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Pintadere descoperite la Păuleni - Ciuc "Dâmbul Cetăţii".
Cultura Cucuteni-Ariuşd
Cuvinte cheie: Eneolitic, Cucuteni-Ariuşd, Păuleni-Ciuc, pintaderă, motiv spiralic
Key words: Eneolithic, Cucuteni-Ariuşd, Păuleni-Ciuc, pintadera (stamp seal), spiral pattern
A special category of ceramic objects discovered at Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetăţii”, Harghita County, consists of
pintaderas (stamp seals). We wanted to emphasize that in terms of terminology there are similarities, and all terms
converge towards a possible use of the known pieces, such as that of stamp, apply a certain pattern.
In a study published in 2006 by researcher Dragomir Popovici dedicated to the pintaderas from Cucuteni culture, are
analyzed 41 pintaderas from 17 sites. Currently, the number of such discoveries has grown to 61 objects, and the
number of sites from which they came, to 20.
Our approach has the purpose to put in the scientific circle new pieces discovered in Păuleni-Ciuc, and fit them
typologically, from formal perspective but also from the decorative one, in the stamp seals types known so far.

Din lut, cucutenienii au realizat diferite
obiecte miniaturale (plastică, figurine antropomorfe şi zoomorfe, pahare, discuri, conuri,
mosorele, fusaiole, altăraşe de cult, mesealtar, mese în miniatură şi altele), o categorie
aparte fiind reprezentată de pintadere.

Aşezarea de la Păuleni-Ciuc, cunoscută în
literatura de specialitate şi sub numele de
Ciomortan/Şoimeni, este situată în apropierea
satului Şoimeni (Csikcsomortán), comuna
Păuleni-Ciuc, jud. Harghita, în locul numit de
localnici Várdomb (Dâmbul Cetăţii). Primele
informaţii despre situl de la Dâmbul Cetăţii
datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea.
După mai bine de un deceniu de la
reluarea cercetărilor arheologice sistematice
de către Muzeul Naţional al Carpaţilor
Răsăriteni, au fost înregistrate date foarte
importante pentru cunoaşterea civilizaţiilor
preistorice din această zonă a Carpaţilor
Răsăriteni, cu privire la culturile CucuteniAriuşd, Bodrogkeresztùr, Coţofeni, CostişaCiomortan şi Wietenberg 1.
În a doua jumătate a mileniului V î. Hr.,
purtătorii culturii Cucuteni-Ariuşd au întemeiat
prima aşezare la Dâmbul Cetăţii. Descoperirile
aparţinând culturii Cucuteni-Ariuşd arată că aici
a existat un „sat” cucutenian, care avea mai
multe complexe de locuit răspândite pe suprafaţa de circa 60 m (nord-sud) x 120 m (estvest) (Fig. 1/3).
Locuinţele cucuteniene au fost construite
din lemn şi chirpic, aveau forma rectangulară,
cu una sau mai multe încăperi. Locuinţele
cercetate până în prezent au suferit o ardere
puternică, ceea ce a dus la conservarea
multor detalii arhitectonice şi a unei bune
părţi a inventarului mobil.
De asemenea în interiorul locuinţelor, au fost
descoperite şi obiectele de inventar, întregi sau
fragmentare, caracterizate printr-o mare diversitate tipologică şi funcţională (vase, reprezentări plastice antropomorfe şi zoomorfe, unelte,
arme, obiecte de cult, podoabe etc.).

* * *
Pintaderele au fost descoperite pentru
prima oară în zona anatoliană2 şi au continuat
să apară pe teritoriul balcanic începând din
neoliticul timpuriu. Ca fenomen larg răspândit, pintaderele sunt la „modă” pe parcursul
neoliticului şi eneoliticului, până la începutul
epocii bronzului3. Decorul de pe pintadere
diferă de la caz la caz şi nu de la sit la sit,
de-a lungul timpului au fost descoperite mai
multe tipuri de decoruri pe pintadere care
proveneau din acelaşi sit4.
În anul 1903, Julius Teutsch a publicat
şase pintadere descoperite în aşezarea
Cucuteni-Ariuşd de la Bod-Preiestelhugel
(jud. Braşov), modelate din argilă „Tohnstempel” (ştampilă din lut), pe care le-a
atribuit categoriei de piese rare. Încă de pe
atunci, Teutsch a considerat că aceste piese
puteau fi folosite pentru pictarea corpului
uman sau pentru realizarea unor tatuaje5.
Câţiva ani mai târziu, Ferenc László cercetează prin săpături şi sondaje arheologice o
serie de aşezări de tipul Ariuşd din zona sudestică şi estică a Transilvaniei. László
foloseşte pentru acest tip de obiect
denumirea de „agyagbélyegző” 6, tradus în
limba franceză „cachets” 7, ambele cu sensul
de „ştampilă” (în limba franceză acelaşi
termen este folosit şi pentru „timbre”).
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Constantin Matasă, în monografia aşezării
de la Bodeşti-Frumuşica (jud. Neamţ),
utilizează termenul francez „pintadère” şi
consideră că cele şapte piese cu ornament,
precum şi cele 13 fără decor, erau folosite la
imprimarea culorii roşii pe trupul uman8.
În monografia aşezării cucuteniene de la
Hăbăşeşti (jud. Iaşi), pintaderele au fost
definite ca „Peceţi de formă circulară şi relativ
plate, prevăzute pe una feţe cu un mic mâner
şi având pe faţa inferioară un motiv decorativ
săpat în lutul încă moale, înainte de arderea
obiectului în cuptor” 9.
N. Vlassa a dedicat un studiu „sigiliilor
neolitice” de la Turdaş (jud. Hunedoara) şi a
utilizat pentru această categorie de piese
termenul de „sigiliu”. Pintaderele au fost
descrise şi studiate din perspectiva legăturilor
culturale şi a influenţelor orientale asupra
perioadei neolitice din Transilvania10. Autorul
acestui studiu menţionează o serie de forme
de „sigilii”, precum: sigiliu conic, cilindric, în
formă de trunchi de con, în formă de trunchi
de piramidă, în formă de perlă globulară, etc.
Nu toate piesele descrise de N. Vlassa au fost
atribuite pintaderelor propriu-zise, unele dintre acestea aveau decor continuu pe cilindru,
iar altele aveau forma de amulete, ele putând
fi chiar „matriţe” 11.
Silvia Marinescu-Bîlcu defineşte acest tip
de obiect ca fiind „obiectul de lut ars, având
dimensiuni de câţiva cm, cu o mică apucătoare verticală perforată uneori orizontal şi cu
baza circulară, ovală sau rectangulară,
decorată în tehnica inciziei sau a exciziei, cu
motive unghiulare (zig-zaguri, cruci, labirinturi) şi spiralice” 12.
Literatura de specialitate şi publicaţiile în
limba engleză utilizează în general, alături de
termenul „pintadera” şi alţi termeni cu privire
la acelaşi tip de obiect, precum „stamp” 13,
„stamp seal” sau „clay stamp” 14. În dicţionarul arheologic de specialitate (archaeologywordsmith) termenul „pintadera” este descris
ca „obiect mic din teracotă, constând dintr-o
ştampilă decorativă cu un nod mic pe spate
pentru a putea fi ţinut. Suprafaţa de
ştampilare este plată, concavă sau convexă.
S-a sugerat că acestea serveau la aplicarea
pigmenţilor pe pielea umană cu motive
repetate ca o alternativă a tatuajului” 15.
D.W. Bailey descrie pintaderele ca fiind
„Piese din lut sau piatră cu baza plată pe care
sunt incizate sau imprimate motive în relief.
Prezintă un mâner în vârf, uneori perforat”16.

Conform opiniei cercetătoarei T. Dzanfezova, care în ultimi ani a studiat mai atent
această categorie de obiecte din lut ars, toate
definiţiile emise până în prezent converg
către termenul de „stamp”, care ar putea sublinia rolul de a ştampila diverse materiale17.
În limba română a fost păstrat termenul de
„pintaderă”, care provine din limba greacă şi
semnifică „pecete” 18.
În general au fost repertoriate pintadere cu
decoruri geometrice, care folosesc intens
linia, punctul, linia frântă, cercul, pătratul19.
Conform cercetătorului M. Budja, cel mai
frecvent decor întâlnit în zona est-europeană
este cel format din zig-zaguri20, fiind urmat
de motivul spiralic21. Decorul aflat pe baza
pieselor poate fi interpretat fie ca simbol cultic, fie ca semn22. Baza poate avea mai multe
tipuri de forme, variind între convex, plat şi
concav23. Decorul bazelor de pintadere diferă;
acestea sunt decorate simplu, cu un singur
motiv, sau cu unul complex, care include
aranjamente geometrice: cercuri mici şi
puncte, linii în zig-zag, cercuri concentrice şi
spirale, forme rectilinii24.
Într-un studiu publicat în anul 2006 de
către cercetătorul Dragomir Popovici, dedicat
pintaderelor din cadrul culturii Cucuteni, sunt
analizate 41 de pintadere provenind din 17
situri cucuteniene25.
În prezent, numărul descoperirilor de
acest tip a crescut, la cele cunoscute adăugându-se alte pintadere. Astfel menţionăm: 7
piese de la Poduri-Dealul Ghindaru (jud.
Bacău)26, 3 piese din situl de la Fulgeriş-La 3
cireşi (jud. Bacău)27, două provenind din situl
de la Păuleni-Ciuc-Dâmbul Cetăţii (jud. Harghita) (Fig. 1/1) şi alte 6 piese inedite de la
Ariuşd-Dealul Tyiszk (jud. Covasna), (mulţumim colegului Sándor József Sztáncsuj de la
Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, pentru amabilitatea cu care ne-a oferit
informaţii cu privire la numărul şi decorul
pintaderelor descoperite la Ariuşd).
Alături de acestea, menţionăm şi două pintadere descoperite anterior, neluate în calcul
de studiul publicat de D. Popovici: o piesă
descoperită la Bereşti-Dealul Bulgarului (jud.
Galaţi)28 şi una acoperită de o substanţă albă,
descoperită la Dumeşti-Între Păraie (jud.
Iaşi), într-o groapă de fundare29. Astfel,
numărul pintaderelor a crescut, fiind cunoscute până în prezent 61 de piese, provenind
din 20 de situri (Fig. 1/1).
Fiind un tip deosebit de piese, considerăm
ca merită o atenţie specială pintaderele de la
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Păuleni-Ciuc-„Dâmbul Cetăţii”. Demersul nostru are scopul de a pune în circuitul ştiinţific
noile piese descoperite în acest sit, precum şi
de a le încadra tipologic, din perspectivă
formală dar şi a decorului, în tipurile de
pintadere cunoscute până în prezent.

Catalogul pintaderelor descoperite
Păuleni - Ciuc-„Dâmbul Cetăţii”:

eneolitice, aparţinând culturii Cucuteni-Ariuşd
(Fig. 1/4)
6. Descrierea: Pintaderă cu mânerul conic
bine delimitat faţă de disc. Mânerul a fost
realizat printr-o ciupitură în pasta crudă a
piesei şi are marginile rotunjite. Discul este
circular, uşor concav, având marginea
rotunjită. Decorul este realizat pe disc, printro linie curbă incizată (parţial combinată cu
excizie), care porneşte din marginea discului
şi se termină în centrul piesei. Motivul
decorativ creat reprezintă o spirală cu trei
spire. Spiralele sunt oarecum neglijent lucrate
deoarece distanţele dintre liniile curbe
incizate nu sunt egale.
Suprafaţa piesei este bine netezită, angobă
brună căzută, arderea oxidantă, culoare
brun-cărămiziu.
7. Încadrarea culturală şi cronologică:
Cultura Cucuteni - Ariuşd, faza A2.
8. Nr. inventar MNCR: 17017
9. Bibliografie: inedit

la

1. Numele obiectului: Pintaderă (Fig. 2/2;
3/2; 4/2)
2. Material: Lut în amestec cu cioburi
pisate
3. Dimensiuni: H= 2,1 cm; L_disc= 3,2 cm;
LA_disc= 3,0 cm; D. perforaţie= 0,5 cm.
4. Provenienţa: S.I/2003, caroul H/2,
adâncimea - 0,9 m (de la suprafaţa terenului).
5. Context: Piesa a fost descoperită în
stratul de cultură Cucuteni-Ariuşd, în apropierea Locuinţei 31 (Fig. 1/4 )
6. Descrierea: Pintadera are mânerul conic
prevăzut cu o perforaţie circulară transversală. Discul este circular, uşor convex, având
marginea rotunjită. Decorul piesei este
realizat prin canelură lată uşor adâncită, ce
formează motive spiralice incluse, care se
întâlnesc în centrul discului (patru spire
adâncite). Canelura porneşte dinspre marginea discului spre centrul piesei, într-un singur
sens, şi se întoarce apoi în sens invers.
Suprafaţa piesei este bine netezită,
arderea oxidantă, culoare brună
7. Încadrarea culturală şi cronologică:
Cultura Cucuteni - Ariuşd, faza A2
8. Nr. inventar MNCR: 7589
9. Bibliografie: Buzea, Lazarovici 2005, p.
77, Pl. XIX/11

1. Numele obiectului: Pintaderă (Fig. 2/1;
3/1; 4/1)
2. Material: Lut în amestec cu cioburi
pisate şi pietricele
3. Dimensiuni: H= 2,6 cm; D_disc= 4,1
cm; D_corp= 3,2 cm.
4. Provenienţa: S.I/2000, caroul A/12,
adâncimea - 2,7 m (de la înălţimea maximă a
valului de pământ).
5. Context: Piesa a fost descoperită în context arheologic sigur, Loc. 5 (Fig. 1/4)
6. Descrierea: Pintaderă de formă tronconică, cu apucătoarea ruptă din vechime. Din
câte se observă în prezent, mânerul era mai
mare decât discul şi era prevăzut probabil cu
o perforaţie transversală. Discul are forma
circulară, este plat şi pe marginea rotunjită
prezintă o spărtură din vechime. Decorul
piesei este realizat printr-o canelură lată
continuă, uşor adâncită ce formează motive
spiralice incluse (patru spire adâncite).
Canelura porneşte dinspre marginea discului
spre centrul piesei, într-un singur sens, şi se
întoarce apoi în sens invers.
Suprafaţa piesei este netezită cu zona
discului bine lustruită, arderea oxidantă,
culoare cărămizie.
7. Încadrarea culturală şi cronologică:
Cultura Cucuteni - Ariuşd, faza A2.
8. Nr. inventar MNCR: 5336
9. Bibliografie: Lazarovici et alii 2000, p.
121 Pl.X/4

1. Numele obiectului: Pintaderă (Fig. 2/3;
3/3; 4/3)
2. Material: Lut în amestec cu cioburi
pisate
3. Dimensiuni: H= 1,9 cm; D_disc= 2,8
cm, L_apucătoare= 1,5 cm; LA_apucătoare=
0,7.
4. Provenienţa: S.II/2010, caroul E/5’,
adâncimea - 0,3 m (de la suprafaţa terenului).
5. Context: Piesa a fost descoperită într-un
complex de locuit atribuit epocii bronzului
mijlociu (Cpl. 40) în care au fost descoperite
şi materiale arheologice din perioada locuirii
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10. Observaţii: Piesa este atribuită
categoriei pintaderelor datorită formei şi
decorului de pe disc. În zona apucătoarei a
fost sesizată o spărtură care poate fi
interpretată ca parte dintr-un perete de vas
sau capac. Nu excludem posibilitatea ca
această piesă să fie practic butonul de
prindere (apucătoarea) al unui capac.
*

*

şi nr. inv. 7589 de la Păuleni-Ciuc, în Tipul 1,
prezentând mâner conic39. Conform prelucrărilor statistice realizate de aceeaşi cercetătoare, acest tip de mâner este cel mai des
întâlnit40. Pintadera nr. inv. 5336 poate fi
atribuită tipului 2, varianta b, respectiv cu
mânerul în forma trunchiului de con, dar
acest lucru nu poate fi precizat cu exactitate
din cauza faptului că piesa a fost fragmentată
din vechime.
Baza celor trei pintadere de la Păuleni-Ciuc
se încadrează în Tipul 241, respectiv cea de
formă circulară, considerat a fi cel mai
frecvent tip de bază întâlnit la pintaderele din
zona balcanică a Europei42.
Cele mai apropiate analogii pentru decorurile pintaderelor nr. inv. 7589 şi nr. inv. 5336
de la Păuleni-Ciuc, au fost sesizate la piesele
descoperite
la
Igeşti,
Bereşti-Dealul
Bulgarului, Poduri-Dealul Ghindaru şi BodeştiFrumuşica (Cucuteni A), prezentând acelaşi
tip de spirală „inclusă” (Fig. 1/2)43. Din
aceeaşi perspectivă, analogia cea mai apropiată pentru piesa nr. inv. 17017 (Fig. 2/3)
este o pintaderă descoperită la OlteniVármegye (jud. Covasna)44. Alte analogii au
fost identificate la piesele descoperite în situl
de la Poduri-Dealul Ghindaru, cu trei piese
descoperite în trecut45 şi şase pintadere
descoperite cu ocazia cercetărilor arheologice
recente, dintre care două piese prezintă
aceeaşi tehnică de realizare a decorului
incizat46. În aşezarea de la Bodeşti-Frumuşica,
cinci pintadere dintre cele 8 descoperite
prezintă decor spiralic simplu, cu linia răsucită
în sensul invers al acelor de ceasornic47.
În situl de la Fulgeriş-La 3 cireşi, din trei
exemplare descoperite, două pintadere au pe
disc decor spiralic48. În monografia Hăbăşeşti
au fost publicate două pintadere cu decor spiralic. Ambele au incizate pe partea inferioară
motivul spiralic, cu centrul în punctul median
al discului49. În aşezarea de la Bod au fost
descoperite mai multe piese de acest gen50.
Dintre acestea, patru pintadere prezintă decor
spiralic51. Menţionăm şi descoperirea de la
Bereşti-Dealul Bulgarului 52. În clădirea L.12
de la Târpeşti (jud. Neamţ), clădire interpretată ca depozit, este menţionată o pintaderă
decorată cu motiv spiralic53.
Cele mai numeroase analogii pentru pintaderele spiralice au fost descoperite în arealul
gumelniţean, în aşezările de la: Aldeni, Brăiliţa,
Boldeşti-Scăieni, Carcaliu, Căscioarele, Cireşu,
Coţatcu, Cuneşti, Gumelniţa, Însurăţei, Mălăieştii de Jos, Moisica, Sudiţi, etc.54.

*

Din perspectivă tipologică, remarcăm
asemănări universale între pintadere. Aceste
asemănări se referă la materialul de
fabricare, respectiv lutul, precum şi la tehnica
de decorare. Cel mai frecvent a fost folosită
incizia. Diferenţele apar în special la forma
pintaderelor, la calitatea netezirii piesei şi la
tipul de ornament al reliefului realizat. Se disting grade diferite de incizare, de la excizia
adâncă la tăietura superficială sau la zgârierea motivului decorativ30.
Pentru o încadrare tipologică cât mai
exactă a descoperirilor de la Păuleni-Ciuc,
aceste piese au fost analizate raportându-ne
la două studii publicate, respectiv de T.
Dzanfezova31 şi D. Popovici32.
Formal, D. Popovici încadrează pintadera
cu nr. inv. 5336 (Fig. 2/1; 3/1; 4/1) în categoria 2.2, respectiv pintadere cu mâner
cilindric sau uşor conic, cu partea superioară
rotunjită şi cu partea activă circulară33. În
ceea ce priveşte decorul acestei pintadere,
este încadrat în categoria 2.2, respectiv cu
buclă „atârnată”, despre care se menţionează
că nu este un decor frecvent întâlnit34. Acelaşi
cercetător menţionează analogiile pentru
acest tip de piesă, în aria cucuteniană la
Poduri-Dealul Ghindaru (4 piese), Bodeşti-Frumuşica (1 piesă) şi Igeşti (1 piesă)35 (Fig. 1/2).
Conform tipologiei lui D. Popovici, piesele
nr. inv. 17017 (Fig. 2/3; 3/3; 4/3) şi nr. inv.
7589 (Fig. 2/2; 3/2; 4/2) pot fi atribuite formal tipului 1.1, respectiv tipul cu partea
activă circulară şi mânerul conic36. Decorul
pintaderei nr. inv. 7589 prezintă similitudini cu
piesa nr. inv. 5336 şi poate fi încadrată în
categoria 2.2, respectiv decor cu buclă
„atârnată”.
Pintadera nr. inv. 17017 (Fig. 2/3; 3/3;
4/3), conform aceleiaşi tipologii, o încadrăm
din formal în tipul 1.137 iar în ceea ce priveşte
decorul în categoria 2.138.
Conform tipologiei cercetătoarei bulgare T.
Dzanfezova, din punctul de vedere al
profilului, încadrăm pintaderele nr. inv. 17017
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În urma discuţiilor cu cercetătorul Sándor
József Sztáncsuj, care a studiat jurnalele de
cercetare arheologică şi a prelucrat materialul
arheologic descoperit la Ariuşd-Dealul Tyiszk,
aflat în depozitul Muzeul Naţional Secuiesc
din Sfântu Gheorghe, ne-a comunicat că în
jurnalele de cercetare sunt menţionate ca
descoperite 7 pintadere. În prezent sunt inventariate numai 6 piese, dintre care una a fost
publicată. Celelalte 5 pintadere sunt inedite şi
urmează a fi publicate într-un studiu viitor al
colegului nostru. În ceea ce priveşte decorul
acestor pintadere păstrate la muzeu, 4 au pe
bază decor incizat şi 2 decor canelat55.
Menţionăm faptul că la Ariuşd-Dealul Tyiszk
au fost descoperite şi trei piese, care conform
formei (baza de formă ovală şi mânerul perforat) ar putea fi încadrate în categoria pintaderelor. Aceste piese au decorul pictat
tricrom pe baza concavă, astfel încât
utilizarea lor pentru imprimare şi încadrarea
lor în categoria pintaderelor rămâne cu
semnul întrebării56. Aceste trei piese pictate
(pintadere?) au fost expuse la Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe în cadrul
Expoziţiei „Érősd-100-Ariuşd”, dedicată împlinirii a 100 de ani de când Ferenc László a
început la Ariuşd primele săpături arheologice, în anul 1907.
*

*

marea motivului de pe pintaderă să fie
considerată ca aducătoare de noroc64;
- faptul că unele mânere ale pintaderelor
prezintă perforaţie se presupune că acestea
puteau fi purtate ca pandantive 65;
- pintaderele puteau fi ataşate pe haine66;
- probabil că pintaderele desemnau, prin
imprimare, proprietarul sau meşterul care a
executat un anumit obiect, cuprinzând şi
informaţii legate de cantitate, tip, calitatea
unui anumit bun67.
În prezent, este dificil de stabilit cu
exactitate care a fost funcţionalitatea acestei
categorii de artefacte68. Imprimeul creat prin
utilizarea pintaderelor putea avea un rol pur
decorativ, fără nici o implicare de ordin cultic
sau de natură magică sau religioasă69.
Conform datelor existente până în prezent,
apariţia şi folosirea pintaderelor coincide cu
faza culturii Cucuteni A, din etapele următoare Cucuteni A-B şi B nu sunt cunoscute
astfel de obiecte. Este de asemenea interesant faptul că pintadere nu au fost descoperite în aşezările culturilor Precucuteni,
Petreşti, Boian şi nici în aşezările tripoliene de
la est de râul Prut.
Indiferent care a fost întrebuinţarea
pintaderelor, trebuie să remarcăm unitatea
decorului, cercul sau spirala înfăşurată, folosit
în toată zona sud-est Transilvăneană şi în
Moldova până la râul Prut. Această
aparentă(?) unitate sugerează o asemănare,
dacă nu o identitate, un fond identic (spirala)
şi scop. În această situaţie se poate afirma că
unele simboluri erau înţelese şi acceptate în
arii destul de largi. Această observaţie trebuie
corelată cu decorul, fie pictat fie incizat a
cărui element decorativ fundamental este
spirala. Acest decor este, după cum s-a
menţionat, de asemenea prezent pe spaţii
destul de largi70.
Cercetătorul D. Popovici a subliniat faptul
că acest tip de piesă (pintadera) nu a fost
folosită pentru decorarea vaselor ceramice,
dar că anumite elemente sau părţi ale
decorului prezent pe ceramica cucuteniană se
regăsesc şi pe unele pintadere71.

*

Cu privire la confecţionarea şi întrebuinţarea unor astfel de piese rar întâlnite (pintaderele) în cadrul complexelor arheologice
neolitice şi eneolitice, cercetători au emis
de-a lungul timpului o serie de ipoteze dintre
care amintim:
- utilizarea pieselor la tatuare sau imprimare cu un oarecare rol cultic 57;
- pictarea corpului prin imprimarea decorului pe piele58;
- decorarea textilelor sau a ţesăturilor în
perioada neolitică59;
- pintaderele au fost considerate ca
purtătoarele semnelor „scrierii dunărene” 60;
- semnele de pe partea discoidală ar fi fost
astfel destinate transmiterii unor informaţii
cultice sau de natură socială61;
- pintaderele au servit ca mijloc de identificare a unei persoane, a unei gospodării sau a
unei autorităţi politice62;
- ca obiecte de cult, aplicarea decorului pe
piele ar fi avut rolul de protecţie împotriva
spiritelor rele63;
- nu este exclusă nici posibilitatea ca impri-

* * *
În Catalogul pieselor descoperite la
Păuleni-Ciuc, în cazul pintaderei nr. inv. 5336,
la punctul nr. 10, Observaţii - a fost subliniat
faptul că piesa a fost atribuită categoriei
pintaderelor datorită formei şi decorului de pe
disc.
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site pentru ştampilarea ceramicii. Similitudinile cu decorul în negativ (pe mulaj de lut)
de pe o pintaderă tipică (piesa nr. inv. 7589),
ne-au determinat să luăm în considerare
ipoteza că piesele de acest tip erau utilizate şi
la decorarea vaselor ceramice.
Până la noi descoperiri arheologice ale
unor pintadere care să provină dintr-un context arheologic sigur, asociat cu alte obiecte
sau materiale arheologice care să ne ofere
informaţii cu privire la această categorie de
piese, trebuie să admitem că producerea,
funcţionalitatea şi circulaţia lor, rămân în
stadiul actual al cercetărilor o problemă
enigmatică.

În zona mânerului acestei pintadere a fost
sesizată o spărtură, care poate fi interpretată
ca parte dintr-un vas sau capac. După felul în
care se prezintă această spărtură (Fig. 3/1),
nu excludem posibilitatea ca această piesă să
fie practic butonul de prindere (apucătoarea)
al unui capac de tipul „coif suedez”.
Dacă pe viitor vom descoperi elemente
prin care să putem încadra cu certitudine
această piesă ca fiind un buton de capac,
atunci ar fi pentru prima dată, în cadrul culturii Cucuteni, când se poate vorbi de faptul
că pintaderele erau folosite şi la decorarea
ceramicii. Practic pentru anumite categorii de
vase şi obiecte ceramice, în cazul de faţă –
butonul de capac – pintaderele au fost folo-
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Figura 1 / Figure 1
1 - Harta cu siturile aparţinând culturii Cucuteni-Ariuşd unde au fost descoperite pintadere (prelucrare după Popovici 2006,
p. 180, Pl. 1); 2 - Harta cu siturile Cucuteni-Ariuşd unde au fost descoperite pintadere decorate cu motive spiralice (prelucrare după Popovici 2006, p. 183, Pl. 4); Legendă: a - spirale „incluse”; b - spirală simplă; 3 - Planul general al aşezării de
la Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita; Legendă: a - Săpăturile efectuate de Zoltán Székely; b - Cercetările MNCR
în perioada 1999-2010; 4 - Locul de descoperire a pintaderelor; Legendă: a - valul de fortificare a aşezării din epoca
bronzului; b - suprafaţa cercetată de MNCR; c - locuinţe Cucuteni-Ariuşd; d - martor săpătură arheologică
1 - Map with the Cucuteni-Ariuşd sites where pintaderas were discovered (remake after Popovici 2006, p. 180, Pl. 1); 2 Map with the Cucuteni-Ariuşd sites where spiralic decorated pintaderas were discovered (remake after Popovici 2006, p.
183, Pl. 4); Legend: a-„hanged” spirals; b-simple spiral pattern; 3 - General plan of the Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetăţii”,
Harghita county settlement; Legend: a - The Zoltán Székely excavations; b - MNCR excavations during 2009-2010; 4 - The
discovery places of the pintaderas [stamp seals] ; Legend: a - the rampart of the Bronze Age settlement; b - The surface
excavated by MNCR; c - Cucuteni-Ariuşd dwellings; d - excavation stair
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Figura 2 / Figure 2
Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetăţii”. Pintadere
1. Nr. inv. 5336; 2. Nr. inv. 7589; 3. Nr. inv. 17017
Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetăţii”. Pintaderas [stamp seals]
1. Inv. No. 5336; 2. Inv. No. 7589; 3. Inv. No. 17017
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Figura 3 / Figure 3
Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetăţii”. Pintadere (fotografii)
1. Nr. inv. 5336; 2. Nr. inv. 7589; 3. Nr. inv. 17017
Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetăţii”. Pintaderas [stamp seals] (photos)
1. Inv. No. 5336; 2. Inv. No. 7589; 3. Inv. No. 17017
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Figura 4 / Figure 4
Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetăţii”. Pintadere (imagine în negativ, imprimarea, mulajul decorului, decorul rezultat pictat)
1. Nr. inv. 5336; 2. Nr. inv. 7589; 3. Nr. inv. 17017
Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetăţii”. Pintaderas [stamp seals] (negative image, the imprint, the decoration mould,
the painted decor)
1. Inv. No. 5336; 2. Inv. No. 7589; 3. Inv. No. 17017
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