CERAMICA NEOLITICĂ PICTATĂ
DE PE V ALEA CRIŞULUI REPEDE.

DE
DOINA IGNAT SAVA

Descoperirile arheologice mai vechi sau mai noi privind ceramica
precum şi studiile afectate acesteia ridică o serie de probleme privind cunoaşterea neoliticului transilvănean 1 •
Considerăm deci necesară semnalarea unor asemenea descoperiri, cu
atît mai mult cu cit pentru elucidarea acestor probleme se impun cercetări
sistematice.
In anul 1971 două asemenea staţiuni ne-au reţinut în mod deosebit
atenţia 2 , la acestea adăugindu-se cea de la Oradea Ioşia:1 • Vom lua de asemenea în discuţie citeva fragmente ceramice pictate păstrate în colecţia
Muzeului Ţării Orişurilor care se înscriu în aceeaşi problematică.
Prima descoperire la care ne referim o datorăm cercetărilor de la
Peştiş situat la trei km de Aleşd, peştera „Piatra Jurcoaiei" unde au fost
descoperite două nivele de locuire neolitice, dintre care unul de ceramică

neolitică pictată,

pictată.

Cea de-a doua cercetare a fost efectuată în peştera notată cu număr 2
de la Vadul Crişului, în apropierea peşterii Devenţ. Peştera, însorită şi
uscată, orientată est- sud- est a oferit condiţii bune de locuire, din cele
mai vechi timpuri.
Straturile de cultură au fost puternic deranjate, răscolite, scurgîndu-se din interior spre gură, aceasta fiind aproape complet acoperită. Din
pămîntul degajat cu acest prilej au fost recuperate o serie de fragmente
ceramice, aparţinind unor epoci diferite, de care ne vom ocupa cu un alt
1 V las sa, N, Unele probleme ale neoliticului Transilvaniei, Acta M.. IV,
1967, p. 414-416; Idem, Contribuţii la problema racordării cronologiei relative a
neoliticului Transilvaniei la cronologia absolută a Orientului Apropiat (I}, Apulum
IX, 1971, p. 21-64; Dumitra ş cu S., Tău tu N., ,,Ceramica neolitică pictată
descoperită la Oradea-Ioşia", Crisia, 1971, p. 47-53; Ignat D., Contribuţii la cunoaşterea neoliticului în Bihor, Acta M. N., (sub tipar).
2 Săpături arheologice şi paleontologice executate în peştera nr. 2 la Vadu
Crişului de către D. Ignat şi T i beri u Jur c sa k şi săpături arheologice de la
Peştiş, peştera .,Piatra Jurcoaiei", efectuate de D. Ignat.
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prilej. Pentru problema lucrării de faţă ne vom opri asupra unor fragmente ceramice neolitice, care au apărut de fapt şi în primul nivel al să
păturii, respectiv în stratul nederanjat.
Cea de-a treia descoperire, de la Oradea-Ioşia4, este o aşezare de terasă. Cu permisiunea autorului descoperirii, materialele de aici au fost
studiate comparativ cu cele din localităţile amintite, dindu-ni-se astfel
prilejul unei analize mai temeinice ale acestui material, în lumina ultimelor descoperiri.
Din cea de a patra aşezare de pe teritoriul comunei suburbane Sîntandrei (cca 4 Km. vest de Oradea), provin un număr de 17 fragmente ceramice pictate, atribuite epocii neolitice, intrate în colecţia Muzeului la
sfîrşitul secolului al XIX-lea.
Aşezarea situată pe malul Crişului Repede a fost distrusă între timp
de ape. Materialele sînt cunoscute însă de către specialişti, fără să fi fost
vreodată publicate, formînd obiectul unor referiri 5 •
Considerăm utilă publicarea lor în acest context cu atît mai mult cu
cit pe teritoriul aceleiaşi comune, într-un alt punct, au fost descoperite de
asemenea fragmente ceramice neolitice aparţinînd culturii Tisa în a doua
fază de dezvoltare 6 •
Observaţii stratigrafice mai amănunţite ne oferă doar săpăturile de
la Peştiş 7 • Aici stratul de cultură are o grosime de 0,50 m. şi comportă
două nivele.
Primul nivel (0,10-0,27-0,30 m.) format din pămînt negru prăfos,
conţine în majoritate ceramică grosolană, dar şi fragmente ceramice lucrate dintr-o pastă mai îngrijită de culoare cenuşie, lustruită uneori cu
grijă, conţinînd fine paiete de mică.
Al doilea nivel. format dintr-un strat de pămînt brun-roşcat mai
compact, (intre 0,27-0,30 m. -0,60-0,65 m.) conţine în proporţie mai
mică ceramică grosolană, frecvenţa ceramicii fine fiind mult mai mare. la
baza lui descoperindu-se chiar ceramică pictată.
La adincime de 0,60 m.-0,65 m. stratul de cultură se întrerupe brusc,
solul devenind galben-roşietic, lutos, pină la adîncimea de 1 m. după care
urmează lutul fosil roşu-închis, conţinind oxizi de fier. Sub aceasta urmează un strat galben nisipos, rezultat al descuamării stincilor din patul
peşterii.

In cea de a doua aşezare, straturile deranjate nu permit consideraţii
de ordin stratigrafic. într-o mică porţiune a săpăturii a fost surprins
un strat neolitic nederanjat. Săpăturile viitoare vor putea oferi probabil
o stratigrafie mai completă.
3

Dumitra ş cu S.,

Tău

tu N., op. cit.

" Ibidem.
5

Rusu M., Cultura Tisa, Banatica, 1971. p. 79.
Du m i t r a ş cu S., Tău tu N .. Descoperiri arheologice din hotarul comunei
suburbane Sfntandrei, Semicentenarul Unirii Transilvaniei cu România în Bihor,
1918-1968, p. 11.
7 I g n a t D., op. cit.
ll
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A treia aşezare surprinde de astădată locuinţe-bordei distruse în parte
chiar un strat de cultură, subţire, intercalat printre acestea.
In cazul materialului provenit de la .Sîntandrei, deşi fragmentar şi
redus ca număr de piese, atît pasta cit şi tehnica de pictură şi motivele
ornamentale tipice ne îndreptăţesc să le includem în aceeaşi perioadă cu
celelalte trei aşezări.
Pentru problematica propusă a fi abordată în lucrarea de faţă ne vom
referi în mod special la ceramica pictată, la trăsăturile ei comune, precum
şi la unele mici diferenţieri semnalate.
Pasta, maniera de lucru, motivele decorative precum şi pictura ne
permit încadrarea acestei ceramici în epoca neolitică.
Cu toată starea extrem de fragmentară a ceramicii din cele patru
aşezări, putem reconstitui citeva forme, cum ar fi: fragmente de boluri şi
farfurii (Pl. II fig. 3-4 Oradea, Peştiş) cu buza dreaptă şi subţire, frag-mente de vase mai mari cu fundul drept şi pereţii oblici, cupe şi pahare.
(Pl. IV. fig. 5 Pl. III. fig. 1 Pl. V. fig. 1, 2, 4, Oradea-Ioşia).
In aşezarea de la Vadul Crişului semnalăm prezenţa unor picioare de
vase care lipsesc la Peştiş şi la Sîntandrei, fiind însă foarte frecvente în
aşezare de la Oradea-Ioşia (Pl. V. fig. 5, Pl. III, fig. 4, 5, 6, Oradea-Ioşia,
Pl. IV, fig. 4 Vadul Crişului).
Ca motive ornamentale remarcăm la ceramica de la Peştiş o suită întreagă de butoni mai mari sau mai mici care lipsesc în celelalte aşezări,
butoni în formă de „cioc de pasăre" perforaţi, foarte frecvenţi la Peştiş şi
Vadul Crişului, de diferite dimensiuni (Pl. I, fig. 1, 2, 3, 4, 9) existenţi şi
la ceramica de la Sîntandrei (Pl. VIII. fig. 4; Pl. IX, fig. 5) în timp ce la
Oradea-Ioşia apar în mod sporadic, pe citeva fragmente, dispuşi cite doi
şi neperforaţi (Pl. III, fig. 3, Pl. II, fig. 2) şi în sfîrşit barbotinarea, prezentă atît la Peştiş cit şi la Vadul Crişului.
La cîteva fragmente ceramice remarcăm butonii aplatizaţi şi alungiţi,
comuni tuturor celor trei aşezări (Pl. III, fig. 2 Oradea) în afară de aşeza
rea de la Sîntandrei.
Două fragmente de fund de vas aparţinînd ceramicii de uz comun de
la Vadul Crişului păstrează imprimate urme de rogojini împletite pe care
au fost depuse probabil vasele pentru uscare (PL. I, fig. 7, 8).
Atît formele cit şi ornamentele descrise îşi găsesc numeroase analogii
în cultura Tisa atît de cunoscute incit orice trimitere devine inutilă.
Vasele cu picior scund şi plin par a fi legate de un orizont cultural
mai vechi, de tradiţie Criş.
In ce priveşte ceramica pictată ea comportă mai multe categorii după
tehnica de pictură.
1. Fragmente ceramice lucrate dintr-o pastă roşietică-gălbuie,
foarte fină, omogenă, decorată cu benzi roşii-portocalii, comună tuturor
celor patru aşezări. (Pl. VI, fig. 2,8 Vadul Crişului, Pl. VIII, fig. 2, 4, 5, 7,
8, Sîntandrei).
2. - Fragmente ceramice din pastă cenuşie-gălbuie sau roşie-cara
mizie decorate cu dungi negre, dispuse pe orizontală, pe unul sau mai

şi
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multe rînduri, pe verticală sau în re\ea, (Pl. IV fig. 1, 4, Oradea. pi. VIII,
fig. 1, 3, 6; Pl. IX, fig. 4-7, Sîntandrei Peştiş).
Decorul cu benzi negre este prezent la Peştiş numai în exteriorul vaselor în timp ce la Vadul Crişului, Oradea-Ioşia el apare şi în interior
(Pl. VI, fig. 1 Vadul Crişului, Pl. II, fig. 3 Oradea.)
3. - Fragmente ceramice cu un fond - angobă de culoare alb-găl
buie decorate cu benzi sau fîşii roşii, foarte corodate. păstrînd vag conturul pe fondul angobă şi penniţînd astfel reconstituirea lui. (Peşti'?. Vadu!
Crişului Pl. VI, fig. 3, 4, 5, 7, Pl. VII, fig. 1, 2, 3). Acest decur lipseştP în
aşezarea Oradea-Ioşia precum şi în cea de la Sîntandrei.
4. - În sfîrşit alte fragmente ceramice sînt lucrate din pastă de culoare roşcată avînd un slip roşu închis, bine lustruit, categorie prezentă
în toate cele patru aşezări. (Peştiş, Vadul Crişului Pl. VI, fig. 6. Sîntandrei
PI. IX, fig. 1, 2, 3).
în toate cazurile pictura a fost executată înainte de ardere. Ceramica
fiind extrem de fragmentară şi corodată nu ne permite reconstituirea
motivelor decorative decît parţial.
Decorul cu benzi negre lucioase pare a fi executat cu o pastă moale.
bituminoasă 8 •

Analizînd ceramica din cele patru aşezări descrise, constatăm frapante
analogii atît din punct de vedere al formelor cit şi al pastei şi decorului
cu unele sensibile diferentieri semnalate în asezarea de la Oradea-Iosia.
Considerăm că nu greşim· atunci cînd sugeră~ pentru aceasta o fază· de
dezvoltare mai puţin evoluată - menţinerea unor forme de tradiţie Criş
tîrzie, pictura simplă, fă,ră angobă, pledînd în acest sens.
Materialele provenite din cele patru staţiuni neolitice bihorene aparţin grupului Herpaly al culturii Tisa în a doua fază de dezvoltare 9 • Analogii pentru acestea găsim în numerosul material Tisa II pictat clin marile
aşezări neolitice de la Oradea-Salca 10 , precum şi în materialele de la Cluj,
Suceagu, Palatca, Peştera Devenţului, Cheile Turzii 11 , în cimitirul neolitic
din aceeaşi perioadă de la Zengăvarkony din Ungaria 12 , pentru a nu aminti
decît cîteva din cele mai apropiate.
Nu considerăm necesară discutarea pe larg a evoluţiei studiului privind ceramica pictată aparţinînd grupului Herply, precum şi ipotezele
pricind originea şi aria de răspîndire - .
Spre deosebire de încadrarea preconizată de Mircea Rusu pentru materiale de la Sîntandrei şi Vadul Crişului1 3 , pe baza analogiilor furnizate
V I as sa N., Contribuţii la problema racordării .... , p. 30.
Idem, Unele probleme ale neoliticului . .. , p. 416.
10 Rusu M., S p oi al ă V., G a I a mb L., Săpăturile arheologice ele la Salca,
Materiale şi Cercetări arheologice, VI II, p. 156.
11 V las sa N., Contribuţii la problema racordării .. ., p. 29.
1~ Dom ba y J., Die Siedlung und das Grăberfeld in Zengot·ârkony Beitrăge
zur Kultur das Aneolitikums in Ungarn, Arch. Hung. XXXVII.
13 Rusu M., Cultura Tisa ... , p. 79.
8

9
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de material şi expuse în prezenta lucrare, părerea noastră este că şi acestea aparţin culturii Tisa II cu ceramică pictată, grupului Herpaly.
Ţinînd cont de faptul că în afară de materialele provenite din cele
patru aşezări prezentate, pe Valea Crişului Repede sînt cunoscute deja
încă două aşezări cu ceramică pictată (Oradea-Salca 14 şi peştera Devenţ 1 ';)
sfera cunoştinţelor privind această perioadă se lărgeşte considerabil. Cercetărilor arheologice viitoare le revine misiunea de-a oferi posibilităţi de
cunoaştere mai temeinică a neoliticului din Bihor şi implicit din Transilvania.

DIE BEMALTE NEOLITISCHE KERAMIK AUS DEM TAL
CRIŞUL REPEDE

Zusammenfassung
Dic Arbcit stclt vor dic bemaltc Ncolitischc Kcramik cntdckt im vier Ansicd
lungen auf dem Tal Crişul Repede (Bihor): Peştiş, Vadul Crişului, Oradea-Ioşi:1,
und Sîntandrei.
Als Technik und malen Motiv unterscheiden sich vier Gruppen:
1. Keramik Fragment bearbeit vom feine rot-gelbliche Pasta, gleichartig, ausgezeichnet mit Rot-orangengelbe Streifen.
2. Kerarr:ik Fragment vom grau-gelbliche pasta oder Ziegelrot ausgezeichnet
mit Schwarze Streikn, aufgelegt horizontal, auf viele Reihen auf vertikale oder
i1n „Netz".
3. Keramik Fragment mit einen Weiss-gelblichen Grund (Angobe) ausgezcichnet mit Rotte Bande oder mit Rotte Streifen, sehr korrosierd, diese Kategori fehlt
im die Ansiedlungen vom Oradea-Ioşia und Sîntandrei.
4. Keramik Fragment vom sehr feine Pasta, aus rote Farbe, mit gliinzende
rotcr S!ip.
In alle Falie die malerai war exekutiert vor Brennen.
Die Keramik vom denen vier Ansiedlungen - wen im betracht ist auch das
ungemalte Material mit welches zusammen ersceint gehiirt zu Tisa Kultur
im die zweite Entwicklung Phaze, Herpaly Gruppierung.

Rus u M., S p o i a I ă V., G a I a mb L., op. cit.
V I as sa N., O contribuţie la problema legăturilor culturii Tisa cu alte culturi neolitice din Transilvania, SCIV, 1, 1961, p. 17-20.
11
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