Rit si ritual funerar la Port „Corău”.
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Abstract: Inhumation is the predominant funeral rite in
the neolithic, but the discoveries from north/west Romania
indicated a comunities wich use bouth tipes of rites: inhumations and cremations. The identification of 21 cremation
graves (Porţ and Suplacu de Barcău “Corău”), which provide a more secure basis in the research of the Neo-Eneolithic
phenomenon in Romania.
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Rezumat: Cele 5 campanii de cercetare realizate în partea
sălăjeană a sitului de la Suplacu de Barcău/Porţ „Corău”
au dus la identificarea unui număr de 17 morminte de incineraţie care se adaugă celor de inhumaţie, indicând un comportament funerar mai aparte al comunităţii de aici. Per
totalul sitului au fost pomenite un număr de 21 de morminte
de incineraţie, unul dintre acestea putând fi atribuit și epocii
fierului iar altul este incert.
Cuvinte-cheie: Neo-eneolitic, rit funerar, incineraţie,
inhumaţie, inventar funerar.

Cunoscut încă din anii 70, situl de la Suplacu de Barcău/Porţ “Corău” ne-a oferit până în prezent
cea mai bună imagine a unei comunităţi neo-eneolitice din nord-vestul României privind tipul de habitat1,
viaţa economică2 și mai ales viaţă spirituală, prin prisma descoperirilor de figurine antropomorfe, dar mai
ales a descoperirilor funerare3. Din acest din urmă punct de vedere cercetările arheologice au documentat
prima comunitate neolitică de pe teritoriul României care a avut cu un comportament funerar diferit de
restul comunităţilor neolitice prin utilizarea atât a ritului incineraţiei cât și cel al inhumaţiei. Pe măsura desfășurării cercetărilor, descoperirile funerare au fost prezentate în literatura de specialitate, dar răspândirea
lor în diferite publicaţii, evoluţia procesului de restaurare a pieselor de inventar, proces care ne-a dat uneori
o perspectivă diferită asupra numărului și tipului de vase ceramice depuse în morminte, ne-a determinat să
reluăm într-un singur studiu toate descoperirile funerare identificate în zona satului Porţ.
REPERTORIUL DESCOPERIRILOR
M1/20024 a fost primul mormânt descoperit la Porţ în anul 2002. Având ca inventar nouă vase ceramice dintre care patru forme cu picior înalt, o amfora, trei cupe fără picior, și o strachină, a fost cel mai bine
păstrat mormânt de inhumaţie de la Porţ „Corău”, fiind cunoscut deja faptul că solul din zonă nu păstrează
osul, majoritate mormintelor de inhumaţie fiind identificate pe baza inventarului și eventul a a urmelor de
*
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dinţi. Mormântul era amplasat la mică distanţă de două locuinţe de suprafaţă identificate la nivelul fundaţiilor, aproximativ 1 m de la una din fundaţiile L1 și 3 m. de la una din fundaţiile locuinţei L2 (Pl. 4).
M2/20025 suprapus de M1/2002, a aparţinut grupului Pișcolt, și a indicat un tip de amenajare și
depunere a inventarului diferit de cele specifice sitului de la Porţ: depunerea defunctului pe un pat de cioburi, depunerea unui număr de patru râșniţe (dintre care două la cap) și lespezi de piatră, depunerea unui
vas cu grâu carbonizat la cap. Din fragmentele ceramice recuperate au fost întregite total sau parţial 4 vase
ceramice, 2 vase de provizii și 2 amfore dintre care una cu pereţii împinși din interior. Mormântul a străpuns
o locuinţă adâncită sau groapă de mari dimensiuni, aparţinând culturii Stračevo Criș. (Pl. V)
M3/2002- mormânt de incineraţie amplasat în S1/2002. Resturile cinerare au fost depuse 6 într-o
mică alveolare săpată în steril. A fost printre puţinele morminte de incineraţie care nu au avut inventar astfel
că a fost atribuit fie neoliticului (după nivelul de conturare)7 fie epocii fierului (analogii, lipsa inventarului)8.
Ceea ce este cert, este faptul că mormântul a aparţinut unei femei tinere.
M4/2002- posibil mormânt identificat în martorul dintre casetele CA și SO3, unităţi de cercetare
aproape epuizate la preluarea săpăturii de către colectivul nostru. Au fost recuperate câteva resturi osoase și
o starchină cu picior înalt de mari dimensiuni9.
M5/2002 deși considerat iniţial ca mormânt de incineraţie, datorită pereţilor arși și a oaselor arse
descoperite, s-a dovedit a avea o cu totul altă destinaţie, aceea de groapă10.
Cercetarea zonei de sud– sud-est efectuată cu scopul delimitării zonei de locuire a dus la identificarea
unei „aglomerate” arii de înmormântare, fiind identificate 7 morminte de incineraţie amplasate pe două
rânduri, confirmând o dată în plus, dacă mai era necesar, că acest rit de înmormântare a fost utilizat de
comunitatea de aici.11
M6/2003 a fost cercetat la m 35–36 al secţiunii SII/2003, la -0,70-0,75. Resturile cinerare împreună
cu inventarul funerar au fost depuse într-o gropă de mici dimensiuni care se adâncea foarte puţin. Au fost
recuperate mai multe fragmente de vase ceramice dintre care au putut fi întregite 2.
1. Cupă cu picior înalt confecţionată din pastă de proastă calitate, sau solul din zona a afectat puternic suprafaţa vasului, aproape toate vasele depuse în mormintele din această arie au fost extrem de slab
păstrate sau confecţionate. Pastă degresată cu mâl, ardere oxidantă slabă.
2. Cupă cu picior de mici dimensiuni, pastă degresată cu mâl, ardere oxidantă slabă.
Determinările antropologice efectuate pentru acest complex au dovedit existenţa resturilor cinerare
umane, printre acestea fiind evidenţiate și resturi de animale. Cum întregul lot de oase a fost ars se poate
presupune că ritualul de incinerare prevedea arderea corpului uman însoţit și de ofranda de carne. Analizele
au indicat faptul ca mormântul aparţine unui copil- Infans I (Analize Szilard Gal)12
M7/2003- cercetat în S2/2003, m.43–44, la 0,35-0,40 m adâncime. S-a conturat o groapă de mici
dimensiuni în care au fost depuse mai multe vase și numeroase oase calcinate. Complexul nu prezenta urme
de ardere, pigmenţii de cărbune identificaţi provenind de la resturile de incineraţie13.
1. Vas cu picior fragmentar; 2.Strachină cu corp rotund și picior înalt; 3. Strachină cu picior înalt
4. Vas cu picior înalt; 5. Cupă; 6. Cupă; 7. Cupă, recoltată după prăbușirea profilului secţiunii.
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Nu întotdeauna fragmentele recuperate ne indică cu exactitate tipul de vas recuperat astfel încât
uneori am preferat să utilizăm denumirea generică „vas”. Toate fragmentele recuperate prezentau în pastă
mâl, ardere slabă, slip căzut, dând impresia că au fost confecţionate în scopul depunerii și nu al utilizării
cotidiene.
M8 și M9 au fost sesizate în profilul estic, respectiv vestic al secţiunii în caroul 33–34 la-0,70m și0,55m Aparţin aceluiași nivel de locuire, diferenţele de adâncime find date de panta dealului unde a fost
amplasată secţiunea14.
M8/2003
1. Strachină, 2. Vas covată de mici dimensiuni, 3. Un picior de cupă
M9/2003
1. Strachină, 2. Fragmente de la o cupă sau castron, 3. Daltă.
M10/2003 identificat tot în profilul secţiunii, la m. 29–30. Din inventar a fost recuperată o cupă cu
picior de mici dimensiuni. M11 și M12 au fost observate de asemenea în profilul secţiunii SII. 15
Din raportul colegilor clujeni care au desfășurat cercetări în același sector, dar care apare sub indicativul iniţial ca Suplacu de Barcău „Corău III” iar mai apoi „Corău III”, se cunoaște un posibil mormânt de
incineraţie descoperit în anul 200216.
După o întrerupere de 8 ani, cercetările au fost reluate, urmărindu-se eliberarea terenului de sarcină
arheologică pentru zona care urmează a fi inundată. Au fost deschise suprafeţe mari de cercetare astfel încât
și datele recuperate au fost mult mai complete.
M1/2010 (C45/2010)- mormânt de inhumaţie foarte prost păstrat, cercetat în S3/2010 la -0,80–1
m, caroul 48–49/0,20–1,40. Nu a fost sesizată groapa mormântului, scheletul precum și inventarul fiind
depuse în umplutura unui alt complex (Pl. VI/4,5). Din schelet s-au păstrat craniul, foarte prost prezervat,
și un fragment de os lung de la picior. La picioare au fost depuse trei vase întregibile, iar în zona capului au
apărut fragmente de la un alt vas17. În caroul 48,5/0,10 la –1m a apărut o figurina antropomorfă. Dat fiind
faptul că nu a fost sesizată groapa mormântului, figurina poate avea sau nu, legatură cu acesta.
1. Amforă- culoare cărămizie, pasta semifină degresantă cu nisip și cioburi, aspect zguţuros, pe pântec de la baza gâtului sunt vag observabile urme de pictură, dungi mai groase, verticale și dungi mai subţiri
care par să formeze triunghiuri cu baza în jos, uneori partea de sus a triunghiurilor pare să fie hașurată.
2. Amfora- ușor deformată, culoare cărămizie, pastă semifină degresată cu mâl, nisip și cioburi, la
baza gâtului este prevăzută cu 2 torţi ascuţite orientate în sus.
3. Castron confecţionat din pastă grosieră de culoare cărămizie cu flecuri cenușii, sub buză sunt
amplasaţi butoni-apucătoare.
4. Cupă confecţionată din pastă semifină de culoare cărămizie, degresată cu nisip, pe corp sunt observabile urme de pictură cu negru în V.
În paralel cu acest complex, la aproximativ 1 m distanţă, caroul 49–50/4–5 la -0,90–1m, a fost identificată o aglomerare de vase din care au putut fi recuperate trei, dar complexul nu a putut fi cercetat în
întregime fiind inundat imediat după conturare. (M6/2010,C82/2010)
1. Cupă fragmentară confecţionată din pastă semifină de culoare cărămizie la exterior, negru la interior, degresată cu nisip fin.
2. Cupă cu picior scund, confecţionată din pastă grosieră de culoare brun-roșcată, degresată cu nisip,
mică și pietricele, pe corp au fost amplasaţi 4 butoni mici, circulari.
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3. Strachină cu picior, cu buza ușor invazată de culoare cărămizie, pastă degresată cu nisip și cioburi
pisate.
La mică distanţă de M1 (C45/2010) a fost identificat un al mormânt de inhumaţie M2/2010
(C61/1)
M2/2010 (C61/1) – mormânt de inhumaţie, cercetat în S3/2010, caroul 50–52, la – 0,89 m. Nu
a fost sesizată groapa mormântului, din schelet s-au păstrat urme de de craniu și fragmente de mandibulă.
După amplasarea vaselor probabil că acestea au fost depuse de-a lungul corpului. Au fost recuperate nouă
vase întregibile, unul conţinând ocru roșu18 (Pl. VI/2)
1. Vas cu 4 butoni confecţionat din pastă grosieră de culoare brună, degresată cu foarte multă mică,
aspect zgrunţuros, aspru la pipăit.
2. Cupă confecţionată din pastă semifină, culoare brun-cărămizie la exterior, neagră la interior, pastă
degresată cu nisip fin și mică, aspră la pipăit.
3. Fragmente de pahar de culoare cenușie la interior, brun-cenușiu la exterior, pastă semifină degresată cu nisip și cioburi pisate. Este vasul în care a fost depus ocru roșu.
4. Cupă confecţionată din pastă semifină, de culoare cărămizie la exterior, negru la interior, degresată
cu nisip, aspră la pipăit.
5. Strachină cu picior, culoare cărămizie, pastă degreastă cu nisip și cioburi pisate, aspect zgrunţuros.
6. Strachină cu buza invazată cu picior înalt, urme de pictură cu negru –linii drepte pe picior. Pastă
degresată cu nisip și cioburi pisate, aspră la pipăit.
7. Fragmente de cupă confecţionată din pastă de culoare brun deschis, degresată cu nisip, la exterior
sunt observabile urme de pictură spiralieră de culoare neagră.
8. Strachină cu buza invazată de culoare cărămizie, pastă degresată cu nisip, aspect zgrunţuros.
9. Fragmente de la un vas grosier de culoare brun-cărămiziu, fundul vasului marcat de o bandă de
pictura cu negru.
M3/2010 (C61/2) – mormânt de inhumaţie cercetat în S3/2010, caroul 52–53/3–4, la -0,84, pe
marginea de vest a complexului C61. Nu a fost sesizată groapa mormântului fiind amplasat în umplutura
complexului C61. Nu au fost recuperate oase, doar fragmente de la patru vase și o daltă19 (Pl. VI/3)
1. Cupă confecţionată din pastă semifină de culoare cărămizie cu flecuri cenușii la exterior, culoare
cenușie la interior, degresată cu nisip fin.
2. Strachină cu picior fragmentară, culoare cărămizie, pasta semifină, degresată cu nisip și cioburi
pisate
3. Fragmente de la o strachină cu picior
4. Strachină fragmentară de culoare culoare cărămizie, pasta degresată cu nisip și cioburi pisate.
5. Daltă.
Pe aceeași linie cu C61/1, la aproximativ 1,5 m de acesta, m 53–54/1–2. la –1,05 au fost identificate
mai multe vase amplasate în linie-C84/2010. Deși nu au fost observate urme de oase credem că acestea
au făcut parte din inventarul unui mormânt- M7/201020. Iniţial pe baza observaţiilor de pe șantier au fost
amintite doar patru vase, în urma restaurării pieselor s-a constat că inventarul a constrat în șapte vase.
1. Strachină cu picior înalt, culoare cărămizie, degresată cu cioburi pisate și nisip.
2. Castron cu picior, culoare cărămiziu-gălbuie, pastă degresată cu nisip, cioburi și mâl.
3. Cupă de culoare cărămizie cu flecuri cenușii la exterior, negru la interior, confecţionată din pastă
degresată cu nisip.
4 Castron confecţionat din pastă grosieră de culoare brun-cenușie, degresată cu nisip și mică, suprafeţe aspre la pipăit. Castronul este prevăzut cu 4 butoni.
18
19
20

Băcueţ Crișan et alli 2011, p. 216
Băcueţ Crișan et alii 2011, p. 216.
Băcueţ Crișan et alii 2011, p. 217.
— 20 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Rit si ritual funerar la Port „Corău”. Cercetările anilor 2002–2012

N

5. Cupă confecţionată din pastă grosieră de culoare cărămizie, degresată cu nisip, mică și pietricele,
prevăzută sub buză cu 4 torţi mici, perforate vertical.
6. Cupă fragmentară de culoare brun-cenușiu, pastă degresată cu nisip și pietricele, prevăzută cu
patru butoni perforaţi vertical.
7. Cupă de culoare cărămizie cu flecuri cenușii, confecţionată din pastă semifină degresată cu nisip
și mâl.
C66/2010- posibil context funerar, (mormânt sau cenotaf) din S3/2010, caroul 64–65,2/0–1. La
–1 m. a fost identificată o depunere de patru vase, amplasate pe aceeași linie cu C45, C617/1, C84. Este
posibil ca o parte a inventarului să fi rămas în profilul secţiunii (Pl. VI/1).
1. Cupă din pastă semifină de culoare cărămizie cu flecuri cenușii la exterior, cenușiu la interior,
degresată cu nisip.
2, Cupă fragmentară de culoare cărămizie, pastă semifină degresată cu nisip și mâl, aspect săpunos.
Sub buză a fost prevăzută cu o torţită perforată orizontal.
3. Strachină cu picior înalt, de culoare cărămiziu-gălbuie, pastă semifină degresată cu nisip și cioburi
pisate. Pe picior au fost trasate cu negru linii verticale.
4. Strachină bitronconică cu picior înalt, de culoare cărămizie, pastă semifină degresată cu nisip fin
și mâl.
M4/2010 (C163/2010) – mormânt de incineraţie, cercetat în S4/2010, m. 47–49. Groapa de
formă patrulateră cu dimeniunile de 1,60 X 1,30 s-a conturat la –1,07m. În colţul nordic al gropii au fost
depuse în linie trei vase, două cupe și o strachină, lângă acestea fiind amplasate, pachet, resturile cinerare
(Pl. VII/1, 1a1, 1a2,1b, 1c). Toate oasele precum și pământul au fost colorate cu o substanţă roșie (ocru
roșu)21.
1.Cupă, pastă semifină, culoare brun-cenușie la exterior, cenușiu la interior, degresantă cu nisip fin,
urme foarte slabe de pictură cu negru sub buză.
2. Strachină cu patru loburi, pictată în interior cu patru spirale care se întind pe toată suprafaţa vasului, la exterior buza este marcată de o bandă de culoare neagră, de la fund spre buză sunt trasate linii groase,
grupate câte două, între care sunt amplasate semicercuri. Pastă semifină degresată cu cioburi pisate și nisip,
culoare brun- cărămizie, la interior urme slabe de angobă albă făinoasă.
3. Cupă fără picior, pastă fină degresată cu nisip și mâl, culoare brun- cenușie, cu flecuri.
4. Resturi cinerare, culoare roșie foarte pregnantă.
M5/2010 (C68/1, 2010) identificat din S3/2010, m 58–59., la –1,60, în interiorul complexului
C68, un șanţuleţ care străbate secţiunea pe o lungime de 6 m, dar în acest caz au fost depuse doar resturile
cinerare colorate puternic cu roșu fără inventar22.
M8/2010 (C97/2010)23- o aglomerare de nouă vase (intregibile sau doar fragmente) amplasate în
S4 caroul 8–9,2/2–3.2, la -0,60, între două șanţuleţe, unul fiind probabil o continuare a C68. Vasele au fost
amplasate pachet și nu au fost observate urme de schelet sau resturi cremate.
1. Pahar, confecţionat din pastă semifină de culoare cărămizie cu flecuri cenușii, interior cenușiu
închis, degresată cu nisip.
2. Strachină lobată cu picior, culoare cărămizie, pastă semifină degresată cu cioburi pisate. Sub buza
au fost amplasaţi patru grupări de butoni mici, cilindrici.
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3. Strachină cu picior, cu buza lobată, culoare cărămizie, pasta semifină degresată cu mâl și cioburi.
Sub buza cinci grupări de butoni mici, cilindrici, grupaţi câte doi.
4. Cupa cu picior, întregibilă, culoare cărămiziu- gălbuie, pastă semifină degresată cu mâl și cioburi,
aspect poros, pe corp sunt amplaste torţi de mici dimensiuni perforate orizontal. Observabilă o discrepantă
mare între grosimea pereţilor la cupă și subţirimea piciorului.
5. Pahar de culoare cărămizie cu flecuri cenușii, pasta semifină degresată cu nisip, interior cenușiu
închis.
6. Fragmente de cupă
7–8. Fragmente de la o cupă și fundul unei străchini de mici dimensiuni
9. Fragment de vas.
M1/2011 (C45/2011)- posibil mormânt de inhumaţie distrus, identificat în S6/2011, caroul
36–37/0–1, la adâncimea de 0.85–1,05. Fragmentele ceramice recuperate par sa provină de la o strachină.
M2/2011 (C166/2011) mormânt de inhumaţie? Complexul a fost cercetat în S13/2011, m. 6,8–
7,8 /4–5.24 Pe nivelul de conturare a fost identificată o piesă zoomorfă, un cap de viţel. La -0,71-0,75 apare
un număr de șapte vase întregibile, trei vase par grupate și unul separat. In zona vaselor grupate au fost
identificate urme de dentiţie. La -0,95–1,00- apare o cupă cu picior scurt și un fragment de la un vas pe care
a fost identificată o daltă și alte fragmente provenite de la cupe (Pl. VII/3). Toate aceste din urmă au fost
amplasate în zona capului, dacă avem în vedere identificarea dentiţiei.
1. Cupă grosieră de culoare brun-cărămizie, pastă degresată cu nisip, mică și pietricele. Pe curbura
maximă a corpului au fost amplasaţi patru butoni perforaţi vertical.
2. Cupă cu picior de culoare cărămizie, pastă semifină degresată cu nisip și cioburi pisate.
3. Cupă cu picior de culoare cărămizie, confecţionată din pastă semifină degresată cu nisip și cioburi,
aspră la pipăit.
4. Farfurie sau strachină foarte joasă de culoare cărămizie cu flecuri cenușii, pastă degresată cu nisip
și cioburi, aspect săpunos.
5. Cupă de culoare cărămizie la exterior, cenușie la interior, confecţionată din pastă semifină degresată cu nisip și cioburi pisate.
6. Cupă cu picior scurt de culoare cărămizie, pastă semifină degresată cu nisip cu bob mărunt, aspect
zgrunţuros.
7. Cupă de culoare cărămizie la exterior, cenușie la interior, pastă semifină degresată cu nisip cu bob
mărunt, aspră la pipăit.
8. Daltă înaltă deteriorată.
M3/ 2011 (C180 /2011) mormânt de incineraţie, cercetat în S13/2011. La adâncimea de 1 m apare
o groapă de formă patrulateră conturată foarte slab, care se adâncește foarte puţin până la 1,10. În colţul
sudic al gropii au fost depuse resturile cinerare acoperite cu o substanţă de culoare roșie, direct în groapă,
lângă ele fiind identificate două vase de tip cupă 25 (Pl. VII/4, 4a–4b).
1. Cupă cu corp bombat ardere oxidantă bună, culoare cărămizie, pastă semifină, degresată cu nisip
fin și cioburi fin pisate, urme de pictură cu negru, benzi din linii subţiri în spirală. Decorul este întâlnit sub
o formă mult mai bună în complexele timpurii de la Porţ (Suplac I)
2. Cupă, corp bombat, culoare cărămizie cu flecuri cenușii, pastă degresată cu nisip fin și mâl.
3. Resturi cinerare, urme slabe de culoare roșie.
M4/2011 (C256/2011) mormânt de incineraţie. Cercetat în S15/2011,caroul 3–4/0–1. Resturile
24
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cinerare acoperite de o substanţă de culoare roșie au fost depuse într-o groapă de mici dimensiuni, redusă
la locul de depunere a resturilor cinerare. La marginea vestică a gropii, conturate la –1,07 având fundul la
–1,17, apar fragmente de strachină de culoare cenușie26.
M5/2011 (C273/2011). Mormânt de incineraţie cercetat în S17/2011, m 9–10/4–5. Resturile
cinerare au fost depuse într-o urnă, strachină, așezată într-o groapă de mici dimensiuni, 0,30 X 0,20, conturată la -0,70 fund la -0,9027.
M6/2011, C276/1- Mormânt de incineraţie cercetat în S17/2011, m.33,6–34/4–5 la adâncime de
0,70 a fost în cea mai mare parte afectat de o groapă, C276, astfel că resturile cinerare au fost împrăștiate28. La
demontarea oaselor a fost recoltat un vas intregibil, un castron care făcea parte din inventarul mormântului.
M7/2011 (C 277/2011). Mormânt de incineraţie- cercetat în S17/2011, caroul 27–28/4–5, la
adâncimea de 0,70m. Nu a fost conturată o groapă a mormântului, resturile cinerare cu urme de substanţă
roșie, au fost depuse într-o urnă acoperită cu o strachină29 (Pl. VII/2).
M1/2012 (C10/2012) Mormânt de incineraţie din S18/2012, careul 61–62/0–1, la -0,63 fund la
-0,70. Nu s-a conturat groapa mormântului, urna fiind un vas fragmentar de tip strachină cu picior, grosieră.
În strachină au fost depuse resturile cinerare acoperite cu urme slabe de substanţă roșie. Urna era acoperită
parţial de o strachină ușor mai mică decât aceasta, de asemenea fragmentară30. (Pl. VIII/1)
M2/2012 (C11/2012) S18/2012, mormânt de inhumaţie identificat în S18/2012, m 2,8–3,3 la
-0,75 m adâncime31. (Pl. VIII/2). Majoritate pieselor din inventar au fost identificate la -0,90m. Nu a fost
conturată o groapă ale mormântului. Au fost identificate doar urme slabe de craniu și dinţi. După amplasarea pieselor din inventar în raport cu resturile de craniu, este posibil ca acestea să fi fost pozitionate în zona
pieptului. La ridicarea unui vas de tip cupă amplasat cu piciorul în sus, a fost identificată o cupă de mici
dimensiuni în care era depus ocru roșu.
1. Strachină cu picior, ardere oxidantă, culoare cărămizie, pastă semifină degresată cu nisip și cioburi
pisate, sub buză 4 butoni mici conici.
2. Fragmente de cupă fără picior, culoare cărămizie, pastă semifină degresată cu mâl și nisip.
3. Pahar sau cupă de mici dimensiuni, fragmentară,întregibila, ardere oxidantă, culoare cărămizie,
pastă semifină degresată cu nisip și cioburi pisate.
4. Cupă cu picior fragmentară, culoare cărămizie, pastă semifină, degresată cu nisip și mică, sub buză
două benzi late de culoare neagră ușor ondulate de la care pornește spre pântec o spirală. Piciorul este ornamentat printr-un mănunchi de linii subţiri ușor curbe.
5. Strachină cu picior înalt, fragmentară, lipsește mare parte din pântec și buza în totalitate. Ardere
oxidantă, culoare cărămizie, pastă semifină degresată cu nisip și cioburi pisate.
6. Urme de dinţi
7. Ocru roșu depus în cupa de mici dimensiuni,
M3/2012 (C71/2012) o grupare de vase identificate în S20, caroul 7–8, la – 0.7–0.80 în apropierea
unor instalaţii de foc. Nu au fost identificate urme de oase sau resturi cinerare dar tipul de vase precum și
modul de amplasare sugerează un context funerar.
26
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1. Strachină cu picior confecţionată din pastă de culoare cărămizie cu flecuri cenușii, pastă semifină
degresată cu nisip și cioburi pisate
2. Strachină cu picior fragmentară, pastă semifină, culoare cărămizie, degresată cu nisip și mâl. Sub
buză a fost amplasat un șir de butoni mici, conici.
3. Strachină fragmentară cu picior de culoare cărămizie, pastă semifină degresată cu nisip și cioburi,
aspră la pipăit.
4. Fragmente de amforă de mici dimensiuni confecţionată din pastă de culoare cărămizie, prevăzută
cu 2 rânduri de tortiţe perforate vertical.
5. Cupă fragmentară confecţionată din pastă semifină de culoare cenușie la exterior, negru la interior,
degresată cu nisip fin.
M4/2012 (C113/2012)- mormânt de inhumaţie identificat în S21/2012, caroul 26/1–2, la
–1–1,10. (Pl. VIII/3, 3a-d). Similar celorlate morminte de inhumaţie de la Porţ, scheletul a fost extrem de
prost păstrat, putem spune că mai degrabă am avut urme de oase, decât oase. În imediata apropiere la m
25/1,4, la –1–1,10 m a fost identificată o protomă zoomorfă, un cap de ren? 32
1. Strachină de mici dimensiuni, pastă semifină, culoare cărămizie, degresată cu mâl și nisip fin. În
interior urme slabe de pictură, o spirală care pornește de la fund spre buză.
2. Pahar întreg, buza ușor deformată, culoare cărămizie cu flecuri cenușii, interior cenușiu, pastă
semifină degresată cu nisip fin.
3. Cupă de dimensiuni mai mici, bombată, culoare cărămizie cu flecuri cenușii, interior cenușiu,
pastă degresată cu nisip fin, mâl și cioburi pisate.
4. Pahar, culoare cărămiziu-gălbuie, cu flecuri cenușii, pastă semifină degresată cu mâl, nisip, cioburi
pisate, sub buză două tortiţe perforate orizontal.
5. Fragment de strachină de mici dimensiuni, culoare cărămiziu-gălbuie, pastă semifină, degresată cu
mâl, nisip, cioburi pisate, sub buză doi butoni mici cilindrici.
6. Fragmente de la o cupă de mici dimensiuni.
7. Cupă cu picior, pastă semifină, culoare cărămizie degresată cu mâl, nisip și cioburi,
Se remarcă, asa cum este cazul și altor morminte, faptul că din șapte vase despuse în mormânt șase
sunt forme de mici dimensiuni, unele putând fi considerate chiar miniaturi ale altor forme cu rol funcţional.
M5/2012 (C135/2012)- mormânt de incineraţie identificat în S22/2012, la -0,50-0,6033. Iniţial au
fost întregite 10 vase ceramice iar mai apoi din fragmentele ceramice recuperate a mai fost întregit un vas
astfel încât putem vorbi de cel mai bogat mormânt neolitic descoperit la Porţ „Corău”, având un număr de
11 vase și două dăltiţe depuse în interiorul amforei descoperite întregi. Resturile cinerare au fost depuse în
groapă sub un vas de tip strachină. (Pl. IX/1, 1a-g).
1. Vas covată, ardere oxidantă, culoare căramizie cu flecuri cenușii, pastă semifină degresată cu nisip
fin, pe laterale, două găuri de prindere.
2. Amforă de mici dimensiuni, pasta semifină degresată cu nisip și pietricele, mică, culoare cărămizie
cu flecuri cenușii, gât înalt, la zona dintre gât și pântecul bombat au fost amplasate două tortiţe.
3. Cupă, culoare cărămizie cu flecuri cenușii, pasta semifină degresată cu nisip fin.
4. Cupă cu picior înalt de mici dimensiuni, culoare cărămizie cu flecuri cenușii, pasta semifină, degresată cu nisip fin, baza piciorului ușor deformată. Sub buza și pe pântec au fost amplasate două șiruri de
tortiţe cu perforaţie orizontală.
5. Cupă de culoare cărămizie cu flecuri cenușii, pasta semifină degresată cu nisip fin, sub buză a fost
trasată o dungă de culoare neagră, slab păstrată.
6. Strachină, culoare cărămizie, pastă semifină, degresată cu nisip fin și cioburi pisate, în patru zone,
32
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buza este lăţită sub forma unor apucători, în interior urme slabe de pictura spiralieră cu negru, la exterior au
fost trasate dungi negre perpendiculare pe fund sau formând un V.
7. Cupă, culoare cărămiziu-portocaliu, flecuri cenușii, pastă semifină, degresată cu nisip și mâl, aspect
zgrunţuros.
8. Cupă de culoare cărămizie, pastă semifină, degresată cu nisip și mică, ușor zgrunţuroasă, sub buză
urme slabe de pictură cu negru, trasată de jur- împrejurul vasului.
9. Strachină cu picior, fragmentară, lipsește o parte din picior, culoare cărămizie cu flecuri cenușii,
pastă semifină, degresată cu mâl, nisip, cioburi pisate, sub buză sunt amplasaţi patru butoni mici, conici.
10. Cupă cu picior de mici dimensiuni, de același tip cu cea anterioară, dar mai mică, culoare căramizie cu flecuri cenușii, pastă semifină degresată cu nisip fin și cioburi pisate. Prezintă două rânduri de tortiţe,
perforate orizontal, iar în zona de trecere la picior urme slabe de pictura cu negru, o dunga lată.
11. Cupă, culoare cărămizie pastă semifină degresată cu nisip
Remarcăm numărul mare de vase dar și forme, fiind întâlnite cupe cu sau fără picior, strachini,
amfore și vase covată, în mare, aproape toate tipurile de vase tipice pentru acest nivel de locuire de la Porţ.
Observăm din nou faptul că, doar cu două excepţii, strachinile, cu sau fără picior, toate formele depuse sunt
forme de mici dimensiuni, chiar și cele două dălţi sunt de dimensiuni reduse, fapt constatat și în cazul altor
morminte.
M6/2012 (C180/2012). Mormânt de inhumaţie distrus de C181 (fundaţie de construcţie).
Complexul a fost identificat în S22/2012, la –1,10 într-o groapă de mari dimensiuni. S-au păstrat craniul și
fragmente de oase răspândite în gropa C180 și în C181. După restaurarea materialului ceramic am constatat că au putut fi întregite trei și nu două vase de mici dimensiuni așa cum precizasem anterior34.
1. Cupă cu picior fragmentară, de mici dimesiuni, culoare cărămizie, pasta semifină degresată cu mâl
și cioburi, sub buză un buton perforat vertical.
2. Cupă sau pahar, pastă semifină spre grosieră, culoare brun-roșcată, degresată cu nisip și mică, pietricele, aspect zgrunţuros.
3. Cupă de culoare cărămizie, la interior negru, ușor lustruită, pastă degresata cu mâl și nisip, semifină.
4. Părţi din schelet, craniu, dinţi, oase lungi.
M7/2012 (C196/2012)- mormânt de inhumaţie din S23/2012, la -0,90. Scheletul foarte prost păstrat, s-au recuperat părţi din craniu și câteva oase lungi, a fost afectat de o fundaţie de locuinţă de suprafaţă
(C195). Au putut fi recuperate doar fragmente de vase.
1. Cupă fragmentară de culoare cărămizie la exterior, neagră la interior, pastă semifină degresată cu
nisip, pe corp au fost amplasate tortiţe mici, perforate vertical.
2. Fragmente de la un vas cu picior înalt, de culoare cărămizie, pastă semifină degresată cu nisip și
mică, aspect zgunţuros.
3. Fragmente de picior înalt, de culoare cărămizie, pastă semifină degresată cu nisip și cioburi pisate.
Un context interesant de descoperire s-a dovedit a fi C149/2012. Modul de amplasare al vaselor
ceramice precum și tipurile de vase întregi sau întregibile pot sugera un context funerar chiar și în lipsa
resturilor osoase (Pl. IX/2,2a-g)
1. Cupă de mici dimensiuni cu corp bombat, întreagă, de culoare cărămizie cu flecuri cenușii în special spre buză, la interior culoare neagră. Pastă semifină degresată cu nisip, ușor aspră la pipăit.
2. Cupă de mici dimensiuni de culoare cărămizie la exterior, neagră la interior,confecţionată din pastă
semifină degresată cu nisip și pietricele. Pe corp urme vagi de pictură cu negru formând V-uri și o bandă
neagră care marchează fundul vasului.
3. Amforă de mici dimensiuni de culoare cărămizie, confecţionată din pastă semifină degresată cu
34
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nisip. La îmbinarea gâtului cu corpul vasului au fost amplasate două rânduri de tortiţe grupate câte două,
perforate vertical.
4. Pahar cu pereţi drepţi, confecţionat din pastă semifină de culoare cărămizie degresată cu nisip fin.
Sub buză au fost amplasaţi 2 butoni perforaţi vertical.
5. Vas patrulater cu marginile marcate de nervuri, culoare cărămizie cu flecuri la exterior, negru la
interior. Pastă semifină degresată cu nisip și pietricele, aspră la pipăit. În interior urme de ocru roșu.
6. Cupă fragmentară din pastă semifină degresată cu nisip, culoare cărămizie la exterior, cenușiu în
interior.
7. Strachină confecţionată din pastă semifină de culoare cărămizie cu flecuri cenușii, la interior urme
de pictură în spirală pornind de la buză spre fund, iar la exterior dungi late care formează trapeze marcate
de buline. Sub buză a fost amplasat un rând de butoni mici, circulari.
Privind retroactiv putem enumera 17 morminte de incineraţie și unul incert (M4/2002) pentru
care avem prea puţine elemente pentru a susţine cu certitudine atribuirea funerară. De asemenea anumite
semne de întrebare se pot ridica și asupra M3/2002, acesta din urmă fiind incert din punctul de vedere al
atribuirii cronologice, fiind lipsit de inventar. La toate acestea se adaugă un număr de trei morminte de incineraţie pomenite de Doina Ignat35 și unul pomenit în raportul echipei clujene36. Un număr de aproximativ
21 morminte de incineraţie pot fi convingătoare atunci când vorbim de practicarea acestui rit funerar de
comunităţile neo-eneolitice din nord-vestul României. Din punctul de vedere al inventarului nu putem
vorbi de o uniformitate a numărului de bunuri depuse. Există morminte de incineraţie certe care au doar
două vase cum este M3/2011 (C180), M7/2011 (C.277) și M1/2012 (C10), dar distrubuirea acestora în
structura funerară este diferită. În cazul M7/2011 și M1/2012 putem vorbi de o urnă în care au fost depuse
resturile cinerare și un alt vas cu rol de capac iar în cazul M3/2011 resturile cinerare au fost depuse în
groapă cu vasele amplasate lângă resturile cinerare. Între cele trei morminte putem totuși vorbi de diferenţe
cronologice, în sensul în care M3/2011 este mai timpuriu decât celelalte două care par similare cronologic. Pe ansamblul mormintelor care au fost cercetate integral fiind recuperat întreg inventarul funerar, se
remarcă mormintele cu un obiect-vas ceramic M4/2011, M5/2011, M6/2011 sau morminte cu un număr
mare de obiecte cum este M7/2003 cu șapte vase ceramice sau M5/2012 cu 11 vase și două dăltiţe. Două
morminte de incineraţie conţin și alte gen de obiecte cum sunt dălţile M9/2003 și M5/2012, două au fost
lipsite de inventar, iar pentru șapte morminte s-a observat coloratura cu roșu (ocru) a oaselor. Din punct de
vedere cronologic doar două dintre morminte par mai timpurii M4/2010 și M3/2011 la început de Suplac
II restul putând fi atribuite în mare etapei II, clasice de locuire de tip Suplac.
Mormintele de inhumaţie sunt cele mai afectate morminte din sit, doar pentru nouă morminte fiind
identificate oase sau dentiţie: M1/2002, M2/2002; M1/2010, M2/2010; M2/2011, M2/2010 M4/2010,
M6/2010, M7/2012. Dintre acestea, două au fost afectate de alte complexe (M6, M7/2012) iar unul aparţine grupului Pișcolt. Șase morminte de inhumaţia pot fi luate în analiza privind numărul bunurilor depuse.
În două morminte au fost depuse nouă vase și bulgări de ocru, în două au fost depuse șapte vase, mormintele fiind conectate cu două dintre descoperirile de plastică zoomorfă de la Porţ, M2/2011 și M4/2012, iar
în M2/2012 au fost depuse cinci vase. Neobișnuit este numărul obiectelor depuse în M1/2010, patru vase,
având în vedere faptul că doar în mormintele de incineraţie a mai fost depus un număr par de vase.
Amplasarea pe planuri a descoperirilor ne-a determinat să considerăm că alte patru complexe ar
putea avea rol funerar, chiar și în lipsa oaselor. Acestea sunt M6/2010, M3/2010, M7/2010, C66/2010
complexe aranjate pe două rânduri în linie sau în paralel cu M1 și M2/2010 (Pl. X). La toate acestea se
adaugă patru complexe care au caracteristici de mormânt în sensul inventarului, dar fără a fi identificate
urme de oase. Acestea sunt CN1/200237-aglomerare de șapte vase din care șase forme cu picior și o cupă
35
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(Pl. III), M8 (C97/2010) o aglomerare de nouă vase, M3 (C71/2012) cu șapte vase și C149/2012 de
asemenea cu șapte vase. Tipurile de vase depuse sunt similare cu cele din mormintele de inhumaţie, cupe,
vase cu picior, fapt care ne-a determinat să le atribuim valoare funerară, putând fi considerate cenotafuri.
Ca ultim fapt, remarcăm depunerea în trei morminte de inhumaţie a bulgărilor de ocru roșu, în timp ce, la
șapte morminte de incineraţie s-a observat coloratura cu roșu a resturilor cinerare, devenind clară această
practică în rândul comunităţii de la Porţ/Suplacu de Barcău „Corău”. În privinţa amplasării mormintelor
acestea au fost răspândite pe întreaga suprafaţă a sitului, cu aglomerări în zona de sud (M6-M12/2003) și
linia de trei morminte din S17/2011 (M5, M6, M7/2011) toate fiind morminte de incineraţie.
Concluzii
Cele aproximativ 21 de morminte de incineraţie descoperite până în prezent în situl de la Porţ/
Suplacu de Barcău „Corău” nu mai lasă loc de îndoială cu privire la practicarea acestui rit de anumite comunităţi neolitice din nord-vestul României. În privinţa mormintelor de inhumaţie, cea mai mare problemă
este reprezentată de proasta prezervare a oaselor, astfel încât asupra unor descoperiri planeză incertitudinea
atribuirii funerare. În aceste condiţii putem presupune că o parte a acestor complexe au reprezentat morminte de inhumaţie iar o altă parte ar fi putut reprezenta cenotafuri.
This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research, CNCS – UEFISCDI,
project number PN-II-RU-TE–2012–3-0461
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Pl. I. Amplasarea localităţii Porţ pe harta judeţului Sălaj (1). Situl de la Porţ/Suplacu de Barcău ”Corău” (2)
Pl. I. The map of Sălaj County.(1). The site of Porţ/Suplacu de Barcău ”Corău” (2)
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Pl. II. Porţ „Corău”. Amplasarea mormintelor pe ansamblul sitului.
Pl. II. Porţ „Corău”. Graves distribution.
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Pl. III. Porţ „Corău”. CN1/2002 şi L3/2002 (1). Inventar CN1/2002 (a-g).
Pl. III. Porţ „Corău”. Feature CN.1/2002 (cenotaph?) and dwelling L.3/2002 (1).The inventory of CN.1/2002 (a-g).
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Pl. IV. Porţ „Corău”. M1/2002 (1a), relaţia cu L1/2002 (1b). Vase din inventarul mormântului (a-g).
Pl. IV. Porţ „Corău”. Grave M.1/2002 (1a) and the relation with dwelling
L.1/2002 (1b). Grave M.1/2002 -some of the grave goods (a-g).
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Pl. V Porţ „Corău” M2/2002 (1). Vase reconstituite din „patul de cioburi” (a-c).
Pl. V. Porţ „Corău”. Grave M.2/2002 (1). Grave goods from M.2/2002 (a-c).
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Pl. VI. Porţ „Corău”. Morminte de inhumaţie certe sau posibile din 2010: C.66
(1), M2-C.61/1(2), M3-C.61/2 (3), M1-C.45 (4,5).
Pl. VI. Porţ „Corău”. Inhumation graves discovered in 2010: C.66 (1), M.2-C.61/1(2), M.3-C.61/2 (3), M.1-C.45 (4,5).
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Pl. VII. Porţ „Corău”. Morminte de incineraţie: M4- C.163/2010 şi inventarul mormântului (1, 1a1, 1a2, 1b, 1c);
M7-C.277/2011 (2); M3-C.180/2011 şi invetarul mormântului (4, 4a, 4b). Mormânt de inhumaţie, M2-C.166/2011 (3).
Pl. VII. Porţ „Corău”. Cremation graves: M.4- C.163/2010 and grave goods (1, 1a1, 1a2, 1b, 1c); M.7C.277/2011 (2); M.3-C.180/2011 and grave goods (4, 4a, 4b). Inhumation grave: M.2-C.166/2011 (3).
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Pl. VIII. Porţ „Corău”. Morminte de incineraţie: M1-C.10/2012 (1). Morminte de inhumaţie
M2-C.11/2012 (2), M4-C.113/2012. Material restaurat din C.113(3, 3a-d).
Pl. VIII. Porţ „Corău”. Cremation grave: M.1-C.10/2012 (1). Inhumation graves M.2C.11/2012 (2) and M.4-C.113/2012. Some of inventory from grave C.113(3, 3a-d).
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Pl. IX. Porţ „Corău” Mormânt de incineraţie M5-C.135/2012, material restaurat din C135
(1, 1a-g). C149/2012-cenotaph? (2). Material restaurat din C149 (2a-g).
Pl. IX. Porţ „Corău” Cremation grave M.5-C.135/2012, some of grave goods from M.5C135 (1, 1a-g). C.149/2012-cenotaph? (2). Pottery from C.149 (2a-g).
— 37 —

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

2g

Pl. X. Porţ „Corău”. S3/2010. Amplasarea complexelor cu caracter funerar: M1(C.45), M2 (C.61/1), M3 (C.61/2), M7 (C.84), C.80, C.66.
Pl. X. Porţ „Corău”. Trench S.3/2010. Location of the funerary features- M.1(C.45), M.2 (C.61/1), M.3 (C.61/2), M.7 (C.84), C.80, C.66.
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