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Cele două locuinţe împreună cu materialul arheologic aferent au fost
identificate, prima în urma unei săpături de salvare, iar a doua într-o săpătură
arheologică sistematică, cercetări efectuate în două puncte de pe teritoriul judeţului
Sălaj (PI. I). Materialul arheologic va fi prezentat în ordinea descoperirii lui.

1). BADON (corn. Hereclean) - "La răstignire".
arheologice de salvare desfăşurate în martie 1999, au fost determinate de lucrările cu caracter edilitar ce au constat în săparea unui şanţ pentru
introducerea cablului optic, pe partea dreaptă a şoselei Zalău - Badon. În apropiere
de localitatea Badon, în punctul numit "La Răstignire", în profilul şanţului excavat
şi în pământul aruncat, au fost descoperite fragmente ceramice medievale timpurii
indicând străpungerea unui nivel de locuire din această perioadă, fapt ce a
determinat efectuarea unei săpături de salvare în acest punct.
Cercetările

Descrierea complexului
În zona respectivă a fost deschisă o casetă cu dimensiunile de I O x 3 m
(PI. II). Din punct de vedere stratigrafic situaţia se prezintă astfel: O - O, 20 m
strat negricios arat, -0. 20 - O, 35 m strat negru cu materiale arheologice, de la O, 35 m steril galben. În caseta deschisă la adâncimea de -0, 25 - O, 30 m a fost
surprinsă o aglomerare de pietre, dintre care unele erau arse (PI. II). Pe aceste
pietre care proveneau probabil de la un cuptor de tip pietrar dezafectat, a fost
descoperită o parte dintr-o oală fără toarte (PI. III). Vasul este de culoare bruncărămizie, a fost lucrat la roata înceată dintr-o pastă degresată cu nisip cu pietricele
şi mică. Ornamentarea acestuia constă în benzi de linii în val încadrate de benzi
de linii drepte orizontale.
Alături de această aglomerare de pietre, în casetă au mai fost surprinse
două gropi de stâlp. Prima groapă de stâlp Gr. a, a fost sesizată la adâncimea de
-0, 35 m şi se adâncea până la -0, 53 m faţă de nivelul actual de călcare. Cea de
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a doua groapă Gr. b, a fost sesizată la adâncimea de -0, 30 m, fundul ei adâncinduse până la -0, 55 m faţă de nivelul actual de călcare. Cele două gropi erau umplute
cu pământ negru amestecat cu chirpici şi cărbune de lemn ars. De asemenea în
amândouă gropile au fost descoperite pietre utilizate pentru icuirea stâlpilor.
Prezenţa celor două gropi de stâlp şi a instalaţiei pentru foc dezafectate,
ne-a convins că în caseta săpată a fost descoperită o locuinţă. Locuinţa este de
suprafaţă neadâncindu-se în sterilul galben, acest fapt fiind sesizat şi în profil.
Astfel de locuinţe de suprafaţă precum este cea descoperită la Badon, au fost
cercetate şi în alte situri de pe teritoriul României. La Lăpuşel au fost cercetate
două locuinţe de suprafaţă, L2 şi L3 (Stanciu 1994, p. 274, 279), la BucovTioca alături de bordeie, apar casele de formă pătrată sau dreptunghiulară, adâncite
cu 0,20 m faţă de nivelul vechi de călcare sau construite la suprafaţa solului
(Comşa 1978, p. 24). Constatăm aceeaşi situaţie şi la Dridu, majoritatea locuinţelor
cercetate sunt de tipul bordei, numai două, LI şi L2, sunt de suprafaţă (Zaharia
1967, Pl. I). În complexul fortificat de la Dăbîca, în incinta a IV-a, au fost identificate
mai multe tipuri de locuinţe: locuinţe uşor adâncite în pământ şi locuinţe de suprafaţă
cu o încăpere sau chiar cu două (Pascu şi colab. 1968, p. 168).
Descrierea materialului arheologic.
Materialul arheologic recoltat de la suprafată şi din profilul şanţului săpat
pentru introducerea cablului optic constă în fragmente ceramice de oale fără
toarte lucrate la roata înceată (PI. IV /1-4).
Ceramica este de culoare brun-cărămizie cu pete negricioase, lucrată dintro pastă degresată cu nisip cu pietricele şi mică. Ornamentele constau în: bandă
de linii în val asociată cu bandă de linii drepte, benzi paralele de linii drepte
orizontale, o linie în val. Printre oalele fără toarte a apărut şi un fragment dintr-o
tăviţă de culoare cărămizie-gălbuie, lucrată cu mâna dintr-o pastă degresată cu
nisip cu pietricele mici şi paiete de mică (Pl. IV/5).
Tot din profilul şanţului provine şi o fusaiolă de formă cilindrică, lucrată
foarte grosolan dintr-o pastă de culoare albicioasă (PI. IV/6).
Materialul arheologic descoperit în locuinţă este destul de sărac şi constă
în totalitate în ceramică de culoare brun-cărămizie cu pete negricioase sau neagră.
Forma ceramică prezentă este oala fără toarte lucrată la roata înceată (Pl. V; PI.
VI), dintr-o pastă degresată cu nisip cu pietricele şi mică. Ornamentele constau
în: benzi de linii în val încadrate de benzi de linii drepte orizontale, linii drepte
orizontale trasate paralel ce ocupă aproape tot corpul vasului, benzi paralele de
linii în val, bandă de linii în val asociată cu bandă de linii drepte, bandă de linii
în val. Încercarea de reparare a unor recipiente care au suferit deteriorări, este
demonstrată de descoperirea unui fragment ceramic perforat parţial (PI. V /7).
Buza vaselor este tăiată oblic (Pl. VI/I), îngroşată şi rotunjită (PI. VI/2) sau trasă
puternic în jos (PI. V /1 ).
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Materialul ceramic descoperit la Badon în punctul "La Răstignire", îşi
analogii în alte descoperiri din Transilvania. Cele mai apropiate, le
constatăm în aşezările de la Popeni-Cuceu din secolele VIII-IX (Stanciu, Matei
1994, p. 148). La Lăpuşel sunt prezente oalele fără toarte asociate cu tăviţe, apar
foarte rar vase ornamentate aproape pe tot corpul cu linii drepte paralele (Stanciu
1994, p. 308). În schimb acest ornament este întâlnit pe unele vase descoperite
la Comana de Jos (Glodariu, Costea, Ciupea 1980, Fig. 63/3; Fig. 65/3), în
aşezarea nr. 2 de la Bratei (Zaharia 1994-1995, Fig. 12/3; Fig. 16/1) sau în
necropola nr. 2 de la Bratei, unde constatăm bune analogii pentru întreaga cantitate
ceramică descoperită la Badon (Zaharia 1977, Fig. 16/1; Fig. 18/1, 5, 7; Fig. 19/
4; Fig. 2017-8, 11). Deşi aparţin unui alt orizont, unele vase de la Cluj-Mănăştur
(/ambar, Matei, Halasu 1981, PI. Il/2,6) şi Biharea (Dumitraşcu 1994, PI. XXII/
1, 3; PI. XXXIII/1; PI. CXVII/3) pot fi comparate cu ceramica de la Badon în
ceea ce priveşte ornamentaţia. De asemenea observăm unele asemănări cu
ceramica de la Alba Iulia din necropola de la "Staţia de Salvare" (Ciugudean
1996, p. 6) sau cu cea din necropola de la Blandiana (Horedt 1966, Abb. 7/1-2,
3). În exteriorul Transilvaniei, analogii în ceea ce priveşte ornamentul şi tipul
ceramic întâlnim în descoperirile de la Bucov "Rotari" din orizontul datat în
secolele VIII-IX (Comşa 1978, Fig. 49; Fig. 50; Fig.56; Fig. 57).
În mediul slavilor vestici, întâlnim analogii pe teritoriul Slovaciei în
necropolele din secolele IX-X (Vlkolinskd 1994, p. 88, Fig. 7), sau în ceramica
din secolul IX din Polonia (Hilczer-Kurnatowska, Kara 1994, p. 129, Fig. 6).
Pe baza acestor analogii prezentate mai sus, ţinând cont de caracteristicile
tehnice ale ceramicii şi de ornamentele prezente, credem că locuinţa descoperită
la Badon în punctul "La Răstignire" ar putea fi datată, în linii mari, în intervalul
cronologic reprezentat de secolele VIII-IX. Totuşi trebuie făcută precizarea că,
materialul arheologic recoltat fiind cantitativ redus şi foarte fragmentar, nu poate
asigura deocamdată, o datare foarte sigură şi inatacabilă a complexului cercetat.
găseşte

2). PERICEI (corn. Pericei) - "Keller Tag".
Situl arheologic de la Pericei "Keller Tag" este situat în partea stângă a
şoselei Vârşolţ-Şimleu, pe a doua terasă a râului Crasna, la cca. 1 km de primele
case ale localităţii Pericei. Situl a fost identificat în urma unor cercetări de
suprafaţă efectuate în toamna anului 1984, aici fiind depistată o aşezare neolitică
(Lak6 1986, p. 50). În luna august 1999 au fost desfăşurate cercetări arheologice
sistematice pentru a stabili stratigrafia şi caracterul aşezării neolitice din acest
punct 1 • Complexele arheologice identificate aparţin în primul rând perioadei
neolitice, alături de care au fost cercetate şi câteva din epoca bronzului precum
şi o groapă din secolul II d. Ch„ Pe lângă toate aceste complexe a mai fost
descoperită şi o locuinţă prefeudală.
1

Şantier arheologic

condus de Sanda Băcueţ Crişan.
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Descrierea complexului
Locuinţa

L 4 (cercetată în S.Ill, Caseta 5 şi Caseta 2).
Unul din colţurile locuinţei a fost surprins în C.2 la adâncimea de -0, 45 m
faţă de nivelul actual de călcare (Pl. VII). Un alt colţ a fost identificat în S.III
între metrii 0-1, la adâncimea de -0, 50 m (Pl. VII). Ulterior a fost deschisă
caseta C.5 în care la -0, 62, -0, 65, -0, 67, -0, 69 m, a fost atinsă podeaua locuinţei,
constatându-se astfel că locuinţa este de tipul adâncit.
Deoarece nu a fost dezvelită în întregime, nu avem surprinse decât parţial
cele patru laturi ale complexului, fiind identificate doar trei din colţurile acestuia,
în fiecare colţ aflându-se câte un stâlp (PI. VII). După dispunerea laturilor surprinse
putem stabili cu siguranţă că locuinţa era de formă patrulateră cu colţurile uşor
rotunjite. În profilul nordic al C. 5, la adâncimea de -0, 50 m faţă de nivelul actual
de călcare a fost descoperit cuptorul locuinţei. Acesta este de tip pietrar, cu vatra
arsă la roşu, surprinsă la -0, 60 m (Pl. VII). În faţa cuptorului au fost sesizate urme
ale unor pari din lemn ce proveneau de la un gard probabil făcut din nuiele împletite,
gard ce avea rolul de a proteja cuptorul. De asemenea au mai fost surprinse urmele
unor stâlpi mai subţiri decât cei dispuşi în colţurile locuinţei, precum şi un stâlp
plasat în centrul complexului (Pl. VII). Interesantă este o "groapă" de formă
dreptunghiulară cu fundul drept (Pl. VII) a cărei utilitate nu o cunoaştem încă.
Descrierea materialului arheologic
Materialul arheologic recoltat constă aproape în totalitate în ceramică,
alături de care au apărut câteva piese de fier.
Ceramica descoperită este destul de fragmentară, totuşi din cuptor au fost
recuperate: un vas aproape întreg şi o jumătate dintr-un alt vas. Formele ceramice
identificate sunt oala fără toarte, tăviţa şi ţestul.
Oalele fără toarte (PI.IX; Pl. X/l-3; Pl. Xl/1-3; Pl. XIl/1-6) sunt de culoare
cărămizie, cărămiziu -gălbui sau brun-cărămiziu cu pete negricioase. Toate au
fost lucrate cu mâna dintr-o pastă degresată cu nisip cu pietricele la care se
adaugă şi mica. Unele vase au în pastă ca degresant cioburi pisate (Pl. X/I; PI.
XII/5). Gura vaselor este destul de largă cu buza tăiată oblic (Pl. X/ I; Pl. XII/
1,4), alături de acestea fiind prezente şi câteva fragmente de vase cu diametrul
gurii mai redus, având buza doar puţin împinsă spre exterior (PI. IX; Pl. XII/23). Pereţii ca şi fundul oalelor sunt îngroşaţi, umerii vaselor sunt uşor arcuiţi,
numai în cazul unui singur vas umărul este mai accentuat (PI. X/I). Toate oalele
fără toarte sunt lipsite de ornamente.
O altă formă ceramică, tăviţa, este prezentă doar prin două fragmente de
culoare brun-cărămizie, provenite de la două astfel de vase (PI. X/4; Pl. XI/3 ).
Prima tăvită are buza tăiată drept iar a doua rotunjită. Amândouă au fost lucrate
cu mâna d'intr-o pastă degresată cu nisip cu pietricele şi mică.
A treia formă ceramică prezentă în locuinţă este ţestul, identificat printrun singur fragment (Pl. XIU7). Este de culoare brun-cărămizie, a fost lucrat cu
mâna dintr-o pastă degresată cu pietricele, cioburi pisate şi puţină mică.
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de ceramica descrisă mai sus, pe vatra cuptorului a fost descoperită
de vas, mai precis partea inferioară a acestuia (PI. VIII), pe care
intenţionat am dorit să îl prezentăm separat, pentru faptul că acesta face o notă
distinctă în raport cu restul materialului ceramic din locuinţă.
Vasul este o oală fără toarte, de culoare brun-negricios, lucrată la roata rapidă.
Deşi pe suprafaţa inteiioară a pereţilor vasului nu se disting inelele caracteristice
utilizării roţii cu turaţie rapidă, totuşi pe fundul acestuia în interior, apar aceste
inele formând imaginea unei spirale. Ca degresant, în pasta recipientului este prezent
nisipul cu pietricele şi puţină mică. Vasul este ornamentat prin incizare cu o bandă
de linii în val încadrată de benzi orizontale şi paralele de linii drepte.
În locuinţă au mai fost descoperite şi două fusaiole. Prima este lucrată
dintr-un lut fin, este de culoare cărămizie şi are o formă bitronconică (Pl. XIII/2).
A doua piesă este sferică, uşor alungită (PI. XIII/I), lucrată dintr-o pastă de culoare
albă şi ornamentată prin incizare cu linii drepte şi dese, trasate orizontal şi paralel.
Alături de materialul ceramic din umplutura locuinţei au mai fost recoltate şi
câteva piese din fier: un ac de la o cataramă (Pl. XIIl/3) şi două piese de formă
alungită (Pl. Xlll/4-5), ascuţite la un capăt, ce par să fie ace sau, mai degrabă sule.
În încercarea noastră de a încadra cronologic complexul cercetat, deoarece
piesele de metal descoperite nu pot oferi informaţii în acest sens, considerăm că
singurul element ca.re poate fi utilizat este ceramica. Pentru a stabili momentul
cronologic căruia îi aparţine locuinţa, vom compara materialul arheologic cu
alte descoperiri aflate în apropiere sau cu unele mai îndepărtate.
O bună analogie o poate constitui locuinţa cercetată la Zalău "Valea Mâţii",
locuinţă de tip adâncit, dreptunghiulară în plan, prevăzută cu un cuptor construit
din piatră. Materialul arheologic recoltat din acest complex este foarte puţin şi
constă în ceramică modelată cu mâna (fragmente de la trei oale) alături de care
este prezent un fragment ceramic ornamentat cu striuri fine, provenit de la un
vas ce pare să fi fost lucrat la o roată înceată (Matei, Stanciu 1999, p. 120, Pl.2/
5). Tot acest material arheologic a fost datat în prima jumătate a secolului VII
(Matei, Stanciu 1999, p. 122). La Popeni-Cuceu apar de asemenea asociate
ceramica lucrată cu mâna cu cea la roata înceată şi cu cea la roata rapidă. Totuşi
în complexele cercetate cantitatea de ceramică lucrată cu mâna este destul de
redusă în raport cu celelalte categorii (Stanciu, Matei 1994, p. 138). Şi aici ca şi
la Pericei, în pasta unor vase lucrate cu mâna sunt prezente cioburile pisate
(Stanciu, Matei 1994, p. 138). La Lăpuşel situaţia este Ia fel, constatăm aceeaşi
asociere a celor trei categorii ceramice, prezenţa cioburilor pisate în pasta unor
vase lucrate cu mâna, dar cu diferenţa că, pe buza unor recipiente modelate cu
mâna, apar ornamente de tipul crestăturilor sau a alveolelor, iar pe pereţii unor
vase chiar linii în val sau fascicule de linii drepte orizontale (Stanciu 1994, p.
305). În nici una din locuinţele cercetate în siturile amintite mai sus, ceramica
o

jumătate
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lucrată cu mâna nu este predominantă cum este în cazul locuinţei L.4 de la
Pericei. Ţinând cont de raportul dintre categoriile ceramice prezente în locuinţa
de la Pericei, în care constatăm dominarea în totalitate putem spune, în afară de
un singur vas, a ceramicii lucrate cu mâna, vom extinde comparaţiile cu alte
situri din Transilvania în care întâlnim aceeaşi asociere. Pentru materialul ceramic de la Pericei, remarcăm analogii în aşezarea de la Bezid "Fîneaţa Mare",
unde alături de vasele lucrate cu mâna, dintre care unele sunt ornamentate pe
buză cu alveole sau crestături, apar oale modelate la roata înceată sau chiar la
roata cu turaţie rapidă (Szekely 1976, p. I I 9; p. 121 ). În pasta vaselor lucrate cu
mâna nu apar cioburi pisate. Totuşi cele mai bune analogii le constatăm în aşezarea
de la Şopteriu unde întâlnim asociate ceramica lucrată cu mâna cu cea la roată.
De asemenea în pasta unor vase sunt prezente ca degresant cioburile pisate (Gaiu
1979, p. 265). Oalele modelate cu mâna sunt lipsite de ornamente, uneori apar
pe buza vaselor alveolele ca element de decor (Gaiu 1979, Pl. 1/12; Pl. IIl/5; PI.
IV /2). După descrierea materialului ceramic lucrat cu mâna, sunt prezentate oalele
modelate la roată, fără să se facă precizarea dacă este o roată cu turaţie înceată
sau una rapidă (Gaiu 1979, p. 268), totuşi către sfârşitul demersului, constatăm
că alături de aceste categorii ceramice sunt prezente şi vasele lucrate la roata
rapidă (Gaiu 1979, p. 269), dar fără să fie indicate în documentaţia grafică, fapt
ce ne împiedică să putem face o distincţie clară între ceramica modelată la roata
înceată şi cea la roata rapidă, necunoscând astfel nici raportul cantitativ dintre
acestea. După documentaţia grafică putem constata că ceramica modelată cu
mâna este dominantă în raport cu celelalte categorii ceramice.
Extinzând arealul geografic, pentru ceramica din complexul de la Perieci,
întâlnim analogii pe teritoriul Ungariei în aşezarea din sec. VIII de la P6kaszepetk
(Sos 1962, p. 79-81 ), în Slovacia la Breclav-Pohansko, orizontul din sec. VII
(Stana 1995, p. 90, Pl. 2), în necropola din secolele VII-VIII de la Zahorska
Bystrica (Kraskovska 1972, p. 107-108).
Pentru încadrarea cronologică a complexului cercetat la Pericei "Keller
Tag", trebuie să ţinem cont de realităţile privitoare la raportul dintre categoriile
ceramice prezente în perioada secolelo VII-IX în Transilvania. Pentru perioada
dintre a doua jumătate a sec. VI şi ultimul sfert al sec. Vil se constată creşterea
cantitativă treptată a ceramicii lucrate cu mâna şi la roata înceată, în defavoarea
celei la roata rapidă, fără ca aceasta din urmă să dispară (Stanciu, Matei 1994, p.
142). Ceramica lucrată la roată poate fi datată cu precădere în secolele VIII-IX
(Stanciu 1994, p. 311), existând tendinţa evidentă în această perioadă de scădere
progresivă a cantităţii de ceramică modelată cu mâna, până la dispariţia ei
completă, excepţie făcând o singură formă ceramică (tăviţa), care se transmite şi
în secolele următoare (Stanciu, Matei 1994, p. 145). Totodată se poate constata
că ceramica lucrată la roata rapidă, coexistă cu celelalte categorii ceramice suferind
şi aceasta o creştere cantitativă treptată (Stanciu, Matei 1994, p. 145).
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Raportându-ne Ia această situaţie şi mai ales având în vedere caracteristicile
tehnice ale ceramicii din complexul cercetat de noi, propunem plasarea
descoperirilor de la Pericei în intervalul reprezentat de secolele VII-VIII. Locuinţa
de la Pericei nu poate fi datată mai devreme de secolul VII deoarece ceramica
lucrată cu mâna nu prezintă caracteristicile ceramicii slave timpurii. Un alt element care vine în sprijinul acestei datări, este prezenţa tăviţelor care în
Transilvania apar cel mai devreme în secolul Vil. Luând în considerare şi faptul
că în cadrul categoriilor ceramice descoperite în locuinţa L. 4 predominantă este
ceramica lucrată cu mâna, propunem restrângerea datării Ia secolul VII, mai
precis prima jumătate a secolului VII. Totodată facem precizarea că nu avem
pretenţia rezolvării datării descoperirilor de la Pericei "Keller Tag", mai ales că
deocamdată nu a fost cercetat decât un complex. Descoperirile viitoare vor aduce
informaţii în plus privind aşezarea din acest punct, confirmând sau infirmând
datarea propusă de noi (prima jumătate a sec. VII) în acest stadiu al cercetărilor.
Deşi cercetarea perioadei premedievale în judeţul Sălaj se află într-un stadiu
mai puţin avansat, credem că săpăturile arheologice desfăşurate în cele două
puncte Badon "La răstignire" şi Pericei "Keller Tag" în urma cărora au fost
descoperite două locuinţe, una de suprafaţă iar cealaltă adâncită, fiecare cu
materialul arheologic aferent, aduc un plus de informaţii pentru zona de N-V a
României. Caracterul şi durata aşezărilor din aceste puncte, nu vor putea fi stabilite
decât prin cercetări sistematice, cercetări care se impun de altfel.
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TWODWELLINGSFROMTHEEARLYMIDDLEAGEDISCOVEREDIN SĂLAJCOUNTY
(ABSTRACT)
ln this article the author presents the results of the archaeological diggings maked in
two places: Badon "La răscmce" and Pericei "Keller Tag".
I). Badon "La răscruce". Here we discovered one surface dwelling (PI. II) and a lot of
pottery. We have two categories of pottery: slow wheel made pottery and fast wheel made
pottery. Using the analogies, we think that the dwelling discovered at Badon and the artefacts
could be date in the VIII-IX-th centuries A.D.
2). Pericei "Keller Tag". In this place we discovered one early medieval dwelling,
partially burried (Pl. VII). The most important artefact discovered here is pottery. On the
dwelling we have two categories of pottery: hand made pottery and fast wheel pottery (just
one pot). Using the analogies, we think that the discoveries from Pericei "Keller Tag" can be
dated in the first half of the VII-th century A.D.

LISTA ILUSTRAŢIILOR
Figura I.

Harta judeţului

Sălaj

cu cele două puncte în care s-au făcut cercetări arheologice:

(I) Badon "La răstignire", (2) Pericei "Keller Tag".

Figura II.
Figura lll.
Figura IV.
Figura V.
Figura VI.
Figura VII.
Figura VIII.
Figura IX.
Figura X.
Figura XI.
Figura XII.
Figura XIII.

Badon "La răstignire". Planul săpăturii şi planul locuinţei.
Badon "La răstignire". Vas descoperit pe cuptoml distrus.
Badon "La răstignire". Ceramică (1-5) şi fusaiolă (6) din profilul şanţului.
Badon "La răstignire". Ceramică din locuinţă.
Badon "La răstignire". Ceramică din locuinţă.
Pericei "Keller Tag". Planul locuinţei L. 4.
Pericei "Keller Tag". Vas lucrat la roata rapidă din L. 4.
Pericei "KellcrTag". Vas lucrat cu mâna din L. 4.
Pericei "Keller Tag". Ceramică din L. 4.
Pericei "Keller Tag". Ceramică din L. 4.
Pericei "Keller Tag'". Ceramică din L. 4.
Pericei "Keller Tag". Fusaiole (1-2), ac de cataramă (3) şi sule (4-5) din L.4.

LISTOFPLATES
The map of Sălaj County, with the places where we made diggings: (l)Badon
"La răstignire", (2) Pericei "Keller Tag".
Badon "La răstignire". The plan of the surface dwelling.
Figura II.
Badon "La răstignire". Pottery discovered in the dwelling.
Figura III.
Badon "La răstignire". Pottery ( 1-5) and (6) discovered in the ditch for the optic cable.
Figura IV.
Badon "La răstignire". Pottery from the dwelling.
Figura V.
Badon "La răstignire". Pottery from the dwelling.
Figura VI.
Figura VII. Pericei "Keller Tag". The plan of the dwelling no. 4.
Figura VIII. Pericei "Keller Tag". Pottery from the dwelling no. 4.
Peri cei "Keller Tag". Pottery from the dwelling no. 4.
Figura IX.
Peri cei "Keller Tag". Pottery from the dwelling no. 4.
Figura X.
Perieci "Keller Tag". Pottery from the dwelling no. 4.
Figura XI.
Figura XII. Pericei "Keller Tag". Pottery from the dwelling no. 4.
Figura XIII. Pericei "Keller Tag". Artefacts from the dwelling no. 4: (1-2) spindle whorl,
(3) buckle pin, (4-5) iron objet:ts.

Figura I.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

5 08

DAN BĂCUET- CRIŞAN şi SANDA BĂCUET- CRIŞAN

Figura I. Harta judeţului Sălaj cu cele două puncte în care s-au făcut cercetări
arheologice: (1) Badon "La răstignire", (2) Pericei "Keller Tag" I
The map of Sălaj County, with the places wherc we made diggings:
(l) Badon "La răstignire", (2) Pericei "Keller Tag"
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Figura II. Badon "La răstignire" . Planul săpăturii şi planul locuinţei. I
Badon "La răstign ire". The plan of the surface dwelling.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

509

DAN BĂCUET- CRISAN si SANDA BĂCL'ET- CRISAN

510

'

POTTERY

•

'

I

'

(Ceramică)

•Fast wheel made pottery (Roată rapidă)
O Slow wheel made pottery (Roată înceată)
Hand made pottery (Ceramică lucrată cu mâna)

e

Figura III. Badon "La răstignire 1'. Vas descoperit pe cuptorul distrus. I
Badon "La răstignire". Pottery discovered in lhc dwelling.
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Figura IV. Badon "La răstignire". Ceramică (1-5) şi fusaiolă (6) din profilul şanţului. I
Badon "La răstignire". Pottery (1-5) and (6) discovcred in the ditch for the optic cable.
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Figura V. Badon "La răstignire". Ceramică din locuinţă. I
Badon "La răstignire". Pottery from the dwelling.
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Figura VI. Badon "La răstignire". Ceramică din locuinţă. I
Badon "La răstignire". Pottery from the dwelling.
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Figura VII. Peri cei "Keller Tag". Planul locuinţei L. 4. I
Pericei "Kcller Tag". The plan of the dwelling no. 4.
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Figura VIII. Pericei "Keller Tag". Vas lucrat la roata rapidă din L. 4. I
Pericei "Keller Tag". Pottery from the dwelling no. 4.
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Figura IX. Pericei "Keller Tag". Vas lucrat cu mâna din L. 4. I
Pericei "Keller Tag". Pottery from the dwelling no. 4.
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Figura X. Peri cei "Kcllcr Tag". Ceramică din L. 4. I
Pericei "Keller Tag". Pottery from the dwelling no. 4.
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Figura XI. Pericei "Kellcr Tag". Ceramică din L. 4. I
Pericei "Keller Tag". Pottery from the dwclling no. 4.
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Figura XII. Peri cei "Keller Tag". Ceramică din L. 4. I
Pericei "Keller Tag". Pottery from the dwelling no. 4.
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Figura XIII. Pericei "Keller Tag". Fusaiole (l-2), ac de cataramă (3) şi sule (4-5)
din L.4. I Pericei "Kcllcr Tag". Artefacts from the dwelling no. 4: (1-2) spindle
whorl, (3) buckle pin, (4-5) iron objects.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

