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Some consideration about a clay pendant from Tășnad-Sere
Abstract: The archaeological site of Tășnad Sere is situated on the first and the second terrace of the old Cehal
river. During the last two decades, important discoveries
were made in the sites of Tasnad-Sere. The researches from
the period between 1989–2006 were concentrated on the
first terrace of the Cehal river, leading to the discovery of
numerous features, mainly from prehistory (Neolithic:
Starčevo-Criș culture – phases IIIB-IVA, Pișcolt group,
phase IA, Coțofeni culture, Roman Age: 2–4th centuries AD). Starting from 2006, the excavations extend to
the second terrace of the valley where discovered features
from the Neolithic (Pișcolt group, phase II), Bronze Age
(Cehaluț-Hajdúbagos culture), La Tène C (Celts), Roman
Age (c. 2–4 AD), and a feature from the 6–7th centuries
AD.
The features discovered which are dated to the Neolithic,
Starčevo-Criș culture, phases IIIB-IVA, contain a rich pottery inventory, lithics, pintaderas, clay weights, anthropomorphic figurines.

The pendant found in features C1 is made from clay, with
a quadrangular shape, patterned with four incised concentric squares.
Keywords: Tășnad, Cehal river, Starčevo-Criș culture,
pendant, concentric squares.
Rezumat: Situl arheologic de la Tăsnad „Sere” este situat
pe prima și a doua terasă a pârâului Cehal. Cercetările
arheologice realizate în perioada 1989–2006 și efectuate pe prima terasă au dus la identificarea a numeroase
complexe aparținând neoliticului (cultura Starčevo-Criș
IIIB-IVA, grupul Pișcolt IA), culturii Coțofeni și perioadei romane secolele II-IV. Începând cu 2006 cercetările au
fost extinse pe a doua terasă. Studiul de față se axează pe
prezentarea unei piese cu caracter special, un pandantiv
atribuit culturii Starčevo-Criș.
Cuvinte-cheie: Tășnad, Valea Cehalului, cultura
Starčevo-Criș, pandantiv, pătrate înscrise.

Localitatea Tășnad (judeţul Satu Mare) se află la limita vestică a Dealurilor Tăşnadului, care ating
în zonă o altitudine de aproape 230 m. Locul denumit „Sere” (în imediata apropiere se aflau construc‑
ţiile unor sere) este situat la marginea sud-vestică a oraşului, pe versantul apusean al Văii Cehalului,
străbătută de pârâul cu acelaşi nume (se varsă în râul Ier/Ér). Spre vest şi sud-vest, în acest segment valea
este delimitată de panta relativ domoală a unor dealuri ceva mai scunde. În amonte valea se îngustează,
iar înălţimea dealurilor care o delimitează creşte până la o altitudine în jurul a 330 m. Astăzi cu un curs
regularizat, albia pârâului Cehal se afla în vechime la câteva sute de metri mai spre est, la baza dealurilor.
Valea Cehalului (sau a Santăului, în aval, în hotarul localităţii cu acelaşi nume) este larg deschisă
spre Câmpia Ierului şi a Someşului, respectiv cursurile inferioare ale râurilor Ier, Crasna şi Someş. Până la
amenajările din secolele XVIII-XIX, nu departe, la nici 30 km în direcţie nord-vestică, începea Mlaştina
Ecedea. Chiar şi astăzi valea Cehalului şi-a păstrat în parte aspectul mlăştinos, mai accentuat la deschide‑
rea sa înspre Câmpia Ierului. Desigur, imaginea microzonei s-a schimbat în decursul vremii, spre exemplu
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hărţile mai vechi indică o suprafaţă împădurită mai mare. Spre finalul sec. XVIII chiar porţiunea aşezării
care ne interesează era acoperită cu pădure. Locuirile din diferite perioade au evoluat pe prima şi a doua
terasă a văii (altitudine în jurul a 140 m), pe un teren cu aspectul unei pante cu uşoară înclinaţie estică.
Situl, cu locuiri semnalate din epocile neolitică, a bronzului şi perioada romană imperială, a fost
identificat în 1987, urmând apoi sondaje şi săpături sistematice repetate, în general de amploare restrânsă.
Începând cu anul 2001, ca urmare a extinderii şi modernizării ştrandului cu apă termală, în ansamblu a
staţiunii balneare de aici, au fost susţinute an de an cercetări arheologice preventive.
Situl arheologic Tășnad Sere este amplasat pe terasa vechiului pârâu Cehal (actualmente acesta are
cursul schimbat, fiind excavat în anii ’70 un canal prin mijlocul sitului). Vechiul curs al Cehalului (secat)
se afla la câteva sute de metri sud-est de canal.
Încă de la sfârșitul sec. XIX-începutul secolului XX, zona de nord-vest a României a suscitat un
interes pentru o serie de istorici care, intrând în contact cu numeroase descoperiri întâmplătoare, au
publicat câteva articole informative referitoare la aceste aspecte. În acest sens putem aminti articolele lui
E. Orosz1 şi ale lui M. Roska2 referitoare la descoperirile neolitice din zona Tăşnadului.
Marton Roska publică unele studii privind judeţele Satu Mare şi Bihor precum şi un repertoriu
arheologic al Transilvaniei, menţionând numeroase descoperiri noi, în special din Valea Ierului şi din
Câmpia Nirului3.
După înființarea Muzeului Orășenesc Tășnad, mai multe descoperiri incidentale, provenind din zona
avută în vedere, au intrat în colecția muzeului. De asemenea, lucrările edilitate realizate în zona ștrandului ter‑
mal și a complexului turistic au dus la descoperirea de materiale neolitice, epoca bronzului, sporadic sec II-IV.
În 1986, N. Iercoșan realizează o periegheză în zonă, identificând mai multe complexe în malul
canalului Cehal. Primele cercetări au loc în 19894 de către N. Iercoşan (S I/1989) şi sondarea parţială a
două complexe (G1-G2) tăiate de canalul Cehalului. Acesta continuă cercetările în 19955: 4 secţiuni (S
II-V); 19966: S VI-VIII și o groapă în malul Cehalului (G 3); 19987: S IX-XI: 19998: S XII-XIV.
După dispariția prematură a lui N. Iercoșan, cercetările au fost preluate de către J. Németi, C. Astaloș
și C. Virag9. Astfel, în 2001 J. Németi, C. Astaloş realizează o săpătură de salvare: pe traseul canalului de
evacuare a apei reziduale din ştrand: S I, continuarea săpăturilor în G1 şi G2/1989, grav afectate de vii‑
turi: în G 2: mormânt Starčevo-Criş cu scheletul în poziţie chircită, foarte bine păstrat. Săpăturile în acest
punct au fost oprite brusc, fără a fi săpate în întregime complexele, de o inundaţie puternică a Cehalului10.
În 2002 continuă săpăturile de salvare realizate de către J. Németi, C. Astaloş, C. Virag: au fost
realizate patru suprafeţe (Su I-IV) şi trei casete, reprezentând 250 m², fiind descoperite nouă complexe,
de epocă neolitică şi eneolitică11.
Începând cu anul 2004, cercetările sunt continuate de către subsemnatul. Acestea, s-au desfășurat
cu intermitențe 200412, 200513, 200614, 200915, 2012, acestea având un caracter preventiv, determinate
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de lucrări edilitare realizate de Primăria Tășnad precum și de extinderea complexului turistic din zona
ștrandului balnear.
Cercetările din perioada 1989–2006 s-au desfășurat pe prima terasă a văii Cehalului, ducând la
descoperirea de complexe, cu precădere preistorice (neolitic: cultura Starčevo-Cris IIIB-IVA, grupul
Piscolt IA, cultura Coțofeni, sec II-IV p. Chr.). O parte din cercetările din 2006 sau desfășurat pe partea
dreaptă a drumului DJ Tăşnad-Marghita, ocazie cu care au fost descoperite complexe de epoca bronzului.
Cercetările din 2009 au cuprins cercetări atât pe prima terasă a Cehalului (Su X/2009) cît și pe
a doua terasă a văii (Su XI, XII, XIII). Complexele descoperite în Su X sunt de epocă neolitică, aparţi‑
nând c. Starčevo-Cris IIIB-IVA, cu un bogat material ceramic, utilaj litic, pintadere, greutăţi de lut, idoli
antropomorfi. În Su XI-XIII au fost descoperite complexe neolitice (grupul Pișcolt, faza a II-a)16, epoca
bronzului (cultura Pişcolt-Cehăluţ (Hajdúbagos), celți (La Tène C), sec. II-IV Chr., precum și un com‑
plex de sec VI-VII Chr17.
Din anul 2012, cercetările arheologice se desfășoară în colaborare cu Institutul de arheologie,
University College London, prin Cristian Virag și Ciprian Astaloș din partea Muzeului Județean Satu
Mare, respectiv Ulrike Sommer, din partea universității londoneze18.

Fig. 1. Area de răspândire, pe paliere
cronologice, a sitului de la Tășnad-Sere

Fig. 2. Planul general al Su II/2005

Cercetările arheologice din 2005 au avut un caracter preventiv, fiind realizate trei suprafeţe de
cercetare (Su II, Su III, Su IV). Su. II (30 × 25 m) este suprafaţa proiectată pentru construirea unui bazin
cu apă termală. Au fost descoperite două complexe arheologice, ambele de epocă neolitică (StarčevoCriş): Cx. 1 (9,60 × 10,4 m), de formă ovală, reprezintă o alveolare cu depuneri consistente de material
ceramic, greutăţi, chirpic diseminat; Cx. 2 (5,10 × 7 m) este o locuinţă semiadâncită de formă ovală, cu 7
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gropi de stâlpi şi un cuptor săpat în peretele locuinţei. În locuinţă a fost descoperit un numeros material
ceramic, greutăţi, oase carbonizate, cenuşă, chirpic diseminat.

Fig. 3. Situl arheologic Tășnad-Sere. Fotografie aeriană. Zona de amplasare a Su II/2005

Pandantivul a fost descoperit în Cx. 1, având o culoare cafenie, pasta degresată cu pleavă și nisip,
aspect poros. Piesa este de formă pătrat-romboidală, având lățimea de 27,4 mm.; înălțimea 28,9 mm.,
grosimea 9,7 mm., ornamentată prin incizii late, de formă patrulateră, rezultând patru pătrate înscrise.
Piesa este perforată pe diagonala scurtă, perforația fiind ușor descentrată.

Fig. 4. Pandantiv, Tășnad-Sere, Cx.1/2005

Pandantivul își regăsește analogiile la Suplacu de Barcău19, piesa fiind de formă romboidală
(3,3 × 3,3 cm.) cu câte două orificii laterale. Pe una dintre fețe sunt excizate trei romburi mici, înscrise.
Ca și funcționalitate, D. Ignat o consideră o plachetă sigilară.
19
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Fig. 5. Pandantiv, Suplacu de Barcău, după Ignat 1978

O altă piesă provine de la Szarvas-Szappanos20, de formă rectangulară, colțurile rotunjite. Piesa
este deteriorată pe una dintre colțuri, ornamentată pe una dintre fețe prin incizare cu patru pătrate
înscrise. După observația autorului, piesa poate fi baza unei pintadere sau „aşa numite tangas“21, aceasta
neavând perforație ca in cazul pieselor de la Tășnad și Suplacu de Barcău. Piesele tangas provenite de la
Lerna sunt diferite, atât tipologic cât și stilistic, fiind vorba de pandantive din plăcuțe ceramice triunghiu‑
lare, autorul preluând doar denumirea.
După cum observă și Zoia Maxim22, pentru fazele târzii ale culturii Starčevo-Cris (IVA-IVB după
autoare) apar primele tăblițe de lut, de mici dimensiuni, cu formă patrulateră incizate pe o față cu diverse
simboluri. Unele tăblițe au fost folosite ca pandantiv (autoarea face referire la piesa de la Suplacu de Barcău).
Motivistica pătratelor înscrise se regăseşte și pe câteva pintadere, cum ar fi cea de la GrabovacVinogradi23 – de formă patrulateră cu cinci pătrate înscrise, ușor neregulate, încadrată în cultura StarčevoCriș; Szakály-Torökcső24 – pintaderă cu baza rectangulară, patru pătrate inscrise, încadrată în faza de
tranziţie de la c. Starčevo-Cris la faza timpurie a culturii ceramicii liniare. O altă piesă încadrabilă la
nivelul neoliticului timpuriu provine de la Kovačevo-Podini25. Astfel de piese se regăsesc în număr redus
și în orizonturile târzii: în cultura Gumelnița la Coțatcu26, în cultura Cucuteni la Bodeşti-Frumuşica27; la
Mirni-Gradek în Slovenia28.
Doina Ignat găsește analogii pentru piesa de la Suplacu de Barcău în „sigiliul conic“ (pintadera)
ornamentată cu motiv spiralier de la Kotacpart-Vata-tanya29. Piesa, din punct de vedere motivistic, este
înrudită cu motivistica pătratelor-romboidale incluse.
Motivul pătratelor înscrise apare pe un singur fragment ceramic, respectiv Ószentiván30, unde
apar două pătrate înscrise. Din păcate, autoarea nu ilustrează și profilul.
O piesă interesantă, în contextul discuției din rândurile anterioare, o reprezintă idolul prismatic
de la Tășnad, descoperit in Gr. 2/B din 2001, Cas. I, la o adâncime de 1,25–1,30 m. Din acest context
provine și M1/200131, complex din malul canalului Cehal, săpat parţial. In condiţiile săpării incomplete,
este dificil de atribuit complexului o anume funcţionalitate: ar putea fi interpretat atât ca bordei, cat și ca
groapa menajera. Scheletul a fost depus în nivelele superioare de umplere a complexului.
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Fig. 6. Idol prismatic, Tășnad-Sere, G2/B 2001

Piesa este întreagă (3,7 × 2,2 cm.), de culoare brun deschis, pasta degresată cu nisip și pleavă.
Ochii sunt redați schematizat, prin două incizii oblice, nasul este redat printr-o proeminentă tronconică,
cu o perforație în partea inferioară. Spre bază, în zona centrală, ușor descentrat, este marcat sexul, prin
incizii dispuse circular, în centru prezentând o mică incizie cu o perforație. În partea superioară a piesei,
sunt redate prin incizie două pătrate incluse, pe una dintre laturi acestea suprapunându-se.
Piesa, își găsește cele mai apropiate analogii, atât cronologic cât și geografic, la Zăuan32 și
Méhtelek-Nádas33.
Indiferent de denumirea utilizată – pandantiv, tăblită, plachetă sigilară, prezența perforației ne
indică faptul că această piesă a fost prinsă pe o sfoară și purtată sau atârnată. Netezirea tuturor fațetelor
exclude ca această piesă să reprezinte baza unei pintadere.
După cum se observă, motivul care se află pe piesă este unul rar, ceea ce ne determină să conside‑
răm că pătratele incluse nu reprezintă un decor ornamental ci un simbol, cel mai probabil de natură cul‑
tică. În acest sens pledează și natura pieselor pe care a fost descoperit acest simbol. Fără a relua discuția
cu privire la funcționalitatea pintaderelor34, tindem să credem că utilizarea acestor piese este de natură
cultică, fără a fi în măsură, la nivelul descoperirilor actuale, a emite enunțuri fără echivoc. Totodată, astfel
de piese pot avea o dublă valență, pe de o parte una funcțională, sugerând apartenența/proprietatea la o
familie, grup sau comunitate (prin aplicarea simbolului de pe piesă), pe de altă parte una religioasă, piesa
având rol de talisman pentru persoana care o poartă. În ce privește prezența simbolului pe un fragment
ceramic, rămâne o necunoscută factura vasului din care provine, atât funcțional cât și tipologic, dar poate
indica utilizarea acestuia în anumite practici religioase.
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