în pantă, iar prin materialul
erodat, care este transportat și ajunge pe terasele joase, influențează negativ activităţile umane.
În cazul terasei de la Limba–Oarda de Jos, prin transportarea particulelor de argilă, terasa însăși
devine impermeabilă, la rândul ei. În astfel de situație, pătrunderea apei de pe versanții dealului
era de evitat cu atât mai mult.
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Fig. 19. Componentele unei terase: P – podul; F – fruntea;
M – muchia; Ț – țâțâna.
Eroziunea de pantă pe fundament de argile bentonitice și
caolinice impermeabile.

Fig. 20. Modul în care se produce un torent, în cadru eroziunii de adâncime.
Problematica organizării interne a așezărilor vinciene timpurii de pe Valea Mureșului Mijlociu nu a fost una asupra căreia s-au aplecat arheologii, din motive evidente,
legate de caracterul predominant al cercetărilor, sistematice în marea lor majoritate, de
mici dimensiuni, care nu au avut posibilitatea de a surprinde elemente de sistematizare21.
21

Suciu 2009, p. 182-187. În acest sens este relevantă situația ce reiese din tabelul de la paginile
182-183, din care reiese faptul că la momentul susținerii tezei de doctorat, 2009, elementele
de sistematizare internă a așezărilor vinciene timpurii, surprinse arheologic erau foarte puține.
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Fig. 21. Fotografia aeriană a sitului nr. 6, în timpul derulării cercetărilor.
Redarea limitelor locuirilor neolitice Precriș (roșu),
Starčevo-Criș IIIB (galben) și Vinca (albastru).
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Fig. 22. Modul de distribuire spațială a civilizației vinciene timpurii22.
Singurele situri, care au oferit totuși astfel de repere spațiale, rămân cele de la
Miercurea Sibiului-Petriș23, și, mai recent, Tărtăria-Gura Luncii24.
Majoritatea covîrșitoare a siturilor cu așezări vinciene timpurii sunt localizate
pe prima terasă, neinundabilă, a râului, de obicei în poziții strategice, în mijlocul văilor, cu acces facil la râu și la resurse, comunitățile conformându-se se pare, unui model
comportamental omniprezent în cazul tuturor așezărilor Vinca A, din tot arealul de răspândire al fenomenului (Fig. 22).
Prelucrarea integrală a materialelor din cele peste 800 de complexe cercetate în
cadrul sitului nr. 6 va oferi, cu siguranță, noi date privind extinderea spațială a locuirilor neolitice succesive de la Limba, a predilecției pentru anumite tipuri de habitat și
de organizare internă a așezărilor pornind de la principalele strategii de subzistență, și,
în fine, privind elementele de arhitectura internă a satelor neolitice.
22

după Whittle et alii, 2016.
Suciu, 2009, p. 183.
24
Luca, 2016, p. 257-260. Cercetările preventive din acest sit, efectuate în anul 2015, au oferit
o imagine mult mai clară asupra elementelor de sistematizare spațială a așezării vinciene timpurii de aici. Tot aici elemente de analiză a mediului geografic și a contextului de analiză a
habitatului (Luca, 2016, p. 237-255).
23
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