PLASTICĂ ANTROPOMORFĂ NEOLITICĂ DE LA
PORŢ „ CORĂU" (JUD. SĂLAJ)
SANDA BĂCUEŢ-CRIŞAN,

ANAMARIA CÂRSTEA

Reluarea cercetărilor în situl de la Suplacu de Barcău, atât în partea sălăjeană
(satul Porţ, comuna Marca) 1 cât şi în cea bihoreană, s-au datorat lucrărilor de
investiţie pentru realizarea unui baraj de acumulare. În noile condiţii cea mai mare
parte a sitului va fi acoperită de apă, impunându-se salvarea vestigiilor arheologice.
Cercetarea ne-a oferit prilejul unor descoperiri remarcabile, dându-ne
certitudinea că situl de la Suplacu de Barcău/Porţ „ Corău " este probabil cel mai
important din această zonă de nord vest a României. La numeroasele date privind
habitatul, structura aşezărilor, viaţă economică s-au adăugat informaţii preţioase
privind viaţa spirituală a comunităţilor de aici. Pentru prima dată în neoliticul
românesc a putut fi documentată existenţa unei necropole sau grup de morminte de
incineraţie (Bejinariu şi colab. 2004, p. 245-246). La acestea se adaugă un număr
de 8 piese întregi sau fragmentare aparţinând unor statuete antropomorfe feminine,
un braţ mobil şi o piesă cu caracter zoomorf. Aceste piese fac obiectul demersului
nostru cu precizarea că numai o parte dintre ele, cele mai reprezentative, vor fi
prezentate mai jos. Deşi numărul pieselor nu este impresionant, acestea au apărut în
toate nivelurile de cultură identificate la Porţ „ Corău ".
Prima statuetă descoperită (CC 1591/ 2003) a apărut în Sl/ 2003, la
adâncimea de 1,25m şi ţine de nivelul corespunzător culturii Starcevo Criş (pl.
11/la-b). În această zonă, la nivelul sterilului, s-au conturat mai multe aliniamente
de gropi de stâlp care au indicat existenţa unei locuinţe de suprafaţă.
Piesa este fragmentară având păstrat capul şi o parte din bust. Faţa
triunghiulară avea marcaţi ochii prin două incizii orizontale, gura printr-o
impresiune rotundă, nasul uşor tras în relief. Statueta prezenta un braţ scurt,
orizontal, cel de-al doilea fiind rupt din vechime. Sânii au fost indicaţi de două
proeminenţe conice.
Acest tip de statuete sunt des întâlnite în mediul cultural de care am amintit
în special în fazele târzii IIIB, N A (Lazarovici 1984, p. 77), după contactul cu
purtătorii culturii Vinca. Bune analogii pentru figurina de la Porţ avem printre
piesele descoperite la Homorodu de Sus (Bader 1968, p. 38) dar şi în mediul
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Pişcolt, descoperirea de la Pişcolt „ Lutărie" (Nemeti 1986-1987, fig. 114).
Materialul ceramic asociat acestei statuete atribuie nivelul unei faze târzii IIIB-IVA
a complexului Starcevo Criş.
A doua piesă (CC 1592/2003) a fost descoperită în secţiunea IV la o
adâncime de 1, 1O m. Statuetă fragmentară de tip coloană (pl. II/2a-b). Se păstrează
partea superioară, în zona rupturii statueta este îngroşată de unde iniţial porneau
probabil fesele. Faţa este reprezentată sumar. Pe bust sunt redaţi sânii mici
cilindrici. Analogii pentru această piesă sunt cunoscute tot în mediu Stracevo Criş
târziu.
Următoarea piesă (CC 1594/2003) luată în discuţie a fost identificată în
secţiunea N-2003 la o adâncime de 0,75m (pl. II/4a-b). Piesa este fragmentară,
face parte din tipul idolilor cilindrici (Lazarovici 1979, p. 91). S-a păstrat partea
superioară, corpul şi o parte din bust. Statueta este extrem de expresivă fiind redate
toate detaliile anatomice ale feţei. Ochii sunt marcaţi prin două incizii orizontale,
nasul acvilin având redate nările, gura rotundă, privirea în sus. Pe bust se mai
păstrează un sân conic, celălalt fiind rupt din vechime.
Pentru această piesă se cunosc analogii în cultura Virn;:a, reprezentarea feţei
cu privirea în sus, în special figurinele descoperite la Zorlenţu Mare, atribuite fazei
Virn;:a Bl (Lazarovici 1979, p. 91-92, pl. XX-D/2,3; H ).
Cea mai interesantă statuetă feminină descoperită la Porţ „ Corău " provine
tot din secţiunea SN/ 2003 la - 0,56 (pl. Il/3a-d). În apropierea piesei au fost
identificate 2 vase întregi, dintre care unul de tip „covată" (Ignat 1998, p.139) şi
oase arse. Este deci posibil ca această figurină să provină dintr-un mormânt de
incineraţie, complexul fiind considerat ca M15. Până la realizarea unor analize
osteologice atribuirea complexului rămâne cu semnul întrebării.
Piesa este întreagă şi datorită imaginii pe care o sugerează, am numit-o
„femeia bufuiţă". Se prezintă sub forma unui cilindru, uşor subţiat în partea
superioară, marcând gâtul. Faţa expresivă, ochii fiind reproduşi prin două
impresiuni mici circulare, nasul acvilin. Spre deosebire de restul statuetelor
descoperite la Porţ, această piesă are marcat părul pieptănat cu cărare pe mijloc
lăsat pe spate. Partea inferioară a corpului este decorată prin împunsături mici
întrerupte din loc în loc de incizii. Nu prezintă braţe sau sâni. Baza statuetei a fost
lăţită având o concavitate şi lăsând impresia că a fost prinsă de ceva.
Acest tip de figurină este până în prezent caracteristic nivelelor atribuite
grupului Suplac faza a II-a şi a III-a aşa cum a fost caracterizat până în prezent
(Ignat 1998, p. 54-56). Singura statuetă feminină de acest gen descoperită până în
prezent într-un alt sit decât cel de la Suplacu de Barcău-Porţ „ Corău" este
descoperirea recentă (noiembrie 2004) de la Pericei „Keller Tag", jud Sălaj.
Materialul arheologic, tipul de habitat, identitatea tipului de economie indică o
contemporaneitate între descoperirile celor două situri - nivelul superior de la
Pericei - cu nivelul corespunzător fazei a II-a a grupului Suplacu de Barcău.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Plastică antropomorfă neolitică

de la Porţ „ Co rău" (jud.

Sălaj)

]3

Pentru moment am încercat o prezentare pozitivistă a celor mai frumoase
piese descoperite în cercetările noastre la Porţ „ Corău ". O prezentare exhaustivă a
plasticii neolitice apărută până în prezent pe teritoriul judeţului Sălaj va face
obiectul unui studiu aparte.
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A FEW HUMAN FIGURINES (FEMALE) DISCOVERED IN THE
NEOLITHIC SETTLEMENT FROM PORŢ „CORĂU" (SĂLAJ COUNTY)
(Summary)
In 2002-2003 we had to do some rescue excavation in the neolithic
settlement from Porţ „ Corău" (Sălaj County). There we discovered a lot of
figurines, here we present just a few of them (human figurines - female ). The
artefacts belongs to the Starcevo Criş Culture and Suplacu de Barcău Group.
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